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Тиму хто не сподіваючись, 
зробив переворот 1989 року можливим.



1919-1937: Центральна Європа і Балкани між світовими війнами.



П ЕРЕД М О ВА

Диявол є часткою нашого життєвого досвіду. Наше покоління це 
добре бачить, аби сприйняти все з цілковитою серйозністю.

—Лєшек Колаковський

Ця книга є спробою пояснити корені й динаміку однієї з 
найважливіших подій цього століття: крах комуністичних ре
жимів у країнах Східної Європи. Це не просто історична роз
повідь; книга писалась, коли події ще розгортались, і автор, як 
сказав колись Раймон Арон, був безпосереднім очевидцем цих 
подій. Врешті-решт, не можна писати неупереджено — про це 
також говорять Альбер Камю, Ханна Арендт та Вацлав Гавел — 
про таке явище як тоталітаризм. Звичайно, можна симулювати 
об’єктивність. Можна зайняти споглядацьку позицію щодо по
казних видовищ Чаушеску, подавши їх як елемент політичної 
влади, але це аж ніяк не покращило б якості нашого до
слідження. Навпаки, це зробило б його абсолютно неефектив
ним.

Комунізм був не просто різновидом політичної влади, 
однієї з багатьох форм диктатури, яку людство відчуло на собі 
з незапам’ятних часів. Він унікальний своїм намаганням сфор
мувати людську психіку, нечуваною самовпевненістю, спробою 
організувати людей і змусити їх жити за павловським рецептом 
щастя. Порівняно з моєю попередньою працею про долю 
марксизму в Східній Європі (видавництво “Routledge”, 1988 
p.), ця книга менш “суб’єктивна”. Багаторічний академічний 
досвід в Америці переконав мене, що важливо будувати роз
повідь на більш фактичному матеріалі. Можливо, це дещо зни
зить емоційний заряд, але сподіваюсь виграти за рахунок сили 
переконання.

При написанні книги я використав численні першоджерела 
із демократичних рухів у Східній Європі. Особливо слід подя
кувати таким виданням, як East European Reporter в Лондоні та 
Uncaptive Minds в Нью-Йорку за їхні зусилля допомогти 
західному читачеві слідкувати за стрімкими змінами всередині 
колишнього радянського блоку. Після перевороту 1989 року я 
нерідко їздив туди, зміг взяти інтерв’ю у багатьох головних 
дійових осіб тієї драми. Більшість своїх гіпотез я обговорював 
з моїми колегами в цій галузі, а основні тези були темою моїх 
лекцій в Університеті Пенсильванїї та в Університеті Меріленд
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(Коледж Парк) протягом шести років. Мої студенти стали 
співучасниками у спробі розібратись в подіях, які своєю швид
коплинністю і непередбачуваністю дійшли межі неймовірного.

Мушу зізнатись, що мій підхід певним чином відрізняється 
від існуючої тенденції у вивченні комунізму. Я завжди вважав 
(і думаю, що не помиляюсь), що вивчення комуністичної еліти 
є лише часткою -  до того ж необов’язково найважливішою — 
у галузі порівняльного комунізму. Мені здається, що для вив
чення цих суспільств набагато важливіше зосередитись на 
менш помітних, менш сильних і впливових — з огляду на вла
ду -  осередків автономної соціальної і культурної ініціативи. Я 
добре пам’ятаю, як після мого дослідження в часописі Пробле
ми комунізму про народження громадянського сусупільства в 
Німецькій Демократичній Республіці чимало моїх колег скеп
тично посміхались. Як можуть крихітні самостійні громади 
вплинути на долю такої добре контрольованої поліцейської 
держави, як модель казармового соціалізму Еріха Хонекера? 
Стосовно Угорщини, то багато хто вважав, що режим Кадара, 
який обіцяв раціональний варіант авторитаризму, котрий охре
стили “гуляшним соціалізмом”, міг існувати ще довго. Винят
ком у цьому відношенні були представники будапештської 
школи. Деякі з них показали дисидентські анклави (напри
клад, Міклош Харасті у книзі Оксамитова в'язниця) як 
донкіхотські приклади політичної наївності. Щодо Румунії — 
ясно пригадую дружні зауваження визначного професора із 
Англії, котрий був одним із моїх наставників, автора класичної 
праці про румунський комунізм. Якось він запитав мене, чи я 
справді вважав за необхідне приділяти стільки уваги ідеям ди
сидентів, таких, як Міхай Ботез, Пауль Гома, Дан Петреску або 
Дорін Тудоран. Врешті-решт, у світлі цілісного образу режиму 
Чаушеску, що могли символізувати ці аргонавти честі, окрім 
неспроможності суспільства протистояти найабсурднішій дик
татурі, якої зазнала Східна Європа з часів Сталіна? Я не пре
тендую, щоб моя інтерпретація була найбільш вдалою. Однак, 
зараз, коли комуністичні верхівки безславно зійшли із політич
ної сцени, а на їхнє місце в цих країнах прийшли випадкові 
люди, такий підхід здається історично виправданим. Хто міг би 
передбачити, що місце Кадара посяде така сіра особистість, як 
історик медицини Йожеф Анталл? Хто міг би подумати, що 
правляча партія НДР добровільно відмовиться від влади, що 
тими, хто виступить проти терористичної держави, яка б мала 
представляти інтереси робітників і селян, будуть художники, 
фізики, лютеранські священики, зайняті в ненасильницьких,
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антимілітаристських рухах? Хто міг би уявити, що Ярузельсь- 
кий, генерал-спартанець в окулярах, який оголосив воєнний 
стан у 1981 році та ув’язнив квіт польської опозиції, тиснути
ме руку своєму заклятому ворогові Леху Валенсі, а також спри
ятиме плавному переходу до демократії парламентським шля
хом?

Ще більш суперечливою для пояснень залишається роль 
Михайла Горбачова, прийняття його революційних змін у 
країнах, які справедливо називали зовнішньою імперією Ра
дянського Союзу. Стратегічні переміни у відносинах між 
імперським центром і периферією, між Кремлем і його ко
лишніми сателітами створили нову політичну реальність. За 
винятком Албанії, Румунії та Сербії у країнах Східної Європи 
нема при владі визначних особистостей із числа традиційної 
комуністичної бюрократії. Натомість з’явились нові політичні 
формації, які шукають джерела натхнення у західних філо
софських підходах до питань суспільства, громадянського жит
тя та громадянських прав. Тепер, коли Горбачов зустрічається 
з лідерами східноєвропейських країн, він мусить спілкуватися 
з людьми, яких він зазвичай називав “буржуазними політика
ми” У липні 1991 року розпуск Варшавського Пакту на 
зустрічі у Празі формально ознаменував кінець віджилого аль
янсу і початок нової ери у відносинах між Радянським Союзом 
і країнами Східної Європи, а також у відносинах між самими 
східноєвропейськими країнами. Тінь “старшого брата” зникла, 
і тепер малі і середні держави цього регіону постали перед но
вою реальністю. На даний момент, здається, не існує загрози 
радянської інтервенції проти демократичних рухів у Східній 
Європі. Зараз ці країни зайняті внутрішніми протиріччями і 
масою невирішених проблем. У деяких з них етнічні меншини 
засуджують гоніння з боку демографічної більшості. Так, у Ко
сово, автономній області Сербської республіки в складі Юго
славії, албанська більшість зазнає дискримінаційних утисків з 
боку сербського уряду. У Румунії, замість того, щоб захистити 
угорську меншину, уряд заохочує виражено націоналістичний 
рух, що носить назву Уаїга Яотапеазса (“Румунська ватра”). У 
всіх цих країнах ще кровоточать рани минулого, а новостворені 
демократії, схоже, неспроможні забезпечити, окрім моральних 
настанов, реального зцілення. Це не песимістична оцінка, а 
скоріше фактична картина існуючої ситуації. Із занепадом еко
номіки різко зростає невдоволення; дехто починає шкодувати 
за батьківською турботою комуністичної влади. Хтось скаже: 
так, бідність існувала при комунізмі, зате кожен мав роботу і



8 ПОВОРОТ У ПОЛІТИЦІ

не було анархії в засобах інформації. Цинічні демагоги, серед 
них колишні комуністи, спробували скористатись із сум’яття 
серед населення. Вони можуть зробити це ще раз.

Після 1989 року Чехословаччина, Угорщина та Польща, 
здається, рішуче стали на шлях відкритого суспільства. Парла
менти цих країн діяли більш-менш правильно, як і належить 
відповідальним законодавчим органам. Відбулась політична 
диференціація, з’явились партії, що виражають інтереси різних 
груп. Завдяки швидким темпам приватизації формується се
редній клас технократів і підприємців. Нова політична еліта, 
вірна ідеї плюралізму і вільного ринку, регулярно слідкує за 
подальшим розвитком перехідного етапу. Попри можливі про
рахунку ці країни рано чи пізно приєднаються до західноєвро
пейських інтеграційних організацій, включаючи Європейську 
економічну співдружність. Це навряд чи можна сказати про 
Албанію, Румунію та Югославію. Там постійно відбуваються 
подрібнення держав, нескінченні конфлікти, мало надії на до
сягнення національного консенсусу. Болгарія знаходиться десь 
посередині цих процесів; демократичні сили там розпорошені, 
але ж і колишня комуністична партія здає свої позиції: вона 
втратила як потяг до влади, так і міцну базу, яку колись мала 
в своєму розпорядженні. Зростаюча нерівність в регіоні між 
Східно-Центральною (колишня НДР, Чехословаччина, Поль
ща та Угорщина) і рештою Східної Європи може призвести до 
ізоляції балканських країн від головного напрямку європейсь
кої політики та європейської економіки. Для виправлення цієї 
складної ситуації слід прискорити демократичний перехід у 
Східній Європі та розвивати сильні громадянські рухи, що в 
свою чергу можуть сприяти появі сильних партій. Інакше, в 
майбутньому можемо мати дві Європи: — одну — процвітаючу, 
демократичну, терпиму до політичних і етнічних меншин; дру
гу — зубожілу, невдоволену, яку роздиратиме шовінізм, грома
дянські та етнічні конфлікти, що в свою чергу сприятиме по
яві нових диктатур.

Захід не повинен ігнорувати таку небезпеку. Балкани не мо
жуть і не повинні бути ізольовані як “хворий” регіон Європи, 
територія, де неможливо щось зробити для прискорення пере
ходу до демократичних норм життя. У всіх цих країнах діють 
рухи ентузіастів, які захищають саме демократичні цінності. 
Вони повинні відчути рішучу підтримку з боку Заходу.

У книзі застосовано порівняльний підхід для оцінки причин 
падіння комуністичних режимів у країнах Східної Європи (Ал
банія, Болгарія, Чехословаччина, Східна Німеччина, Угорщи



ПЕРЕДМОВА 9

на, Польща, Румунія, Югославія), сучасного стану політично
го відродження у цьому регіоні та перспектив демократичного 
розвитку у передбачуваному майбутньому. Порівнюючи різні 
шляхи розвитку, я гадаю, що, хоча і залишаються серйозні пе
репони до істинного плюралізму, демократичні сили можуть 
перемогти.

Сподіваюсь, ця книга дасть дослідникам Східної Європи 
повну картину приголомшливих змін, що сталися за останні 
роки, а також аналітичну схему для подальших політичних пе
ретворень. Зважаючи на великий дефіцит подібних всеохоплю- 
ючих (історичних, соціологічних і політичних) підходів, це є 
перша спроба резюмувати одну із знаменних сторінок сучасної 
історії: крах комунізму у зовнішній імперії Радянського Союзу, 
розпуск політичних і економічних інститутів, які служили га
рантом збереження комуністичних структур, зміна в політич
ному житті країн, де постійно нехтувалась сама ідея громадян
ства. Такий розвиток подій має більш ніж першочергове зна
чення. Він вимагає перегляду концептуальних підходів і пошу
ку понять, які б відображали справжній смисл цих змін. Такі 
поняття, як влада, законність, вплив, керівництво, сила, 
суспільство, -  сьогодні мають інші значення в Східній Європі, 
порівняно з останніми десятиліттями. Чи буде посткомуністич
на демократія схожа на західні моделі плюралізму? Якою є со
рокалітня спадщина ленінізму для менталітету Східної Євро
пи? Як нова політика у Східній Європі вплине на інші євро
пейські країни і світ взагалі? Чи зможуть потенційні кризи в 
цьому регіоні мати міжнародне значення? Чи має нова політи
ка сприяти більшій, а чи меншій стабільності в цих країнах?

Головна гіпотеза цієї книги полягає в тому, що причини ре
волюційних зрушень в країнах Східної Європи носять в основ
ному локальний характер. Найголовніше — це пробудження і 
формування громадянських суспільств у країнах, де доміную
чими були тоталітарні ленінські партії. Громадянське 
суспільство акумулює в собі незалежні, недержавні групи, 
об’єднання та інститути, що виникли у Східній Європі ос
таннім часом, особливо після 1980 року. Саме завдяки цим 
структурам, які чеський філософ Вацлав Бенда назвав “пара
лельним полісом”, стали можливими плавні, ненасильницькі 
перетворення. Деякі з цих груп були суто політичними 
об’єднаннями, інші не були такими. Втім, всі вони являли со
бою опозицію тоталітарним амбіціям безроздільно управляти 
суспільством. Досить одного прикладу, щоб передати суть гро
мадянського суспільства: коли політичний режим приймає всі
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рішення виключно централізованим шляхом, коли влада зосе
реджена в руках комуністичної партії (монопольне право 
закріплено конституцією), то навіть самостійна екологічна 
ініціатива наштовхується на таку всеохоплюючу силу влади. 
Ось чому громадянське суспільство стало першим кроком на 
шляху до зміни політичного устрою поза існуючими рамками 
влади, тобто відкрито поза і побічно проти комуністичної 
партії. Саме завдяки такому підходу до політичних змін виро
билась стратегія створення паралельних інститутів (незалежні 
профспілки, літаючі університети, клуби) і навіть опозиційної 
культури, як, наприклад, у Чехословаччині, Угорщині та 
Польщі.

Народження нових рухів не можна відділяти від певного 
міжнародного впливу: переворот у комунікаційній сфері, 
вільний доступ до інформаційних джерел; вплив хельсинсько- 
го процесу і наполягання Заходу прискорити демократизацію; 
зростаючі зв’язки між незалежними групами у Східній Європі, 
а також на Заході (такі, як пацифісти і борці за навколишнє се
редовище).

Крім рухів, народжених знизу, перехід до посткомунізму 
був безперечно прискорений розвалом командної економіки. 
Революція в інформаційній сфері дозволила людям на Сході 
побачити велику різницю між їхнім життєвим рівнем і рівнем 
життя в іншій частині Європи. Уряди, зі свого боку, не змогли 
запропонувати нічого, крім косметичних заходів, які мало вла
штовували населення. Бюрократи, які нерідко бували на За
ході, зрозуміли, що справа не в реформуванні планової еко
номіки, а у відмові від її задушливих механізмів. Настало роз
чарування ленінською моделлю як серед керівництва, так і се
ред широких мас. Повністю згас ідеологічний запал, натомість 
на арену вийшов цинічний клас управлінців, єдиним бажан
ням котрих було утриматись при владі. Кінець будь-якої ко
муністичної містики вів до втрати існуючого принципу закон
ності. Згідно з ленінською ідеологією комуністи представляють 
інтереси робітників. Правда, особливо після появи руху 
Солідарність у Польщі, — це помилкове судження вже нікого 
не надихало. У деяких із цих країн реформатори перебрали 
владу в комуністичних партіях, перебудували свої програми і 
заявили, що приймають ідеали західної соціальної демократії. 
У Румунії спалах соціального обурення призвів до падіння ре
жиму Чаушеску, але не до розвалу комунізму. У цій книзі по
казана фракційна боротьба серед комуністичної еліти та її 
вплив на суспільство в цілому. Оскільки ці комуністичні партії
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базували свою законність в основному на своїх відносинах з 
Москвою, то важливо зосередитись на факторі Горбачова^і 
пролити світло на взаємозв’язок між змінами всередині самого 
Радянського Союзу і процесами становлення у Східній Європі.

У книзі виділено п’ять основних тем. Вони не претендують 
на виключність чи вичерпність. Просто дають уявлення про 
основні гіпотези цього підходу, який уникає подробиць із при
ватного життя або монографічної описовості.

Перша тема Комунізм у Східній Європі в основному пред
ставлена історичним матеріалом. У книзі досліджуються різні 
традиції докомуністичного періоду у Східній Європі; встанов
лення комуністичних режимів після Другої світової війни; ди
наміка радянського блоку; розвінчання сталінізму Микитою 
Хрущовим; найбільші кризи в історії блоку (Югославія -  1948 
р., Угорщина -  1956 р., Чехословаччина -  1968 р., Польща -  
1980 р.). Ця тема включає також розвиток відносин між Ра
дянським Союзом і Східною Європою та вплив радянського 
перехідного періоду від брежнєвського “застою” до горба- 
човської перебудови і “нового мислення” у міжнародних 
відносинах. Зроблена спроба познайомити читача з важливими 
віхами у політичній історії Східної Європи після Другої світо
вої війни.

Друга тема Народження громадянського суспільства являє со
бою порівняльний підхід до стратегій і методів, якими корис
тувались незалежні рухи ( Солідарність у Польщі, Хартія 77 у 
Чехословаччині, Демократична опозиція в Угорщині); тут по
дається аналіз того, як ці групи виникли у репресивних умовах 
авторитарних режимів після Сталіна. Роз’яснюються платфор
ми та інші політичні документи, щоб можна було зрозуміти те
оретичні і моральні альтернативи опозиційних сил. Наприклад, 
для тих, хто досліджує Східну Європу, було б неможливо зро
зуміти походження і напрямок сучасних перетворень без поси
лань на есе “Влада безвладних" Вацлава Гавела. Дійсно, рево
люційні зміни у Східній Європі — справа рук людей без влади; 
ці події передбачили у сво’іх критичних працях такі автори, як 
Вацлав Гавел, Янош Кіш, Дьордь Конрад, Мілован Джілас, 
Лєшек Колаковський і Адам Міхник.

Третя тема Тріумф безвладних торкається революційної ди
наміки у Східній Європі під час перевороту 1989 року, в ній де
тально пояснюються причини краху комуністичних режимів. 
Для розуміння всіх цих змін важливе значення мають історичні 
особливості кожної країни і регіону в цілому. Особливий ак
цент цієї теми ставиться на перемогу у виборах руху
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Солідарність і сформування першого некомуністичного уряду в 
історії Східної Європи після Ялти; кінець помірковано-ре
формістських ілюзій та перехід Угорщини до плюралізму; 
внутрішні і міжнародні виміри “тихої революції” у Східній 
Німеччині; “оксамитову революцію” у Чехословаччині і пере
могу Громадянського форуму,; пробудження Болгарії і повалення 
диктатури Тодора Ябівкова; вкрадену революцію в Румунії і 
Народний фронт порятунку як перевтілення комуністичної 
партії; а також на дезінтеграцію спадщини Тіто в Югославії та 
появу етнічних сепаратистських партій і рухів.

Четверта тема Родові потуги демократії присвячена можли
востям демократії в кожній країні зокрема і в Східній Європі в 
цілому. Порівняльний метод викладу матеріалу пропонує чита
чеві глибокий аналіз політичних ідеологій і позицій новоство- 
рених партій у цьому регіоні. Тут обговорюються перешкоди, 
що виникди на шляху демократичного розвитку, наголо
шується на інертності урядової бюрократії/ небезпеці неоавто- 
ритарних рішень, /наявності популістських спокус і 7відрод
женні давнозабутих етнічних пристрастей. Як колись сказав 
Кеннет Джовіт, майбутнє Східної Європи не обов’язково має 
належати здоровим соціально-демократичним партіям. Цілком 
можливо, що цей регіон переживатиме нечувані конвульсії, 
викликані приходом неофундаменталістських “рухів невдово
лення”, корені яких у політичному відчаї та економічній роз- 
русі.

П ’ята тема Демократія чи етнократія досліджує зростаючу 
напругу між егоцентричними етнічними рухами, противника
ми Заходу і інтелігенції та демократичними об’єднаннями і 
партіями, що дотримуються ліберальних цінностей. Хочу ще 
раз підкреслити своє переконання в тому, що майбутнє Східної 
Європи не визначено наперед і що крах комунізму відкриває 
чимало можливих шляхів для цих багатостраждальних народів. 
Однак, слід зважити на те, що всі ці події відбуваються у вкрай 
зубожілих країнах і згубно впливають на морально травмоване 
населення. Перейти, як сказав Ральф Дарендорф, історичну 
юдоль сліз -  випробування не з радісних, і це пояснює невдо
волення багатьох в цьому регіоні повільними темпами еко
номічного і соціального відродження. Замість очікуваного рогу 
достатку людям пропонують тісніше затягнути паски. Це в 
свою чергу відкриває широкі можливості для популістів-аван- 
тюристів, шарлатанів і псевдопророків.

Хочу висловити найщирішу подяку всім, хто допоміг завер
шити цю працю. Перш за все, сердечне спасибі Американській
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Раді вчених товариств, Фундації Бредлі, Благодійницьким тре
стам П’ю, Дослідному інституту зарубіжної політики та її ди
ректору Даніелю Пайпсу за розуміння і щедру мені допомогу. 
Хочу подякувати моїм науковим асистентам Джойдіпу Бхатача- 
рая, Марку Біанчіні та Брету Кінзеллі, які терпляче слідкували 
за змінами в Східній Європі, що дало мені масу джерел для 
моєї роботи. їм вдалося упорядкувати і тримати у належному 
стані всі мої файли, незважаючи на мої безперервні втручання. 
Я завдячую факультету уряду і політики при Університеті 
Меріленд, де зустрів сердечне ставлення і неабиякий інтерес до 
моїх досліджень посткомуністичних суспільств.

Теоретична глибина книги — це результат моїх численних 
дискусій з такими фахівцями, як Міхай Ботез, Матей Каліне- 
ску, Даніель Чірот, Ференц Феєр, Агнеш Геллер, Бартек 
Камінський, Марія Ковач, Кеннет Джовіт, Джон Лампе, 
Джуліана Пілон, Алвін Рубінштейн, Шандор Сілагій, Соня 
Слузар, Дорін Тудоран і багатьма іншими колегами і друзями, 
котрі ділились зі мною своїми думками щодо питань, які мене 
мучили. їхні цінні зауваження, безперечно, внесли чіткість і 
гостроту до рукопису. Також хочу подякувати моїм румунським 
друзям Васіле Гогі та Мірче Міхайес, редакторам незалежних 
журналів Астра в Брашові і Оризонт в Тімішоарі, котрі під час 
поїздок до Вашінгтону знаходили час і сили, аби допомогти 
мені творчо виправити рукопис. Пітер Доугерті, мій таланови
тий редактор видавництва Фрі Прес, заслуговує більш як на по
дяку за свої слушні поради, що вигранили цінність тексту і до
помогли позбавитись всього зайвого та малозрозумілого. Я 
глибоко вдячний Джонатану Санлі за цінні фотографії з архівів 
часопису Іст Юеропеан Репортер (Лондон і Будапешт). І на
решті, найтепліші слова подяки Марії Сладек за все, що вона 
зробила, аби книга була такою, якою вона є: за її редакторсь
ку, комп’ютерну роботу і людські якості — книга і автор завдя
чують їй більше, ніж це можна передати словами.

Владімір Тисменяну
Вашінгтон
18 липня 1991 року
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ЖЕРТВИ І ВІДЧУЖЕНІ 
Східна Європа докомуністичної доби

Центральна Європа як сім’я малих націй має своє власне бачення 
світу, бачення, яке базується на глибокій недовірі до історії. Історія, ця 
богиня Гегеля і Маркса, втілення розуму, що судить нас і вирішує 
нашу долю, — це історія завойовників. Народи Центральної Європи не 
є завойовники. їх не можна відокремити від європейської історії; вони 
не можуть існувати поза нею; хоча й представляють не найкращий бік 
історії, вони є її жертвами і відчуженими.

—Мілан Кундера

Революційні зрушення 1989 року, що завершились крахом, 
здавалося б, непідступних комуністичних режимів, стали тими 
епохальними подіями, що формують світ. Усталені сприйняття 
і віра у непохитність комуністичних держав ураз розвіялись в 
результаті соціальних і політичних катаклізмів у цьому регіоні. 
Видовищне падіння Берлінської Стіни, — єдиного най
помітнішого символу ізоляції між Сходом і Заходом, — спри
яло цим драматичним змінам у політичній географії Європи. 
Значення цих зрушень не варто недооцінювати: після згаданих 
подій Європа стала іншою. Вивільнення соціальної і політич
ної енергії у Східній Європі, відродження довго стримуваних 
етнічних пристрастей — це речі, які багато важать для всіх 
зацікавлених у досягненні миру і процвітання у світі. Якщо ці 
народи спроможуться здійснити перехід до ринкової економіки 
і політичного плюралізму, світ тільки виграє від такої еволюції. 
Якщо ні, виникнуть нові конфлікти в цьому вибухонебезпеч
ному регіоні, який ми називаємо Східною Європою, а конти
нент роздиратимуть протистояння, напруга та чвари. Ми не 
повинні забувати, що дві світові війни розпочалися в самому 
серці Європи. Конфлікти, що передували комунізму, не були 
усунені протягом чотирьох десятиліть соціалізму як державної 
форми правління. Навпаки, вони продовжували існувати під 
фальшивою личиною марксистсько-ленінської пропаганди. Це 
тільки в головах комуністичних доктринерів продовжували 
існувати такі поняття, як пролетарський інтернаціоналізм та 
соціалістична спільність націй. В дійсності, традиції і пам’ять 
минулого продовжували надихати людей на те, щоб позбави-
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тись тоталітарного режиму. Різниця між Східно-Центральною і 
Східною Європою говорить про різні рівні спротиву до ко
мунізму. До Східної Європи входять такі країни, як Албанія, 
Болгарія, Румунія і частково Югославія; до Східно-Централь
ної -  Чехословаччина, Угорщина, Польща і так звана Німець
ка Демократична Республіка. Історія, в тому числі значення 
релігійних і політичних традицій цих країн, може допомогти 
нам зрозуміти їхні різні динаміки як при комунізмі, так і на 
сьогоднішній день. Комунізм не зміг усунути вікові відмінності 
у політичному, економічному та культурному розвитку цих 
країн. Одна річ належати до Габсбургів чи Німецької імперії і 
зовсім інша -  бути у складі Османської або Російської імперій, і 
У балканській частині Європи політичний розвиток у XIX" 
столітті протікав із запізненням і по спіралі. Щодо Східно- 
Центральної Європи, то там інститути будувались відповідно 
до західної концепції закону і прав людини. У Південно- 
Східній Європі громадянське суспільство було недостатньо 
розвинутим і досить нестійким. Основи плюралізму були не
надійні, до того ж вразливі до диктаторських посягань. Щоб 
осягнути повноту і перешкоди на шляху до демократичних пе
ретворень у тій частині Європи, вкрай необхідно знати історію. 
Всі країни того регіону — відносно нові державні утворення, 
продукт масового національного пробудження, характерного 
для XIX століття. їхня сучасна територія і устрій — це наслідок 
міжнародних домовленостей після двох страшних воєн цього 
століття. В той же час сам термін “Східна Європа” звучить для 
народів тієї частини континенту як дискримінація. Революції 
1989 року, крім всього іншого, пробудили у цих народів їх 
європейську тотожність. Коли люди виходили на вулиці у 
Празі, Ляйпцігу, Тімішоарі або Софії, вони робили це не лише 
з економічних причин. Очевидно, не стільки економічний за
непад державного соціалізму, а радше загальна втома і задуш
лива бюрократична диктатура, на якій базувався весь політич
ний і соціальний устрій, робила людей у цих країнах нещасни
ми і зневіреними. Після ейфорії перших післяреволюційних 
місяців повернулись старі проблеми: хорвати протестують про
ти сербської гегемонії, серби звинувачують хорватів і словенців 
за їхні розкольницькі дії, румунські угорці скаржаться на пору
шення їхнів прав як меншини, поборники чистоти болгарської 
нації у цій країні звалюють усі гріхи на турків, словаки крити
кують президента Гавела за те, що він відстоює верховенство 
чеської нації, чехи скаржаться на словаків за їхній націоналізм, 
Лєх Валенса під час президентської кампанії вдається до анти
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семітських інсинуацій на адресу своїх критиків і суперників, і 
таке інше. Для всіх цих країндемократія означала скоріше іде
ал, ніж процедурну реальність. У Південно-Східній Європі ко
лишні комуністичні партії витримали перший революційний 
удар. У Східно-Центральній Європі вони змінили не лише прі
звища, а й звички та прийняли цінності соціальної демократії. 
Лінія позділу у цьому регіоні пройшла між країнами, які 
повністю розірвали^ комуністичною системою, та тими, що 
залишилися посеред дороги, як це було у Румунії, Сербії і Бол
гарії. За винятком Чехословаччини жодна з цих країн не змог
ла відродити демократичну традицію. В той же час не слід за
бувати, що ці перетворення відбувалися на тлі європейських 
інтеграційних процесів, а захоплення новими формами автори
тарної політики могло закінчитись міжнародною ізоляцією і 
увічненням відсталості, що спричиняло розвал комуністичної 
системи. Змагання між двома тенденціями — етноцентризмом 
і спокусами демократії -  є найважливіше у розвитку після 
падіння комуністичної системи. Наводимо слова польського 
журналіста і активного діяча Адама Міхника:

На додаток до розбіжностей між різними культурними перспекти
вами та розумінням цивілізації точаться суперечки навколо проблем 
більш конкретного роду. Як краще вести політику? Еволюційним шля
хом, не вдаючись до сили, чи треба слідувати логіці революційних зру
шень і чисток? Чи має бути суспільство відкритим, чи навпаки, закри
тим у своєму власному просторі? Чи повинен новий порядок спирати
ся на прийняття всіх умов, нав’язаних демократією, чи на принцип по
мсти членам колишньої влади? Іншими словами, чи треба йти доро
гою, яку вибрала Іспанія, коли позбавилась правління Франко, або ж 
дорогою Ірану, коли країна уникла диктатури шаха на користь дикта
тури Аятолли?1

З моменту появи східноєвропейських країн на міжнародній 
арені їхнє майбутнє залишається невизначеним. Оптимісти 
вважають, що демократія є їхнім єдиним розумним вибором. 
Песимісти доводять, що розумні альтернативи рідко зустріча
ються в історії і що політичні та культурні традиції, а також 
стійкі міфи і легенди можуть породити авторитарні режими на 
спільних стражданнях і неврозах. Одне ясно: антитоталітарна 
революція 1989 року відкривала широкі можливості. Стануть 
ці країни демократіями чи етнократіями -  питання, що зали
шається без відповіді.

Вторгнення Німеччини в Польщу, а невдовзі окупація 
регіону поклали початок затяжної війни між Віссю (Німеччи
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на, Італія і Японія) та Союзниками (Англія, Франція, а після 
1941 року Радянський Союз і Сполучені Штати). Друга світова 
війна залишила всю Європу спустошеною, як економічно, так 
і політично, створивши ідеальний грунт для швидкого розпов- 
сюдженння сталінізму з Радянського Союзу. Проникнення ко
мунізму через Східну Європу налякало багатьох політиків і пе
ресічних людей у Західній Європі та спричинило холодну війну 
між Сполученими Штатами і Радянським Союзом. Ця війна, в 
свою чергу, призвела, крім всього іншого, до глобального 
поширення ядерної зброї і появи маккартизму у Сполучених 
Штатах. Ось чому розуміння Східної Європи безпосередньо 
пов’язано з питаннями глобальної безпеки і національної іде
ології. Говорячи словами відомої дитячої притчі, народи 
Східної Європи нагадують крихітні гвіздочки, що утримують 
підкову на копиті: “Не буде гвіздочка, загубиться підкова, не 
буде підкови, загубиться кінь, не буде коня, загубиться верш
ник, не буде вершника, загубиться наказ, не буде наказа, бит
ву не виграти -  втратиться все через один гвіздочок” П’ятде
сят років світ шкутильгав без повноцінної участі народів 
Східної Європи, хоча він і пристосувався до такої не
стабільності. Пристосування видавалося досить легким, 
оскільки політика в цьому регіоні була монолітно-комуністич- 
ною: уряди іноземних країн і ділові люди розуміли, що відно
сини з країнами Східної Європи регулювалися Москвою і ком
партіями цих країн. Відродження багатогранного характеру цих 
країн, рис, притаманних певній нації, її культурі та політично
му укладу спонукало багатьох політиків, бізнесменів, простих 
людей у всьому світі шукати нових шляхів, щоб краще зро
зуміти цей регіон. Ця книга забезпечує орієнтацію в політиці 
націй Східної Європи.

Розуміння політичного життя та народів Східної Європи, а 
також зв’язку динаміки цього регіону із глобальною 
стабільністю вимагає певного знання історії, принаймні, по
чатку XX століття. Після 1989 року раптова ностальгія за жит
тям у Центральній Європі, перш за все спомини часів Габ- 
сбургів, — це щось більше, аніж культурне явище. Існує тен
денція ідеалізувати життя за часів імперії, сприймати Австро- 
Угорщину до Першої світової війни як еталон можливої Цен
трально-Європейської Конфедерації. На відміну від цієї “кос
мополітичної” тенденції, відродження давніх міфів і ілюзій про 
наперед визначену роль національної спільноти, якій начебто 
загрожує вплив іззовні, інші застарілі кланові пристрасті, що 
вважалися давно зниклими, а також часті вибухи антисемітиз
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му у громадському житті Угорщини, Польщі, Румунії та Сло
ваччини -  все це свідчить, що шовіністичні традиції доко- 
муністичного періоду продовжували жити. У політичному 
плані забезпечується пошук спадкоємності правової держави, 
що існувала в цьому регіоні до розвалу Австро-Угорської 
імперії. Багато хто нудьгує за часами, коли Прага, Будапешт, 
Бухарест і Варшава були правдивими європейськими столиця
ми, колисками сміливих культурних експериментів, що стояли 
в авангарді модерного мистецтва. Наведу лише декілька при
кладів: у перші десятиліття двадцятого століття саме у Празі 
Франц Кафка написав свої оповідання і романи; Будапешт був 
центром бурхливого інтелектуального життя, яке репрезентува
ли такі відомі майстри, як Дьордь Лукач, Артур Кестлер та Бе
ла Барток2. У роки між війнами в Бухаресті розпочинали літе
ратурну кар’єру Ежен Іонеско, Мірче Еліаде, Еміль Чіоран.

У тій частині світу привиди минулого продовжували во
лодіти колективною уявою. Іноді вони сприяють справі миру 
та примирення; часом — вселяють і збуджують почуття гніву і 
ворожості. Аби осягнути сучасну мозаїку етнічних, політичних 
та культурних протиріч та їхнє приховане значення для май
бутнього, вкрай важливо ще раз заглянути в історичне минуле 
східноєвропейських країн за період між 1918—1945 роками, до 
появи комуністичних режимів та після Другої світової війни. 
Це може видатись заяложеною фразою, але для народів Східної 
Європи некомуністичне минуле є прологом. Ці країни, які 
зіткнулись з комуністичними реаліями, маючи незначний 
досвід демократичних цінностей, як, наприклад, свобода сло
ва, зможуть краще організувати толерантні, неавторитарні 
політичні системи. В той же час демократична перебудова у 
цих країнах залежить від їхньої здатності подолати залишені у 
спадщину численні невирішені етнічні, соціальні і політичні 
проблеми. Вихід із комуністичної дійсності породжує давно 
приховані вибухові сили, але, як зазначив французький 
політичний філософ Жан-Франсуа Ревель, старі проблеми є 
одночасно і новими проблемами, типовими для XXI століття -  
тобто, невирішеними через відсут-ність демократії та правових 
норм3.

ПОДІЛЕНИЙ СВІТ: 1918-1945 РОКИ

Упродовж XIX століття Східна Європа була всього-на-всьо- 
го частиною Сходу. Захід, безперечно, знав про існування 
угорців, румунів, поляків, але в широкому плані ставлення до
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них було доброзичливо-недбалим. Більшість країн, про які 
йдеться у цій книзі, вийшли на арену як незалежні національні 
держави лише після розпаду великих європейських імперій у 
1917-1918 роках.

До Першої світової війни Австро-Угорська імперія стриму
вала більшість релігійних, культурних та етнічних конфліктів, 
які постали перед Східною Європою після 1918 року. Світ, із 
своїми нерозв’язаними суперечками, що виник на згарищах 
мертвих імперій і вільсонівській мрії про загальну демократію, 
здавалось, визрів для кривавих вибухів нетерпимості і власної 
виключності. Національні держави, створені на такому благо
родному принципі, як право на самовизначення, робили 
зовсім мало для захисту меншин. Нові кордони визначали 
місце для переможців та їхніх підопічних. Часто вони ігнорува
ли злиденне становище численних національних меншин, чиї 
вимоги культурної автономії сприймались правлячими елітни
ми групами як непокора. Так, німці й угорці в Чехословаччині, 
українці та євреї у Польщі, угорці, євреї та українці у Румунії 
відчули наслідки етнічних утисків і навіть переслідувань.

Румунія, яка приєдналась до Антанти (створена, головним 
чином, Росією, Великою Британією та Францією) у 1916 році, 
за Версальським і Тріанонським договорами (1919—1920 рр.), 
розширила свою територію за рахунок приєднання Трансіль
ванії і Північної Буковини від Австро-Угорщини та Бессарабії 
від Росії. Згідно з Версальським договором Югославія являла 
собою зовсім нову політичну реалію, де країною правила пра
вославна сербська династія, країною, що включала, крім като
лицьких Хорватії і Словенії, переважно мусульманські Боснію 
і Герцеговину. Внаслідок розпаду Австро-Угорщини і припи
нення міжетнічних протиріч, територія Угорщини зменшилася 
на третину порівняно з територією до 1914 року4. Угорщина, 
яка сама була частиною колишньої багатонаціональної імперії, 
в якій домінувала Австрія, отримала державну незалежність, в 
той час як великі за чисельністю угорські меншини змушені 
були жити у новостворених, або значно розширених державах- 
правонаступницях.

Однією з таких держав була Чехословаччина, до якої 
увійшли колишні імперські провінції Богемія, Моравія та Сло
ваччина. З усіх країн цього регіону -  хоча там не обійшлось без 
серйозних етнічних конфліктів -  Чехословаччина, здавалось, 
була єдиною країною, де мав успіх демократичний експери
мент, оскільки там діяла добре налагоджена парламентська си
стема, сильна президентська влада, спостерігалося розподілен
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ня владних функцій, навіяних американською конституцією. 
Заснована у 1918 році, Чехословацька республіка демонструва
ла приклад толерантності до політичної опозиції, в тому числі 
комуністів, однак не змогла задовольнити сильно виражені 
національні почуття словаків. Засновник і перший президент 
Чехословаччини Томаш Масарик був переконаний, що еко
номічний і соціальний розвиток зможе усунути протиріччя між 
чехами і словаками. Він звинуватив угорців у тому, що ті вига
дали саме поняття “словацька нація”5. З іншого боку, маючи 
досконалішу технологічну інфраструктуру, Чехословаччина ви
глядала економічним раєм у порівнянні з іншими східноєвро
пейськими країнами.

Болгарія і Румунія були монархіями, починаючи з XIX 
століття, а Югославія після 1918 року стала королівством. 
Після недовготривалого комуністичного перевороту 1919 року 
в Угорщині правив Міклош Хорті, адмірал без флоту, який ви
конував роль регента за неіснуючого короля. Після прийняття 
конституції 1923 року (в основному на зразок бельгійської) Ру
мунія мала багатопартійну систему в рамках конституційної 
монархії. Незважаючи на нападки з боку крайніх правих і лівих 
рухів, парламентська система функціонувала чітко аж до 1938 
року, коли король Кароль II проголосив королівську диктату
ру та розпустив партії і парламент. Як бачимо, період між 1923 
і 1938 роками був по-справжньому демократичним етапом в 
історії країни. Польща, що відродилась як держава у 1918 році, 
після розвалу царської імперії, майже всі роки між світовими 
війнами була республікою з авторитарним керівництвом, яке 
довело свою законність тим, що дало відсіч радянським спро
бам окупувати країну у 1920 році. Албанія, яка формально вва
жалася самостійним королівством, насправді була еко
номічним і дипломатичним клієнтом Італії6.

Ставлення у всіх цих країнах до більшовицької революції і 
радянської держави мало неабияке значення. Після багатовіко
вої політичної і культурної залежності від Австро-Угорської 
імперії, кайзерівської Німеччини, царської Росії та османської 
Туреччини, більшість у країнах Східної Європи мріяла утвер
дити свою етнічну ідентичність. То був час національного про
будження, і ради, претендуючи на роль захисника інтересів 
трудящих незалежно від їх національності, сприймались як 
смертельна небезпека для самого існування молодих 
національних держав. Інтернаціональна містика, яку пропагу
вав Комуністичний Інтернаціонал (Комінтерн), заснований 
Леніним у Москві в березні 1919 року, змогла залучити лише
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мізерну частину фанатів. Ради будь-що намагались експортува
ти революцію, вони без вагань використали Червону армію як 
носія своїх експансіоністських намірів. Якби більшовикам вда
лося захопити Польщу під час походу на Варшаву у 1920 році, 
вони перетворили б країну у радянську республіку і задушили 
б її культурну та етнічну самобутність на багато десятиліть. Ви
ступати проти більшовизму чи комунізму у Польщі або Румунії
-  державах, чия цінність піддавалась сумніву з боку Кремля та 
його прибічників — було рівнозначним боротьбою за націо
нальне виживання. Через більш як п’ятдесят років після пораз
ки Червоної армії у Польщі, Адам Міхник точно визначив 
зміст перемоги антикомуністичних сил, про яку говорилось як 
про “диво на Віслі”:

Перемога над більшовиками у 1920 році дала нам двадцять років 
незалежної польської ідеї, яка надихала і продовжує надихати по
коління. Справді, опір радянському впливу на даному етапі можливий 
завдяки культурним резервам, створеним Республікою у міжвоєнні ро
ки. Якби Червоній армії вдалося виграти Варшавську битву, а Поль
щею почав би управляти Тимчасовий революційний комітет, я, сьо
годні, можливо жив би десь на Колимі чи у Біробіджані; хтозна, гово
рив би я польською, і чи не стало б покоління польської інтелігенції 
харчем для полярних ведмедів і чи змогла б польська культура уникну
ти згубної участі, яка випала на долю російської культури за роки 
сталінського правління7.

Сказане Міхником пояснює, чому політика створення санітар
ного кордону проти більшовицької експансії у Східну Європу 
була така популярна серед широких верств, включаючи 
найбільш знедолене населення. Передчуття радянської загрози 
змусило польське, чехословацьке і румунське керівництво 
об’єднати зусилля для співпраці у міжнародних ініціативах. 
Але загострення національної ворожнечі між державами-пра- 
вонаступницями завадило цим східноєвропейським країнам 
виробити спільну, скоординовану політичну лінію.

Кожна з цих країн відчула на собі соціальну несправед
ливість. Земельні реформи початку 20-х років не покращили 
жалюгідного існування селян. За винятком Чехословаччини, 
безробіття, особливо серед інтелігенції, -  через надмірну 
кількість юристів, вчителів і журналістів, — сприяло зростанню 
політичного екстремізму, включаючи тероризм і фізичне на
сильство. Соціальне невдоволення породжувало ненависть і 
злобу. Нові демократичні інституції, такі, як парламент і неза
лежні суди, були надто кволі, щоб зупинити подібний ради
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калізм. На початку двадцятих років у Румунії було організова
но фашистський рух під назвою “Легіон архангела Михаїла", 
пізніше відомого як Залізна Гвардія. Використовуючи соціальні 
негаразди та етнічні невдоволення, маніпулюючи релігійними 
образами і обіцяючи духовне очищення країни від корумпова
ної політики, цей рух прагнув мобілізувати румунів проти 
етнічних меншин, головним чином проти євреїв. Поєднуючи 
романтичні антикапіталістичні мотиви із неприхованим 
шовінізмом, Залізна Гвардія вважала парламентську демократію 
непридатною для Румунії, як штучно створений західний 
інститут, який слід замінити диктатурою8.

На початку тридцятих правий авторитаризм набирав сили у 
всіх цих країнах, за винятком тієї ж Чехословаччини, хоч і там 
вплив пронацистського руху дедалі зростав серед німецької 
меншини. Неспроможність західних держав надати надійні га
рантії, які б захистили від ревізіоністських держав, зацікавле
них у перекроєнні кордонів, встановлених відповідно до 
Тріанонського договору 1920 року, — тільки допомогла дема
гогічним популістським рухам залучити якомога більше при
хильників. Інспіровані нацистами в Німеччині та фашистами в 
Італії, вони з презирством і ненавистю сприймали парла
ментську систему і ліберальний демократизм. їхнім бажанням 
було встановлення диктатури на принципах культу лідера та 
цінностей, що проголошували атавістичну ксенофобію. Такі 
рухи виникли у Румунії {Залізна Гвардія під орудою Корнеліу 
Желя Кодряну), в Угорщині під назвою Схрещені стріли та в 
Словаччини, де було засновано екстремістську партію під 
керівництвом націоналістичного священика Андрея Глінки. 
Крім того, що вони були вороже спрямовані проти єврейства, 
ці партії відкрито підтримували гітлерівські експансіоністські 
плани.

Цікаво, що паралельно із зростаючою політичною напру
гою, у Східній Європі спостерігався дивовижний розквіт куль
тури. Будапешт і Бухарест, Прага і Белград, Краків і Загреб бу
ли тими динамічними культурними центрами, в яких молоде 
покоління інтелігенції заповзято створювало нові філософські 
та художні напрямки. У Румунії і Чехословаччині, наприклад, 
особливо активно діяли сюрреалістичні гуртки і видавництва, 
розвивались також такі сучасні філософські напрямки, як ек
зистенціалізм і феноменологічна філософія. Територія (що ко
лись вважалась частиною Центральної Європи і знаходилась 
десь посередині між Уральськими горами і західним побереж
жям материка) була батьківщиною європейського авангарду та
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ряду найбільш прогресивних течій століття, таких, як: театр аб
сурду, психоаналіз, структурна лінгвістика та аналітична філо
софія. У тій частині світу люди цінували пам’ять і старалися 
уникнути вічно підступної Історії. Для них Історія була бой
нею, місцем постійної несправедливості і невдач. Пам’ять -  то 
здатність зберегти нездійсненні мрії громадян. Скоріше апо- 
каліптичний сарказм, ніж метафізичні зобов’язання, був 
відмінною рисою ідентичності для народів Центральної Євро
пи. На відміну від росіян, німців або французів народи Цент
ральної Європи завжди усвідомлювали ненадійність своїх 
політичних систем. Ось що говорив про це чеський романіст 
Мілан Кундера:

Центральна Європа як сім’я малих націй має своє власне бачення 
світу, бачення, яке базується на глибокій недовірі до історії. Історія, ця 
богиня Гегеля і Маркса, втілення розуму, що судить нас і вирішує на
шу долю, — це історія завойовників. Народи Центральної Європи не є 
завойовники. їх не можна відокремити від європейської історії; вони 
не можуть існувати поза нею; хоча й представляють не найкращий бік 
історії, вони є її жертвами і відчуженими. Це саме та історія, яка жи
вила культуру народу, його мудрість і “грайливий дух”, що сміється 
над блиском і гординею9.

Історична приреченість перед обличчям Російської і Німецької 
імперій вселила зневіру інтелігенції цих країн до віками обіця
них радикальних ідеологій на кшталт комунізму та фашизму. 
Правда, частина інтелігенції, як, наприклад, угорський філо
соф Дьордь Лукач, румунський письменник Панаїт Істраті або 
польський поет Александер Ват прийняли комунізм, бо відчу
ли себе чужими у їхньому власному буржуазному середовищі і 
спробували вийти з нього через месіанську ідеологію ленінізму. 
Пізніше, зрозумівши, що їх ошукано, багато з них порвали з 
тоталітарною вірою і стали її найзапеклішими критиками. Оз
лоблені і обурені нечуваним лицемірством цього жорстокого 
світу, зневірившись також у можливості демократичних сил да
ти відсіч ворогам, чимало з них покінчили життя самогубст
вом. Доля Артура Кестлера, угорця за походженням, автора 
класичного роману Пітьма опівдні, що розвінчує сталінізм (ви
дано в Англії у травні 1941 року) — типова для доль інтелігенції 
в країнах Центральної Європи у вік ілюзій і глибоких розчару
вань. Югославський романіст Даніло Кіш у своєму знаменито
му нарисі про Центральну Європу написав через кілька років 
після самогубства Кестлера на початку вісімдесятих: “Інтелек
туальна авантюра Кестлера, через його остаточний вибір,
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унікальна навіть в рамках цілої Європи. В ній потенційно 
відбилось життя кожного інтелігента в Центральній Європі — в 
своєму радикальному втіленні” Інтелігенція Центральної 
Європи відіграла вирішальну роль у проголошенні цінностей і 
захисті культурної пам’яті народів, які давно були позбавлені 
державності. У Польщі, Угорщині, Чехословаччині та Румунії 
інтелігенцію широко сприймали як прапороносців. У XIX 
столітті саме інтелігенція (термін російського походження на 
означення морально і соціально зацікавленого прошарку класу 
інтелектуалів) вела боротьбу за національне визволення; вона 
продовжила місіонерську справу навіть після створення 
національних держав. Політичні погляди визначних інтелігентів 
мали безпосередній вплив на широкі соціальні верстви, які 
пов’язували свою долю з тим, кому довіряли і за ким йшли. 
Більш, ніж будь-де, у країнах Центральної Європи інтелігенцію 
сприймали за взірець соціальної і національної справи.

Бродіння в середовищі інтелігенції в період між двома 
світовими війнами, різку реакцію на утопістські спокуси влуч
но підмітив польський письменник Александер Ват у розмовах 
з Чеславом Мілошем. За висловом Вата, притягальна сила ко
мунізму для більшості інтелігентів була пов’язана головним чи
ном з його здатністю задовольнити людський потяг до солідар
ності і братерства:

Тепло братерства... Все починається з братерства. Як з’ясувалось, 
його не дала жодна партія чи церква. Церква надто загальна й холод
на з її ритуалами і розписами... У комуністичній церкві було розумне 
зерно, подібне до ранніх християнських общин (хоча мені зовсім не 
подобаються аналогії з раннім христянством; ці аналогії майже завжди 
вводять в оману), що складались з осередків, де всі знали одне одно
го, де була взаємна приязнь. В цьому крихітному колективі, в оточенні 
ворожого світу, людей єднало тепло і взаємна любов11.

Саме через те, що соціальна напруга була надто висо
кою, а демократичні інститути надто молоді, щоб започат
кувати міцну плюралістичну політичну культуру, масові 
тоталітарні рухи змогли утвердитись в цих країнах. У бе
резні 1919 року було засновано Третій Інтернаціонал 
(Комінтерн). Його закони зобов’язували місцеві ко
муністичні партії, що мали намір стати його членом, 
рабськи виконувати директиви Москви. Згідно з “Умовами 
прийому до Комуністичного Інтернаціоналу” , прийнятими 
на другому з ’їзді Комінтерну в 1920 році, рішення мос
ковського штабу були обов’язкові для всіх партій. Невико
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нання цих умов прирівнювалось до зради і загрожувало 
відлученням12. Світовий комунізм створив свою Мекку. Після 
смерті Леніна 1924 року Сталін перетворив Комінтерн на 
інструмент для втілення своїх експансіоністських планів. 
Національні філії виконували роль троянського коня, являли 
собою дисципліновані контингенти фанатичних прихильників 
будь-якого повороту в стратегії Комінтерну. За вказівками з 
Москви комуністичні групи діяли по всьому світу. У Західній 
Європі вони могли зустріти підтримку з боку радикально 
налаштованих робітників та довірливої інтелігенції, які не 
хотіли зважати на реальний стан речей у Радянській Росії. У 
Східній Європі географічна близкість Радянського Союзу і за
гроза радянської агресії надзвичайно ускладнювали саме існу
вання цих партій. Щодо комуністичних партій у Румунії та 
Польщі ситуація склалась ще драматичніше: оскільки вони 
схвалювали територіальні претензії Радянського Союзу, їх мог
ли звинуватити в антинародній діяльності. Створені на почат
ку двадцятих років, ці партії весь час підтримували радянську 
стратегію, спрямовану на дестабілізацію щойно створених де
мократичних інститутів. Так, за винятком Чехословаччини, ко
муністичні партії були поза законом у всіх країнах Східної 
Європи. Чим віддаленішими були ці партії, з їхньою містич
ною, запальною демагогією, тим більш сектантським і безком
промісним було їхнє внутрішнє життя. Першу генерацію ко
муністичних керівників у країнах Східної Європи представля
ли люди, котрі брали участь у роботі Комінтерну в останні ро
ки Леніна при владі. Вони були свідками сталінських інтриг у 
боротьбі за крісло Леніна. Дехто з них був на боці ворогів 
Сталіна у більшовицькому керівництві. Інші були відданими 
сталіністами з високим почуттям дисципліни; вони з го
товністю брали участь у організованих Комінтерном чистках 
своїх партій. Щоб покінчити з розкольницькими елементами, 
Сталін наполягав на необхідності “більшовізувати” ці партії, 
усунувши перше покоління і замінивши його на більш слухня
них виконавців.

У тридцяті роки все керівництво комуністичних партій 
Східної Європи було ліквідоване під час Великої Чистки у Ра
дянському Союзі. Оскільки Сталін був особливо невдоволений 
польськими комуністами, яких він звинуватив у смертельних 
гріхах — вірності ідеям Троцького і Люксембург, у 1938 році, 
під його безпосереднім контролем, було повністю розформова
но комуністичну партію Польщі. А таких визначних лідерів 
польського комуністичного руху, як Віра Костшева, Юліан
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Ленський-Лещинський та Адольф Варський, -  було страчено. 
Всю верхівку польських комуністів вислано і нещадно знище
но в радянських тюрмах. Подібна участь спіткала й інші партії: 
Мілана Горкіча, Генерального секретаря комуністичної партії 
Югославії, було ліквідовано у Радянському Союзі, як і зачина
телів комуністичного руху в Румунії, серед них -  Александру 
Доброджану-Геря, Імре Аладар, Давід Фабіан і багато інших13.

Перебуваючи в полоні інтернаціональних ілюзій, переко
нані, що, працюючи на більшовицьку революцію, вони слу
жать справі світової революції і звільненню пролетаріата, ці 
віддані комуністи приймали сталінський вбивчий вирок без 
найменшого нарікання. Заміна старих комуністичних лідерів 
на ще більш слухняних апаратників, що пройшли вишкіл у 
Москві, звела нанівець будь-який прояв критики всередині цих 
партій.

Попри їхню безмежну покірливість у стосунках з Москвою, 
деякі керівництва опинились у дуже складному становищі. 
Москва завжди розглядала румунську компартію як приклад 
поганих відносин саме через те, що та не змогла перебороти 
свій провінційний статус14. З одного боку, Кремль нав’язав їм 
партійну лінію, яка перешкоджала перетворюватися на масові 
партії; з другого — використав їхню провінційність, аби зайвий 
раз їх принизити. Ставлення до компартії Болгарії було більш 
прихильне, головним чином завдяки міжнародному авторитету 
її лідера Георгія Димітрова, котрий після того, як був виправ
даний ляйпцігським трибуналом у грудні 1933 року, став куль
товою фігурою для всього міжнародного руху. Димітрова, 
політичного емігранта в Німеччині, було звинувачено в ор
ганізації підпалу Рейхстагу невдовзі після приходу до влади 
Гітлера у січні 1933 року. На широко розрекламованому судо
вому процесі він викрив нацистських верховодів як справжніх 
організаторів цієї політичної провокації. Після того, як йому 
дозволили залишити Німеччину, він виїхав до Москви, де ви
конував функції головного адміністратора в Комінтерні15. В 
Угорщині, де ленінський революційний режим на чолі з Бела 
Куном було скинуто 1919 року при підтримці румунської армії, 
комуністи насилу оговталися після своєї поразки. Самого Ку- 
на було страчено в Радянському Союзі як “ворога народу”, а 
його прізвище зникло з усіх комуністичних довідників як таке, 
що мало відношення до сумнозвісної будапештської Комуни 
1919 року.

Після 1938 року хорватському комуністу Йосипу Броз, який 
став відомим під псевдонімом Тіто (одне з понад сімдесяти



28 ПОВОРОТ У ПОЛІТИЦІ

імен, якими він користувався для конспірації), було доручено 
очолити підпільну комуністичну партію Югославії. Серед надій 
югославського комуністичного руху був Мілован Джілас, сту
дент філософії, який пізніше став віце-президентом країни, а 
зневірившися у комунізмі, перетворився на найзапеклішого 
критика комуністичної диктатури і деспотичної лінії Тіто.

На протилежному боці політичного спектру в цьому регіоні 
виступали сильні праві популістські рухи, що апелювали 
здебільшого до селянства і недавно урбанізованих соціальних 
груп, використовуючи шовіністичну та містичну символіку і 
цінності. На відміну від комуністів, які критикували статус-кво 
в ім’я абсолютної відданості справі захисту Радянського Сою
зу, цієї “батьківщини світового пролетаріату”, крайні праві 
критикували демократію і капіталізм за їхню неспроможність 
створити “органічну національну державу” У Румунії до 
крайніх правих входило — крім “Легіону” (перейменований у 
тридцяті роки на Залізну Гвардію), який складався з екзальто
ваних та тих, хто втратив надію, молодих інтелігентів, сту
дентів, священиків і некваліфікованих робітників — чимало 
менших, але надзвичайно галасливих партій і груп, яких 
об’єднувала неприязнь до всього західного, до євреїв та 
інтелігенції. Ці утворення критикували комунізм як “єврейсь
ко-масонське” явище і обіцяли очистити країну від політичної 
корупції шляхом встановлення диктаторського режиму на чолі 
із сильною харизматичною особистістю: капітаном Залізної 
Гвардії Корнеліу Желя Кодряну. їхнім ідеалом було створення 
політичного суспільства на принципах румунської ідеї і право
слав’я. Іншими словами, вони були за те, щоб замінити 
світську парламентську владу на “націонал-легіонерську дер
жаву”, побудовану на релігійних засадах. Для досягнення своєї 
мети члени Залізної Гвардії вдалися до політичного терору. У 
грудні 1933 року боєць диверсійного загону Залізної Гвардії 
вбив ліберального прем’єр-міністра Йона Г. Дуку, відомого 
своїми прозахідними і антифашистськими поглядами. Ради- 
калізація правих екстремістів, особливо після приходу до вла
ди нацистів у Німеччині, змусила румунський політичну еліту 
вдатися до репресивних заходів проти проводирів фашистсько
го руху. Самого Кодряну було заарештовано і вбито у 1938 році 
поліцією короля Кароля II. Проголошено королівську диктату
ру, а парламентську систему ліквідовано. Ескалація насильства 
у країні здавалася неминучою.

У березні 1938 року Чехословаччина і, по суті, решта дер- 
жав-правонаступниць Австро-Угорщини, отримала смертель
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ний удар, підписавши мюнхенські домовленості, за якими виз
навалися претензії Німеччини на Судети. У вересні того ж ро
ку вермахт окупував Прагу, Гітлер оголосив протекторат над 
Богемією і Моравією. Словаччина поспішно проголосила неза
лежність; тут було встановлено пронацистський режим на чолі 
з архіреакційним священиком монсеньйором Тісо. У серпні 
1939 року нацистсько-радянський пакт поклав край будь-яким 
ілюзіям щодо можливості відвернути війну.

Радянські та німецькі війська почали розчленовувати Поль
щу. Радянський міністр закордонних справ В’ячеслав Молотов 
схвально вітав факт зникнення Польщі з карти Європи. Як Ра
дянський Союз, так і нацистська Німеччина не могли змири
тися з існуванням польської республіки, яку Молотов зневаж
ливо називав “потворним байстрюком Версальського мирного 
договору”16. Те, що було відоме як Центральна Європа, припи
нило існування з моменту, коли брати-близнюки — комунізм і 
фашизм поклали свої залізні лапи на ці країни. Якщо переф
разувати Неслава Мілоша, всі країни, що відчули на собі 
наслідки нацистсько-радянського пакту, продовжували існува
ти як неіснуючі реалії у травмованій культурній пам’яті:

Вірогідно, що основний поділ Європи на дві частини полягає у 
різниці між пам’яттю і відсутністю пам’яті. Для Західної Європи пакт 
Молотова-Ріббентропа не що інше, як смутний спогад про далеке ми
нуле. Для нас -  я кажу нас, бо сам відчув на собі наслідки цієї угоди 
між двома наддержавами — поділ Європи сприймається як абсолютна 
реальність, як і для всіх тих у наших країнах, хто народився після 
війни. Тому я наважуся зробити просте визначення. Я б назвав Цент
ральну Європу низкою країн, що у серпні 1939 року стали реальним 
або гіпотетичним об’єктом торгівлі між Радянським Союзом і Німеч
чиною... Десятиліття болю і приниження: саме це відрізняє країни 
Центральної Європи від Західних держав17.

У червні 1940 року СРСР направив румунському уряду уль
тиматум з вимогою негайно повернути Бессарабію і Північну 
Буковину. Повністю ізольований від світу, король Кароль II, 
який встановив особисту диктатуру 1938 року, поступився ра
дянському диктату. У серпні німці та італійці нав’язали Румунії 
рішення Віденського договору, і таким чином Північна Тран
сільванія відійшла до Угорщини. Через кілька днів король за
лишив Румунію; було встановлено нову диктатуру на чолі з ге
нералом Йоном Антонеску та командиром Залізної Гвардії 
Горія Сімою. У січні 1941 року Залізна Гвардія зробила невда
лу спробу позбавитись Антонеску. Було проголошено воєнну
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диктатуру; Горія Сіма втік до Німеччини, а Антонеску прого
лосив себе Кондукатором (вождем) румунської держави.

1941 року Німеччина напала на Югославію; в країні було 
сформовано кілька рухів опору. Наймогутнішими були 
націоналістичний рух під керівництвом генерала Драже Міхай- 
ловіча, відомий як четніки, та комуністичний рух опору під 
орудою Тіто, відомий як партизани. В цей період Угорщина 
підтримувала добрі відносини з Німеччиною, незважаючи на 
те, що адмірал Хорті був витіснений з крайньої правиці ульт- 
рашовіністичним рухом Схрещені Стріли. У Болгарії міліта
ристський режим, близький до німецького, намагався вберегти 
країну від неминучих конфліктів. Впродовж майже двох років, 
між вереснем 1939 і червнем 1941 років, коли Гітлер напав на 
Радянський Союз, комуністичні партії в Болгарії, Чехословач- 
чині, Угорщині, Польщі та Румунії зайняли вичікувальну по
зицію і навіть звинувачували англійських та французьких 
“мілітаристів” за їхній начебто войовничий авантюризм (Юго
славія була винятком). Відмову комуністичних партій Східної 
Європи взяти участь у антинацистських акціях у період між 
серпнем 1939 і червнем 1941 років можна пояснити їхнім 
підпорядкуванням рішенням контрольованого Радами 
Комінтерну.

У серпні 1940 року Комінтерн звернувся до цих партій з ди
рективами чинити опір спробам пробританських і профран- 
цузьких кіл — “імперіалістичних паліїв війни”, як охрестила ці 
демократії сталінська пропаганда під час медового місяця з 
Гітлером. Подібно до французьких комуністів, котрі спочатку 
пообіцяли тісно співробітничати з нацистськими окупантами, 
комуністи у країнах Східної Європи фактично саботували ан
тифашистський опір. Пізніше вони приховали ці ганебні епізо
ди і створили легенду про вирішальну роль комуністів у бо
ротьбі проти нацистських загарбників на теренах всієї Східної 
Європи.

Після нападу Гітлера на Радянський Союз зв’язок між 
Москвою і компартіями Європи обірвався. На деякий час ці 
партії могли діяти на свій розсуд. Цим пояснюються н екоор
диновані і нерідко відчайдушні стратегічні дії окремих 
керівників, в тому числі спроба югославських комуністів вне
сти зміни в інститути, побудовані за радянським зразком, без 
відома і схвалення Сталіна. У такий самий спосіб польські ко
муністи на чолі з Владіславом Гомулкою захопились перебудо
вою своєї компартії й організували партизанський рух 
уникаючи безпосереднього благословіння Радянського Союзу.
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Характерною ознакою воєнних років з точки зору 
взаємовідносин між Кремлем і комуністичними партіями 
Східної Європи було часткове припинення потоку інформації 
і допомоги між центром і підлеглими. У кожній комуністичній 
партії з’явились місцеві осередки, що діяли рівнобіжно і були 
потенційною альтернативою керівництву, підготовленому 
Москвою. У Югославії сміливі наміри Тіто перехитрити 
Сталіна вилились у ініціативи, які тільки переплутали плани 
радянського керівництва у його стосунках із західними союз
никами. Важливо пам’ятати, що у 1943 році Сталін вирішив 
розформувати Комуністичний Інтернаціонал як жест доброї 
волі по відношенню до Черчіля і Рузвельта. Пізніше з’ясувало
ся, що розпуск, виправданий на той час як визнання, що 
змужнілі місцеві компартії не мали нагальної потреби у 
керівництві з Москви, був всього-на-всього пропагандистською 
поступкою, пов’язаною з бажанням Сталіна пом’ягшити анти
патію союзників до революційної більшовицької спадщини.

Але коли Союз увійшов на територію Східної Європи, він 
відновив контроль над комуністичними партіями, посадив 
“москвичів” (комуністів, які в роки війни знаходились у 
Москві) на керівні посади. Анна Паукер і Васіле Лука, ставши 
на бік Георге Георгіу-Деж, стали секретарями ЦК компартії 
Румунії. У Польщі Болеслав Бєрут, керівник сформованого 
Москвою люблінського уряду, був призначений Генеральним 
секретарем польської комуністичної партії; з його ініціативи 
було проведено чистку комуністів, яких очолював Гомулка.

У Чехословаччині та інших країнах було повністю відновле
но перервану радянську гегемонію. Колишніх московських 
емігрантів Клемента Готвальда і Рудольфа Сланського призна
чено відповідно президентом і Генеральним секретарем ком
партії Чехословаччини. У Болгарії місцеві комуністи, очолювані 
Трайчо Костовим, змушені були поділити владу з “москвичами” 
Георгієм Димітровим, Васілем Коларовим і Вулко Червенковим. 
В Угорщині “москвичі” повністю перебрали на себе керівництво 
угорською компартією і встановили диктатуру в складі четвірки: 
Генерального секретаря Матяша Ракоші та його вірних підруч
них Ерньо Герьо (колишнього офіцера НКВС, який керував чи
сткою антисталінських елементів у Барселоні під час грома
дянської війни в Іспанії), Міхая Фаркаша та Йожбфа Ревая 
(послідовника відомого марксистського теоретика Дьордя Лука
ча), котрий відстоював жорсткий курс Сталіна.

В Югославії було менше можливостей для існування геге- 
моністського підпорядкування. Тіто зумів створити надійну ба
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зу для себе і своїх найближчих соратників (Едуарда Карделі, 
Александра Ранковіча і Мілована Джіласа). Під час кривавих 
сутичок Другої світової війни, та незважаючи на рішучу 
підтримку Сталіна і радянського зовнішньополітичного курсу, 
югославським комуністам вдалося створити свій національний 
рух. Проблема Кремля відносно Тіто полягала в тому, що він 
при всій своїй любові і повазі до Сталіна мав непереборне ба
жання стати другим Сталіним на Балканах. Але такий підсвідо
мий, прихований, хоч дуже реальний задум міг врешті-решт 
закінчитися відвертим конфліктом з радянським диктатором.

Югославські комуністи провели терористичні акції проти 
своїх ворогів -  нацистів та інших, — а також створили таємну 
поліційну систему, запозичивши репресивні методи безпосе
редньо з арсеналу радянського НКВС18. Тіто робив усе, аби по
ширити свій вплив на інші балканські країни. Він послав сво
го емісара Свєтозара Вукмановіча-Темпо, щоб той налагодив 
контакти з грецькими комуністами, які брали участь у грома
дянській війні проти прихильників режиму. Югослави також 
виступили в ролі “старшого брата” по відношенню до 
крихітної компартії Албанії, яку очолював учитель французької 
мови з Тірани Енвер Ходжа19.

Коли Сталін надумав накласти на Тіто анафему і усунути 
його із міжнародного комуністичного руху, Ходжа та його 
прибічники, згадавши приниження від зарозумілих югославів, 
підлили масла у вогонь інспірованої Радянським Союзом анти- 
югославської кампанії.

МЕСІАНСЬКІ ОМАНИ

Що являли собою всі ці комуністичні формування, які 
обіцяли свободу для своїх народів? Які цінності вони відстою
вали і які програми висували для оновлення своїх країн?

Було б просто заявити, що всіх учасників підпільних ко
муністичних рухів у роки Другої світової війни надихали ви
ключно нестримна любов і повага до Радянського Союзу. Не 
відкидаємо зовсім такі мотиви, бо ці люди мали переконання, 
що їхня боротьба з фашизмом була частиною загальнолюдсь
кої свободи.

Чимало комуністів були відвертими радянськими агентами, 
але не всі. Особливо серед молодих інтелігентів Радянський 
Союз перебільшено ототожнювався із справою людських сво
бод. В період між світовими війнами, а також в роки антина- 
цистського опору, багато молоді поповнило ряди комуністич
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них рухів, вірячи, що то була найвища форма історичної прав
ди. Інформація про масштаби Великої Чистки в СРСР була об
межена, тому багато людей просто відкидали її як фашистську 
провокацію. Звірства фашистів, а також хитрі маніпулювання 
сталінців демократичною символікою, особливо після VII 
з’їзду Комінтерну, коли “народні фронти” (організації, що 
діяли під прикриттям і контролем комуністів) визначили стра
тегію, -  змусили декого повірити, що після війни у Східній 
Європі до влади прийдуть народно-демократичні сили, а ко
муністи поводитимуться у цій плюралістичній грі як звичайні 
політичні актори. Міф про безкласове суспільство, де зникне 
будь-яка політична та економічна напруга і запанує рай зем
ний, людська рівність і гідність, служив виправданням для во
йовничих планів комуністів. Кремлівські стратеги та їхні 
маріонетки у країнах Східної Європи не мали жодних намірів 
встановлювати плюралізм або безкласові суспільства. 
Комінтернівська верхівка розуміла, що прихід радянських 
військ у ці країни принесе для компартій незрівнянну політич
ну і матеріальну перевагу над будь-якими противниками.

Починаючи з тридцятих років, комуністичні партії Східної 
Європи були сформовані виключно за сталінським сценарієм. 
Правда, спостерігалися певні елементи особливої віри у со
ціалістичну світову революцію, але, як правило, керівництво 
цих партій готове було без будь-яких вагань служити Радянсь
кому Союзу. Більшість дорікала місцевим соціал-демократич- 
ним партіям, які відстоювали еволюційний шлях до справед
ливішого суспільства. Наслідуючи брутальні пропагандистські 
методи більшовиків, комуністи звинувачували своїх суперників 
у прислужництві буржуазії. Але оскільки Сталін прагнув збе
регти свій імідж (принаймні, до кінця війни) добропорядного і 
мудрого державного діяча, прорадянські комуністи дещо по
слабили свої злісні нападки, видаючи себе борцями за 
національну незалежність.

У роки Другої світової війни жодна партія не горланила так 
про свою вірність патріотичним цінностям, як це робили ко
муністи. Те, що багато з них відбули терміни ув’язнення або 
були розстріляні у фашистських тюрмах, лише додавало вираз
них штрихів до їхнього образу мучеників і героїв. їхня жер
товність, у багатьох випадках абсолютно щира, спритно вико
ристовувалася цинічною пропагандистською машиною, яка 
виставляла їх єдиними законними захисниками народних інте
ресів. Комуністи лізли із шкіри, аби обілити свій імідж, про
стягали руки до інших політичних об’єднань, створюючи ши-
2 3-4
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рокі рухи прикриття начебто для встановлення демократичних 
урядів. Такою була картина ілюзій, в які багато хто вірив на За
ході, в тому числі дехто із найвпливовіших політиків, коли ті 
аналізували “переміни у настрої” Сталіна відносно не
обхідності і можливості “світової революції”

Хоча в цих ілюзіях було більше бажаного, ніж реального, і 
вони недооцінювали або повністю ігнорували експан
сіоністську сутність радянської системи, ці почуття були до
сить сильні, щоб змінити сприйняття Заходом Радянського Со
юзу і закінчитись низкою домовленостей, включаючи ті, що 
випливали з Тегеранської (1943 р.) та Ялтинської (1945 р.) кон
ференцій. У Тегерані і Ялті Радянський Союз зумів перекона
ти західних партнерів у тому, що у нього є право захищати 
свою сферу впливу у Східній Європі. І хоч мова Ялтинської 
декларації була переповнена красивими демократичними 
обіцянками, Союз знав, як використати свою всесвітньо виз
нану роль, щоб нав’язати маріонеткові уряди в країнах Східної 
Європи.

В ім’я боротьби із залишками фашизму у Східній Європі 
розпочалися жорстокі переслідування демократичних партій; 
введено сувору цензуру і створено систему таємної поліції для 
боротьби з тими, хто наважувався критикувати комуністів. Ан- 
тикомунізм (антирадянщина) автоматично прирівнювався до 
проявів фашизму. Зрозумівши, що ніщо реально не заважає їм 
на шляху до влади, комуністична верхівка почала діяти ще 
енергійніше.

Радянська військова присутність на теренах Східної Європи 
була для місцевих комуністичних лідерів щитом недоторка
ності, яким вони успішно користувались у своїх подальших 
монополістичних планах. Офіційні заяви всіх компартій цього 
регіону обіцяли проведення демократичних виборів, повагу 
прав людини і політичну терпимість; проте, на практиці ці 
партії ініціювали постійні чистки та в одноосібному порядку 
встановлювали свої політичні режими.

Для досягнення своїх цілей вони використовували розколь
ників із традиційних місцевих партій, а також марнославних 
політичних діячів, які вірили, що співпрацюючи із сталініста- 
ми, вони зможуть забезпечити своє політичне майбутнє. Але 
комуністи не збиралися ділити владу з будь-ким. Логіка 
ленінізму з її мілітаристською організаційною доктриною і ра
дикально авторитарною практикою навчила комуністів брати 
владу у свої руки раз і назавжди. На відміну від своїх против
ників, комуністи були переконані, що тільки однопартійна си
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стема здатна вирішити проблеми у їхніх країнах. Вони щиро 
ненавиділи парламентаризм і вважали демократичні структури 
абсолютно недієздатними.

Відрізнялись від своїх суперників комуністи і тим, що не 
мали розходжень у питаннях ідеології та моралі. То були тісно 
згуртовані об’єднання, одностайні духом і діями. Правду кажу
чи, вони були не такі вже й одностайні, але їхні суперечки бу
ли суто внутріфракційні і не зачіпали різних філософій і стра
тегій. Комуністи були виховані в дусі безперечної підтримки 
керівництва і без будь-яких нарікань виконували їх накази. У 
таких казарменого типу колективах будь-які вагання вважались 
неприпустимими. Щоб стати справжнім комуністом, член 
партії мав підпорядкувати свої думки і честь інтересам над- 
структури, що зветься партією.

Коли постало питання політичної влади і встановлення 
диктатури на кшталт радянської, комуністична партія діяла як 
єдине ціле, без жодної тіні анархії. Об’єднуючою рисою стала 
сталінська догма — систематизована версія ленінізму, яку ко
муністичні армії поширювали по всьому світу. Від членів партії 
вимагалася сліпа віра в сталінізм як у незаперечну істину. Ба
гато з них повністю відмовилися думати самостійно і служили 
партії так же ревно, як вірна секта слухається наказів свого ха- 
ризматичного пророка. У цьому самозреченні було чимало 
містики, що межувала з абсолютним рабством, та для войовни
чих комуністів це було радісним відчуттям, способом перебо
роти всіляке відчуження і здобути свободу через історичне 
розкріпачення20.

Активісти партії щиро вірили, що сталінська модель 
суспільства з її плановим виробництвом всього необхідного і 
системою обов’язкової освіти сприяла вихованню “нової лю
дини” і була досконалішою за безконфліктну структуру буржу
азного світу, як це видно на прикладі протиріч між імущими і 
неімущими та відчуженні інтелігенції. Вони вважали, що пере
несення радянських інституцій у їхні країни забезпечить мо
дернізацію і швидкий економічний прогрес.

Для досягнення економічного поступу і модернізації ком
партії Східної Європи провели планову деструктивну опе
рацію, головним наслідком якої стало придушення грома
дянського суспільства. Це була головна мета тоталітарної прак
тики цього століття: ліквідувати джерела людської творчості, 
віддалити і зіштовхнути людей один проти одного та підміни
ти колективні зв’язки солідарності і допомоги верховенством 
партійної держави як всесильної і всезнаючої. Усі раніше існу-
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ючі об’єднання та угруповання мали зникнути. Цінності, що 
колись вважалися священними -  патріотизм, сім’я, народні 
традиції -  мали бути переосмислені у світлі комуністичних 
догм. Перегляд і ревізія культурних традицій і моральних по
стулатів у кожній країні, включаючи запозичені з європейських 
гуманістичних традицій, проводились через марксистське 
вчення класової боротьби.

У країнах, де соціальні контрасти перед Другою світовою 
війною були разючі, обіцянки комуністів захищати інтереси 
бідних проти багатих і безкорисливо допомагати соціально 
знедоленим людям мали притягальну силу. Вони обіцяли 
інтелігентам, що ті відчують себе значущими і корисними, то
му багато хто з них сприйняв це як дар божий.

Подібним чином комуністи скористалися з довіри робітничо
го класу, заявивши, що їхня партія є скарбницею всіх людських 
цінностей і що їй самою історією записано стати керівною си
лою суспільства. Члени партії проникали до профспілок, які роз
глядалися як “ланцюг” до робітничого класу, аби з часом підпо
рядкувати їх. Насправді, попри їхнє пролетарське базікання, ко
муністи не довіряли класу, в ім’я якого вони збиралися взяти 
владу: для них робітники були просто масою, якою легко управ
ляти, пасивним поступливим натовпом, нездатним розуміти свої 
власні інтереси. Комуністи діяли подібно до менторської мен
шості, будучи в захопленні від своєї місії і вірячи, що будь-який 
опір планам їхньої партії рівнозначний злочину.

КОМІНФОРМ І ТЕОРІЯ ДВОХ ТАБОРІВ

Після 1944—1945 ідилічних років, коли Радянський Союз 
заявив, що не має наміру встановлювати комуністичний устрій 
у Східній і Центральній Європі, ситуація почала змінюватися у 
1946 році. Зросла напруга холодної війни. Громадянська війна 
у Греції, яка розпочалась 1944 року, вступила у вирішальну фа
зу; Захід посилив боротьбу проти учасників комуністичних за
колотів у різних країнах; Сталін зробив висновок, що пора 
кінчати заспокійливі розмови про народні фронти і 
національні коаліції. У Кремлі точилася жорстока боротьба за 
владу. Дві фракції боролися за місце у свиті старіючого деспо
та. З одного боку -  московські апаратники на чолі з Георгієм 
Маленковим і Лаврентієм Берією, з другого — колишній 
керівник ленінградської парторганізації і його прибічники, які 
лізли із шкіри, щоб довести Сталіну їхню безмежну відданість 
принципам міжнародної класової боротьби21.
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Жданову, -  спочатку заяви Англії підтримати антико
муністичні сили у Греції, а відтак рішення Сполучених Штатів 
надати економічну допомогу країнам Західної Європи в рамках 
Плану Маршалла, — дали чітко зрозуміти, що настав кінець 
дружби з колишніми буржуазними союзниками. На думку цьо
го верховного жерця сталінської ідеології настав новий етап 
непримиренної боротьби між силами миру і прогресу та сила
ми реакції й війни. Тепер не було місця для пошуків 
“національних шляхів до соціалізму” Бойовий клич Жданова 
вимагав від усіх комуністів і “прогресивних сил” зімкнути ря
ди навкруг Радянського Союзу -  “оплоту людських мрій про 
рівність і щастя” Теорія Жданова, правої руки Сталіна і голо
вного кремлівського ідеолога, стане альфою і омегою для всьо
го комуністичного міжнародного руху аж до смерті Сталіна у 
березні 1953 року.

На таємній нараді у польському місті Шклярська Порема у 
вересні 1947 року Жданов запропонував стратегічний план 
міжнародної класової боротьби і розробив його практичне 
втілення для країн Східної Європи. Там зібралися представни
ки комуністичних партій Болгарії, Чехословаччини, Франції, 
Італії, Польщі, Румунії, Радянського Союзу і Югославії, щоб 
виробити спільну реакцію на -  користуючись термінологією 
Сталіна — нові агресивні прояви американського імперіалізму. 
На цьому конклаві було створено Інформаційне Бюро ко
муністичних і робітничих партій із штабом у Белграді. Ство
рення цієї нової структури, більше відомої як Комінформ, 
відповідало бажанню Москви загальмувати відцентрові тен
денції всередині світового комуністичного руху. Спочатку був 
намір зробити Комінформ наступником Комінтерну, втім йо
му бракувало міжнародного значення і впливу вже неіснуючо
го Інтернаціоналу. До нього, наприклад, не ввійшли деякі 
впливові партії, які на той час були втягнуті в громадянську 
війну (компартії Китаю і Греції). Ще більш показовою була 
відсутність албанців і східних німців; як бачимо, Комінформ 
проігнорував існуючі і потенційно впливові європейські ком
партії.

Югославські комуністи більше за інших наполягали на уз
годжених діях проти Заходу; вони звинуватили італійських і 
французьких колег за їхню “поразницьку” позицію, “відступ
ництво” і “правий опортунізм” На таємному зборі в 
Шклярській Поремі авторитет Жданова незмірно зріс як у Ра
дянському Союзі, так і серед комуністів всього світу; рік тому 
він розвінчав поетесу Анну Ахматову і сатирика Михайла Зо-
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щенка за відступництво від принципів соціалістичного ре
алізму, за яким “художнє відтворення дійсності має бути 
пов’язане з ідеологічною перебудовою і вихованням трудящих 
у дусі соціалізму”22. В ході антикультурної кампанії 1946 року 
Жданов висунув шовіністичну, спрямовану проти Заходу те
орію великоруських претензій на моральну перевагу і 
обов’язок інтелігенції суворо виконувати партійні настанови:

Наша література, що відображає державний устрій набагато вищо
го порядку, ніж у будь-якій іншій буржуазній країні, та культуру, що є 
значно вищою за культуру буржуазних країн, має право вчити інших 
нової громадянської моралі. Де ще знайти такий народ і таку країну, 
як наша? Де знайти такі чудові людські якості, що продемонстрував 
радянський народ у Вітчизняній війні?.. Письменник не може йти 
слідом за подіями. Він мусить бути в перших лавах; мусить показува
ти людям шлях до прогресу, керуючись при цьому методом 
соціалістичного реалізму, сумлінно вивчати нашу дійсність, намагати
ся зрозуміти основні принципи нашого росту і розвитку23.

На зустрічі, під час якої були закладені основи Комінформу, 
Жданов проштовхнув декларацію, в якій говорилося, що саме 
СРСР уособлював справді гуманістичні цілі боротьби з нациз
мом, в той час як західні держави чинили опір Гітлеру лише з 
корисливих, імперіалістичних причин. Сповнена ідеологічних 
вигадок і злісних нападок на західні країни декларація, по 
суті, була відлунням жорстокої внутрішньої і зовнішньої 
політики Радянського Союзу. За словами головного 
сталінського ідеолога, основним завданням Радянського Сою
зу та інших демократичних країн є відновлення і зміцнення де
мократичного порядку в Європі, викорінення фашизму, 
відвернення можливої агресії з боку Німеччини і встановлення 
тривалого і багатостороннього співробітництва між країнами 
Європи. З другого боку, Жданов дотримувався думки, що Спо
лучені Штати Америки і Велика Британія ставили перед собою 
іншу ціль: позбутися конкурентів на ринку (Німеччини та 
Японії) і вийти на домінуючу позицію. Жданов так аргументу
вав свою думку:

Розходження у визначенні воєнних цілей і завдань післявоєнного 
врегулювання ще більше загострилися після війни. Виникло два та
бори — імперіалістичний і антидемократичний, головною метою якого 
є встановлення світового панування для американського імперіалізму і 
знищення демократії; та антиімперіалістичний і демократичний табір, 
основним завданням якого є послаблення імперіалізму, зміцнення де
мократії і викорінення залишків фашизму24.
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Тон Жданова був наказовий і недвозначний. Для нього не 
існувало середини між соціалізмом радянського типу і 
західним капіталізмом. Його маніхейське бачення знайшло 
вихід у прискоренні процесу підпорядкування Східної Євро
пи25. Модель, нав’язана Східній Європі, передбачала докорінну 
зміну старих соціальних, економічних, політичних та культур
них устоїв; ліквідацію всіх потенційних і реальних політичних 
ворогів; а також повне підпорядкування культурної сфери. 
Нові структури, зведені на місці зруйнованих суспільств, мали 
бути точними копіями радянських: кишенькові парламенти, 
комуністичний контроль над усіма сферами життя, організація 
концтаборів для ліквідації політично неблагодійних елементів і 
запровадження командної економіки, коли приватна власність 
фактично мала бути ліквідована і замінена державною 
власністю на всі ресурси.

У Румунії, наприклад, нову модель почали впроваджувати у 
березні 1945 року. Заступник міністра закордонних справ 
СРСР Андрій Вишинський під час поїздки до Бухаресту зму
сив короля Міхая призначити комуніста Петру Гроза прем’єр- 
міністром країни. Коли король спочатку відмовився, радянсь
кий дипломат, до цього прокурор, підвищив голос і пригрозив 
прямою радянською інтервенцією. Тим часом комуністи 
мобілізували штурмові загони і ввели стан терору по всій 
країні. Король змушений був підкоритись диктату, і влада в 
країні перейшла до рук уряду, призначеного Союзом. Комуніст 
Теохарі Георгеску, ставши міністром внутрішніх справ, про
довжив розвал уже хворої демократичної системи. Перехід до 
радянських методів було завершено у грудні 1947 року; король 
вимушено зрікся престолу, відтак — проголошено Румунську 
Народну Республіку.

Події у більшості країн Східної Європи відбувались майже 
за румунським сценарієм. В Угорщині комуністи розпочали 
боротьбу за владу; вони одне за одним зайняли всі ключові 
місця в уряді. Комуністичний лідер Матяш Ракоші цинічно на
звав цю “ізоляцію” некомуністичних партнерів у коаліційному 
уряді “тактикою салямі”26. На відміну від угорців болгарські 
комуністи вдалися до “фронтистської” тактики, щоб обезкро
вити своїх противників і самим прийти до влади27. У Польщі 
комуністи з’явились під час війни як Польська робітнича 
партія на чолі з її підпільним ватажком Владіславом Гомулкою, 
спробувавши апелювати до сильних національних почуттів на
селення. Проте їм не вдалося знайти підхід до широких мас,
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які продовжували дивитись на комуністів як на знаряддя ра
дянської влади. При безпосередній підтримці Радянського Со
юзу та контролюючи ключові міністерства, комуністи розпоча
ли широку кампанію “умиротворення”, жорстоко придушивши 
рештки антикомуністичного збройного опору. Уважний спос
терігач за політичними подіями у Польщі відзначав:

одразу після війни комуністична партія та її прихильники не ко
ристувалися значною підтримкою народу в країні. Переважна 
більшість поляків залишалася вірними польському уряду у вигнанні, а 
пізніше підтримала опозицію, організовану Польською селянською 
партією. Комуністи прийшли до влади у Польщі лише після тривалої, 
часто жорстокої боротьби між Польською робітничою партією, якій 
відкрито допомагала радянська воєнна машина, і антикомуністичними 
політичними силами, яких підтримувала переважна більшість польсь
кого народу28.

Безкомпромісна позиція католицької церкви була тим елемен
том, який робив живучим антикомуністичний рух опору у 
Польщі. Її наддержавний статус, що виражався у підпорядку
ванні Ватикану, слугував джерелом міжнародної підтримки в 
час, коли комуністи намагались розірвати зв’язки між місцеви
ми організаціями і зовнішнім світом. Ще багато років опальна 
католицька церква символізуватиме останній оплот польського 
громадянського суспільства.

Останньою жертвою комуністичної руйнівної тактики була 
Чехословаччина. У лютому 1948 року відбулись масові демон
страції, аби змусити міністрів-некомуністів піти у відставку як 
таких, що начебто були причетні до змови. Президент Едуард 
Бенеш змушений був задовільнити ультиматум комуністичного 
лідера Клемента Готвальда. Бенеш попросив його сформувати 
новий уряд без представників демократичних партій. Ко
муністична пропаганда наполягала, щоб перехід влади відбув
ся ненасильницьким, конституційним шляхом. Але істина по
лягала в тому, що комуністи підготувалися до збройного про
тистояння з демократичними силами, по всій країні на заводах 
загони міліції були готові до дії. Присутність у Празі в момент 
путчу заступника міністра закордонних справ Валеріана Зоріна 
сприяла психологічному тиску на опозицію. Через двадцять 
років після лютневого перевороту, учасник Празької Весни 
1968 року писав:

Ми показали викривлену картину подій... Я відчуваю, що правда 
про лютневі події ніколи не була розказана; лише зараз назрівають
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умови, коли можна і необхідно зробити критичний аналіз помилок, 
напівправди і неправди про лютий 1948 року -  як вдома, так і за кор
доном29.

Союз навіть вигадав теорію, що характеризує суть цих но
вих режимів у Східній Європі: мовою Жданова ці уряди не є 
повноцінними “диктатурами пролетаріату”, а експериментом 
нової політичної формули, що зветься “народна демократія” 
Навіть офіційна газета Комінформу відобразила цю нову 
політичну формулу у своїй назві -  За міцний мир, за народну де
мократію -  довгий заголовок, очевидно, придуманий самим 
Сталіним. Ця незграбна назва була спробою змусити західні за
соби інформації -  при посиланні на орган Комінформу -  по
вторювати його гасла.

Подібно до назви нової газети Комінформу, празький путч 
у лютому 1948 року вселяв у Сталіна занепокоєння, викликані 
спокусою комуністичних верхівок у Східній Європі прийняти 
допомогу Заходу в рамках Плану Маршалла. Зважаючи на це, 
Сталін вирішив, що настав час припинити заохочення політич
них ініціатив з боку цих компартій. Важливим висновком 
сталінської реакції є те, що Комінформ з’явився для того, щоб 
координувати — відповідно до радянського трактування змін у 
міжнародній рівновазі сил -  як внутрішню, так і зовнішню 
політику новостворених режимів. На думку Сталіна, 
імперіалістичні протиріччя мусили загостритись, атаки на 
соціалістичні країни мали стати більш відвертими і частішими, 
тому ніхто не мав права порушувати ряди у цей надзвичайно 
небезпечний момент.

Тіто захоплено вітав нову організацію Сталіна, а насправді 
думав, що настав слушний момент для здійснення своїх по
дальших гегемоністських планів. Парадоксально, що саме в 
той момент, коли радянська і югославська сторони зблизились 
у поглядах на перспективу міжнародної класової боротьби, 
стався неминучий розрив між цими країнами. Тіто, незважаю
чи на ревниву поведінку Сталіна, ініціював проект створення 
Балканської федерації, до якої мали увійти Югославія, Бол
гарія і, можливо, Румунія. Таємні контакти Тіто з ветераном 
комуністичного руху Георгієм Димітровим, який пройшов мос
ковську школу, були сприйняті Москвою як виклик своїй ге
гемонії не лише всередині соцтабору, а й у всьому світовому 
комуністичному русі.

Сталін не міг допустити появи рівнобіжного владного цен
тру у міжнародному комуністичному русі. І він спрямував зу
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силля на те, щоб приборкати непокірне югославське 
керівництво. Почався обмін листами між Кремлем і Тіто, але 
це не дало жодних результатів. Оскільки виклик було зробле
но, для югославського єретика не було шляхів до відступу. За
явивши Сталіну, що відмовляється від поблажливої опіки 
Москви, він вирішив свою долю і перетворився на злісного во
рога радянського диктатора, на диявольське перевтілення мен
шовизму, троцькізму і всіляких інших “відхилень”, з якими 
Сталін успішно впорався у Радянському Союзі.

Конфлікт з Югославією та вилучення Тіто з Комінформу у 
червні 1948 року ознаменували початок драматичних чисток у 
комуністичних партіях Східної Європи. Це також означало, що 
гегемонія Москви не може повністю придушити внутрішні 
тенденції навіть у найбільш прорадянських комуністичних 
формаціях. Врешті-решт, Тіто присвятив все своє життя справі 
комунізму. Це була людина, якій Сталін повністю довіряв, то
му в очах Сталіна серйозним недоліком Тіто було його бажан
ня зберегти свою незалежність і часткову незалежність Юго
славії від Кремля.

На думку Сталіна, у цей дуже небезпечний момент, коли 
імперіалісти вирішили поширити агресію проти молодих країн 
“народної демократії” та перед можливою загрозою нової 
світової війни, жодна країна або її керівник не має права на 
свої національні експерименти з комунізмом. Націоналізм, як 
поняття протилежне відданості Радянському Союзу і його вож
дю, розцінювався як зрада священних принципів марксизму- 
ленінізму. Від цього моменту всіх, кому вішали ярлик 
націоналіста, могли звинуватити у найфантастичніших гріхах, 
як наприклад, співробітництво у минулому з гестапо або в да
ний момент із західними розвідками. Такою була передісторія 
конфлікту Сталіна з Югославією. Монолітність була релігією 
сталінізму, а всі відцентрові тенденції мали безжалісно ви
корінюватись. Справді, Комінформ було створено для коорди
нації політики нових урядів, відповідно до радикалізації міжна
родних дій Радянського Союзу, та для запобігання подібним 
конфліктам.

Єдиним принципом узаконеної присутності правлячих ко
муністичних партій у радянському блоці була їхня беззастере
жна відданість Радянському Союзу, їхня безмежна готовність 
виконати будь-які вказівки Сталіна. Він наділив комуністичні 
партії Східної Європи владою, завдяки йому вони отримали 
правлячі позиції у своїх країнах. Тому в різних країнах ра
дянського блоку партійним лідерам дозволялося почуття пова
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ги з боку підлеглих, проте їхній культ був лише відлунням 
істинної віри: безмежної любові до Сталіна. Як сказав лідер 
польських комуністів Владіслав Гомулка, культ місцевих 
керівників “можна назвати лише відображенням слави, запо
зиченим світлом. Воно світить подібно до місяця”30.

Логіка сталінізму виключала сумніви і розпитування, німі 
зустрічні міркування та інтелектуальність, натомість пропону
вався марксизм радянського типу як система універсальної 
істини, непримиримої до будь-якої форми сумнівів. “Всезнай
ство” Сталіна могло вирішити всі складні питання і заплутані 
ситуації. Ця логіка, за визначенням, була виключною і пере
конливою, возвеличенням ключової ролі кадрів у мілітаристсь
кому, суворо ієрархічному порядку. Вождь був єдиним гаран
том ідеологічної чистоти, і абсолютна покора його наказам бу
ла єдиною соціально прийнятною нормою поведінки. Грома
дянську самостійність було таким чином придушено, а рабсь
ка форма політичної активності стала загальною нормою. Для 
досягнення ідеологічної однорідності Сталін винайшов і удос
коналив механізм постійних чисток.

Чистки, як знаряддя сталінської диявольської машини, 
були сучасним еквівалентом середньовічного полювання на 
відьом. Його запопадливо перейняли сталінські сатрапи із 
Східної Європи і застосували у своїх власних цілях. Наслідую
чи культ Сталіна, лідери із Східної Європи проводили у своїх 
країнах подібні кампанії звеличування та ідолопоклонства. 
Партія ототожнювалась із її керівником, чия головна заслуга 
полягала в тому, наскільки правильно проводилася сталінська 
лінія. Рішення всіх хвилюючих питань можна було знайти у 
творах Сталіна, а на тих, хто не зміг знайти відповіді, вішали 
ярлик “ворогів народу” Членів політичного керівництва, пред
ставників духовенства та національно-свідомої інтелігенції, 
котрі відмовлялися співпрацювати з новим режимом, засуджу
вали на тривалі строки ув’язнення після драматичних показо
вих судів або за закритими дверима. Це була перша стадія чи
сток у країнах Східної Європи. Після 1949 року чистки градом 
посипалися на голови комуністичної еліти; у другій стадії багато 
вірних сталінців на власній шкурі відчули дію терористичної ма
шини, яку вони самі допомогли запустити.

За визначенням філософа Лєшека Колаковського, поляка за 
походженням, чистки виконували інтеграційну функцію, допо
могли ліквідувати останні залишки суб’єктивної автономії та 
створили соціальний клімат, де ніхто навіть і подумати не міг 
про критику: “Завдання тоталітарної системи -  знищити всі
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форми громадянського життя, що є поза впливом і контролем 
держави, ізолювати людей один від одного і перетворити їх на 
знаряддя в руках держави. Громадянин належить державі і мусить 
бути вірним лише їй, навіть не державній ідеології”31. Тільки 
Сталін мав право тлумачити і перетлумачувати на свій розсуд іде
ологічні догми, що відповідали суперечливим змінам у офіційній 
лінії партії. Ідеологія була водночас туманною і суворою, 
сумішшю настанов і заборон, які особа мусила сліпо виконувати.

Як у СРСР наприкінці тридцятих років, та і в радянському 
блоці в цілому, ідеологія, що лежала в основі цієї терористичної 
педагогіки, була лише частково ірраціональна. В той час, як 
жертви із числа політичних діячів, що належали до довоєнних 
політичних партій, були богу душу винні щодо висунутих проти 
них звинувачень, більшість з них втілювали політичну традицію, 
яку сталінський режим відчайдушно намагався придушити. Що 
стосується комуністичних жертв, то, за визначенням сталінської 
теорії, це люди, які, можливо, раз у житті стримано висловились 
про правильність радянської політики, або, ще гірше, критично 
висловились на адресу Сталіна. Зв’язки з Тіто, безперечно, ви
користовувались як доказ політичної неблагонадійності окремих 
керівників країн Східної Європи (наприклад, Ласло Райк в 
Угорщині, котрий воював у громадянській війні в Іспанії і 
підтримував дружні стосунки з близьким оточенням Тіто). Ме
тою постійних чисток було придушити будь-які внутрішні 
ініціативи та забезпечити повне підпорядкування східноєвро
пейських сателітів Радянському Союзу.

За визначенням Збігнєва Бжезінського, внутрішня ініціати
ва — це перебільшене, навіть часто неусвідомлене “заняття 
місцевими, домашніми завданнями комунізму за рахунок шир
ших, світових цілей Радянського Союзу”32. Це не була обдума
на опозиційна до радянської гегемонії філософія, а переконан
ня деяких керівників Східної Європи, таких як Владіслав Го- 
мулка у Польщі, Лукреціу Петрешкану в Румунії й Трайчо Ко- 
стов у Болгарії, що національні інтереси не обов’язково по
винні йти врозріз з радянською програмою і що ці завдання 
можна виконувати без шкоди для будь-кого, -  дорого їм кош
тували. Помилка цих керівників з’ясувалась у подальші роки. 
Більшість з них або загинули, або опинилися в тюрмах за аб
сурдними звинуваченнями.

Підвищений інтерес до суто внутрішніх проблем став 
міжнародним явищем, і Сталін розумів: якщо не покласти край 
цій тенденції, вона може зруйнувати всю систему впливу і кон
тролю, яку він створив у Східній Європі. Необхідно було
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розвінчати лінію Тіто як злодійську спробу реставрувати 
капіталізм і вирвати Югославію з лона “братерської сім’ї 
соціалістичних країн” Перед Комінформом постало головне, 
якщо не єдине, завдання -  придушити ці вузькі, суто 
внутрішні амбіції. Цю тенденцію необхідно було зупинити раз 
і назавжди й відновити єдність. Абсолютна перевага Москви 
мала бути визнана як щось священне, а ідеї Сталіна як не
погрішимі.

Втілення сталінських планів для Східної Європи включало 
єдину стратегію, яка врешті-решт могла перетворити різні 
національні політичні культури на точні копії радянського “пе
редового” досвіду. Місцеві компартії, у відчайдушному нама
ганні копіювати сталінську модель, беручи з неї, а інколи й 
розвиваючи найгірші риси радянської тоталітарної системи, за
взято формували свої стратегічні цілі.

Економічні цілі: індустріалізація

В сфері економіки перебудова Східної Європи за 
сталінським взірцем означала прийняття командної моделі уп
равління економікою. В усіх соціалістичних країнах Східної 
Європи було державне планування. Його роль — визначати 
принципові завдання для державного сектора економіки. Пла
нове господарство було засноване на націоналізації основних 
засобів виробництва.

Сталінська економічна доктрина особливу роль відводила 
важкій індустрії, зокрема машинобудуванню. Відповідно до ра
дянської догми економічної самодостатності і самозабезпече- 
ності, економіка кожної країни мала переорієнтуватися на 
форсовану індустріалізацію. Для таких переважно сільськогос
подарських країн, як Румунія і Болгарія, індустріалізація пору
шувала природний економічний розвиток та згубно впливала 
на потенційно вигідне джерело економічного зростання. Всі 
країни Східної Європи зайнялися розбудовою промисловості, 
яка повністю нехтувала природний баланс між різними галузя
ми економіки. Захоплення радянською індустріалізацією поро
дило фараонські проекти, як, наприклад, будівництво каналів 
і прокатних станів усупереч економічній доцільності. Ці про
екти були ідеологічно вмотивовані, і будь-який сумнів щодо 
їхньої ефективності не припускався. Коли ж вони не давали 
очікуваних результатів, провину звалювали на вигаданих ди
версантів, які намагалися створити перешкоди на переможно
му шляху до безкласового суспільства.
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У своїй вірі, що природу і суспільство можна і необхідно 
весь час перетворювати, комуністи поєднали економічну, 
соціальну і виховну інженерію у репресивній формулі, що на
гадувала східний деспотизм. Класичну ленінську формулу: 
“соціалізм — це радянська влада плюс електрифікація” -  було 
сильно спрощено і врешті-решт зведено до другого члена 
рівняння. У перший період безмежної влади Сталіна соціалізм 
означав просто “електрифікація плюс терор” В ім’я проле
тарського інтернаціоналізму Радянський Союз нав’язав нерівні 
торговельні договори країнам-васалам і змусив їх відкривати 
спільні підприємства з радянськими партнерами явно на шко
ду інтересам східноєвропейських країн. СРСР користувався ру
мунською нафтою, чехословацьким ураном і польським 
вугіллям за відверто колоніальними угодами. Як економічно, 
так і політично СРСР перетворився на метрополію, держави 
Східної Європи — на його колонії.

Економічні цілі: сільське господарство

Оскільки радянський соціалізм не міг існувати у 
суспільстві, заснованому на неоднорідних майнових відноси
нах, було вірішено ліквідувати приватну власність на землю, 
замінивши її на колгоспи. Ідеологічним підгрунтям цього 
рішення був марксистсько-ленінський постулат про те, що се
лянство представляло реакційний клас і що тільки у великих 
колективах з нього можна зробити безкорисливих членів 
соціалістичного суспільства. Тотальна війна із селянством була 
важливим елементом сталінської стратегії мати згуртовану і аб
солютно керовану економічну структуру. Крім того, самі кол
госпи можна було контролювати через їхню залежність від дер
жавних і технічних поставок, здіснюваних державними маши- 
но-тракторними станціями.

Політичні цілі: ліквідація громадянського суспільства

У соціальному плані сталінська перебудова Східної Європи 
означала ліквідацію людських зв’язків, відомих як громадянсь
ке суспільство. Людям вселяли відчуття страху, їх вважали за 
звичайні гвинтики у колесі тоталітарної державної машини. 
Юридична система була побудована так, щоб позбавити особу 
будь-якого захисту або можливої підтримки. Революційна 
справедливість задовольняла жадобу комуністичної партії до 
соціальної помсти колишнім панівним верствам, всім, хто міг
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засумніватись у законності політичних і економічних цілей 
керівної верхівки. Вся законодавча система була перевернута 
догори дном. Було призначено нових суддів, а вся судова про
цедура виглядала як посміховище. Справжня влада знаходи
лася виключно у руках політичного апарату партії, включаючи 
організаційні, ідеологічні відділи та органи безпеки. В армії та
кож проводилась чистка -  набрано нових офіцерів з числа 
робітників, які заповзято слухали наказів парторгів.

Політичні цілі: підпорядкування духовного життя і культури

У сфері інтелектуального життя комуністи намагались — не 
завжди успішно -  нейтралізувати і приспати всі критичні течії. 
Партія придушила всі форми протиріч всередині неї самої і по
за нею. Проводилися кампанії проти “об’єктивістських і кос
мополітичних тенденцій” Марксизм-ленінізм у інтерпретації 
Сталіна вважався єдиною прийнятною ідеологією. Вона вико
нувала мобілізуючу і виховну роль, готуючи народ слухняно 
коритися настановам комуністичної партії.

Ідеологія підносилась як щось всевичерпне і всеохоплюю- 
че, як система універсальних цінностей, здатна пояснити будь- 
які природні, соціальні, економічні та культурні явища. Ідео
логічним задумом Сталіна було виховати людину нового типу, 
слухняного індивідуума, яким партія могла б повністю управ
ляти. Радянські письменники-дисиденти влучно назвали цю 
“нову людину” гомо совєтікус. Поняття гомо совєтікус передає 
антропологічне бажання сталінізму здійснити не просто 
соціальні перетворення. Через три роки після Жовтневої рево
люції, а саме у 1920 році, російський письменник Євген За- 
мятін пророче писав про придушення людського “я ” у колек
тивному Левіафані:

Візміть терези: на один край покладіть грам, на інший тонну; на 
один край “Я”, на інший “Ми”, тобто Державу. Хіба не ясно, що “Я” 
не матиме жодних “прав” по відношенню до Держави, так само, як 
грам не переважить тонну? Тонна таким чином матиме права, а гра
му дістануться обов’язки; природний шлях з нічого до величі — це за
бути, що ти грам, а просто відчувати себе мільйонною часткою тон
ни33.

Соціальне підпорядкування мало бути абсолютним. Жодна 
сфера життя, включаючи приватне, інтимне життя, не могла 
уникнути його впливу. В усіх країнах-сателітах було створено 
ідеологічну бюрократію, так звані відділи Агітпропу для масо
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вого промивання мозку* кампаній, подібних до тих, що вже 
проводились у Радянському Союзі. Усі видання були просяк
нуті порожніми пропагандистськими гаслами. Керівництво 
літературою доручено фанатичним комісарам, єдиним бажан
ням котрих було викорінити будь-які прояви самостійного 
мислення. “Соціалістичний реалізм” проголошено шляхом до 
культурного і політичного удосконалення, а масове штампу
вання цієї утопістської літератури викликало у широких мас 
відразу до подібної офіційної творчості.

Література, мистецтво і філософія втратили правдивість як 
такі, що стали об’єктом політичної сфери. В них процвітали 
фальш, лицемірство і моральна ницість. Правду кажучи, неба
гато представників інтелігенції були по-справжньому віддані 
цьому низькопробному ремеслу. Частіше така співпраця з ре
жимом пояснювалася страхом або опортуністичними міркуван
нями. Етнічне самовбивство і пристосовництво мали масовий 
характер серед комуністичної інтелігенції. Пізнавальним дже
релом для тих, хто хоче зрозуміти захоплення інтелігенцією у 
Східній Європі марксизмом-ленінізмом, або “новою вірою”, 
залишається класичний твір Чеслава Мілоша Душа в полоні. 
Видана 1951 року, коли холодна війна сягнула свого апогею, 
книга Мілоша являє собою аналіз ілюзій його колег, які прий
няли комуністичну ідею після вступу радянських військ у 
Польщу.

Мілош стверджує, що роль ідеології -  нейтралізувати 
здатність сумніватись та вселити в людину безмежну любов і 
вдячність до партії. Претендуючи на всезнайство, ідеологія 
пропонувала готові відповіді на будь-які нерозв’язані питання, 
зміцнювала в людині віру, що не може бути спасіння поза 
партією:

Існує різновид комахи, що випускає свою отруту в гусінь; після цієї 
ін’єкції паралізована гусінь продовжує жити. Далі отруйна комаха 
відкладає в ній яйця, при цьому тіло гусені служить живим вмістили
щем для молодого виводка. Подібним чином (хоча Маркс і Енгельс 
ніколи не передбачали цього у своєму вченні) анестезія діалектичного 
матеріалізму вводилась у свідомість людини в країнах народної демо
кратії. Коли мозок людини був повністю паралізований, в нього вкла
дали яйця сталінізму. “Перш ніж стати марксистом”, каже партія хво
рому, “ви мусите бути сталіністом, бо не може бути марксизму без 
сталінізму”34.

Інший відомий польський поет Збігнєв Герберт говорив, 
що сталінізм опирається на страх, самозадоволення, пато
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логічне задоволення принижувати і на низькі матеріальні інте
реси. Окремі представники інтелектуальної еліти часом не без 
задоволення сприймали співпрацю із сталінською системою:

Великий лінгвіст Сталін якось сказав, що не слід купувати народ. 
Треба просто мати інженерів людських душ. Владі потрібна була 
легітимність, яку забезпечували інтелектуали, так звана “творча” 
інтелігенція і особливо письменники... Виник розрив між елітою і на
строями народу. Ці люди дивились на народ як на тупий натовп, який 
мають вести одиниці освічених. Так починається фашистська система: 
еліта самовисуванців нав’язує решті своє бачення світлого майбутньо- 
го35.

ПІДСУМКОВИЙ о гл я д

Що сталося у кожній з країн Східної Європи? Як вдалося 
вихолостити саму традиційну суть критичного мислення? Як 
сталося, що апарат під керівництвом купки своїх проводирів 
зумів зламати опір і нав’язати свій деспотичний режим? Хто 
були жертви цих подій і як їх вибирали?

Щоб зрозуміти успіх сталінського експерименту у Східній 
Європі, слід пригадати вирішальне значення прямої радянсь
кої інтервенції і залякування. Треба також пам’ятати, що 
місцеві сталінські формації наслідували сталінську модель си
стематичного нищення некомуністичних інститутів, розколу 
громадянського суспільства і монопольного використання 
громадського простору через керовані державою ритуали і за
клади (Спілки комуністичної молоді, профспілки під нагля
дом партії, ради миру та інші прислужницькі організації). Го
ловною метою було досягнення пасивної одностайності, яка 
базувалась би на безмежній відданості політичній програмі 
правлячої еліти. “Культ особи” визначав справжню суть 
політичного режиму. Там, де одна людина символізує колек
тив, непорочну мудрість, де розбіжності як такі вважаються 
злочином, де зовсім нема місця опозиційним настроям і де 
соціальному устрою загрожує крах, -  саме поняття грома
дянської культури приречене.

Персоналізація влади, зосередження її в руках комуністич
ного напівбога призвело до його вимушеного фанатичного 
обожнювання і мазохістського приниження підданих. Ка
талізатором цього морального і політичного рабства було 
сталінське трактування інтернаціоналізму як безмежної любові 
до СРСР. У редакційній статті від 25 травня 1952 року газета 
чехословацької компартії Руде право писала: “ІІІлях до зради
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починається з похилої площини застережень і сумнівів щодо 
правильності політики Радянського Союзу”36.

Теоретично терор виправдовувався як необхідний захід для 
збереження системи. Відповідно до сталінської доктрини, чим 
ефективніше соціалістичне будівництво, тим відвертіша опо
зиція переможених соціальних груп. А звідси нагальніша по
треба безкомпромісної реакції на змови “ворогів народу” Те
рор підносився як протиотрута з метою збереження соціа
лістичних завоювань.

Девізом епохи у Східній Європі став сталінський 
раціоналізм Великої Чистки у Радянському Союзі. “Коли ліс 
рубають, щепки летять” Саме в той період розвінчання Тіто як 
платного агента на службі західних розвідувальних служб по
служило аргументом для перегляду основних пріоритетів у 
країнах народної демократії. Комуністичні партії заявили про 
початок “будівництва соціалізму” “Народна демократія” тепер 
видавалася за нову форму диктатури пролетаріату. Час від часу 
провідні комінформівські доктринери підкреслювали “ключо
ву роль передової партії” Верховенство партії не піддавалося 
жодним сумнівам, а радянська диктаторська схема копіювалася 
без жодних вагань і врахування національної специфіки.

Щоб тримати під неослабним контролем всі механізми, 
що забезпечували їх соціальне відтворення і зберігали схему 
влади у цій системі, партія повинна була відігравати 
провідну роль. Ідеологія була основним аргументом, що доз
воляв позбавитись фактично і потенційно невдоволених еле
ментів в самій партії і поза нею. Політична поліція, сформо
вана на радянський манір і під наглядом радянських кон
сультантів, з готовністю виконувала ідеологічні настанови. 
Політичним змістом тієї ідеологічної диктатури у своєму до
вершеному втіленні (1948-1953 рр.) стали відвертий терор і 
безперервна пропагандистська війна за одноосібну владу. 
Основним слабким місцем цієї системи був дефіцит легітим- 
ності.

Законність, як правило, досягається шляхом зміцнення 
соціальних інститутів, стабільності і гарантії збереження певних 
цінностей чи, принаймні, мінімумі згоди в країні. В умовах, ко
ли сталінізм повністю утвердився як у Радянському Союзі, так і 
у Східній Європі, автократичний деспотизм зміг зруйнувати 
функціонування партії як самостійної структури. Із посиленням 
терору сама партія перетворилася на придаток особистої влади 
Генерального секретаря. Бертрам Вольф писав:
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В умовах диктаторського однопартійного режиму партія перестає 
бути партією. Вона скоріше нагадує преторіанську гвардію: привілейо
вану, віддану керівну касту; загін активістів, роль якого змусити всіх 
виконувати плани “верхівки” або вождя; рупор, що проголошує не
погрішимі директиви і догми; очі і вуха шпигунської системи; центр, 
що зайнятий проникненням та наглядом за всіма організаціями, клу
бами, спілками, колгоспами, заводами, урядовими органами, армією та 
поліцією; механізм для передачі волі вождя безвольному народу, а та
кож членам партії і симпатикам в інших країнах37.

У цій монолітній структурі, де правила революційна фалан
га, стала можливою реалізація скажених задумів про перевихо
вання людини, перетворення природи і суспільства. Сталінська 
модель переносилася на всі країни Східної Європи, що потра
пили у васальну залежність від Радянського Союзу після Дру
гої світової війни: Албанію, Болгарію, Чехословаччину, 
Німецьку Демократичну Республіку, Угорщину, Польщу та Ру
мунію. У Югославії, де Тіто відчайдушно опирався втручанню 
Сталіна у внутрішні справи його країни і внаслідок пізнішого 
розриву з Комінформом, з’явилась зовсім інша модель. Тут 
інакше трактуватимуть провідну роль комуністичної партії.

За винятком югославського керівництва, всі комуністичні 
партії доводили їхню легітимність вірністю Радянському Сою
зу і особисто Сталіну. Навіть якщо б у них і виникли якісь єре
тичні думки, вони б не мали сили, оскільки на той час ко
муністи не мали масової підтримки. Місцеве населення диви
лось на комуністів як на агентів чужої держави. Більшість лю
дей у країнах Східної Європи сприймали комуністів як чу
жинців, як незрозумілу для них розбійницьку зграю, що слу
жить іноземному деспоту і намагається нав’язати соціальну мо
дель, яка не має історичних коренів у країнах Східної Європи.

З метою забезпечення монопольної влади комуністичні 
партії методично знищували традиційну політичну культуру у 
цих країнах. Соціалістичні партії були розпущені, а їхні ліві 
фракції влились у так звані об’єднані робітничі партії. За допо
могою насильницьких заходів і методів переконання (пропа
ганди), комуністам вдалося залучити на свій бік широкі верст
ви промислових робітників і покращити соціальну базу. В ім’я 
боротьби з іноземними державами некомуністичні партії були 
заборонені, або ж кооптовані в слухняні парламенти, повністю 
підпорядковані комуністам. Сталінська теорія посилення кла
сової боротьби та її наслідки, психологія обложеної фортеці 
стали виправданням для створення всюдисущої таємної 
поліції, яка наводила на всіх жах, проникала у всі сфери жит
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тя і підтримувала атмосферу загального страху і взаємної не
довіри.

Людська модель у цьому суспільстві породила безкорисли
вого індивідуума, здатного донести на своїх близьких друзів та 
родичів. Зрада в ім’я партії вважалася доброчесністю, а неба
жання співпрацювати з поліцією, звичайно ж, розцінювалось 
як політичний злочин. У своїх захоплюючих спогадах Надія 
Мандельштам, вдова Осипа Мандельштама, визначного 
російського поета, котрий помер у сталінському ГУЛАГу в ро
ки Великого Терору, тонко передала задушливу атмосферу та
кого суспільства. Посилаючись на критичне зауваження Анни 
Ахматової, цієї “гострої музи” російської поезії, як назвав її 
Йосип Бродський, Надія Мандельштам писала:

У цей період, дивуючись, як люди за кордоном -  особливо 
російські емігранти — абсолютно не розуміють нашого життя, Ахмато
ва часто повторювала фразу, яка розчулювала мене: “Вони заздрять на
шим стражданням.” Це нерозуміння немає нічого спільного із 
заздрістю. У наших стражданнях нема чогось піднесеного. Нема сенсу 
шукати якогось елементу спокути, нічого, окрім тваринного страху і 
болю. Я не заздрю собаці, якого переїхала вантажівка чи коту, викину
тому хуліганом з десятого поверха. Я не заздрю людям, таким як сама, 
які в кожному бачили зрадника, провокатора чи донощика і не 
насмілювалися висловити думку навіть самим собі, боючись вимовити 
її уві сні і видати себе сусідам за тонкими стінами, що розділяють наші 
квартири. Повірте, тут нічому було заздрити38.

Мільйони людей у країнах Східної Європи пережили 
подібні жахи. Спроби комуністів придушити особисту свободу 
людини не припинялись. Жодного проблиску світла не було 
видно в кінці тунелю, лише жахливі переслідування як проти 
некомуністичних організацій, так і -  найжорстокішим чином
— проти самої комуністичної верхівки. Комінформ підготував 
законодавчу базу для проведення безглуздих показових про
цесів, на яких твердолобі комуністи підтверджували, що 
завжди були зрадниками і шпіонами.
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ДІТИ В ІМЛІ 
Від народної демократії 

до лрозвинутого соціалізму ”

Ось так я і жив, мов сп’яніле дитя в тумані. Я нічого не відав; влас
не, я знав і не знав, як і всі інші з мого середовища. Тільки у в’язниці 
я зрозумів, що значить політична боротьба у таборі комуністів між са
мими комуністами, скільки було ненависті, фанатизму і жорстокості в 
цій боротьбі.

—Александер Ват

З погіршенням параноїдального стану Сталіна посилився те
рор як у Радянському Союзі, так і в східноєвропейських країнах- 
сателітах. Переконаний, що самостійницька єресь Тіто і його 
прямий виклик авторитету Кремля означали зраду, що було на 
руку “імперіалістичному блоку”, Сталін наказав своїм вірно
підданим прискорити пошуки потенційних і реальних дивер
сантів. Сталінське пояснення необхідності Великого Терору — 
теорію, сформульовану в 1937 році про посилення класової бо
ротьби в умовах прогресуючого соціалізму -  з радістю сприйня
ли місцеві деспоти у країнах-сателітах. У кожній соціалістичній 
країні Східної Європи таємна поліція була наділена дис
креційними повноваженнями, і ніхто — навіть партійний апарат
-  не був захищений від зростаючої хвилі репресій.

ЧИСТКИ І ПОЛЮВАННЯ НА ВІДЬОМ

Аби виправдати терор, місцеві кати застосовували категорію 
“об’єктивного ворога”, тобто ворога народу, який в силу сво
го соціального та історичного минулого здатний діяти на шко
ду комуністичному режиму. Метою показових судових про
цесів у країнах народної демократії було створити всенародну 
одностайність навколо комуністичної еліти й підтримувати 
паніку і страх серед населення. Як згадує Георг X. Ходос, жерт
ва судового процесу над Ласло Райком 1949 року в Угорщині, 
ці судові інсценування слугували сигналом для всіх по
тенційних вільнодумців і єретиків у країнах-сателітах. Суди та
кож ставили за мету “затаврувати всіх, хто думав інакше, як 
звичайних злочинців або агентів імперіалізму, спотворити так
тичні розходження як зраду, диверсію та шпигунство”1. Втім,
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ці суди не були повторенням кривавих чисток, що охоплювали 
радянську державу у тридцяті роки.

І хоч процедура таких судів у країнах-сателітах до певної 
міри нагадувала радянську, вибір обвинувачених, як і їхнє ми
нуле, відрізнявся. Для підготовки чисток Сталін відправив до 
всіх країн-сателітів спеціальні групи “радників”, які безпосе
редньо вели допити та брали участь у складанні диявольських 
сценаріїв, що виправдовували смертні вироки. Якщо такі старі 
більшовики, як Григорій Зінов’єв, Лев Каменєв, Олексій Ри- 
ков та Микола Бухарін, які кинули виклик Сталіну, являючи 
собою життєздатну альтернативу сталінському курсу, стали 
жертвами радянських показових судових процесів, то у п’ятде
сятих роках у Східній Європі жертв вибирали із самої 
сталінської когорти. Показові суди були свого роду прикрит
тям розриву між Комінтерном і Югославією та засудженням 
Тіто як організатора “кліки вбивць і шпигунів”

Факт повернення судових процесів не означав, що ко
муністичні партії Східної Європи стримували рух, спрямова
ний на обмеження радянського впливу і сприяння суто 
національним комуністичним експериментам. Звичайно, існу
вали розбіжності між різними угрупованнями, особливо між 
місцевими і московськими комуністами (тобто, тими, що по
вернулися з Москви після закінчення Другої світової війни). 
Проте, не слід думати, що ці розбіжності означали існування 
протітовських фракцій на теренах Східної Європи, готових за
ступитися за югославів проти диктату Москви. Щоб 
сталінський режим функціонував надійно, тобто підтримував у 
народі постійний страх, треба було весь час вигадувати і роз
кривати змови. Ніхто не був поза підозрою; абсолютно кожен 
мусив почувати себе потенційною жертвою бездушної терори
стичної машини. Методи і процедура, що застосовувались у 
Східній Європі, не відрізнялись від методів і процедури, яки
ми користувались під час радянських судових процесів: звину
вачення будувались виключно на зізнаннях обвинувачених. 
Жодні матеріальні докази вини не пред’являлися, коли психо
логічно подавлені люди на лаві підсудних в своїх заявах наго
ворювали самі на себе. Ходос пише:

Показові суди так чи інакше мали б місце у Східній Європі, навіть 
якби не було конфлікту між Сталіним і Тіто, можливо, з такими са
мими жертвами і в такому самому порядку, за яким братські партії 
післявоєнних держав-сателітів у Східній Європі були підпорядковані 
радянській партії. Показові процеси стали невід’ємною частиною 
сталінізму, і перенесення їх на підлеглі держави було логічним кроком,
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хоча з деякими варіантами випробуваної радянської моделі... Показо
вий суд -  це пропагандистська зброя політичного терору. Його ціль -  
виявити абстрактного політичного ворога, посадити його на лаву 
підсудних у плоті і крові й з допомогою порочної системи правосуддя 
видати абстрактні політико-ідеологічні розбіжності як звичайні, більш 
зрозумілі злочини. Це збурює широкі маси проти зла, закладеного в 
цих злочинцях, а також утримує їх від самої думки підтримувати будь- 
яку потенційну опозицію2.

Через економічні невдачі та неспроможність заручитись масо
вою підтримкою їхньої соціальної політики нові режими Східної 
Європи вдалися до шаленого терору і переслідувань. Прелюдія до 
цих судилищ мала місце в Албанії, коли колишнього члена 
Політбюро і міністра внутрішніх справ Кочі Дзодзе було страче
но як прихильника Тіто. Насправді, після Другої світової війни 
Тіто намагався поширити свій вплив на всю Східну Європу, але 
нема свідчень, щоб він планував об’єднані дії проти Сталіна. 
Політичний курс Тіто, таким чином, можна віднести до стилю, 
що дбав більше про національні інтереси, ніж про політику, яку 
Сталін нав’язував місцевому комуністичному керівництву. У ве
ресні 1949 року Ласло Райк, колишній міністр внутрішніх справ
і один з вищих комуністичних керівників у післявоєнні роки, 
визнав себе винним на відкритому судовому процесі і був засуд
жений до страти разом з іншими колишніми визначними діяча
ми партії. З цього приводу державний обвинувач виголосив про
мову, яка межувала з істерією. Він із задоволенням пов’язав на
думану змову Райка із зрадницькою діяльністю Тіто, яка своєю 
чергою обумовлена його прислужництвом західним паліям війни, 
що готують напад на країни народної демократії:

Американський імперіалізм був підбурювачем і виконавцем планів 
путчу, ініційованих Тіто і Ранковічем! Американські та британські 
розвідувальні служби завербували Тіто і його кліку ще в роки війни про
ти Гітлера, щоб перешкодити національному і соціальному звільненню 
народів південносхідної Європи, ізолювати Радянський Союз і підготу
вати третю світову війну... Переворот в Угорщині, спланований Тіто і 
його клікою, який мало здійснити шпигунське кубло Райка, не можна 
зрозуміти поза контекстом міжнародних планів американських 
імперіалістів... Тут нема виправдувальних обставин, є лише обставини, 
що поглиблюють провину. Наш народ вимагає смертної кари для зрад
ників, і я, як представник звинувачення, приєднуюся до цієї вимоги. Го
лову зміюки, яка намагається нас укусити, необхідно розчавити... Єди
ний захист від скажених собак — це забити їх на смерть3.

У грудні 1949 року колишнього члена Політбюро і еко
номічного бога Болгарії Трдйчо Костова було звинувачено ра
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зом з іншими колишніми впливовими комуністами у подібних 
злочинах: шпигунство, зв’язок з Тіто, співпраця з буржуазною 
таємною поліцією в роки, коли партія була на нелегальному 
становищі. У справі Костова добре спланована відкрита 
вистава майже провалилася, коли головний винуватець раптом 
вирішив розбити всі звинувачення прокурора, але після корот
кої перерви все повернулось на свої місця. Костов, як і інші 
керівники східноєвропейських країн, яких звинувачували у 
змові, врешті-решт визнав вирок і співпрацював із судом на 
свою погибель. Він відмовився від своїх попередніх заяв і, як 
писала офіційна газета комуністів Работнінеско дєло, визнав се
бе негідником. Ми не можемо тут довго аналізувати причини, 
чому ці люди пішли на співпрацю із своїми мучителями. їхню 
поведінку в цілому можна пояснити ортодоксальною ленінсь
кою вірою в те, що партія є носієм історичної правди і що во
ни мусять покласти свої життя на вівтар кінцевих інтересів 
партії. Вихованим в дусі безмежної відданості Сталіну і Ра
дянському Союзу, їм бракувало найменшого почуття власної 
незалежності, аби зрозуміти, що їх заманили в страшну шара
ду, яка не мала нічого спільного з декларованими цілями їхньої 
партії. Дехто з них був настільки здивований жахливими зви
нуваченнями, що спочатку уявляв себе жертвою контррево
люційного заколоту. Дехто відмовився визнати абсурдні звину
вачення, але ті одиниці скоріше були винятком, ніж правилом. 
Застосування фізичного і психологічного тиску, включаючи 
погрози життю близьких, також пояснює те, як будувались ті 
визнання.

У вересні 1949 року лідер румунських комуністів Георге Ге- 
оргіу-Деж виголосив на з’їзді Комінформу в Будапешті викри
вальну промову, яка називалась “Комуністична партія Юго
славії в руках вбивць і шпіонів” У ній він звинуватив свого ко
лишнього колегу по Політбюро, екс-міністра юстиції Румунії 
Лукреціу Петрешкану як прибічника Тіто та іноземного аген
та. Петрешкану був заарештований ще раніше, але після про
мови Георгіу-Деж, що передбачала вирок трибуналу, його до
лю було вирішено. Та оскільки Петрешкану відмовився визна
ти свою провину і публічно виступити з мазохістським покаян
ням, його не можна було використати в показовому судовому 
процесі в Бухаресті. Він залишився у в’язниці до квітня 1954 
року, коли за сфабрикованим судовим рішенням йому було ви
несено смертний вирок і страчено.

Після будапештського з’їзду 1949 року та у зв’язку з міжна
родною кампанією проти прихильників Тіто, лідер польських
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комуністів Владіслав Гомулка був знятий з посади, звинуваче
ний у недостатній революційній пильності у боротьбі з проява
ми націоналізму і взятий під домашній арешт у Польщі під на
глядом таємної поліції. Після чистки групи Гомулки Польська 
об’єднана робітнича партія повністю опинилась в руках промо- 
сковської фракції на чолі якої стали Болеслав Бєрутом, Якуб 
Берман і Хіларі Мінц.

Судові процеси сприяли нестерпній атмосфері в країнах на
родної демократії: нав’язлива ідея із засланими ворогами, істе
ричне звеличування багатогранного генія Сталіна, презирливе 
ставлення до національної інтелігенції, нехтування національ
них традицій, -  створили загальну атмосферу безнадійності і 
душевного страждання. Більшість населення сприймала ці по
казові суди як події, що мали місце десь у іншому світі. Підсуд
ними були комуністи, яких карали їхні ж колеги -  комуністи. 
Участь пересічного громадянина у цих ритуалах була абсолют
но символічною: вони повинні були повторювати безглузді 
звинувачення, щоб стати невід’ємною частиною цієї нової 
дійсності, побудованої на брехні і страхах. Рядові люди відчу
вали, що трагічна участь зацькованих комуністичних 
керівників може спіткати будь-кого з них і в будь-який мо
мент. Абсурдність мала стати нормою функціонування цієї си
стеми. Кожен був кандидатом для наступного удару злочинно
го механізму. Будь-який сумнів мав бути завуальований 
покірними словами вірності. Гігантська машина комуністичної 
пропаганди змусила весь народ брати участь у масових цере
моніях, підтверджуючи вірність партійним гаслам. В той же час 
з Радянського Союзу було запозичено систему примусового 
(фальшивого) стимулювання продуктивності праці; робітників, 
які не виконували партійні директиви, вважали за політично 
неблагонадійних. Показові суди спричинили роздвоєння у 
психології людей. Державний службовець проголошував 
цінності, які проста людина ненавиділа.

Механіку і функції цих судових процесів можна зрозуміти, 
проаналізувавши структуру контингентів, вибраних для 
публічного осуду і страти. В період між 1949 і 1951 роками 
жертвами судових процесів в основному стали члени 
“націонал-комуністичної” еліти або “свої комуністи”, на про
тивагу сталінським вірнопідданим доктринерам. Кочі Дзодзе, 
Трайчо Костов, Лукреціу Петрешкану, Владіслав Гомулка та 
Ласло Райк — всі вони в роки війни жили у своїх країнах; бра
ли участь в антинацистському русі опору. На відміну від своїх 
“московських” колег, які повернулись у радянських танках, во
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ни мали законне право пишатись своєю безпосередньою учас
тю у партизанському русі. Дехто з цих “доморощених” ко
муністів міг би навіть образитись на поблажливе ставлення 
“москвичів”, котрі спекулювали на тісніших зв’язках з Моск
вою і ставились до своїх “домашніх” колег як до молодших 
партнерів. Сталін знав про ці міжфракційні чвари і використав 
їх для проведення чисток у країнах-сателітах.

На початку п’ятдесятих років Сталін усе більше почав звер
тати увагу на роль євреїв як носіїв “космополітичного світогля
ду” і “об’єктивних” симпатиків Заходу. Для комуністів не ма
ло значення, чи була людина “суб’єктивно” проти системи, 
важливо, як вона могла думати і що б могла зробити в силу йо
го чи її “об’єктивного” статусу (буржуазне походження, на
вчання на Заході, належність до певної меншини і таке інше). 
У Радянському Союзі розпочались брудні антисемітські кам
панії, організовані сталійцями проти єврейських письменників 
і літературних критиків, мали місце масові погроми радянських 
євреїв. У країнах народної демократії боротьба проти 
“безрідних космополітів” (кодова назва для євреїв) дозволила 
деяким місцевим комуністичним керівникам провести чистку у 
керівних органах проти “московських” фракцій, які очолюва
ли комуністи єврейського походження (багато з них, рятую
чись від фашизму, знайшли притулок у Радянському Союзі у 
період між світовими війнами). Ліквідація таких же вірних 
сталінців досягла свого апогею в Чехословаччині, де головним 
винуватцем на процесі у жовтні 1952 року став Рудольф 
Сланський, котрий до вересня 1951 року був Генеральним се
кретарем правлячої комуністичної партії і в цій якості керував 
жорстоким переслідуванням комуністів і некомуністів. Свансь
кому та іншим визначним діячам — в основному єврейського 
походження — було винесено смертний вирок — їх повішено у 
грудні 1952 року.

Групу Сланського було звинувачено у сіоністській змові і 
безпосередніх зв’язках із західними шпигунськими центрами. 
Сланський, сам організатор недавніх чисток у Чехословаччині, 
навряд чи зрозумів усю абсурдність висунутих проти нього зви
нувачень. Перебуваючи в тюремній камері, він кілька разів на
магався покінчити з життям. Він благав голову партії, свого ко
лишнього друга Клемента Готвальда надати йому можливість 
виправдатись, але йому було відмовлено. Оскільки суд мав на 
меті підтвердити впевненість Сталіна в існуванні міжнародної 
змови, спрямованої на те, щоб розхитати комуністичний блок, 
не могло бути й мови про виправдання підсудних. Крім того,
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звинувачення проти євреїв мали апелювати до шовіністичних 
упереджень, широко розповсюджених у всьому регіоні.

У травні 1952 року румунські засоби інформації повідоми
ли про страту трьох членів Політбюро, два з яких були керівни
ками московського еміграційного центру партії в роки Другої 
світової війни. Всі три були секретарями партії і розділяли аб
солютну владу з лідером, фракції Георге Георгіу-Деж. Анна Па- 
укер, ветеран комуністичного руху, яку міжнародна ко
муністична пропаганда характеризувала як відданого борця за 
комуністичну справу, втратила пост міністра закордонних 
справ і змушена була перебувати під домашнім арештом. Її 
“московського” союзника, угорця за походженням Васіле Лу
ку, звинуватили в економічній диверсії, коли той виконував 
обов’язки міністра фінансів, та у співпраці з буржуазною 
поліцією в роки, коли партія була в підпіллі. Після арешту Лу
ка помер у в’язниці на початку шістдесятих років. Третього 
члена цієї групи Теохарі Георгеску, не “московського” 
комуніста, колишнього міністра внутрішніх справ, вина якого 
полягала у тісних контактах з фракцією Паукер—Лука, було та
кож ув’язнено, але невдовзі звільнено. Георгеску пізніше вико
нував лакейські функції.

Партійна чистка в Румунії, здається, була продиктована як 
внутрішніми, так і міжнародними обставинами. Спостерігалось 
деяке суперництво за владу між Георгіу-Деж і Аною Паукер. Во
но полягало не в різних політичних концепціях, як це пізніше 
стверджував Георгіу-Деж, а в особистих амбіціях і марно
славстві. Вирішуючи спір з Анною Паукер, Георгіу-Деж скори
стався з того, що Сталін виявив інтерес до “етнічної чистки” в 
комуністичному керівництві східноєвропейських країн шляхом 
усунення з керівних посад євреїв, серед яких помітно виділялась 
постать Анни Паукер. Він переконав Кремль, що йому можна 
більше довіряти як виразнику радянських інтересів та звинува
тив своїх опонентів, що ті проводять авантюрний курс, який мо
же дестабілізувати країну і призвести до реставрації капіталізму.

Щодо самого Радянського Союзу, то антиамериканська і ан
тисемітська кампанія досягла критичного моменту у лютому
1953 року, за місяць до смерті Сталіна псевдовідкриттям “змо
ви лікарів” За офіційною версією, кремлівські лікарі — 
більшість з них євреї -  давно займались злочинною діяльністю, 
спрямованою на фізичне усунення радянського керівника. Всіх 
їх було заарештовано і піддано жахливим психологічним і 
фізичним тортурам. Лише смерть Сталіна завадила судовому 
процесу, який міг би стати початком масових антисемітських
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чисток і примусового переселення євреїв до Сибіру4. Судом над 
Сланським і “змовою лікарів” система дійшла до межі абсурду. 
Найфантастичніші, без нейменших підстав, звинувачення були 
висунуті проти євреїв у Радянському Союзі і в країнах Східної 
Європи. “Лінія партії” являла собою пластичний матеріал для 
задоволення примх радянського диктатора, і ніхто, навіть 
місцеві генеральні секретарі не почували себе повністю захище
ними від можливих звинувачень у зраді. Не мало значення, чи 
висловлювала намічена жертва якісь сумніви щодо геніальності 
Сталіна, чи ні. Єдина турбота радянських радників, цих істин
них режисерів судових процесів, -  це підтвердити підозри 
Сталіна і весь час примножувати список нерозкритих зло
чинців. Втім, чистки зачепили не тільки вищий ешелон влади, 
їх відлуння прокотилось по всій партії, повністю паралізуючи 
свободу особистості. Педагогіка терору придушила критику, а 
покора стала золотим правилом виживання.

На час смерті Сталіна, 5 березня 1953 року, у країнах ра
дянського блоку була ідентична партійна система, заснована на 
терорі, ідеологічному маніпулюванні і командних методах гос
подарювання. Запровадження чисток як механізму для зміни 
керівництва і політичної мобілізації -  характерне явище для 
всього блоку. За визначенням Збігнєва Бжезінського, основна 
характеристика сталінської міждержавної системи включала 
спільність інституційної організації; визнання радянського 
верховенства, уособленого роллю Сталіна як вождя світового 
комунізму; виключну роль ідеології як джерела політичної 
легітимності правлячої еліти; економічну експлуатацію ра
дянським повелителем країн-сателітів5. У своїй основній ха
рактеристиці таку форму влади можна назвати тоталітарною, 
оскільки монолітна партійна держава поглинула або ліквідува
ла всі форми інституційної автономії. Правда, це найменшою 
мірою стосувалось Німецької Демократичної Республіки, перш 
за все тому, що там не можна було встановити повністю 
поліційну державу, доки не завершилось будівництво Берлін
ської Стіни у 1961 році, яка ізолювала країну від Заходу.

ВИКЛИК TITO І 
КІНЕЦЬ МОНОПОЛЬНОЇ ВЛАДИ

Важко переоцінити значення відмови Тіто коритися дикта
ту Сталіна. Вперше комуніст, який пройшов школу Комінтер
ну, насмілився кинути виклик гегемонії Кремля і заявити про 
право своєї партії на самостійність. Опір, що чинив Тіто у
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1948—1949 роках сталінському тиску і шантажу, став поворот
ним етапом в історії світового комунізму. Вперше було відхи
лено претензії Сталіна на монополію істини, відкинуто 
сталінську концепцію інтернаціоналізму і утверджено націо
нальні цінності наперекір імперіалістичній поведінці Радянсь
кого Союзу. Тіто не визнав теорії Комінформу, за якою всіх 
комуністів мали оцінювати відповідно до їхнього ставлення до 
Радянського Союзу і особисто до Сталіна. На думку Тіто, кож
на партія, велика чи мала, має право визначати політичний курс 
згідно з власними інтересами. Зважаючи на те, що вони успішно 
керували масовим рухом опору проти нацистських окупантів, 
югославські керівники відчували за собою право на міжнародне 
визнання світовим комунізмом своєї особистої ролі.

Домагання свого визнання започаткувало національний ко
мунізм, напрямок всередині світового комуністичного руху, 
який ставить внутрішні пріоритети вище за імперські цінності 
і цілі. Це був, по суті, національний комунізм на відміну від 
повної відмови від патріотичних проявів, чого вимагав Сталін. 
З іншого боку, він не означав повернення до національних 
рухів та ідеологій, характерних для Східної Європи доко- 
муністичної доби. Тіто висунув свій варіант пан-югославської 
соціалістичної ідеології, яка не мала нічого спільного із тра
диційною сербською, хорватською чи словенською національ
ною ідеями. Ігноруючи та зневажаючи національну гордість 
підкорених народів, Сталін не розумів, що оскільки Тіто 
вирішив протистояти його тиску, югославські комуністи могли 
б мобілізувати широку громадську думку проти нового політич
ного порядку. Микита Хрущов пригадує, як Сталін говорив 
своїм колегам по Політбюро: “Варто мені ворухнути пальцем і 
Тіто не буде”6. Радянський диктатор не бачив у своєму затято
му югославському противникові нічого більшого за звичайного 
раба, що насмілився заперечити владу свого хазяїна.

Спочатку югослави не могли до кінця зрозуміти гніву 
Сталіна по відношенню до них. Поводили себе як найвідцаніші 
учні радянського вождя. Тіто був не меншим прихильником 
індустріалізації, аніж Сталін, так само відстоював — на почат
ку своєї політичної кар’єри -  ідею примусової колективізації. 
У Югославії регулярно влаштовувався терор проти “класових 
ворогів” під орудою таємної поліції Александера Ранковіча. 
Виховане на сталінських традиціях, югославське керівництво 
бачило партію як носія універсального розуму, досконалий 
інструмент, якому судилось дати чіткі відповіді на н ай 
складніші питання з допомогою ленінсько-сталінського вчен
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ня. Тому спочатку Тіто та його товариші дотримувались 
ленінсько-сталінських ідеологічних кліше і норм, а югославсь
ке керівництво реагувало на звинувачення Сталіна, намагаю
чись перевершити Сталіна в ортодоксальності.

На першому етапі конфлікту Тіто був переконаний, що супе
речка була наслідком сумного непорозуміння. Виклик радянсь
кому патронату був гнівною реакцією сталінця на свавілля свого 
господаря. Мине якийсь час, і югославське керівництво перейде 
до широкомасштабної кампанії проти Сталіна. Робилось це ав
торитарними методами, які можна порівняти з тими, що засто
совувались у країнах “народної демократії” в боротьбі проти 
“класових ворогів” Комуністів, що не сприймали поглядів Тіто, 
а погоджувалися з образливою критикою Комінформу, охрести
ли “комінформівцями” і вважали їх за іноземних агентів. Багать
ох було заслано у віддалені концтабори Югославії, як, напри
клад, горезвісного Голі Отока7. Іншим вдалося втекти до сусідніх 
країн “народної демократії”, де вони вели пропаганду проти тих, 
кого називали “зрадницькою бандою Тіто” Нагальна не
обхідність заручитись народною підтримкою спонукали Тіто до 
пошуків югославського “шляху до соціалізму”, який відрізнявся 
від радянської ультрабюрократичної і авторитарної моделі. Хва
лене югославське “самоуправління”, що надавало робітникам 
можливість самим вирішувати виробничі плани, було не стільки 
бажанням покінчити з рутиною і малоефективною бюрократич
но-адміністративною системою управління, що практикувалась у 
Радянському Союзі, скільки життєвою потребою заручитись на
родною підтримкою проти погроз зовнішньої диктатури.

Ізольований і дискредитований всім світовим комуністич
ним рухом, Тіто відмовився від багатьох догм, які весь час вва
жав священними. Югославська модель “самоуправління” була 
ініційована згори, а спонтанні ініціативи мас, про які весь час 
говорила офіційна пропаганда, тримались під суворим 
партійним контролем. Акцент на внутрішні проблеми в Юго
славії означав не знищення комуністичної системи, а її рефор
мування у напрямках, відмінних від тих, що практикувались 
при Сталіні. Корені цієї політики треба шукати в конфлікті між 
двома протиборствуючими комуністичними центрами, а не в 
зіткненні поглядів між тоталітарною і гуманістичною інтерпре
тацією марксизму-ленінізму. Для Тіто та його соратників 
етнічна гордість була швидше засобом завоювати підтримку 
мас, ніж серйозним мотивом для розриву з Москвою.

Але оскільки зовнішню політику неможливо відірвати від 
внутрішньої, то чим більше Тіто критикував імперіалістичну
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тактику Сталіна, тим більше схилявся до нападок на всю ра
дянську систему. У ряді теоретичних документів, оприлюдне
них югославськими комуністами на початку п’ятдесятих років, 
радянську модель називають диктатурою, контрольованою 
гігантською бюрократичною машиною. У цих документах 
стверджувалось, що Комуністична партія Радянського Союзу 
вже не авангард світового пролетаріату, а кліка бюрократів, чиє 
виживання залежало від увічнення чисток. Радянська система 
виродилась у державний капіталізм, де править новий клас бю
рократичних суверенів. Аби не повторити помилки Сталіна, 
Тіто разом із своїми соратниками вирішили у 1950 році проек- 
спериментувати з новою моделлю, коли робітники могли 
здійснювати безпосередній контроль над виробничими завдан
нями. Як віддані комуністи, прихильники Тіто не заперечува
ли повністю провідної ролі партії. Партійні осередки продов
жували функціонувати на рівні заводських цехів, а централь
ний уряд продовжував контролювати призначення директорів 
заводів. Правда, компартія тепер по-новому визначила своє 
місце в суспільстві — як політичного об’єднання “добровільно
го і демократичного характеру”

Всі ці зміни переконали Сталіна і його соратників у тому, 
що Тіто повністю відмовився від соціалізму. Для сталінців сам 
факт, що з робітниками радяться стосовно виробництва і що 
ім дозволено мати слово при прийнятті рішень, вважався 
зловісною ознакою анархізму і “буржуазного лібералізму” 
Навіть після смерті Сталіна радянське керівництво не могло 
узгодити те, що бачили в Югославії, зі своїми застарілими дог
мами, тому охрестили югославську модель як “ревізіонізм” 
Втім, спроба Югославії зменшити негативні наслідки від 
надмірної бюрократії не означала повної і системної перебудо
ви. Навпаки, Тіто упевнився, що партія зберегла домінуючу 
роль, усунувши всі альтернативні політичні формування. Збе
реглась система цензури, яку застосовували проти таких ре
форматорів, як Мілован Джілас, колишній помічник Тіто, 
який переступив визначену партією межу “творчості”

У 1953 році югославське керівництво вирішило провести 
деколективізацію сільського господарства. Тіто, як речник, був 
зайнятий активною критикою радянської моделі як жорстокої 
і диктаторської. На відміну від радянських теоретиків, які на
полягали на необхідності постійно підвищувати роль диктату
ри пролетаріату, югославські комуністи стверджували, що 
справжній соціалізм, як його трактує марксизм, -  за скорочен
ня функцій держави і кінцеве “відмирання держави” Юго
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славський “пошук людини” — як назвали їхню філософію і 
практику соціалізму8 -  не передбачав повного відходу від дог
ми партії як скарбниці історичного раціоналізму. Конфлікт 
скоріше полягав у рішучості югославського керівництва позбу
тись васального статусу, нав’язаного Радянським Союзом, і 
сильному бажанні захистити свій національний суверенітет. 
Соціальні пільги для членів партії (хоча теоретично юго
славські комуністи виступали з їх критикою) збереглись навіть 
після того, як відомий діяч Мілован Джілас -  на той час віце- 
президент країни -  вирішив піддати критиці комуністичну но
менклатуру. Спочатку Джілас був виключений із Союзу ко
муністів Югославії, а після виходу його публікації про “новий 
клас” суверенів, був засланий до в’язниці як “шкідливий еле
мент”9. Тіто засуджував жорстокість сталінізму та бюрократи
зацію соціалізму, проте був проти повальної критики самої си
стеми комуністичної автократії.

Суть відокремлення Тіто від Москви полягає у спробі й ба
жанні запропонувати інший, менш репресивний варіант одно
партійної системи. У своєму новорічному зверненні 1949 року 
Тіто звинуватив сталінізм у жорстокості і насильстві:

Ті, хто заспокоює себе висловом, що “мета виправдовує засоби”, 
повинні пам’ятати, що цей афоризм був особливо поширений серед 
єзуїтів ще в часи Інквізиції. Великі справи можна робити тільки чесни
ми засобами і чесним шляхом — у це ми завжди будемо вірити10.

Але коли югославський лідер зіткнувся з радикальним ре
формізмом всередині своєї партії, він вдався до тих же методів, 
за які сам критикував Сталіна. Його ментальність по суті нічим 
не відрізнялась від свого вірного наставника, як і його ціль — 
утримати абсолютну владу у своїх руках.

ПРИХИЛЬНИКИ СТАЛІНА У СХІДНІЙ ЄВРОПІ

Щоб зрозуміти еволюційний процес у Східній Європі п’ят
десятих років, слід згадати основні характеристики ко
муністичних партій у цих країнах. Знову ж таки, за винятком 
компартій Чехословаччини і Югославії, всі ленінські партії у 
тому регіоні відчували хронічний дефіцит підтримки народних 
мас. Ці країни налічували мільйони членів партії, але було ду
же мало відданих комуністів. Функціонування цих партій базу
валось на беззастережній відданості і безмежній любові до Ра
дянського Союзу і особисто до Сталіна. Навіть югославське 
керівництво до відкритого конфлікту із Сталіним не заперечу
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вало претензії Радянського Союза на головну роль у світовому 
комуністичному русі. Сталіна ідеалізували наче якесь божест
во; жодна жертва не вважалась надто великою, аби засвідчити 
відданість загальній справі комунізму.

Всі ці комуністичні партії сповідували спільну концепцію 
інтернаціоналізму і схожу філософію партійної дисципліни. Ко
жен член партії зобов’язаний був по-рабськи виконувати нака
зи згори. Ця солдафонська логіка називалась демократичним 
централізмом. Внутрішнє життя партій із своїми ритуалами бу
ло надто авторитарним та ієрархічним. Вони функціонували 
відповідно до уміло спрямованого культу вождів, а будь-які фор
ми фракціонізму та критики суворо заборонялись. Така ситуація 
сприяла атмосфері механічного ентузіазму і фальшивої романти
ки. Тих, хто висловлював сумніви, усували або знищували.

На чолі компартій Східної Європи стояли тісно згуртовані за
гони войовничих комуністів, яких об’єднувала віра в те, що їхні 
країни повинні наслідувати радянську модель без будь-яких за
стережень чи вагань. Як правило, партії радянського блоку очо
лювали професійні революціонери, більшість з яких пройшли 
школу Комінтерну, а їхня вірність Радянському Союзу була пе
ревірена часом. Для здійснення найважливіших сталінських за
вдань ці люди створили систему терору і переслідувань, яка не 
обійшла декого з її палких прихильників. У цих комуністичних 
сектах не було місця для особистої приязні. Єдиним почуттям, що 
дозволялось, була любов до партії, яка вважалась вищою за будь- 
які особисті прояви. Партія встановила свій моністичний світо
гляд як єдино прийнятну форму істини і відкидала будь-яку іншу 
конценцію як об’єктивно реакційну і небезпечну. З цієї нетерпи
мості до істин, відмінних від партійної, народилось упереджене 
ставлення до інтелігенції. Партії радянського блоку підозрювали 
всіх інтелігентів, в тому числі комуністів, у спокусливому бажанні 
критикувати існуючий порядок, вважаючи їх потенційними зако
лотниками. Підозра сталінців до інтелігенції і їхня віра в те, що 
партії уособлюють класову совість пролетаріату, — спонукали 
партійні еліти повернутись обличчям до робітничого класу.

Психологію сталінських еліт у Східній Європі виразно 
відтворила польська журналістка Тереза Торанська у серії 
інтерв’ю, які вона взяла на початку вісімдесятих років у деяких 
колишніх керівників польської компартії. У книзі, що нази
вається Вони, автор розкриває світ міфів, фантазій, невдово
лення та ілюзій, що зміг приспати тих, хто насаджував 
сталінський режим у Польщі. Найбільш вражаючим і цікавим 
було інтерв’ю з колишнім членом Політбюро і секретарем

З 3-4
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Центрального комітету Якубом Берманом (1901-1984), котрий 
намагався відстоювати вибір і вчинки свого політичного по
коління. Берман впевнений, що польські комуністи мали 
рацію, проводячи сталінську політику в Польщі, оскільки, як 
він стверджував, Радянський Союз гарантував його країні 
соціальну і національну свободу. Коли Торанська, журналістка, 
причетна до руху Солідарність, зауважила, що комуністи при
несли багато горя польському народу, Берман сердито відповів:

Це неправда. Ми принесли свободу... Ми не прийшли в країну як 
окупанти, ми навіть ніколи не уявляли себе в цій ролі. Після всіх не
щасть, що випали на долю країни, ми принесли їй свободу, бо ми на
решті покінчили з німцями, а це чогось-таки варте. Я знаю, що все це 
не так просто. Ми хотіли підняти країну на ноги, вдихнути в неї жит
тя; всі наші надії були пов’язані з новим устроєм Польщі, яка не мала 
історичного прецеденту, і це була єдина можливість на всі сто 
відсотків. Нам це вдалося зробити. У всякому разі, ми мусили, бо ми 
були праві; ми виникли не з повітря якимось фантастичним, надума
ним шляхом, а історично, бо історія була на нашому боці11.

Так, не потрібно було емпіричних (соціальних, культурних та 
моральних) доказів, щоб виправдати самовпевненість ко
муністів. Вони знали, що мандат історії у них, і вони взялись 
втілювати свої рятівні мрії, незважаючи на долю тих, кому, 
можливо, недовподоби їхні утопістські плани.

Відчуття свого права нести щастя народу, разом з месіансь
кою вірою у виключну роль своїх партій, робили комуністичні 
еліти глухими до будь-яких сигналів придушеного, але по
тенційно бунтарського суспільства. Не дуже стараючись втіли
ти свої плани відповідно до конкретних умов, партії все більше 
тяжіли до перебудови, а якщо треба, то й до приборкання 
суспільства. Цим пояснюється фатальна прірва між правлячими 
верхівками (“вони”, як прості люди називали цих фанатів) та 
народними масами (тобто “ми”). Лукаве, а часом цинічне ви
правдання Берманом відданості його покоління сталінській ідеї 
не могло приховати містичного підгрунтя. Врешті-решт, ко
муністична верхівка у Східній Європі порвала з національними 
традиціями своїх країн заради — як вони розуміли — над
національного братерства “визволителів людства” Керівництво 
компартій радянського блоку було переконане -  подібно до 
Леніна, коли він створював більшовицьку партію на зорі двад
цятого століття, — що народу потрібна зовнішня сила, яка б йо
го навчала і що без такої передової партії не було б надії на по
вне звільнення. В кінці інтерв’ю з Торанською Берман прорік



ДІТИ В ІМЛІ 67

пристрасні слова на захист моральної переваги “справжнього” 
комунізму. На його переконання, настане день, коли людство 
віддасть данину мрії про світову революцію, і всі жорстокості та 
злочини сталінізму пам’ятатимуть лише як миттєвості:

Не буду вдаватись до якихось магічних слів, говорячи про свої пе
реконання, однак скажу з упевненістю, що всі наші дії, послідовно і 
вміло проведені, врешті-решт дадуть результати і зародять нову психо
логію у польського народу; бо всі переваги, що витікають із нашого по
ступу, дадуть плоди, повинні дати, і якщо нас не знищить атомна війна 
або ми не зникнемо у безвість, неодмінно настане прорив у свідомості, 
що матиме зовсім новий зміст і якість. І тоді ми, комуністи, зможемо 
реалізувати всі демократичні принципи, які нам хотілося б, але не мо
жемо зробити це зараз, бо це призвело б до нашої поразки і загибелі. 
Це настане через п’ятдесят, можливо, через сто років, не хочу робити 
прогнози, але впевнений, такий день настане12.

У своїй абсолютній вірі, що історія на його і його товаришів 
боці, Берман був не один. Його психологія була типовою для 
керівників всіх радянських країн-сателітів. Ці слова могла б 
сказати і Анна Паукер, румунська комуністка, жертва чистки 
1952 року, яка вмерла у 1960 році, сповнена віри, що Радянсь
кий Союз залишався оплотом всього прогресивного людства. 
Інші комуністичні лідери у Східній Європі також розділили б 
переконання Бермана. Керівником Польщі у часи сталінізації 
країни був Болеслав Бєрут (1892-1956), колишній радянський 
таємний агент, який в період між світовими війнами був 
інструктором Комінтерну у Болгарії, Чехословаччині і Австрії. 
Угорщиною правила “четвірка” у складі комуністичного лідера 
Матяша Ракоші (1892-1971), котрий за свою комуністичну 
діяльність провів п’ятнадцять років у в’язницях адмірала Хорті, 
та його найближчих соратників Ерньо Герьо (керівника еко
номіки), Йожефа Ревая (головного ідеолога) і Міхая Фаркаша 
(міністра оборони). На чолі болгарської компартії стояв Вилко 
Червенков (1900-1980), який у тридцяті роки був заступником 
директора ленінської школи Комінтерну в Москві. У Східній 
Німеччині партію очолили Вільгельм Пік (1876—1960) і Валь- 
тер Ульбріхт (1893-1973), які після захоплення влади Гітлером 
1933 року залишили країну, у воєнні роки перебували в 
Москві, а повернулись до Німеччини у 1945 році. У Румунії, 
після розгрому фракції Паукер—Луки, на чолі партії став Геор- 
ге Георгіу-Деж (1901-1965), в минулому залізничник, який по
над десять років провів у в’язницях і трудових колоніях. Чехо
словацький керівник Клемент Готвальд (1896—1953) у роки

З *
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війни знаходився у Радянському Союзі13. Всі ці люди знали 
один одного під час перебування в Москві у період між війна
ми, або ж під час війни, але мова про їхні взаємостосунки піде 
в іншій книзі.

Берман, Паукер, Ракоші, як і інші партійні керівники 
Східної Європи, були загартованими бійцями, для котрих осо
бистість Сталіна служила прикладом правильної революційної 
поведінки. Вони захоплювались непримиримістю радянського 
вождя, його безкомпромісною боротьбою з опозиційними 
фракціями, а також поділяли його вороже ставлення до Захо
ду. Виховані на сталінських традиціях, вони вірили у теорію 
безперервного загострення класової боротьби і робили все не
обхідне для створення репресивної системи, що дозволяла ви- 
корінити будь-які прояви критики. їхня психологія була суто 
маніхейською: соціалізм — це добре, капіталізм — погано, се
реднього не було. У своїй непохитній вірі в цю спрощену філо
софію вони будь-що намагались нав’язати такі погляди своїм 
молодшим учням у своїх» країнах. У радянському блоці діяла 
ціла пропагандистська система, заснована на принципі систе
матичного знайомства партійних апаратників з міфами 
сталінської доктрини. Для більшості апаратників знання марк- 
сизму-ленінізму обмежувалось комінтернівською вульгатою, 
яку беззастережно сприймали як данину сталінській не
погрішимості. Ще в часи підпілля комуністи радянського бло
ку навчились сприймати сталінські формулювання у вигляді 
питань і віповідей як такі, що найкращим чином відповідали 
їхнім власним думкам і переконанням. Духовна і емоційна 
єдність між оракулом і учнями була непохитною.

Після смерті Сталіна його послідовники із східноєвропейсь
ких країн страждали, немов сироти. Вони втратили більше, ніж 
опору своїх партій, вони втратили свого захисника, саме 
втілення своїх високих мрій, героя, якого вони боготворили, 
символ їхньої сили. Пішла з життя людина, що була джерелом 
їхньої влади. Без нього вони не знали: як діяти в цьому відцен
тровому, неоднозначному світі.

МИКИТА ХРУЩОВ І “НОВИЙ КУРС”

Одразу після смерті Сталіна радянське керівництво зайня
лось переоцінкою відносин з країнами-сателітами. Шалена бо
ротьба за владу в Кремлі неодмінно позначалась на 
стабільності радянських ставлеників у Східній Європі. Спроба 
Радянського Союзу налагодити відносини з Югославією стави
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ла під серйозну загрозу авторитет комуністичних ватажків у 
країнах Східної Європи. Та й не дивно, оскільки вони вклали 
стільки сил у боротьбу з ухильницькими тенденціями Тіто. 
Дехто з них був безпосереднім ініціатором чисток проти своїх 
колег й жертвував їхнім життям в ім’я боротьби з агентами 
Тіто. Однак, нове радянське керівництво не могло не бачити 
нереконструйованих сталінських оплотів у Східній Європі в 
той час, як Кремль мав на меті переглянути деякі основопо
ложні принципи.

Влітку 1953 року Хрущов і Маленков (відповідно керівник 
компартії Радянського Союзу і прем’єр-міністр) викликали до 
Москви угорське керівництво і зажадали від нього виробити 
нову стратегію, яка б покращила життєвий рівень населення та 
пом’якшила терор. Ракоші мав поступитися прем’єрством Імре 
Надю, колишньому члену Політбюро, чиї опозиційні погляди 
на колективізацію сільського господарства закінчились його 
усуненням в кінці сорокових років із вищого керівництва 
країни. У НДР смерть Сталіна викликала нервозність у лавах 
правлячої Соціалістичної єдиної партії Німеччини (СЄПН). У 
червні 1953 року керівництво вирішило підняти на 10 відсотків 
норми на будовах Берліна (без відповідного підвищення за
робітної плати), це викликало страйки і масові стихійні напа
дки на партійні осередки. Війська Східної Німеччини і Ра
дянського Союзу придушили цей перший антитоталітарний за
колот у Східній Європі. Офіційні дані говорять про десятки, а 
вірогідніше, сотні людей, що загинули. Відомий поет і драма
тург Бертольд Брехт з болем писав про ті події:

Після повстання 17 червня 
Секретар Спілки письменників 
Розповсюдив листівки на Алеї Сталіна,
В яких говорилось,
Що народ не виправдав довіри влади,
І міг би її повернути лише сумлінною працею.
Чи не краще було б у цьому випадку,
Аби уряд розпустив народ 
І вибрав новий?14

Повстання у Східному Берліні було не єдиним спалахом на
родного обурення проти репресивного режиму, встановленого 
у Східній Європі за безпосередньої участі Червоної армії. Всі ці 
заколоти мали подвійний характер: спочатку це були політичні 
виступи проти соціального порядку, що суперечив самому по
няттю людської свободи; з іншого боку, це був рух за
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національне звільнення від чужоземного впливу, тобто Ра
дянського Союзу. Як бачимо, суть виступів, що мали місце у 
країнах Східної Європи 1956 року, зводилась до політичних, 
соціальних, економічних і національних вимог. Люди підня
лись проти системи, яка в корені була фальшивою. Ці виступи 
були також спрямовані проти ідеологічної брехні, що мала на 
меті виправдати всі жорстокості комуністичного режиму. 
Марксизм-ленінізм, в інтерпретації Сталіна, підпав під вогонь 
критики у публікаціях і публічних виступах інтелігенції лівого 
спрямування, які зрозуміли, що своїми цинічними маніпу
ляціями правляча верхівка зрадила їхні романтичні сподівання. 
Інтелігенти, що відмовились сліпо вірити в доктрину партії і не 
мали змоги публічно викласти свої погляди, тримались осто
ронь сварки всередині комуністичної співдружності. Ось лише 
один приклад. Люціан Блага, один із визначних румунських 
поетів і філософів, міг видавати лише свої переклади і животів 
на задвірках суспільного життя, працюючи бібліотекарем.

Тим часом в СРСР нове керівництво намагалось заспокоїти 
однодумців по партії, у військовому відомстві і уряді, що часи не
розумного терору минули. Керівництво СРСР, особливо після 
берлінського повстання, дійшло висновку, що необхідно зміни
ти застарілі методи колоніальної експлуатації Східної Європи. 
Воно проінформувало своїх проконсулів у столицях Східної 
Європи, що в ситуації, що склалась, необхідні нові методи 
керівництва і нові форми влади. Радянський Союз першим 
пішов на зближення з Тіто і звернувся до своїх східноєвропейсь
ких васалів із закликом робити те саме. Всі ці зміни у тому, що 
здавалось святою і непохитною “лінією партії”, внесли сум’яття 
і хаос у вище керівництво східноєвропейських країн: Матяш Ра- 
коші і його кліка в Угорщині; Георге Георгіу-Деж у Румунії; Бо- 
леслав Бєрут у Польщі; Антонін Новотни, який змінив Готваль- 
да, у Чехословаччині; Вальтер Ульбріхт і Вільгельм Пік у НДР; 
Вилко Червенков у Болгарії і Енвер Ходжа в Албанії — всі ці ма
ленькі Сталіни розуміли, що їхнє політичне виживання залежа
ло від їхньої спроможності стримати згубний вплив радянської 
відлиги у іхніх країнах. Затяті сталінці чітко усвідомлювали: як
що репутація Тіто поновлена, а югославські комуністи не є 
більше заклятими ворогами прогресивного людства, то всі зви
нувачення, висунуті проти їхніх суперників на показових судах, 
будуть викриті як фальсифікація. Таким чином, процес дес- 
талінізації, започаткований Хрущовим і Маленковим, спричинив 
негативні наслідки у Східній Європі. Не дивно, що місцеві прав
лячі верхівки, чий статус, як ми вже згадували, залежав від без
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межної солідарності із Радянським Союзом Сталіна, робили все, щоб 
затягти процес. ї хоч волокитники не могли повністю торпедувати 
процес лібералізації, вони, безперечно, уповільнили його темпи.

Керівництво Радянського Союзу рішуче рухалось в цьому 
напрямку, а нагальна потреба в лібералізації була дуже силь
ною, щоб країни радянського блоку могли повністю її знехту
вати. Крім того, економічна ситуація у цих країнах була гнітю
чою. Добре поінформовані своїми емісарами у Східній Європі, 
радянські вищі керівники розуміли: якщо негайно не взяти но
вого курсу, соціальні вибухи в цьому регіоні будуть неминучі. 
В Угорщині практичний Імре Надь, ідеологічно налаштований 
менш ніж Ракоші та його прибічники, у липні 1953 року став 
прем’єром не без благословіння Радянського Союзу. Він за
провадив сміливу програму економічних і політичних реформ. 
Його програма базувалась на зменшенні тиску на робітничий 
клас і селянство, відмові від примусових методів колективізації 
та новому підході в законодавстві, який забезпечував часткову 
амністію політичним в’язням і ліквідацію концентраційних та
борів. Цей останній захід був особливо важливим для Угорщи
ни, з її найбільш репресивним апаратом, порівняно з іншими 
країнами Східної Європи. Рішення Надя розформувати угорсь
кий ГУЛАГ зажило йому справжньої популярності і зробило 
серйозним суперником послабленого і ненависного Ракоші. 
Керівники інших країн Східної Європи дотримувались 
подібного курсу, спрямованого на лібералізацію, проте з мен
шим ентузіазмом, ніж Надь. З посиленням боротьби за владу в 
Кремлі місцеві боси із східноєвропейських країн старались 
втертися в довір’я тих радянських керівників, яких вони вва
жали менш здатними на різкий розрив із сталінською спадщи
ною. Перемога Хрущова у суперництві з Маленковим 1955 ро
ку дозволила Ракоші знов утвердити свій статус та усунути На
дя з поста прем’єра і з компартії, звинувативши в “правому 
опортунізмі”.

У травні 1955 року Радянський Союз зробив новий крок до 
утвердження гегемонії в цьому регіоні, створивши Варшавський 
Пакт, що являв собою військовий союз, створений на ідео
логічній спорідненості. За висловом Збігнєва Бжезінського, Вар
шавський Пакт був “єдиним найбільш важливим формальним 
зобов’язанням, що пов’язував східноєвропейські країни з СРСР, 
офіційно обмежуючи їхню сферу самостійної діяльності та ле
галізуючи присутність (звідси політичний вплив) радянських 
військ на їхній території”15. Спочатку до Варшавського Пакту 
входили Албанія, Болгарія, Чехословаччина, Східна Німеччина,
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Польща, Румунія і Радянський Союз. Після розколу між Ал
банією і СРСР 1960 року албанське керівництво вирішило вийти з 
Варшавського Пакту, назвавши його знаряддям радянського 
імперіалізму. Формально Албанія розірвала з цим альянсом у 
серпні 1968 року, коли Радянський Союз і союзники вторглися в 
Чехословаччину. В той час, як Варшавський Пакт гарантував 
Москві політичний і військовий контроль над потенційно 
бунтівними васальними країнами, попередній союз — Рада Еко
номічної Взаємодопомоги (РЕВ), заснована 1949 року, -  забезпе
чував Радянському Союзу економічне домінування в регіоні.

Основним інструментом для увічнення економічної залеж
ності цих країн від Радянського Союзу була “спеціалізація про
мислового виробництва” Було переглянуто принципи 
соціалістичного інтернаціоналізму, щоб привести їх у 
відповідність до нової концепції обмеженого економічного су- 
верінитету і створення наднаціональних органів, підпорядкова
них інтересам СРСР. Після 1960 року РЕВ стане базисом для 
здійснення політики економічної інтеграції централізованих 
економік у країнах Східної Європи. Національні плани мали 
узгоджуватись; також намічалось створити, в результаті 
спільних економічних зусиль, єдиний соціалістичний ринок. 
Після зрушень 1989 року Варшавський Пакт і РЕВ утратили 
своє значення, оскільки держави-учасниці висловились за їх 
повний розпуск. Так, у лютому 1991 року в Будапешті відбу
лась зустріч міністрів закордонних справ і міністрів оборони 
країн-учасниць Варшавського Пакту. Було прийнято рішення 
розпустити цей військовий союз з 31 березня 1991 року16.

XX З’ЇЗД КПРС: РОЗВІНЧАННЯ СТАЛІНА

Жодна подія не завдала такого нищівного удару по сталінізму 
як “таємна промова” Микити Хрущова на XX з’їзді КПРС у лю
тому 1956 року. Причин для безпрецедентних нападок на колись 
обожнюваного вождя у Хрущова було багато: по-перше, він мав 
намір вивести на чисту воду своїх суперників по Політбюро 
КПРС, які мали більш компрометуючий зв’язок із Сталіним, ніж 
він сам (В’ячеслав Молотов, Лазар Каганович, Георгій Мален- 
ков, Климент Ворошилов); по-друге, розвінчання міфу Сталіна 
мало відновити престиж комуністичної партії як справжнє дже
рело політичної влади -  одним словом, забезпечити інституційну 
гідність партійної олігархії, що потерпала від особистого деспо
тизму Сталіна; по-третє, проголосивши “повернення до 
справжнього ленінізму” новим офіційним курсом, Хрущов зміг
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зміцнити свій власний імідж реставратора соціалістичної закон
ності і захисника бюрократії від терору таємної поліції; по-чет
верте, “таємна промова” (у офіційних протоколах з’їзду про неї 
не згадувалось, а радянські засоби інформації вперше опубліку
вали її у 1989 році) дозволила Хрущову затаврувати своїх ворогів 
як у вищому керівництві СРСР, так і в міжнародному ко
муністичному русі (в тому числі деяких керівників комуністич
них країн, особливо Мао Цзе-дуна в Китаї) як затятих догма
тиків, нездатних йти в ногу із змінами в сучасному світі.

Делегації “братніх” партій були негайно поінформовані про 
те, що “таємна промова” Хрущова містила динаміт. Вони та
кож змушені були визнати, що звинувачення “буржуазної про
паганди” на адресу сталінського терористичного режиму були 
правильні: Хрущов документально довів факт масового зни
щення більшовицької верхівки, злочинну схильність та безпо
середню причетність Сталіна до створення системи терору. 
Важко переоцінити резонанс викривальних виступів, які були 
обнародувані через кілька місяців після того, як Нью-Йорк 
Тайме отримала примірник промови і опублікувала повний 
текст. Як зазначав Лєшек Колаковський, це був справді шок 
для тисяч і тисяч вірних партійців, вихованих на культі 
Сталіна, коли вони дізнались з найавторитетнішого рупора 
світового комунізму, що “той, хто був вождем прогресивного 
людства, натхненником всього світу, батьком радянського на
роду, неперевершеним вченим і ерудитом, найбільшим 
військовим генієм і загалом найвизначнішим генієм в історії,
-  насправді виявився садистом-параноїком, масовим вбивцею 
і військовим невігласом, що поставив радянську державу на 
грань катастрофи”17. Втім, якраз посилання на порушення 
психіки Сталіна робило промову Хрущова дуже непереконли
вою. Акцентуючи на персональних коренях терору, Хрущов 
намагався приховати його соціальне та інституційне поход
ження. Можливо тому, що він підсвідомо розумів, що це ви
магало однопартійної системи на чолі із сильною фалангою 
фанатів, переконаних в універсальній істині своїх догм, Хру
щов не бачив сенсу копатися глибше за особисту 
відповідальність Сталіна. Систему треба було зберегти, і будь- 
яка спроба піддати сумніву її законність була найнебез- 
печнішою із єресей. Замість того, щоб проаналізувати струк
турні умови, які зробили можливим психопату дістатися до аб
солютної влади, замість того, щоб зосередитись на ленінських 
передумовах сталінізму, Хрущов робив усе, аби виправдати 
Леніна і більшовицьку “стару гвардію”
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У виступі Хрущова Берія виявився уособленням абсолютного 
зла, а Сталін довірливим пішаком, яким маніпулював цей амо
ральний авантюрист. Як стверджував Хрущов, партія поріділа 
внаслідок підлих інтриг Берії та через хворобливу підозрілість 
Сталіна. Однак він не ставив питання, чому вище партійне 
керівництво не реагувало на цей згубний курс, мовчазно чекало 
своєї погибелі. Не було також стратегічної пропозиції щодо 
внутрішньої структури, аби уникнути приходу подібних садис
тичних монстрів до вершин партійної влади. Комуністи не дали 
народу гарантій, що сталінські відхилення не повторяться у май
бутньому. Але найбільше насторожувала зловісна мовчанка Хру
щова про долю некомуністів, які стали жертвами сталінізму. Не 
було в секретному виступі докорів сумління стосовно мільйонів 
селян, знищенних під час голодомору, організованого владою у 
тридцяті роки, жодним словом не згадувались переслідування 
релігії і демократичних політичних партій, жодного жалю з при
воду знищених національних еліт у радянських республіках. У та
кому ж ключі Хрущов охарактеризував 1934-й рік, коли Сталін 
організував вбивство свого колеги по Політбюро і вірогідного 
конкурента Сергія Кірова, — як початок катастрофи.

Одне слово, катастрофа сталінізму, на думку Хрущова, по
чалася з моменту, коли Сталін виступив проти самого 
сталінського апарату. Те, за чим жалкував Хрущов, було не 
якобінською логікою терору, а її “хибним” застосуванням 
проти вірних слуг комуністичних ідеалів. Це була основна по
милка Хрущова: оманлива спроба виправдати ленінізм як та
кий, що не мав нічого спільного із сталінським беззаконням та 
реабілітувати лише ті жертви сталінського терору, які беззасте
режно служили партії і її вождю. За цією логікою не треба бу
ло йти далі, аналізувати показові суди тридцятих років, пере
глядати абсурдні звинувачення проти опонентів Сталіна із 
більшовицької “старої гвардії” Троцький, Зінов’єв, Каменєв, 
Риков і Бухарін залишались ворогами партії, в той час, як 
Сталіну віддавалась данина за його нещадну боротьбу з цими 
“змовниками” Ідеологічним евфемізмом для цілої системи 
брехні, корупції, масових вбивств і поголовного страху став 
“культ особи” Якби Сталін мав більше скромності і людя
ності, вся система виглядала б інакше. Більше того, Хрущов 
намагався навіть довести, що особисті наміри Сталіна були по
за всякою підозрою. Покійний вождь завжди був відданим ко
муністом, а його засоби — не цілі — слід засудити. Хрущов виз
навав, що злочини мали місце “за життя Сталіна, під його ору
дою і за його згодою” Водночас у своїй “таємній промові” він
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намагався знайти для покійного тирана дивне алібі, вказуючи 
начебто на його вірність революційним цінностям:

Сталін був переконаний, що це було необхідно для захисту інте
ресів робітничого класу проти інтриг ворогів і нападів імперіалістів. 
Він бачив це з позиції інтересів робітничого класу, перемоги соціалізму 
і комунізму. Не можна сказати, що то були вчинки легковажного дес
пота. Він вважав, що це робиться в інтересах партії і робітничого кла
су, в ім’я захисту революційних завоювань. У цьому вся трагедія18.

Незважаючи на поправки і пояснення Хрущова, “таємна 
промова” викликала негативне ставлення до сталінських інсти
туцій і цінностей. Радянський Союз намагався зберегти якомо
га більше своїх ідеологічних міфів, але хвиля лібералізації не
стримно охопила країни-сателіти. Яскравим прикладом пошу
ку нової суті самостійності та спроби вийти з-під застарілого 
сталінського ковпака були Угорщина і Польща. Глибокі 
наслідки XX з’їзду також відчули всі інші країни радянського 
блоку; там партійна інтелігенція все більше схилялась до ради
кальних дій і критичної оцінки минулих зловживань.

КРИЗА 1956 РОКУ В ПОЛЬЩІ

Лідер польських комуністів Болеслав Бєрут, приголомше
ний викриттями, зробленими на XX з’їзді, помер у березні 1956 
року. В керівництві партії розпочалася шалена боротьба за вла
ду між різними фракційними угрупованнями. Щоб зрозуміти 
специфіку комунізму в Польщі, необхідно звернутися до 
політичних та інтелектуальних витоків створення партії, а та
кож до важких часів за правління Сталіна. Спочатку підпільна 
компартія Польщі була однією з найменш організованих 
ленінських партій у Східній Європі. Сталін не терпів ветеранів 
польського комуністичного руху; під час Великої Чистки він 
організував їх ліквідацію. 1938 року постановою Виконкому 
Комуністичного Інтернаціоналу було розформовано Польську 
комуністичну партію, начебто як розсадницю шпигунів та 
агентів-провокаторів для польської таємної поліції. Сталін за
вдав серйозного удару політичній організації, яка вже постраж
дала від психологічних наслідків свого нелегального станови
ща: підозри, ізольованості і браку політичної орієнтації. Як за
значав колись Ісаак Дойчер, однією з причин антипатії Сталіна 
до польських комуністів було те, що вони не зовсім відійшли 
від традиції Люксембург. Визначні постаті комуністичного ру
ху Польщі формувались на радикальних соціалістичних прин
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ципах Рози Люксембург і не мали серйозних підстав, щоб ша
нувати чи любити Сталіна, хоча вважали Радянський Союз 
символом їхніх кращих сподівань. В той же час слід мати на 
увазі, що компартія Польщі була сильно збільшовичена в кінці 
20-х, на початку 30-х років, і що її вірні члени прийняли ви
рок Комінтерну без найменшого протесту. Ісаак Дойчер пра
вильно поставив питання про наслідки сталінського впливу на 
керівництво польської компартії:

Ми мусимо запитати себе, як так сталося, що партія, на рахунку 
якої десятки років підпільної боротьби (сімдесят років!), яка має славні 
марксистські традиції, покірно піддалася такій нарузі -  без жодного 
протесту, не намагаючись захистити своїх мученицьких керівників і 
борців, навіть не спробувавши постояти за свою честь, не заявивши, 
що незважаючи на смертний вирок, який виніс їй Сталін, вона про
довжуватиме жити і боротись? Як це могло статись? Ми мусимо 
повністю усвідомлювати ту моральну корозію сталінізму, що роз’їдала 
польський комуністичний рух протягом багатьох років, щоб зрозуміти 
його повний крах19.

Під час Другої світової війни комуністична партія Польщі зно
ву вийшла на арену як політична сила, що активно виступала 
проти нацизму. Головною фігурою партії був Владіслав Гомул
ка, який після звільнення країни став Генеральним секретарем 
комуністичної партії Польщі. Врешті-решт, Гомулку потіснила 
більш сильна “московська” фракція, яку очолювали Болеслав 
Бєрут, Хіларі Мінц та Якуб Берман. Роки посиленого 
сталінського терору в Польщі Гомулка провів під домашнім 
арештом.

Найпомітнішими рисами польської політичної культури у 
перше десятиліття комуністичного правління були затятий 
націоналізм, послаблення марксистсько-ленінської ідеології і 
політичний вплив католицької церкви20. Незважаючи на безпе
рервну ідеологічну війну комуністів проти церкви, католицизм 
для поляків залишався притягальною силою. З продовженням 
антисталінської кампанії в Радянському Союзі у керівництві 
польської компартії намітилось протиріччя між тими, хто 
відстоював лібералізацію і фундаменталістами, які не вважали 
за потрібне відмовлятись від існуючих догм. У 1945 році Го
мулка вийшов із вимушеного домашнього арешту, а звинува
чення його в “націоналістичних” збоченнях забулись. 1955 ро
ку Польща стала ареною для пристрасних інтелектуальних дис
кусій, в яких старомодні концепції піддавались нещадній кри
тиці з боку осмілілих інтелігентів. Інтелігенція з радістю
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сприйняла викриття, зроблені на XX з’їзді КПРС. На початку 
1956 року існувало понад двісті дискусійних клубів, де обгово
рювалися найболючіші питання минулого і сучасного країни. 
Справді, поновлений інтерес до громадської думки вдихнув 
життя в захиріле польське суспільство.

Як і їхні колеги в Угорщині, польські інтелігенти були зай
няті пошуком нового принципу соціалізму. їхня критика прав
лячої еліти пояснювалась не ностальгією за режимом, а скоріше 
переконаністю, що справжні цінності соціалізму були знехту
вані комуністичною бюрократією, яку хвилювало лише 
увічнення і зміцнення своєї влади. Войовничо налаштована 
інтелігенція викривала негативні моральні і психологічні 
наслідки диктатури і закликала до демократизації існуючого по
рядку. їхній підхід, однак, був не революційний, а ево
люційний: вони бажали змінити систему зсередини і покладали 
надії на начебто більш неупереджену фракцію у керівництві 
партії. Поема для дорослих, опублікована 1955 року письменни- 
ком-комуністом Адамом Важиком, поклала початок шаленим 
політичним і літературним баталіям між лібералами та консер
ваторами. Важик піддав критиці керівництво партії за недостат
ню увагу до злиденного життя робітничого класу, відсутність 
справедливої юридичної системи, за корумпованість і брехню, 
що характеризували повсякденне життя Польщі:

Є спрацьовані люди, люди з Нової Гути,
Які ніколи не були в театрі,
Є польські яблука, недоступні для польських дітей,
Молоді хлопці і дівчата, що змушені говорити неправду,
Літні жінки, яких чоловіки вигнали з дому,
Є немічні люди, що вмирають від перевтомлення сердець,
Люди зганьблені і опльовані,
Люди, яких роздягають на вулицях звичайні бандити,
Для котрих влада досі шукає юридичне визначення,
Люди, що чекають на документи, і 
Люди, що чекають на справедливість,
Чекають дуже довго.

Після нещадних звинувачень на адресу влади Важик виклав 
основні вимоги польського громадянського суспільства, що 
почало пробуджуватись. Для нього, як і для його колег, що 
давно вірили в марксистську доктрину вирішення проблеми, 
життя було неможливе без комуністичної партії. Тому його 
прохання були звернені до незнайомого лідера, який колись 
прийде і поверне гідність справжнього соціалізму. Наступні
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рядки з поеми передають всю сутність ревізіонізму як спробу 
викоренити зло системи, не зачіпаючи її найважливішої інсти
туції — самої комуністичної партії:

Ми вимагаємо
Заради зневажених людей,
Щоб ключами можна відчинити двері,
Щоб кімнати мали вікна,
А стіни не гнили,
Заради ненависті до папірців,
Щоб людське життя було священним,
Щоб безпечно додому можна повернутись,
І щоб не щезла просто різниця між словом і ділом.

Ми ставимо вимоги,
Якими ми не гендлювали,
Заради мільйона загиблих у борні:
За чисту правду, за хліб свободи,
За ясний розум,
Ясний розум.

Ми вимагаємо цього щоденно 
І вимагаємо -  від партії21.

Крик душі Важика розлютив комуністичних ідеологів. Що
денна офіційна газета партії Трибуна люду назвала поему “ди
тячою істерикою”. Але, як відзначав письменник Станіслав Ба- 
ранчак, якраз ця “дитяча” перспектива морального обурення 
робила поему Важика особливо захоплюючою і бунтарською: 
“Причиною того, що поема Важика виявилась настільки агре
сивною, був сам поет, який поводився подібно до ображеної 
дитини, коли дійсність не відповідала її бажанням. Важик об
разив всіх своєю поведінкою озлобленої дитини, у 1955 році 
образив літературний салон, повністю зігнорував як анта
гоністів “відлиги”, так і її прихильників”22. Тривожний тон по
еми Вацика став передвісником грядущих подій.

Коли відбувався XX з’їзд КПРС, польська комуністична еліта 
втратила колишню самовпевненість. Зникли недавні ідоли і свя
щенні цінності, настала потреба пошуку для Польщі свого шля
ху до соціалізму. Значення відродження було однозначним: рішу
чий розрив із сталінською концепцією, що приписувала провідну 
роль партійному апарату. З метою роз’яснення своїх неортодок- 
сальних поглядів представники інтелігенції вирішили піти на за
води і фабрики, щоб поговорити з робітниками. Політичне і ду
ховне життя Польщі було досить полярним між тими, хто суму
вав за сталінськими часами і прихильниками перетворень.
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Національна ідея, тобто бажання знайти свій, польський шлях до 
соціалізму, боролась із відмираючим варіантом сталінського 
псевдоінтернаціоналізму. Заклики до негайних змін існуючого 
порядку однак не виходили за межі системи. Польська опозиція 
1956 року все ще вірила у непогрішимість комуністичної систе
ми в країні. На їхню думку, зміни повинні відбуватись поступо
во, без колізій і серйозних конфліктів між владою і підлеглими. 
Познаньські події у червні 1956 року, коли з допомогою армії бу
ло придушено виступ робітничого класу, перекреслили віру в те, 
що “зміни” пройдуть мирно і спокійно.

Протиріччя між реформаторами і догматиками загостри
лись ще більше, що й зумовило — заради виживання самої 
партії -  повернення Гомулки до влади. Як жертва пересліду
вань під час правління Бєрута, Гомулка користувався попу
лярністю і міг відновити репутацію партії. Принципові розхо
дження в центральному апараті влади стосувались позиції 
польсько-радянських відносин. Для лібералів, а ще більше для 
ревізіоністів із числа інтелігентів, було важливо встановити 
рівноправні відносини між Польщею і СРСР. В той час, як 
ліберали тяжіли до радикальних заходів, консерватори зайняли 
жорстку позицію, спрямовану проти інтелігенції, іноземців і 
євреїв. У жовтні 1956 року криза в ієрархічному апараті досяг
ла апогею. Повернення Гомулки до керівництва Центральним 
Комітетом вимагали як рядові члени партії, так і безпартійні 
групи тиску. Одночасно висувались вимоги негайного 
звільнення радянського маршала Костянтина Рокоссовського з 
поста міністра оборони Польщі (його призначення було ще од
ним обурливим жестом Сталіна, аби принизити національну 
гордість поляків). Едвард Охаб, ветеран комуністичного руху, 
який змінив Болеслава Бєрута на посту керівника партії у бе
резні 1956 року, підтримав кандидатуру Владіслава Гомулки під 
час бурхливого засідання Центрального Комітету, що відбулось 
19 жовтня. На засіданні була присутня (незапрошена) радянсь
ка делегація у складі Микити Хрущова, В’ячеслава Молотова, 
Анастаса Мікояна і Лазаря Кагановича, яка прибула у Варша
ву, щоб спостерігати, а по можливості й вплинути на хід подій. 
Всупереч застереженням радянської сторони Гомулку вибрали 
Першим секретарем партії; він проголосив початок “польсько
го шляху до соціалізму” Новий керівник зробив наголос на 
факторі самостійного рішення у питаннях внутрішньої політи
ки і запевнив радянське керівництво, що Польща залишиться 
вірним союзником у рамках Варшавського договору. На 
відміну від Тіто, для якого Югославія повинна відігравати
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особливу роль у світі як нейтральна країна, Гомулка навмисне 
обмежив свій пошук міжнародної автономії. Він був перекона
ний у необхідності союзу Польщі з Москвою для цілісності йо
го краіни, особливо з погляду на потенційні територіальні пре
тензії з боку Західної Німеччини.

Навіть у питаннях внутрішньої політики Гомулка не 
насмілився вийти за рамки реформізму. Він відмовився визна
ти відповідальність партії за економічну розруху, залишаючись 
вірним принципам централізованого планування. В ідео
логічному плані Гомулка відстоював гегемонію марксизму- 
ленінізму. Він навідріз відмовився від конструктивного діалогу 
з католицькою церквою, яку вважав монолітним “реакційним” 
блоком і всіляко намагався стримати її вплив. Щодо церкви, то 
вона залишалась притягальною силою для тих, хто вважав ко
муністичну владу як таку, що була нав’язана іноземною держа
вою. Нововведення Гомулки зводились до пом’якшення ре
пресій всередині країни, скорочення капіталовкладень у про
мисловість та відносну терпимість до експериментаторства 
інтелігенції і митців. Повний розрив із сталінізмом був би над
то амбіційним і важким для Гомулки. Перш за все, він мріяв 
відновити — не змінити — систему. Безперечно, за перші роки 
його при владі настало пом’якшення у політичному кліматі 
Польщі, порівняно з іншими східноєвропейськими країнами, 
хоча політичний плюралізм залишався просто бажанням. Го
мулка скористався із ситуації, обіцяючи швидку відбудову еко
номіки. Він ошукав багатьох інтелігентів, які повірили в його 
антисталінську позицію і вітали його прихід до влади.

Насправді він не співчував і не розумів тих, хто був за ре
волюційні зміни системи. В основному, його влаштовував існу
ючий інституційний уклад, і в нього не було найменшого ба
жання його міняти. Не будучи догматиком, як наприклад, 
Бєрут чи Ракоші, він був менш за все єретиком. Він скоса ди
вився на непокірні робітничі ради у польській промисловості, 
які загрожували авторитету партії. Зміцнюючи свій вплив у 
партійній ієрархії, Гомулка придушував стихійний рух, що 
йшов знизу, робив усе, щоб відновити тотальний контроль 
партії над суспільством. 1957 року він організував чистку про
ти інтелігенції ревізіоністського напрямку, яку звинуватив у 
спробі підірвати соціалістичні устої. Свобода преси, — що бу
ло реальністю попереднього року — зазнала серйозних утисків. 
Прихильникам демократичного соціалізму було відмовлено у 
праві друкуватись; їхні ревізіоністські погляди стали мішенню 
офіційно організованих наклепницьких кампаній. Позиція
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ревізіоністів була чітко сформульована Лєшеком Колаковсь- 
ким, на той час молодим професором філософії в університеті 
Варшави. У брошурі під заголовком “Що таке соціалізм?” -  її 
заборонив режим Гомулки -  Колаковський пропонує прово
каційну серію негативних визначень соціалізму, яку вважає 
правильною. Напрочуд гостро і влучно Колаковський виділяє 
найважливіші елементи ревізіоністських принципів:

Соціалізм — це не:

Суспільство, в якому людина, що не скоїла жодного злочину, си
дить вдома, очікуючи на поліцію.

Суспільство, в якому одна людина нещасна, бо говорить те, що ду
має, а інша щаслива, бо не говорить про те, що думає.

Суспільство, в якому людина живе краще, бо не думає зовсім.

Держава, сусіди якої проклинають географію.

Держава, яка хоче, щоб усі громадяни мали однакові погляди у 
філософії, міжнародній політиці, економіці, літературі та етиці.

Держава, де уряд визначає права громадян, а не громадяни визна
чають права уряду.

Держава, в якій існує приватна власність на засоби виробництва.

Держава, яка вважає себе соціалістичною, оскільки ліквідувала 
приватну власність на засоби виробництва.

Держава, яка завжди знає волю народу, перш ніж запитати його 
про це.

Держава, в якій філософи і письменники завжди говорять те саме, 
що й генерали та міністри, але завжди після них.

Держава, в якій результати парламентських виборів завжди можна 
передбачити.

Держава, яка не хоче, щоб її громадяни читали попередні номери 
газет23.

У цьому саркастичному визначенні соціалізму бракує точного 
визначення причин жахливих умов, нав’язаних комуністами 
країнам Східної Європи. Якщо у Польщі Гомулці вдалось стрима
ти і нейтралізувати заворушення, в Угорщині народний рух зумів 
повалити владу і встановити дійсно плюралістичне суспільство.
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ПОВЕРНЕНА СВОБОДА:
ІМРЕ НАДЬ І УГОРСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ

16 червня 1989 року в Будапешті відбулись урочистості. По
над тридцять років пропаганда режиму Кадара обливала бру
дом Імре Надя і інших жертв революції 1956 року як заколот
ників контрреволюційного бунту. Хоч тепер організаторів 
угорської революції 1956 року поховали з належними почестя
ми. Тим часом, було розвіяно офіційні повідомлення, які на
магались виправдати тих, хто зрадив революцію у таємному 
зговорі з радянськими окупантами. Янош Кадар, який підко
рився радянському диктату і протягом трьох десятиліть керував 
країною, змушений був скласти повноваження на партійній 
конференції ще рік тому. Нове керівництво на чолі з Генераль
ним секретарем Кароєм Гросом і прем’єр-міністром Міклошем 
Неметом намагалось завоювати авторитет, відновивши пере
рвану традицію реформістського комунізму. Тепер, коли в 
Кремлі був Горбачов, настав сприятливий момент покінчити з 
абсурдною асоціацією повстання 1956 року як контрреволюції. 
Всередині правлячої Соціалістичної робітничої партії Угорщи
ни все відчутніше лунали голоси за реабілітацію Імре Надя і 
його соратників. Принциповий реформатор Імре Пожгай, 
лідер ліберального крила у керівництві партії, і Режьо Ньорс, 
батько економічної реформи початку сімдесятих років, очоли
ли демократичну опозицію, яка вимагала відновити істину 
відносно народного повстання 1956 року.

Коли угорські комуністи реформістського штибу надумали 
приєднатися до траурної процесії, почулись образливі визивні 
слова Віктора Орбана, одного з керівників Федерації молодих 
демократів, нової політичної партії, що сміливо відстоювала 
свої антикомуністичні переконання:

Ми, молоді люди, не можемо зрозуміти багато речей, які очевидні 
для старших поколінь. Як можна зрозуміти, що ті, хто з радістю шель
мував революцію Імре Надя, раптом стали щирими прихильниками 
політики колишнього прем’єр-міністра? Також для нас не ясно, чому 
керівники партії, котрі робили все, аби ми вчились по книгах, які 
фальсифікували революцію, зараз спішать торкнутись домовин як чу
дових талісманів? Ми не повинні дякувати їм за дозвіл поховати наших 
мучеників після тридцяти одного року; як і не маємо дякувати за 
дозвіл на існування наших політичних організацій24.

У своїй гостроті заява Орбана передвіщала глибоку прірву 
між ревізіонистськими ілюзіями попередніх поколінь і рішучим
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небажанням угорської молоді прийняти будь-яку форму ко
мунізму. Комуністичній партії зовсім не було довіри. Вона пра
вила країною проти волі народу, і зовсім не варто дякувати ій 
за те, що вона раптово повернулась до принципів терпимості. 
Перепоховання Імре Надя у червні 1989 року означало прощан
ня з ідеєю внутрісистемних реформ. Замість поступових змін 
зсередини пролунав заклик до рішучого розриву з комуністич
ною системою і встановлення плюралістичного порядку на 
принципах вільного ринку та підзвітності уряду. Понад трид
цять років тому Надь був провісником такого революційного 
підходу. В умовах надзвичайного ризику він проявив мужність, 
ставши на бік знедолених проти комуністичного гніту.

Ще раніше інтелігенція Угорщини зіграла провідну роль 
проти тоталітаризму. Причин цьому декілька: по-перше, в ро
ки сталінського режиму інтелігенція піддавалась неймовірним 
переслідуванням; по-друге, її представники вважали себе 
носіями національних цінностей, що були спаплюжені в період 
сталінізму; по-третє, як найбільш освічена частина населення, 
маючи певні революційні традиції, що корінням сягають 
соціальних і національних зрушень 1848 року, інтелігенція пре
тендувала на провідну роль у боротьбі проти деспотизму; і, по- 
четверте, значна частина польської і угорської інтелігенції, що 
прийняла марксистські цінності, розчарувалась у тому, як 
правляча бюрократія маніпулювала цими цінностями.

Щодо робітників, то вони спочатку захопились комуністич
ними обіцянками соціальної справедливості і рівності. Колек
тивістська суть комунізму у Східній Європі на його ранньому 
етапі, а також колегіальна політика, які імпонували людям із 
робітничого середовища, створювали враження, ніби робітни
ки були насправді керівною силою суспільства. У свою чергу, 
така форма виключності призвела до протиріч між робітника
ми та інтелігенцією. Робітники дивились на інтелігентів як на 
застрільників неспокою, а інтелігенти вважали робітників ос
новним соціальним джерелом задушливого режиму. І тільки 
пізніше, у сімдесяті роки, стала можливою тісна взаємодія між 
радикальними фракціями як інтелігенції, так і робітничого 
класу. Вже на початку 1956 року тривав пошук підтримки се
ред антидогматиків всередині компартій. У Польщі інтелігенти 
намагались залучити на свій бік людей із оточення Гомулки. В 
Угорщині, де керівництво було повністю підпорядковане зако
ренілим сталінцям на чолі з Ракоші і його лакузами, критично 
налаштовані інтелігенти з надією дивились на Імре Надя і йо
го прихильників. Іншим елементом, що мав кардинальне зна
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чення для зрощення крайнього реформізму, був згубний вплив 
політики Тіто у Східній Європі. Відмова Тіто від сталінізму 
розглядалась як стратегічний маневр, і югослави не приховува
ли симпатій до ревізіоністів Східної Європи. Реформізм у 
Східній Європі у 1956 році виник як спроба розв’язати струк
турні протиріччя і напругу всередині самої владної системи. 
Однак він не мав на меті — принаймні, у ранніх заявах таких 
діячів, як Надь чи навіть Колаковський — зміну самої системи. 
У своєму спрямуванні це була боротьба політична -  ставка ро
билась на реформування всередині статус-кво. Через неспро
можність скористатись із світових проблем і мобілізувати на
род проти комунізму ревізіонізм не міг стати повноцінною і 
переконливою альтернативою комуністичному режиму25.

Адам Міхник, широко відомий польський історик і актив
ний борець за громадянські права, зробив глибокий аналіз як 
величі, так і обмеженості марксистського ревізіонізму. У 
своєму нарисі Нова еволюційна теорія Міхник дав критичну 
оцінку природі ревізіоністської хвилі у Польщі; його висновки 
повною мірою стосуються й інших країн Східної Європи. На 
думку Міхника, помилка ревізіоністів полягала в їхній іде
алізації можливостей і готовності комуністичної партії до 
структурних змін:

Ревізіоністська концепція базувалась на окремій внутріпартійній 
перспективі. Вона ніколи не визначала політичні програми. Згідно з 
цією концепцією владну систему можна зробити гуманною і демокра
тичною, а офіційне марксистське вчення здатне асимілювати сучасні 
мистецтва і суспільні науки. Ревізіоністи мали намір діяти в рамках ко
муністичної партії і марксистської доктрини. Вони хотіли трансформу
вати “зсередини” доктрину і партію в напрямку реформ і здорового 
глузду26.

Слабким місцем ревізіоністів, вважав Міхник, була відсутність 
радикальної опозиційної платформи. Поділяючи ілюзорні 
марксистські принципи із можновладцями, ревізіоністи не ро
зуміли, що тільки програма корінних змін могла забезпечити 
їм підтримку широких мас: “Найбільший гріх ревізіоністів не в 
тому, що вони програли у внутріпартійній боротьбі за владу 
(вони і не могли виграти), а в характері самої поразки. То бу
ла поразка людей, усунених із впливових владних крісел, і аж 
ніяк не відхід до міцної ліво-демократичної платформи”27.

Тільки в Угорщині соціальний рух знизу перевершив всі 
сподівання і плани ревізіоністської фракції. Збіг обставин, се
ред яких особисте рішення Імре Надя — задовольнити вимоги
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учасників народного повстання, -  перетворив цей рух на рево
люцію проти тоталітаризму. У 1956 році Угорщина стала пер
шою східноєвропейською країною, де народні маси використа
ли насильство для самозахисту; угорська революція не була ре
акційним рухом, спрямованим на відновлення старого режиму; 
це був вибух народного гніву проти узурпації комуністичною 
владою ідеалів справедливості і рівності. Як перша демокра
тична революція у Східній Європі після Другої світової війни, 
вона стала взірцем, породивши традицію, яка вплинула на всі 
антитоталітарні соціальні рухи в цьому регіоні на майбутні де
сятиліття.

Затятість і кричуща нездатність комуністичного режиму Ра- 
коші і Герьо, безперечно, прискорили хід подій, що привели до 
революційного вибуху. У 1955 році, після двох років експери
ментування в рамках “нового курсу”, Імре Надь склав повно
важення; фракція Ракоші намагалась домогтися абсолютної 
влади в країні. Але було вже пізно для цих незламних сталінців 
відновити владне становище: сигнали, що надходили з Моск
ви, були дуже нечіткі і безсилі проти могутнього вітру перемін, 
що охопили весь регіон. З іншого боку, за два роки 
прем’єрства Надя, угорська інтелігенція відчула смак свободи і 
не бажала її втрачати під тиском партії. Ігноруючи погрози Ра
коші, інтелігенція, якій набридла офіційна брехня, кинулась на 
пошуки істини, що влучно називали “переворотом душі”28. Для 
підтримки масового революційного руху необхідно було кілька 
передумов. По-перше, виклик комуністичній владі немисли
мий доти, доки комуністична верхівка залишається мо
нолітною. Одне слово, щоб соціальна криза переросла у 
політичну кризу урядів радянського типу, повинен статись роз
кол у комуністичних керівництвах щодо ідеологічних і особис
тих питань. В Угорщині конфлікт між прихильниками 
сталінської жорсткої лінії, яких представляла команда Ра
коші—Герьо, і ревізіоністською фракцією Надя спричинив низ
ку виступів проти поліційної держави. Друга причина (щоб 
криза переросла в революційну ситуацію) — це підрив автори
тету партії. Викриття сталінських звірств, особливо “таємна 
промова” Хрущова, завдали шкоди політичній довірі до Ра
коші. Замість того, щоб залучити на свій бік ревізіоністів, 
угорське керівництво посилило кампанії проти опозиціонерів у 
партії та розпочало “полювання на відьом” проти критично 
налаштованих інтелігентів. Таке явне безсилля правлячого апа
рату додало хоробрості його опонентам. Була можливість сфор
мувати широку коаліцію з інтелігентів, студентів та представ
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ників робітничого класу. На початку 1956 року у політичному 
і культурному житті Будапешта розгорались запеклі дискусії на 
кардинальні теми історії комуністичної партії, свободи преси, 
реабілітації жертв сталінського терору в Угорщині. За приклад 
піднесення в громадянському житті слугував гурток Петефі. Йо
го ініціаторами були члени фракції Надя. Гурток являв собою 
дискусійну групу для обговорення питань, пов’язаних з демокра
тизацією громадянського життя і методів подолання сталінської 
спадщини. Прихильники Надя мали можливість у перші місяці 
1956 року оприлюднити погляди колишнього прем’єр-міністра у 
меморандумі, адресованому партійному керівництву. На думку 
Надя, подальший розвиток соціалізму вимагав нового підходу до 
марксизму. Замість ідеалізації як священної догми, ця філософія 
мала пристосовуватись до нових реалій. Крім того, Надь стверд
жував, що соціалізму загрожувало виродження політичної влади 
у режимах радянського типу, де народовладдя “вочевидь підміня
лось партійною диктатурою, що спирається не на членів партії, 
а на особисту диктатуру і намагається перетворити партійний 
апарат, а через нього і членів партії, на знаряддя цієї диктатури” 
На переконання Надя, авторитарний режим не мав нічого 
спільного з гуманним соціалізмом: “Його влада позбавлена духу 
соціалізму або демократизму, вона пронизана бонапартистським 
духом диктатури меншості. Її цілі далекі від марксизму, від прин
ципів наукового соціалізму, а підпорядковані автократичним по
глядам, що підтримуються будь-якою ціною і засобами”29.

У словах Надя можна простежити всі аспекти ревізіо
ністської міфології: з одного боку, він засуджував партію за її 
абсолютистську владну хватку як незаконну і недемократичну. 
З іншого боку, він міцно тримався визначення “наукового 
соціалізму” як вчення про звільнення людства, не помічаючи, 
що основна причина знедоленого буття полягала якраз в ідео
логічній претензії на всезнайство і непогрішимість, характерні 
й для марксистського історичного детермінізму. Ігноруючи такі 
речі, Надь звинуватив “бонапартистську особисту диктатуру” в 
ім’я людського обличчя соціалізму на принципах “консти
туційної, законної системи народовладдя із законодавчою вла
дою і урядом, з демократичним устроєм всього державного і 
громадського життя”30. У дискусіях в гуртку Петефі ці питання 
набували дальшого розвитку, нерідко виходили за рамки тема
тики, яку визначив Надь. Письменники та журналісти, які бра
ли участь у дискусіях, не були пов’язані більшовицькою 
логікою партійної дисципліни. На відміну від Надя, вони ба
чили корінь зла у самій ідеології, що виправдовувала моно
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полізацію влади бандою кровожерливих бюрократів. Так, під 
час одного обговорення, письменник Тібор Дері, активний ве
теран революційного руху, підняв голос проти системи, яка 
зробила можливими сталінські злочини:

Поки ми спрямовуємо критику на окремі особистості, замість то
го, щоб з’ясовувати, чи ці помилки виходили із самої системи, із самої 
ідеології, ми не досягнемо нічого, окрім того, що одне зло поміняєм 
на менше. Вірю, ми позбавимось теперішнього керівництва. Боюсь ли
ше, що слідом за шкутильгаючими біговими кіньми поплентаються ос
ли... Нам слід шукати в соціалістичній системі помилки, які не тільки 
дозволяють нашим керівникам зловживати владою, а й роблять немож
ливим ставлення один до одного з людяністю, якої ми заслуговуємо. 
Це все структурні помилки, що принижують особисті права людини і 
збільшують тиск на неї31.

Як і їхні польські колеги, угорські інтелігенти дійшли виснов
ку, що свобода -  це універсальна концепція, яку не можна об
межити егоїстичними класовими рамками.

Партійну догму, згідно з якою всі моральні концепції мали 
трактуватись в інтересах робітничого класу, як це вимагав ко
муністичний апарат, було рішуче відкинуто як фальсифікацію. 
Принцип партійності, що довгий час не підлягав жодному 
сумніву, було розвінчано в своїй неприкрашеній реальності як 
форму покріпачення душі і приспання критичних здібностей 
інтелекту. Інший письменник сталінських часів Дюла Гай ви
разив потяг інтелігенції до повної культурної та політичної 
свободи:

Давайте розберемось. Ми говоримо про повну свободу літератури... 
Письменник, як і будь-хто інший, має право говорити правду без жод
них обмежень; критикувати всіх і все; бути сумним, закоханим, дума
ти про смерть... вірити чи не вірити у всемогутність бога; піддавати 
сумніву точність деякої статистики; думати не по-марксистськи; не 
любити певних керівників; вважати низьким життєвий рівень народу32.

Реформістський рух був спрямований на демократизацію 
структури комуністичної партії, проведення економічних ре
форм, в тому числі швидку децентралізацію, політичну лібе
ралізацію, свободу культури і особистості.

З посиленням тиску з боку ревізіоністських кіл сталіністи із 
вищого партійного апарату діяли дивним чином. їх лякав но
вий курс Радянського Союзу, тому вони не знали, як поводи
тись у такій ситуації. Ракоші і його прибічники були політич
ними динозаврами, реліктами сталінської епохи, ментальність
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яких не могла зрозуміти необхідності послаблення політично
го курсу. Для них критично налаштована інтелігенція була во
рожим елементом, готова знищити існуючий порядок і рестав
рувати капіталізм. У березні 1956 року під сильним тиском 
знизу Ракоші змушений був дати згоду на реабілітацію Ласло 
Райка. Починаючи з того моменту, його судьбу було вирішено. 
Оскільки він був організатором судового процесу, він не міг 
пережити політично рух за історичну справедливість. Влітку
1956 року, коли Ракоші відчайдушно намагався провести нову 
кампанію проти сфабрикованої “змови, організованої Імре 
Надєм”, Радянський Союз вирішив використати свої важелі 
впливу, щоб усунути набридлого сталінського деспота.

Зміщення Ракоші було найбільш невдалим: новий лідер 
партії Ерньо Герьо був другою фігурою у команді Ракоші і не 
міг претендувати на політичну невинність в часи, коли зводи
лись рахунки. Намагаючись зміцнити свою владну позицію 
шляхом залучення ряду відданих комуністів, ув’язнених в роки 
сталінського терору, Герьо реабілітував Яноша Кадара, колиш
нього члена Політбюро і міністра внутрішніх справ. Також ро
бив усе, щоб нормалізувати відносини з Югославією, сподіва
ючись, що добрі стосунки з Тіто сприятимуть його іміджу в 
Угорщині. Правда, то були епізодичні жести з боку політичної 
купки, що повністю втратила довіру. Все угорське суспільство 
було проти керівництва Герьо. Незважаючи на панічні закли
ки Герьо, комуністична партія не змогла протистояти нароста
ючій хвилі невдоволення.

По суті, партія перетворилась на політичний труп, викону
ючи функції передатчика примхливих рішень правлячої 
верхівки. Нехтуючи моральною самостійністю членів партії, 
команда Ракоші-Герьо повністю придушила особистість, 
підтримуючи свій диктаторський режим з допомогою таємної 
поліції. Опинившись віч-на-віч перед обуреним народом, 
навіть таємна поліція не могла протистояти сильному опору і 
спасувала разом з комуністичною бюрократією. Оскільки Ге
рьо не міг запропонувати нічого іншого, крім гнівних, сповне
них помсти промов, ніхто не сумнівався, що його влада була 
по суті, владою Ракоші, але без Ракоші. Щодо Надя і його 
фракції, то вони не могли визначитись, аби зовсім відсторони
тись від партії. Для них міф про Сталіна більше не існував, 
проте залишилось романтичне бачення партії як героїчної 
спільноти, яку історія наділила визвольною місією. У жовтйі
1954 року Надь був поновлений у партії, однак Герьо відмовив
ся призначити його на пост прем’єр-міністра.
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23 жовтня сотні тисяч жителів Будапешта вийшли на вулиці 
з вимогами встановити законність, покарати Ракоші і його 
банду, призначити Імре Надя прем’єр-міністром, розформува
ти таємну поліцію та вивести радянські війська з Угорщини. 
Цей революційний рух носив як політичний, так і національ
ний характер. Наляканий нестримним зростанням народної 
непокори, Герьо звернувся за допомогою до Радянського Со
юзу і оголосив надзвичайний стан. У своєму провокаційному 
зверненні по радіо він назвав заколот “контрреволюцією”, та
ким чином подавши приклад для інших комуністичних лідерів, 
занепокоєних виступами народу. За наказом Герьо поліція 
відкрила вогонь по мирних демонстрантах. Тоді Центральний 
Комітет, що довго мовчав, увільнив Герьо; було обрано нове 
керівництво, до якого увійшли Надь і Кадар. Склавши прися
гу на пост прем’єр-міністра, Надь оголосив програму демокра
тизації. За винятком короткочасних боїв 24 жовтня, радянські 
війська зайняли “вичікувальну” позицію. Радянський посол в 
Угорщині Юрій Андропов запевнив Надя, що його уряд не 
втручатиметься у внутрішні справи країни. Те, що спочатку бу
ло стихійним масовим виступом, переросло в народну рево
люцію. Імре Надь, як переконаний комуніст, відкрив для себе, 
що люди хотіли повного повалення комуністичної системи і 
встановлення істинно плюралістичної влади. На заводах ор
ганізовувались революційні ради як форма прямої демократії. 
Треба віддати належне Надю — він відчув пульс історичних 
подій в країні і пішов назустріч народним вимогам повністю 
покінчити із сталінською системою. Таке пробудження 
підігрівалось внутрішньою динамікою революційного процесу, 
тиском з боку членів його фракції, розумінням подвійної по
зиції Радянського Союзу щодо змін в Угорщині. Можна ствер
джувати, що Надь почався як реформатор, а закінчився як ре
волюціонер. Він далеко відійшов від логіки змін системи і 
приєднався до руху проти цієї системи, руху, що швидко охо
пив всю структуру бюрократичного соціалізму.

Під впливом нестримного руху знизу Надь вирішив зміцни
ти статус свого уряду, прийнявши принцип політичного плю
ралізму. В кінці жовтня 1956 року Угорщина більше не нагаду
вала країну народної демократії, вона швидко крокувала до ба- 
гатопартійної системи. Зустрівши такий виклик від одного із 
своїх колишніх сателітів, Радянський Союз у заяві від ЗО жовт
ня урочисто проголосив вірність принципам повної рівності у 
відносинах Москви з державами так званої соціалістичної сім’ї. 
Визнаючи, що в минулому мали місце порушення цих прин
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ципів, Кремль пообіцяв поважати національний суверенітет 
східноєвропейських країн. Заколисаний цими обіцянками, 
Надь недооцінив рішучості Москви зберегти комуністичний 
режим в Угорщині. Толерантність Радянського Союзу було пе
ревірено вже через кілька днів -  радянські війська відкрито 
вдерлися в країну з метою скинути законний уряд Надя і при
душити угорський рух опору.

Друга радянська інтервенція була викликана рішенням 
Надя перейти на багатопартійну систему і сформувати 
“військово-революційну раду” для керівництва збройними си
лами Угорщини. Боючись повністю втратити вплив в Угор
щині, а також спостерігаючи безславний крах угорської ком
партії, Кремль пішов на відкрите вторгнення заради рестав
рації бюрократично-авторитарного режиму. 31 жовтня Надь 
оголосив переговори на предмет виходу Угорщини із Вар
шавського пакту. 1 листопада Угорщина проголосила про свій 
нейтралітет. Це зобов’язувало її взяти курс, який могли 
наслідувати інші країни-сателіти і який міг зруйнувати ра
дянський альянс. Як в самій країні, так і поза її межами 
угорська революція завдала удару по інституційному принципу 
системи народної демократії. Роздратоване цим нечуваним 
викликом, а також поведінкою прихильників жорсткої лінії у 
світовому комуністичному русі, головним чином китайського 
лідера Мао Цзе-дуна, радянське керівництво вирішило покла
сти край угорському експерименту з плюралізмом. Я нош Ка- 
дар зник з Будапешта. Пізніше Кадар оголосить з радіостанції, 
контрольованої Радянським Союзом, про створення “рево
люційного уряду робітників і селян”. 4 листопада радянські 
війська вчинили напад на гарнізони і військові частини, вірні 
уряду Надя. Надь зі своїми близькими соратниками сховались 
у югославському посольстві, а після того, як Кадар пообіцяв не 
чинити проти них жодних переслідувань, прийняли політич
ний притулок, запропонований румунським урядом. Насправді 
у Румунії керівників уряду Надя постійно допитували 
співробітники КДБ, а їм допомогали румунські партійні 
функціонери, що володіли угорською мовою. У червні 1958 ро
ку у Будапешті відбувся сфабрикований судовий процес. Імре 
Надю і кільком його соратникам було винесено смертний ви
рок, який невдовзі виконали.

Важко переоцінити значення спроби Надя примирити 
соціалізм з демократією: в своїй послідовності і зухвальстві ради
кальний реформізм Надя виходив за рамки національного ко
мунізму, який експериментував Тіто в Югославії. Врешті-решт,
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незважаючи на різку критику диктаторських методів Сталіна, 
Тіто не допускав інакомислення в своїй країні, не говорячи вже 
про можливість багатопартійності. Для націонал-комуністів, та
ких, як Тіто і Гомулка, важливо було зберегти внутрішню са
мостійність, а у випадку з Югославією ще й відносний статус у 
міжнародній політиці. Національний комунізм, про що часто го
ворив Мілован Джілас, залишається, по суті, комунізмом, хоча 
позбавлений чітко вираженого абсолютизму33. Надь все більше 
розумів: щоб зробити систему гуманною, слід покінчити з неза
конною претензією компартії на монопольну владу. У Імре Надя, 
як особистості, боролись два начала: його вірність демократич
ним цінностям, з одного боку, та його неспроможність визнати 
цинізм радянської міжнародної політики, -  з іншого. Надь 
наївно довіряв радянському керівництву і приймав його обіцян
ки за чисту монету. Однак він був вельми високоморальною осо
бистістю, аби відмовитись від обіцянок, що давав угорському на
роду. Він був далекий від того, щоб отримати те, що Гомулка от
римав у Польщі: спускання на гальмах революційного руху, йо
го маніпулювання і нарешті повне згасання. Угорському по
встанню проти іноземного диктату сприяло рішення Надя стати 
на бік жертв замість того, щоб підтримати катів заради партійної 
дисципліни і власного життя. Важливий урок угорської демокра
тичної революції полягав у тому, що завдяки йому масовий рух, 
окрилений ідеалами гуманізму, скинув ненависну тиранію і зро
бив справжній прорив у задушливому тоталітарному світі. За де
сять незабутніх днів будапештського повстання суттєво похитну
лись принципи Ялтинської конференції. Ось що говорили з цьо
го приводу Ференц Феєр і Агнеш Геллер:

У світі, де цинічно співпрацювали наддержави, де через вагомі при
чини зраджувались ідеали, де визвольні рухи вироджувались у різного 
роду консервативну і фундаменталістську тиранію, угорський Жовтень 
з його обрисами соціалістичної, по-справжньому демократичної, ство
реної (своїми руками) “нової республіки”, постає як незаплямоване і 
багатообіцяюче явище; справа ця здатна вселити моральну і соціальну 
впевненість у народ, що сильно цього хоче34.

Справді, придушена революція з її нездійсненними мріями про 
національну і політичну свободу ще довго продовжувала збу
рювати душі угорців.

Незважаючи на те, що Кадар приборкав повстання -  спо
чатку силою, пізніше більш помірними методами, і те, що він 
перетворив Угорщину на “щасливу казарму соціалістичного та
бору”, -  принцип брудної політики не зміг взяти верх над
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тяжінням народу до історичної правди. Відверта брехня, на 
якій побудовано режим Кадара, заяви про існування “контрре
волюційного заколоту”, організованого Імре Надєм і його то
варишами, — мала зворотну дію. Замість того, щоб витравити з 
пам’яті героїчні епізоди повстання, пропаганда Кадара 
підігрівала ностальгію (навіть ідеалізувала) за плюралістичним 
експериментом Надя, збуджувала масове захоплення політи
ком, який вибрав мучеництво, відмовившись від колабо
раціонізму.

Самопожертва Надя передвіщала новий підхід до постко
муністичної політики. Його заперечення сповненого інтриг світу 
комуністичної бюрократії, віра у право суспільства на само
управління допомогли Надю порвати з якобінською і більшо
вицькою деспотичною опікою і визнати легітимне право на гро
мадянську непокору проти існуючого терористичного порядку. 
Цим він започаткував політичну традицію протистояння, осно
вану на незастосуванні сили, громадянській гідності і моральній 
відповідальності. Виклик, що зробив Надь частковій хрущовській 
десталінізації і його віра у можливість побороти несправедливий 
порядок надихнули майбутні покоління дисидентів у всьому ра
дянському блоці. Урок революції в Угорщині став уроком для 
всього комуністичного світу. Феєр і Геллер з радістю відзнача
ли: “Угорська революція першою завдала удару по деспотичній 
світовій системі, створеній учасниками Ялтинської та Пот
сдамської домовленостей. Саме угорська революція продемон
струвала, після надто тривалої віри в протилежне, що то
талітарний режим можна повалити всередині країни”35.

На відміну від Імре Надя, який вірив у суверенітет народу, 
Янош Кадар звик поступатись імперській логіці і виконувати 
вказівки Хрущова. За всі ці роки він став найненависнішою 
людиною в Угорщині. З його згоди, якщо не під його безпосе
реднім керівництвом, у червні 1958 року було страчено Надя і 
його соратників. Пізніше, коли сам Радянський Союз прийме 
більш ліберальний курс, а Мао звинуватить Хрущова в 
“ревізіонізмі”, Кадару буде дозволено послабити терор. Тим 
часом, десятки тисяч було знищено, кинуто до в’язниць і вис
лано. Сотні тисяч людей змушені були залишити країну. 
Внаслідок кривавої розправи, влаштованої Кадаром і його 
прибічниками, угорська інтелігенція була знекровлена. Протя
гом багатьох років визначний марксистський філософ Угорщи
ни Дьордь Лукач, котрий був міністром культури у першому 
революційному уряді Надя, не міг видати своїх творів. Партійні 
борзописці затаврували його як небезпечного ревізіоніста.



ДІТИ В ІМЛІ 93

Письменники і активісти гуртка Петефі емігрували, або відбу
вали терміни ув’язнення.

Придушення угорської революції показало, що до 1956 ро
ку продовжували існувати сфери впливу відповідно до домо
вленостей кінця Другої світової війни. Радянський Союз зберіг 
роль хранителя ортодоксальності всередині Східного блоку, 
дбаючи про те, щоб єресі, подібні до тих, що розпускав Надь, 
не вразили інші підлеглі країни. У документах світового ко
муністичного конклаву, що відбувся у листопаді 1957 року в 
Москві, ревізіонізм і національний комунізм були піддані 
нищівній критиці як найбільш небезпечні відхилення від марк- 
сизму-ленінізму. Програма Союзу комуністів Югославії, 
опублікована 1958 року, стала приводом для догматиків типу 
Георгіу-Деж у Румунії і Вальтера Ульбріхта у Східній Німеч
чині для того, щоб відновити нападки на Тіто і його ідеологію. 
Радянський Союз намагався будь-що зберегти свій ідео
логічний і військовий вплив. Щоб утримати єдність блоку про
ти націонал-комуністичних спокус, Москва готова була піти на 
міжнародну ганьбу. Що стосується Тіто, то він спочатку висло
вив підтримку Імре Надя, потім змінив своє ставлення під ти
ском Радянського Союзу. Югославський лідер не хотів опини
тись в ізоляції, через те підтримав заяви радянської сторони 
про небезпеку контрреволюції в Угорщині. Він навіть назвав 
уряд Надя “передчасним” і врешті-решт вирішив підтримати 
режим Кадара.

Угорська революція розкрила політичний курс Хрущова як 
стратегію обмежених реформ згори і однозначно продемонст
рувала імперіалістичну природу панування СРСР над Східною 
Європою. Всередині самої радянської імперії Хрущов не допу
скав розвитку будь-яких автономних рухів у таких республіках, 
як Прибалтика, Молдавія або Україна. Навпаки, за роки його 
при владі невпинно проводилась сталінська програма ру
сифікації. У зовнішньо-політичному плані придушення угорсь
кої революції говорило про лицемірство заяв радянських 
керівників, що вони начебто відмовились від сталінських ме
тодів у стосунках зі своїми сателітами. Щодо керівників інших 
комуністичних держав, то вони вітали придушення революції, 
а також вирок, винесений 1958 року проти Надя і його сорат
ників. Навіть Гомулка, котрий із свого власного досвіду мав би 
знати краще, охарактеризував радянську інтервенцію в Угор
щині як “правильну і необхідну дію”36. Усю Східну Європу 
охопила нова ідеологічна напруга. Просталінські сили реор
ганізувались, щоб знищити своїх ліберальних опонентів. У
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Східній Німеччині, наприклад, марксистський філософ Ернст 
Блох змушений був емігрувати після того, як проти нього роз
почали шалену кампанію. Було заарештовано Вольфганга 
Гаріха, молодого професора марксизму, автора програми демо
кратизації країни. У партійних теоретичних журналах наголо
шувалась необхідність посилити боротьбу з “буржуазною ідео
логією і ревізіонізмом” Інтелігенція Східної Німеччини опи
нилась в ізоляції від догматичної влади. Поет Герхард Цверенц 
писав так:

Настали похмурі часи,
Письменники мовчать із страху.
Критики читають лекції по команді.
Пишуть літературу, в яку ніхто
Не вірить, хоч гонорари
Платять справно37.

У Чехословаччині з її більш розвиненою економікою, 
порівняно з іншими країнами Східного блоку, поразка угорсь
кої революції заспокоїла неосталіністів на чолі з наступником 
Готвальда, Антоніном Новотним — вони не бачили небезпеки 
подальшої лібералізації з боку Радянського Союзу. Різко при
пинився процес політичних реабілітацій, ініційованих XX 
з’їздом КПРС. 1958 року, під час кампаній проти ревізіоністів 
і через два роки після розпуску Комінформу у Празі було за
сновано міжнародний журнал, який висвітлював погляди на 
світовий комуністичний рух під назвою Проблеми миру і 
соціалізму (англомовний варіант мав назву World Marxist 
Review)38.

Після 1961 року угорські комуністи, заручившись підтрим
кою Хрущова, у внутрішній політиці взяли курс на послаблен
ня репресивних заходів. Для того, щоб досягти мінімум 
національної злагоди, Кадар відійшов від категоричного 
сталінського гасла “Хто не з нами, той проти нас”, замінивши 
його на менш категоричний “Той, хто не проти нас, з нами” 
У листопаді 1962 року відбувся VIII з’їзд угорських комуністів. 
Кадар проголосив політику національного примирення та еко
номічну стратегію, спрямовану на покращення життєвого 
рівня населення шляхом часткового заохочення приватної 
ініціативи і малого бізнесу. Хрущов дав своє благословіння йо
го політиці послаблення, відоме як “гуляшний соціалізм” У 
березні 1963 року було оголошено загальну амністію, в резуль
таті якої на волю вийшли тисячі угорських політичних в’язнів. 
В обмін на цю часткову лібералізацію влада поставила до своїх
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підлеглих вимогу утриматись від критики Радянського Союзу і 
забути, що він був народжений в крові. Партія була готова за
лучити всіх висококваліфікованих спеціалістів, які не ставили 
під сумнів її політичну законність.

КУРС НА АВТОНОМІЮ: СПРОБИ ПОКІНЧИТИ З 
ВАСАЛЬНИМ СТАТУСОМ І СТАЛІНІЗМОМ 

У РУМУНІЇ ТА АЛБАНІЇ

У Румунії, особливо після придушення угорської революції, 
радянське керівництво взяло курс на більш жорстку внутрішню 
політику. У червні 1957 року Георгіу-Деж ліквідував прохру- 
щовську фракцію, яка намагалась скинути його. Цікаво, що се
ред усунених були два члени Політбюро: Іосиф Чісіневші, го
ловний ідеолог сталінського періоду в Румунії, та Мірон Кон- 
стантінеску, марксистський соціолог, схильний до ревізіонізму. 
Хоча обидва не мали нічого спільного, Георгіу-Деж наполягав, 
що критика ними його ролі під час терору початку п’ятдесятих 
років указувала на їхню спільну антипартійну діяльність. Хру
щов був надто зайнятий на той час боротьбою з затятими 
сталінцями в Кремлі, щоб якимось чином захистити своїх ру
мунських послідовників. У 1958 році було влаштовано 
грандіозну чистку серед членів партії та інтелігенції; десятки 
тисяч було виключено з компартії, яка офіційно називалась 
Румунська робітнича партія. У червні 1958 року після попе
редніх таємних переговорів між Георгіу-Деж і Хрущовим 
Кремль вирішив вивести свої війська з Румунії. Тоді це 
розцінювалось як показник безмежної віри Радянського Сою
зу в румунських лідерів та в їхню здатність підтримати 
стабільність системи. Крім того, це був маневр, що мав на меті 
переконати Захід, що інтервенція в Угорщині була випад
ковістю і що Радянський Союз не мав наміру продовжувати 
імперіалістичну політику по відношенню до своїх колишніх са
телітів. Пізніше з’ясувалось, що румунські комуністи, очолю
вані Георгіу-Деж, вели обманну гру з Хрущовим, а їхньою 
справжньою метою було забезпечити самостійність проти ра
дянських директив щодо подальшої десталінізації. По суті, Ру
мунія і Албанія були єдиними східноєвропейськими держава
ми, в яких політичну відлигу було задушено в корені.

Про будь-який спротив владі Георгіу-Деж в Румунії не мог
ло бути й мови, а ті, хто насмілювався поставити йому в про
вину сталінські зловживання, негайно підлягали чистці. 
Політика Георгіу-Деж була на сто відсотків сталінською: він
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відстоював відчайдушні плани індустріалізації, а також прово
див жорстку колективізацію. Весною 1962 року сільське госпо
дарство Румунії було повністю колективним. Георгіу-Деж ого
лосив про остаточну і безповоротну перемогу соціалізму в 
країні та початок нової фази: “завершення будівництва 
соціалізму” Для Георгіу-Деж друга кампанія Хрущова по дес- 
талінізації, розпочата на XXII з’їзді КПРС з виносом тіла 
Сталіна із Мавзолею Леніна, була зловісним передвістям. Як і 
інші керівники сталінського гатунку, Георгіу-Деж ставився з 
недовірою до безглуздої політики радянського керівництва, бо- 
ючись, що подальша лібералізація може підірвати устої існую
чої системи. Вони були переконані, що послаблення влади за
грожуватиме їхньому статусу. У цьому відношенні Георгіу-Деж, 
як і Ходжа в Албанії, Новотний в Чехословаччині, Ульбріхт у 
Східній Німеччині, швидше поділяв захоплення Мао Цзе-дуна 
заслугами Сталіна, ніж викриття Хрущовим злочинів покійно
го деспота.

1960 року керівник албанської компартії взяв участь у другій 
міжнародній нараді комуністів, що відбулася у Москві. Там Ход
жа виступив з критикою Хрущова за його дестабілізуючу роль 
всередині міжнародного комуністичного руху, а також назвав 
згубними наслідки XX з’їзду КПРС. Через рік звинувачення ал
банського лідера повторили китайські комуністи, які вирішили 
надати економічну допомогу Албанії після того, як Хрущов ого
лосив бойкот цій вкрай зубожілій країні. Стривожені спробою 
СРСР задушити цю країну, албанські комуністи стали найза- 
пеклішими критиками “сучасного ревізіонізму”, назвавши Хру
щова могильником світового комунізму. Практично Албанія при
пинила участь у діяльності Східного блоку і розірвала диплома
тичні відносини з Москвою і її сателітами39.

Тим часом у Румунії часткова, строго контрольована дес- 
талінізація не дала нічого, окрім нових нападок на колишніх 
опонентів Георгіу-Деж, страчених 1952 року (Паукер і Лука) та
1957 року (Чісіневші та Константінеску). Колишнього члена 
Політбюро Лукреціу Петрешкану, страченого 1954 року і досі 
не реабілітованого, продовжували обливати брудом як зрадни
ка робітничого класу. Одночасно Георгіу-Деж проводив 
етнічну чистку в партії і урядових структурах. Апаратників 
угорського та єврейського походження замінено на етнічних 
румунів, які були зобов’язані Георгіу-Деж своїм швидким про
суванням по службі. То був час, коли на політичну арену ви
ходив молодий член Політбюро Ніколає Чаушеску, спад
коємець Георгіу-Деж.
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Передчуваючи потенційну загрозу інтервенції з боку СРСР, 
Георгіу-Деж пішов на зближення з Тіто, відстоюючи принцип 
невтручання з боку Радянського Союзу у внутрішні справи 
інших країн. В той час, як Хрущов активно займався створен
ням наддержавних інтеграційних органів в рамках РЕВ, руму
ни чинили шалений опір його ініціативам та бойкотували 
зустрічі учасників Східного блоку. Для Георгіу-Деж і його од
нодумців єдиним способом відстояти політичну гегемонію бу
ло забезпечення економічної незалежності країни. Виховані у 
сталінському дусі, вони вважали, що тільки швидка 
індустріалізація, в якій основна роль відводиться важкій 
індустрії, здатна забезпечити незалежність. Вони наполягали, 
що для Румунії єдиною можливістю уникнути іноземного — 
тобто радянського -  тиску було забезпечення економічної са
модостатності. Цим в основному пояснюється етап ухильниць
кої політики Румунії, що настав після 1962 року. У 1963-1964 
роках румунські засоби інформації випустили низку антира- 
дянських матеріалів з різкою критикою радянських планів 
нав’язати східноєропейським країнам економічну інтеграцію. 
В той же час, зважаючи на погіршення владної позиції Хрущо
ва у Кремлі, Георгіу-Деж зайняв нейтралітет у конфлікті між 
радянською і китайською компартіями. Однією з причин, чо
му Георгіу-Деж протистояв інтеграційним планам Хрущова, 
було побоювання румунів, що за нової розкладки сил у східно
європейському регіоні їхня країна залежатиме від таких еко
номічно сильніших країн, як Східна Німеччина та Чехословач- 
чина. Особиста неприязнь між Георгіу-Деж, з одного боку, та 
між Ульбріхтом і Новотним, -  з іншого, відіграла значну роль 
у нагнітанні конфлікту.

Влітку 1963 року в румунській пресі з’явилися документи 
радянської та китайської сторін стосовно суперечки навколо 
“генеральної лінії міжнародного комуністичного руху” Можна 
припустити, що Георгіу-Деж, хоч і не був у захваті від рево- 
люціного ентузіазму Мао, хотів використати протистояння між 
двома комуністичними гігантами, щоб створити свій ареал са
мостійності і дистанціюватись від непередбачуваного Першого 
секретаря Радянського Союзу. Дж. Ф. Браун у 1966 році писав:

Георгіу-Деж проникливо передбачив наслідки китайсько-радянсь- 
кої суперечки для східноєвропейських сателітів. Щодо основних 
пунктів китайсько-радянського конфлікту він завжди був на боці 
СРСР; по суті, нічого страшного не було в тому, що він стане 
маоістом. Для нього Мао був лише знаряддям, щоб отримати концесії 
від Радянського Союзу40.

4  3-4



98 ПОВОРОТ У ПОЛІТИЦІ

Насправді Георгіу-Деж симпатизував Мао, його безком
промісному захисту спадщини Сталіна. Як і інші релікти часів 
терору, він знав, що згубна кампанія Хрущова проти “культу 
особи” неминуче призведе до його політичної смерті як 
керівника держави. Щоб запобігти такому фіналу і водночас 
зміцнити своє владне становище, Георгіу-Деж вирішив взяти 
на озброєння націоналізм: із запаморочливою швидкістю ру
мунські комуністи, колись найслухняніші у стосунках з Моск
вою, різко змінили стратегію, заявивши про свою відданість 
національним цінностям. Було реабілітовано визначних діячів 
культури, переписувались книги по історії відповідно до ново
го курсу партії, а російська мова перестала бути обов’язковою 
іноземною в усіх румунських школах. У квітні 1964 року, ко
ли китайсько-радянський конфлікт досяг найвищої по
лемічної точки, румунська компартія вийшла із “Заявою 
відносно головного питання міжнародного комуністичного 
руху” Документ було написано вочевидь під впливом само
званої незалежності Тіто. В ньому підкреслювалось право 
кожної комуністичної партії вибирати свою власну стратегію, 
а також заперечувався привілейований статус Кремля у 
соціалістичному таборі; документ містив заклик до нових 
відносин між комуністичними партіями і країнами на принци
пах повного рівноправ’я, поваги до національних традицій і 
інтересів.

Виклик Румунії радянській гегемонії забезпечив керівництву 
Гергіу-Деж підтримку широких верств населення. Хоча кожно
му румуну було відомо, з якою наполегливістю він проводив 
сталінську лінію, для багатьох було спокусливо підтримати но
вий націонал-комуністичний курс. У серпні 1964 року Георгіу- 
Деж оголосив загальну амністію політичних в’язнів. Вийшли 
друком давно заборонені цензурою рукописи Карла Маркса, які 
містили критику експансіоністської політики російської імперії 
по відношенню до придунайських князівств у XIX столітті. На 
закритих засіданнях партії члени Політбюро піддавали різкій 
критиці пограбування Румунії, вчинене Радянським Союзом у 
п’ятдесятих роках. Новий підхід до національних цінностей, без
перечно, був на руку Георгіу-Деж і його прибічникам. Далека від 
справжнього патріотизму, комуністична верхівка намагалась 
маніпулювати національними символами заради зміцнення 
своєї влади і абсолютного контролю в країні. В кінці правління 
Георгіу-Деж, у березні 1965 року, Румунія могла розвиватись за 
одним із двох сценаріїв: наслідувати Тіто і продовжувати дес
табілізацію країни, допустивши ідеологічне послаблення і
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відкритість Заходу; або, за прикладом Албанії, підвищувати 
керівну роль компартії і зміцнювати авторитаризм, що заперечу
вав будь-який лібералізм. Важко сказати, що сталося б, якби Ге- 
оргіу-Деж прожив довше. Після його смерті на початку 1965 ро
ку його наступник Ніколає Чаушеску розпочав політику, спря
мовану на десталінізацію з єдиною метою зміцнити свої владні 
позиції. На відміну від Георгіу-Деж, котрий намагався завоюва
ти авторитет через опозицію до Радянського Союзу, Чаушеску 
мав сам створити свій імідж національного лідера. В минулому 
учень шевця без певної освіти, Чаушеску не довіряв інтелігенції 
і ненавидів лібералізм у будь-якій формі. Граючи на патріотич
них почуттях народу, він не забував тримати під суворим кон
тролем будь-які прояви критики. В економіці Чаушеску прово
див тверду сталінську політику, але дозволяв, принаймні, в 
перші його роки при владі, відносне послаблення догматичних 
обмежень у духовному житті країни. Пізніше рішуче узявся за 
консолідацію влади, встановивши своєрідний варіант націонал- 
комунізму, еклектична ідеологія якого включала елементи спро
щеного марксизму-ленінізму і право-радикального етноцентриз- 
му. Точнісінько, як Сталін, він вірив у самою судьбою визначе
ну роль комуністичної партії і всіляко відстоював її монопольне 
право на владу. Оскільки єдиним джерелом підтвердження та
кої влади була відмова від втручання Москви, Чаушеску вико
ристав національну гордість румунів і їхні давні антиросійські 
настрої. В захопленні від своєї власної пропаганди, він бачив се
бе уособленням самої долі Румунії. Його мрією було створення 
сильної, високоцентралізованої і етнічно однорідної держави; 
він постійно посилався на “об’єднаний трудовий народ, мова 
якого складатиметься з комуністичних слів” Порівняно з інши
ми керівниками східноєвропейського регіону, Чаушеску корис- 
тався дещо привілейованим становищем керівника, в країні 
якого не було радянських військ. Замість того, щоб скориста
тись із цієї переваги для демократизації політичної системи, він 
встановив одноосібну диктатуру, яка у вісімдесяті роки набула 
найбільшої абсурдності.

БОЛГАРІЯ: ВІРНИЙ СОЮЗНИК

Ставлення Болгарії до політики Хрущова віддзеркалювало 
конвульсії, які мучили радянське керівництво. Лідер Болгарії 
Тодор Живков політично утвердився на хвилі важливих 
розвінчань культу на XX з’їзді КПРС. У 1956 році Живков усу
нув свого колишнього патрона, ветерана Комінтерну Вилко

4 *



100 ПОВОРОТ У ПОЛІТИЦІ

Червенкова з вищого ешелону влади. На квітневому пленумі 
1956 року було створено міф Живкова як втілення нового об
личчя комунізму. Боротьба Живкова і фракції Червенкова про
довжувалась аж до XXII з’їзду КПРС, коли Хрущов створив 
політичний фунт для радикальної десталінізації у країнах-са- 
телітах. Навіть після того, як Червенкова було виключено з 
партії, комуністи не припинили чинити опір закликам Живко
ва до потепління в країні. У 1962 році 8-й з’їзд Болгарської 
компартії освятив тріумф Живкова над його просталінськими 
опонентами. Прихильник твердої лінії, прим’єр-міністр Антон 
Югов, який брав участь у чистках п’ятдесятих років, після кри
тики Живкова втратив всі пости в партії і уряді. Сам Живков 
був хитрим комуністичним бюрократом, тож його ставлення до 
лібералізації було досить поверхове. У 1963 році він повторив 
хрущовські нападки на інтелігенцію, особливо на радянських 
митців, таких, як поет Євген Євтушенко та скульптор Ернст 
Неізвєстний, та організував чистку болгарських противників 
Сталіна. Критиків існуючого режиму вислали із Софії, а 
таємна поліція відновила переслідування тих, кого підозрюва
ли в найменших проявах дисиденства. Коли у жовтні 1964 ро
ку було зміщено Хрущова, Живков негайно зробив спробу 
ввійти в довіру до нового радянського керівництва на чолі з 
Леонідом Брежнєвим і Олексієм Косигіним. Однак його владні 
позиції залишились надто хисткими; весною 1954 року ко
муністи-ветерани і високі армійськи чини організували змову, 
в результаті якої їм майже вдалося скинути його. Після прова
лу путчистів Живков заявив про свою беззастережну вірність 
Радянському Союзу. У майбутні роки він залишався при владі 
головним чином завдяки своїй покірливості. Пізніше, коли Ра
дянський Союз перестав підтримувати його, групі змовників із 
членів Політбюро легко вдалося усунути його з поста у листо
паді 1989 року.

ВИСНОВКИ

Шок, спричинений хрущовським розвінчанням культу осо
би, вразив східноєвропейські країни. Розбрат серед місцевого 
керівництва призвів до послаблення контролю з боку партії та 
появи визвольних рухів знизу, особливо у Польщі та Угорщині. 
Тепер, коли було викрито сталінські звинувачення проти Тіто 
як безглузду фальсифікацію, в усьому регіоні пробудилося 
сильне тяжіння до націонал-комунізму. Розвінчання міфу 
Сталіна та критика закликів Хрущова щодо творчого підходу
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до революційного вчення надихнуло неортодоксальних мисли
телів поставити під сумнів самі підвалини існуючого порядку. 
З кінця п’ятдесятих до початку шістдесятих років у всіх країнах 
Східної Європи (по-різному) спостерігався підйом ревізіо
ністського руху. Найбільше він проявився у Польщі та Угор
щині, де сталінська система розпалася під натиском критики. 
В Угорщині політична динаміка переросла в повний крах ко
муністичних структур -  тут почав відроджуватися плю
ралістичний порядок, знищений радянськими військами у ли
стопаді 1956 року. Після поразки угорської революції Радянсь
кий Союз спробував відновити однорідну структуру блоку, хо
ча всі спроби були марні. В кожній країні спостерігалися 
відцентрові тенденції, а також вищі владні структури відмови
лись, щоб їх принижували, як раніше.

У багатьох відношеннях ініціативи в цих країнах йшли від 
керівників, і Москва нерідко була змушена погоджуватись з 
їхніми рішеннями. Так, глава Східної Німеччини Вальтер 
Ульбріхт зміг переконати Кремль, що лише спорудження 
Берлінської Стіни зможе зупинити демографічний відток з 
цієї країни. В Угорщині національна злагода Кадара базува
лась на мовчазному визнанні неможливості обговорювати 
події 1956 року та особисту роль Кадара у розправі із закон
ним урядом Надя. Це був компроміс, побудований на 
відвертій брехні, на півправді та ілюзіях стосовно можливості 
змінити існуючу систему зсередини. Брак самостійності у 
зовнішній політиці Угорщини компенсувався за рахунок 
ширшої особистої свободи та обмежених повноважень 
таємної поліції. Румуни тримались осторонь як від Москви, 
так і Пекіна у гострому конфлікті цих двох комуністичних 
гігантів. Румунія проводила свою зовнішньо-політичну лінію, 
при цьому зберігши репресивний апарат і залишаючись 
вірною основним принципам сталінського трактування 
соціалістичного будівництва. Югославія продовжувала 
політику неприєднання, хоча Тіто не приховував свої симпатії 
щодо антимаоістської платформи Хрущова. В країні проводи
лись реформи в напрямку самоуправління; марксистські кри
тики заснували теоретичний журнал Праксіс, в якому закли
кали рішуче відмовитись від бюрократичного соціалізму; ви
ступали з критикою Тіто і Ліги комуністів Югославії за їхню 
непослідовність у спробі покінчити з авторитарно-од- 
носібним соціалізмом. Лише Албанія, через відчуженість 
країни та завдяки сильному репресивному апарату змогла за
побігти процесу десталінізації.
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Колись згуртований блок -  результат сталінської окупації 
Східної Європи — проявляв видимі ознаки хвороби. Наступни
ки Хрущова намагались стримати ці хаотичні тенденції шляхом 
запровадження і розвитку нових міжнародних відносин. За 
часів Брежнєва координування зовнішньо-політичних ініціатив 
стало головним завданням Кремля. Кремль намагався створити 
новий тип відносин, де всі країни користувалися б рівними 
правами і мали б рівноцінні обов’язки. Теоретична база цієї но
вої концепції мала назву “соціалістичний інтернаціоналізм”, 
поняття, згідно з яким інтереси Радянського Союзу і країн 
Східної Європи неодмінно мали узгоджуватись, а будь-яка 
спроба піддавати сумніву характер цих відносин розцінювалась 
як відхід від істинної марксистсько-ленінської лінії. “Розвине
ний соціалізм” — так називався існуючий порядок у країнах 
Східної Європи. Комуністична пропаганда розрекламувала йо
го як стійку політичну систему, засновану на динамічній еко
номіці і соціальній одностайності. Правда полягала в тому, що 
соціальна політика Брежнєва була побудована на політичному 
застої, масовій апатії, поверненні до статус-кво, що сприймав
ся не так жахливо порівняно зі сталінськими часами.

В основі соціального контракту соціалістичних суспільств 
постсталінського періоду лежав не терор, а скоріше взаємні га
рантії між правлячими колами і підлеглими: перші надавали 
своїм підлеглим соціальні блага, а ті мали відмовитись від своїх 
прав виступати проти несправедливої системи. Проте такий 
соціальний контракт з його нежиттєздатними умовностями був 
ненадійний: правителі не мали під собою надійного грунту, і 
тільки-но економіка виявлялась нездатною забезпечити про
довження договору, вся система могла розпастися. Крім того, 
сумнівною була сама основа режимів. По-перше, жоден із них 
не міг стверджувати, що своєю появою завдячує широкій 
підтримці мас; по-друге, їхня ідеологія, тобто марксизм- 
ленінізм, втратив ауру непогрішимості в результаті анти- 
сталінських кампаній і соціальних зрушень 1956 року; по- 
третє, на відміну від випробуваних сталінців, котрі очолювали 
компартії східноєвропейських країн в період дикого насильст
ва, нові керівники дивились на марксизм як на обов’язкове ри
туальне віровчення, не проводячи містичної тотожності з 
ленінською претензією на універсальність. На систему переко
нань сталінського періоду дивились як на порожнє місце, і 
рідко хто із членів правлячих структур сприймав її ідеали 
всерйоз. Ленінізм служив для них лише доктринерським мас
куванням для збереження і продовження владної монополії.
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ВІД ВІДЛИГИ ДО ПОХОЛОДАННЯ:
Східна Європа в роки лреального соціалізму ”

Комунізм як система влади не може бути нетоталітарним. Він або 
стає тоталітарним, або перестає бути комунізмом.

—Адам Міхник

Микиту Хрущова було усунено з постів Першого секретаря 
ЦК КПРС та Голови Ради Міністрів у жовтні 1964 року 
внаслідок внутріпартійного перевороту, організованого сталінця- 
ми, бюрократичними силами, невдоволеними його методами 
керівництва. Одним із звинувачень, висунутих проти Хрущова 
його колегами по Політбюро, було те, що як ініціатор непроду
маних реформ, він послабив авторитет партії та її ідеологію. 
Оскільки нове кремлівське керівництво намагалося відновити 
єдність світового комунізму, порушену значною мірою через за
гострення конфлікту з Китаєм, антисталінські заяви Хрущова 
було дипломатично забуто. Саме прізвище колишнього ди
намічного Першого секретаря зникло з офіційних радянських 
заяв. Антихрущовська кампанія, організована Леонідом 
Брежнєвим, Олександром Шелепіним, Миколою Підгорним та 
Михайлом Сусловим, які ініціювали переворот у Жовтневому 
Палаці, вочевидь мала на меті спробу реабілітувати Сталіна1.

Рішення радянського керівництва відновити ідеологічну од
норідність і скоординованість дій всередині блоку не пройшли 
непоміченими у Східній Європі. Спочатку керівники східно
європейських країн боялись, що перестановки в Кремлі можуть 
вплинути на їхній статус, але швидко зрозуміли, що Радянський 
Союз продовжуватиме їх підтримувати. їм, так само як і ра
дянським апаратникам, не подобались непередбачувані жести 
колишнього Першого секретаря, хотілося б мати справу з більш 
рутинним, а отже надійнішим радянським керівництвом. Нове 
радянське керівництво намагалось вдихнути життя в існуючі 
міжнародні консультативні органи, наголошуючи при цьому на 
необхідності солідарності між правлячими партіями радянсько
го блоку. За винятком румунського лідера Георге Георгіу-Деж 
(який помер 1965 року) та його наступника Ніколає Чаушеску, 
всі керівники решти країн-учасниць Варшавського Пакту пого
дились з радянською гегемонією, яку втілювали наступники
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Хрущова. Режим Брежнєва вимагав від них забезпечення 
внутрішньої стабільності та ідеологічної гегемонії, а також утри
мання від самостійних ініціатив у сфері зовнішньої політики. 
Керманичі цих країн радо вітали кінець хрущовських 
імпровізацій. Загострення китайсько-радянського конфлікту і 
американська інтервенція у В’єтнамі використовувались ра
дянською пропагандою як аргумент для зміцнення взаємовідно
син між правлячими партіями Східної Європи.

ПРАЗЬКА ВЕСНА ТА ДОКТРИНА БРЕЖНЄВА

Короткий антракт справжнього спокою у Східній Європі 
було перервано 1968 року кризою у Чехословаччині. Празькі 
реформатори, запропонувавши модель соціалізму, що 
корінним чином відрізнялася від радянської, святкували пере
могу. Нове керівництво Чехословаччини, аби зміцнити своє 
становище в країні, вирішило залучити до політичного проце
су широкі соціальні верстви. їхні наміри викликали підозру з 
боку догматиків у самій Чехословаччині та у країнах-учасницях 
Варшавського Пакту, насамперед у НДР, Польщі і Радянсько
му Союзі. Нова криза була наслідком тієї ж недовіри до влад
них структур, що спричинила соціальні зрушення в Угорщині 
та Польщі 1956 року. Незважаючи на наполегливі спроби ко
муністичної влади створити образ національної злагоди, вони 
сприймались широким загалом як варіанти застарілої 
сталінської моделі. У Чехословаччині президент Антонін Но- 
вотний у п’ятдесяті роки безпосередньо брав участь у ор
ганізації чисток і завжди був проти політичної реабілітації 
жертв терору. Хоча Рудольфа Сланського та деяких інших, зви
нувачених на судовому процесі у жовтні 1952 року, було 
офіційно реабілітовано, Новотний відмовився повністю засу
дити чистки і бойкотував будь-яку спробу реформувати гіпер- 
централізовані та репресивні політичні і економічні структури. 
Країну роздирали економічний та політичний застій, демо
ралізація. Голоси в самій компартії і поза нею закликали 
відмовитись від сталінської моделі.

Дискусії на тему культури на початку шістдесятих років да
ли поштовх критиці претензій партії на монополію влади. Іде
ологічній гегемонії партії було кинуто виклик під час ко
локвіуму, присвяченому творчості Франца Кафки, що відбувся 
1963 року в Любліце. На цій зустрічі чеські інтелігенти підда
ли сумніву принципи соціалістичного реалізму, згідно з якими 
мистецтво підпорядковувалось політичним цінностям, які
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відстоювала комуністична партія. Притчі Кафки про людину, 
якій загрожували анонімні сили страшного бюрократичного 
монстра, сприймались як застереження щодо сучасних то
талітарних структур. Як сказав Едвард Гольдштюкер, голова 
Спілки письменників Чехословаччини в пору Празької Весни, 
знавець творчості Кафки, автор Штрафної колонії став голо
вним фактором у боротьбі проти ізоляції, спровокованої 
сталінською системою і “холодною війною”2. Стривожений 
хвилею можливого дисидентства, Новотний засудив появу 
ревізіонізму як серйозну загрозу для соціалізму в Чехословач- 
чині. Влітку 1967 року на з’їзді письменників було піддано 
критиці цензуру і втручання партії у творчий процес. З крити
кою режиму Новотного виступила низка письменників-ко- 
муністів, яким набридла офіційна брехня. Письменник 
Людвик Вакулик виступив з пристрасною промовою проти по
рушень владою основних прав людини:

Оскільки я не відчуваю повної безпеки у культурно-політичній си
туації, яку режим може довести до конфлікту, я так само не відчуваю 
безпеки як громадянин поза стінами цієї кімнати. Зі мною нічого не 
трапилось. Подібні речі зараз не робляться. Маю я за це дякувати? Бо
юсь, що ні. Я не бачу повної гарантії. Так, в судах стали працювати кра
ще, але самі судді не бачать цілковитої гарантії, чи почувають себе в 
безпеці самі громадські прокурори? Якщо хочете, я з радістю візьму 
інтерв’ю для преси у когось із них. Думаєте, його надрукують? Я б не 
побоявся взяти інтерв’ю навіть у генерального прокурора і запитати у 
нього, чому несправедливо засудженим, потім реабілітованим людям не 
повертають їхні права, чому національні комітети не хочуть повертати 
їм квартири і будинки — але цього не надрукують. Чому ніхто належ
ним чином не вибачився перед цими людьми, чому вони не мають пільг 
як жертви політичного переслідування, чому ми торгуємо ними? Чому 
ми не можемо жити там, де хочемо? Чому кравці не можуть поїхати на 
три роки до Відня, а друкарі на тридцять років до Парижу? Коли вони 
захочуть повернутися, чи не будуть вважати їх злочинцями?

Вакулик недвозначно засудив те, як неохоче режим Новотного 
розлучається із сталінською практикою та спростував заяви 
партії, яка начебто забезпечила прогрес Чехословаччини упро
довж двадцяти років соціалістичної системи. На його думку, 
жодну людську проблему не було розв’язано в Чехословаччині 
за ці двадцять років — починаючи з таких елементарних по
треб, як житлове будівництво, школи, економічний добробут, і 
кінчаючи більш високими життєвими вимогами, які не можуть 
задовольнити недемократичні уряди, як наприклад, почуття 
власної повноцінності у суспільстві, підпорядкування політич
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них рішень етнічним критеріям, віра в значення навіть малої 
справи, необхідність довіри між людьми, розвиток освіти для 
всього народу:

Я не хочу цим сказати, що ми жили даремно, що ніщо не має 
цінності. Так, має. Але питання в тому, чи це лише ціна перестороги. 
Навіть і в цьому випадку загальнолюдський досвід продовжуватиметь
ся. Але чи треба було перетворювати країну, яка точно знала небезпе
ку для її культури, на знаряддя такого досвіду?3

Після цього виступу війна між партійним апаратом і бунтівною 
інтелігенцією стала неминучою. Вакулика і чимало його одно
думців серед літераторів виключили із комуністичної партії. 
Проти критично налаштованих інтелігентів було організовано 
наклепницькі кампанії; влада спробувала мобілізувати 
робітників, аби придушити дисидентські погляди. Але хвилю
вання набирали силу і невдовзі охопили університети, збурив
ши неспокій серед студентства.

Другою причиною кризи було поблажливе і нерідко презир
ливе ставлення влади до словаків. Серед словацької 
інтелігенції і в партійних колах ширився рух за більшу са
мостійність Словакії у її стосунках з празьким урядом. Цей рух 
очолив Перший секретар компартії Словакії Александр Дуб- 
чек, випусник Вищої партійної школи у Москві, відомий 
своїми прохрущовськими поглядами4. Ще один відомий захис
ник прав словаків у складі федеративної республіки — Густав 
Гусак. Професійний юрист, ветеран комуністичного руху, Гу
сак був одним з керівників словацького антинацистського по
встання 1944 року. Засуджений за сфабрикованим звинувачен
ням у націоналізмі на початку п’ятдесятих років, Гусак для ба
гатьох залишався переконаним прихильником реформ.

У період між жовтнем 1967 і січнем 1968 років політична 
боротьба у вищих ешелонах влади продовжувала загострювати
ся. Позбавлений необхідної підтримки серед членів Централь
ного комітету, котрі вбачали в ньому головного винуватця кри
зи, Новотний звернувся до Брежнєва за допомогою. Після не
довгої поїздки до Праги Генеральний секретар Радянського 
Союзу дійшов висновку, що позиція Новотного настільки хит
ка і нестабільна, що єдиним способом вийти з кризи було не
гайне усунення його від влади. У січні пленум ЦК компартії 
Чехословаччини звільнив Новотного з поста Генерального се
кретаря, замінивши його Александром Дубчеком, керівником 
Словакії, який ще раніше насмілився кинути виклик авторите
ту Новотного. Через кілька тижнів стало зрозуміло, що програ
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ма нового керівника виходила за рамки незначних змін систе
ми. У березні Новотний змушений був скласти повноваження 
як Президент Чехословаччини. Його наступником став Людвик 
Свобода, шанований армійський генерал, якого прибічники 
Сталіна тримали на відстані. Ще одну жертву судових спектаклів
-  Йозефа Стрковського -  було обрано Головою Національних 
Зборів. Прихильників твердої лінії у Президії ЦК було замінено 
апаратниками з оточення Дубчека. Перед партією постало за
вдання: не ліквідувати існуючу систему, а модернізувати і зро
бити її ефективною.

Основні ілюзорні принципи про можливість реформування 
соціалістичної системи, а також упевненість Дубчека, що цент
ралізовану планову систему можна зробити ефективною, були 
викладені у важливому документі, підготовленому комуністични
ми реформаторами: “Програмі дій”, затвердженій Центральним 
комітетом у квітні 1968 року. Хоча у документі йшлося про 
вірність чехословацьких комуністів принцинам марксизму- 
ленінізму, в програмі робився акцент на рішучість демократизації 
існуючої системи. Партія проголошувала намір відмовитись від 
адміністративно-командних методів, урочисто обіцяючи віддава
ти перевагу методу переконання, а не примусу. Законність було 
проголошено основоположним принципом, необхідним для 
існування сильної держави. Таким чином, основні пункти доку
менту, який мав назву “Шлях Чехословаччини до соціалізму”, 
передбачали: (1) нові гарантії свободи слова, друку, зборів, вірос
повідання; (2) закони про вибори, які б забезпечили ширший 
вибір кандидатів та реальну свободу для чотирьох некомуністич- 
них партій, інтегрованих в Національний фронт і підконтроль
них комуністичній партії; (3) обмеження прерогатив комуністич
ної партії у її взаємовідносинах з парламентом і урядом; (4) гли
бокі економічні реформи, спрямовані на розширення са
мостійності підприємств, щоб відродити обмежену кількість при
ватних підприємств, забезпечити конвертованість валюти і 
підняти на новий рівень торгівлю із Заходом; (5) незалежна су
дова влада; (6) федеральний статус Словакії; і (7) розробка про
екту нової конституції до кінця 1969 року. Ця програма була ре
зультатом компромісу між радикальними реформаторами і кон
сервативною фракцією у партійному керівництві. Деякі з цих 
ідей звучали досить обнадійливо, інші повторювали провідну 
роль партії. У своїй загальній орієнтації програму могли б прий
няти прихильники демократичного крила у їхніх пошуках нової 
моделі соціалізму. По суті, це була спроба зберегти керівну роль 
партії, зробити її генератором пробудження суспільства:
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Ми не вживаємо намічених заходів, аби поступитися ідеалами на
шим опонентам. Навпаки, ми переконані, що вони допоможуть нам 
скинути тягар, який роками давав перевагу нашим опонентам через 
обмеження, применшення і знекровлення ефективності соціалістичної 
ідеї, привабливості соціалістичного прикладу. Ми хочемо привести в 
дію нові всепроникаючі сили соціалістичного життя в цій країні, які б 
могли протистояти ефективніше соціальним системам і світоглядам та 
дозволили б повніше використати переваги соціалізму.

Пронизана вірністю ідеалам соціалізму, програма чітко підтверд
жувала рішучість нового керівництва відмовитись від радянської 
моделі соціалізму5. Було реабілітовано велику кількість політич
них в’язнів; тепер жертвам сталінських репресій дозволялось ор
ганізовуватись в асоціації і мати свої клуби. Саме в цей час 
відкрилась двоїста природа Празької Весни: з одного боку, це був 
реформістський рух, ініційований згори групою комуністів, не- 
вдоволених поганим станом економіки і соціальними хворобами, 
які характеризували режим Новотного. З іншого — оскільки цей 
рух розгортався, і широкі соціальні верстви перейнялися ре
формістськими ідеями, — представники новонароджуваного 
чеського і словацького громадянського суспільства виступили з 
критикою масштабів офіційної стратегії оновлення.

Оскільки Дубчек і його соратники дійшли висновку, що 
справжній соціалізм немислимий без демократії, вони відкри
ли зелену вулицю незалежним ініціативам знизу, в тому числі 
можливість засновувати некомуністичні і навіть антико
муністичні групи і об’єднання. Швидкі темпи демократизації 
сп’янили чеську інтелігенцію, яка завжди була на боці більш 
радикального комуністичного керівництва. Однак провідна 
ланка компартії Чехословаччини виявилась неспроможною 
чітко визначити підхід до вирішення основних дилем країни. 
Дехто з членів Президії висловлювався за продовження глибо
ких реформ. Інші, справді налякані можливістю втратити вла
ду у плюралістичній системі, скаржились на появу правих сил 
і вимагали від Дубчека жорсткішої політики. Але здебільшого 
партія повністю підтримувала ідеї, які відстоював Дубчек. Для 
них єдиною альтернативою задушливій сталінській системі був 
соціалізм з людським обличчям.

Тривогу домашніх ортодоксів, що ініційовані партією ре
форми можуть стати причиною стихійного громадянського ру
ху проти комуністичної системи, також поділяли радянське 
керівництво і їхні союзники. На саміті, що відбувся у Дрездені, 
у Східній Німеччині, всі комуністичні лідери Варшавського 
Пакту (крім президента Румунії Чаушеску) висловили стурбо



ВІД ВІДЛИГИ ДО ПОХОЛОДАННЯ 109

ваність відносно ходу подій в Чехословаччині. У наступні 
місяці, під час зустрічей між Дубчеком і Брежнєвим, чеський 
керівник намагався розвіяти побоювання радянського керів
ництва стосовно небезпеки “контрреволюції” в його країні. У 
своїй критиці реформ Дубчека Брежнєв висловив невдоволен
ня не тільки комуністичної верхівки у Радянському Союзі, а й 
у інших країнах блоку. Вони не могли змиритись з бажанням 
Чехословаччини побудувати альтернативну модель соціалізму, 
суспільство, в якому до людини ставилися б по-людськи, а не 
просто як до знаряддя для втілення планів партії.

В той час, як загострювався конфлікт між чехословацькими ре
форматорами і рештою лідерів Варшавського Пакту, міжнародний 
комуністичний рух входив до нової фази криз і неспокою. Юго- 
слави та румуни публічно висловились проти застосування інозем
них сил для придушення демократичного руху у Чехословаччині. 
Ряд комуністичних партій, в тому числі французька, італійська та 
іспанська, надіслали аналогічні попередження до Москви. Впро
довж цих місяців розгорілась гостра полеміка щодо суті марк
систського інтернаціоналізму та права кожної комуністичної партії 
самостійно визначати політичну лінію; це був період народження 
єврокомунізму, політичної платформи, яку прийняла низка ком
партій Західної Європи. Єврокомунізм кидав виклик Кремлю в 
його праві диктувати свою лінію іншим партіям, а також відстою
вав нерозривний зв’язок між соціалізмом і плюралістичною демо
кратією6. Заперечення Чехословаччиною застарілої радянської мо
делі з її ультрацентралізмом і підозрілим ставленням до будь-яких 
ініціатив знизу поділяло багато комуністичних партій Заходу, які 
доводили, що слід відмовитись від ленінського принципу диктату
ри пролетаріату. Протилежних поглядів дотримувались апологети 
сталінського курсу у Китаї та Албанії. Вони засудили Празьку Вес
ну як спробу реставрувати капіталізм і водночас звинуватили Ра
дянський Союз за його імперські претензії на панування у Східній 
Європі. Хоча китайський керівник Мао Цзе-дун вороже ставився 
до ревізіоністського курсу Дубчека, він критикував Радянський 
Союз за його імперські методи у відношеннях із союзниками. 
Навіть презирливо назвав Брежнєва і його оточення новими 
кремлівськими царями.

У Чехословаччині критика на адресу Радянського Союзу 
лише підігріла пристрасті реформаторів. Інтелігенція продов
жувала вимагати від керівництва поглибленння політичного 
плюралізму і забезпечити гарантії, які б унеможливили повер
нення до сталінських командних методів. Передвіщаючи за
клики Горбачова до гласності, празькі реформатори відмови
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лись від “закулісної політики”. Чехословацькі керівники, зок
рема Перший секретар Дубчек і Голова Національних Зборів 
Смрковський безпосередньо спілкувались з представниками, 
які формували громадську думку. Протягом одного місяця сон
не чехословацьке суспільство прокинулось і стало активним 
учасником державотворчого процесу. Як тільки люди зро
зуміли, що вони можуть змінити політичний курс, їхня участь 
перестала бути порожнім гаслом. У червні 1968 року незалеж
ний тижневик Спілки письменників Літературні листи надру
кував сміливий документ під заголовком “2000 слів до 
робітників, селян, вчених, митців і всіх людей” Підготовлений 
переважно Людвиком Вакуликом, документ символізував відхід 
від логіки покірності, а також закликав покінчити з комуністич
ною практикою політичного контролю і маніпулювання. Цей 
маніфест містив вимогу прискорити демократизацію, усунути 
догматиків з партійного керівництва і без зволікань перейти до 
багатопартійної системи. Документ, під яким поставили підписи 
сімдесят відомих діячів ліберальної інтелігенції і близько 40 000 
людей по всій країні, виражав зростаюче невдоволення повільни
ми темпами проведення реформ та непослідовністю офіційної 
стратегії оновлення. Хоча догматики не забарились затаврувати 
документ як “заклик до контрреволюції”, цей маніфест без
сумнівно відобразив позицію нетерпимості і фанатизму. Не за
кликаючи до помсти тим, хто два десятиліття правив країною, до
кумент заперечував будь-яке насильство. Навпаки, в ньому відо
бражено надії переважної більшості чехів і словаків на те, що ко
муністична партія може перерости у справді демократичну силу:

Над усе ми виступатимемо проти суджень, якщо такі виникнуть, 
що демократичне відновлення можна провести без комуністів, а мож
ливо проти них. Це було б несправедливо і нерозумно. Комуністи ма
ють добре структуровані організації, і наше завдання підтримати про
гресивне крило всередині партії... Комуністична партія готується до 
з’їзду, на якому буде обрано новий склад Центрального комітету. Да
вайте вимагати, щоб він був кращий за той, що маємо зараз. Коли 
партія говорить, що в майбутньому має намір спиратись на довіру гро
мадян, а не на силу, будемо їй вірити так, як ми довіряємо людям, 
яких вона делегує на районні і обласні конференції7.

Головним суперечливим питанням політичної боротьби у верх
ньому ешелоні компартії Чехословаччини був характер майбут
нього керівництва і побоювання консерваторів (та іхніх проте
же), що 14-й з’їзд партії, намічений на літо 1968 року, 
санкціонує їхнє усунення і затвердить програму “соціалізму з
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людським обличчям”. Дуже занепокоєний можливими погро
зами з боку Радянського Союзу, Дубчек відхилив звернення, 
однак не пішов назустріч неосталінським елементам, які назва
ли документ “контрреволюційним маніфестом”

До невдоволення радянського керівництва тим, як мляво Дуб
чек вживав заходів, щоб стримати лібералізацію, додався тиск на 
Брежнєва з боку комуністичних лідерів Польщі та Східної Німеч
чини, яких лякала думка, що чехословацький вірус може переки
нутись також на їхні країни. У липні в столиці Польщі відбувся 
саміт учасників Варшавського Пакту, на якому були відсутні 
керівники Чехословаччини і Румунії. Учасники наради направили 
відкритого листа керівництву Чехословаччини, настійно вимагаю
чи викорінити “контрреволюційне осердя” та негайно позбутись 
антисталінських елементів у засобах інформації. Лист — фактично 
це був ультиматум — давав зрозуміти, що обіцянка Кремля не втру
чатись у внутрішні справи інших комуністичних країн не мала си
ли, бо на порядку денному постало майбутнє соціалізму радянсь
кого гатунку у одній із країн блоку. Як відлуння 1956 року, з метою 
виправдати збройну інтервенцію в Угорщину, Радянський Союз та 
його союзники наполягали, що “збереження революційних завою
вань народу” у Чехословаччині було не лише внутрішньою справою 
її керівників, а й турботою всієї “соціалістичної спільноти”:

У нас не було і нема жодного наміру втручатися у суто внутрішні 
справи вашої партії і держави, порушувати принципи поваги, незалеж
ності і рівноправності у відносинах між комуністчиними партіями і 
соціалістичними країнами... В той же час ми не можемо миритись з 
тим, як ворожі сили намагаються зіштовхнути вашу країну з 
соціалістичного шляху, вирвати Чехословаччину із соціалістичної 
співдружності. Це щось більше, ніж тільки ваша турбота. Це — спільна 
турбота всіх комуністичних і робітничих партій та держав, яких 
об’єднують спорідненість інтересів, співробітництво і дружба8.

Лякаючи примарою антикомуністичного бунту, керівники Вар
шавського Пакту намагались змусити Дубчека і його одно
думців припинити реформи і відмовитись від амбіційних 
намірів побудувати інший тип соціалізму. Не ставши на коліна 
перед диктатом Кремля, Дубчек відкинув звинувачення ра
дянських лідерів і сам перейшов у контрнаступ. У телевізійно
му виступі 18 липня він відстоював вибір своєї партії та спро
стував звинувачення його в опортунізмі і ревізіонізмі:

За всі ці роки в нашій країні склалась ситуація, коли кожен може 
публічно, без страху, відкрито і з гідністю висловити свою думку і та



112 ПОВОРОТ У ПОЛІТИЦІ

ким чином перевірити, чи справа цієї країни і справа соціалізму є на
шою спільною справою. Відкритою і чесною політикою, щиро і чесно 
позбуватись пережитків минулих літ, наша партія поступово повертає 
втрачену впевненість. Тому ми говоримо відкрито, спокійно, але рішу
че, що ми усвідомлюємо, що ставиться на карту: для народу цієї країни 
не існує іншого шляху для досягнення глибоких, демократичних і 
соціальних перемін в житті. Ми не хочемо поступатись жодним із 
принципів, викладених у “програмі дій” Комуністична партія спи
рається на добру волю народу; ми не реалізуємо нашу провідну роль, 
правлячи суспільством; ми самовіддано служим його вільному, прогре
сивному, соціалістичному розвитку. Ми не можемо утверджувати авто
ритет, лише віддаючи накази, а через працю наших членів, через спра
ведливість наших ідей9.

Тут, як бачимо, зіштовхнулись два політичні погляди — чехо- 
словаків, які робили акцент на людських вимірах соціалізму і 
лідерів блоку, котрі були зацікавлені лише у збереженні стату- 
су-кво і тому з підозрою дивились на експериментування Дуб- 
чека з демократією.

Як істинні послідовники Сталіна, радянські керівники не 
сприймали громадян як самостійних політичних акторів: вони 
вважали, що партійна еліта повинна повністю і беззастережно 
володіти всіма диктаторськими атрибутами. Будь-яка спроба 
встановити інший принцип влади, особливо такий, що визна
вав суверенітет народу, розцінювався як підривна діяльність. 
Важко знайти більш відмінні пояснення природи соціалізму, 
ніж неомарксистський ідеалізм Дубчека і цинічний прагматизм 
Брежнєва. Через двадцять років після того, як брутально пере
рвали Празьку Весну, Антонін Лієм, активний представник 
інтелігенції, який брав участь у реформістському русі, про
аналізував значення чехословацької спроби по-новому глянути 
на соціалізм і запропонувати альтернативний варіант, що 
відповідав би вимогам сучасного суспільства, яке поважає пра
ва своїх громадян:

Спроба Чехословаччини реформувати “справжній соціалізм” була 
спробою дати конструктивну відповідь краху сталінської системи у всій 
її повноті. Це була спроба створити модель оновленого громадянсько
го суспільства, яке постійно реформується. Ця спроба могла б врешті- 
решт поступово трансформувати радянську імперію у співдружність 
народів, на засадах взаємовигоди, особливо економічної (наприклад, 
один великий ринок), а не на військовому та поліційному примусі10.

Мрія чеських та словацьких марксистів-гуманістів стала кошмаром 
для бюрократів Варшавського Пакту. Для прибічників Брежнєва са
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ма спроба перегляду цілей соціалізму і зосередження на питаннях 
людської гідності і свободи розцінювались як виклик. Вони відчу
вали: якщо ідеї реформістів поширяться на інші країни, то вся 
структура партійного домінування над суспільством розвалиться. 
Але Дубчек і його однодумці не могли зрозуміти тоталітарну приро
ду радянського режиму і тішили себе марними надіями, що зможуть 
довести Брежнєву їхні істинні комуністичні переконання.

Празька Весна була побудована на ряді ілюзій про мож
ливість реформувати існуючу систему зсередини, заручившись 
підтримкою Радянського Союзу; комуністи при цьому мали за
лишатись біля керма демократичного процесу як його ініціато
ри. Навіть Зденек Млинарж, який в уряді Дубчека був секрета
рем ЦК з питань ідеології, пізніше визнав, що реформісти не
дооцінювали політичну обстановку, в якій вони діяли:

Партійне керівництво тішило себе ілюзіями щодо своїх можливос
тей у радянському блоці. Визріла сама ідея реформи, але ніхто не міг 
передбачити сутички з Радянським Союзом, як це сталося в Югославії. 
За таких обставин залишалось те, що робив Кадар в Угорщині. Навряд 
чи був узагалі сенс починати все це. Другою помилкою було те, що 
оскільки двадцять років тоталітаризму звільнили шлях до демократи
зації, керівництво компартії Чехословаччини користувалось значною 
підтримкою і що так, схоже, мало продовжуватись і з’явилися гарантії, 
що народ буде завжди задоволений діями керівництва. Нарешті, насе
лення мало оманливе уявлення щодо керівництва — начебто воно здат
не подолати певні бар’єри за умови достатнього поштовху знизу11.

Одне слово, незважаючи на прагнення Дубчека та його оточен
ня зруйнувати існуючу гегемонію і підірвати верховенство Ра
дянського Союзу у блоці, вони не усвідомлювали масштабів 
протидії з боку СРСР. Вважаючи себе чесними комуністами 
(саме такими вони й були із суто марксистської точки зору), 
Дубчек і його однодумці не змогли розгледіти прірви між 
їхньою високою мрією соціалістичного оновлення і цинізмом 
радянських лідерів щодо міжнародних відносин та ідеологічних 
питань. Для радянського керівництва марксизм-ленінізм давно 
став прикриттям його бюрократичного увічнення. Номенкла
тура -  правлячий клас у суспільствах радянського типу — не 
була взагалі зацікавлена у ризикованих експериментах з 
політичними і економічними реформами. Вона робила все, 
щоб присікати подібні “дестабілізуючі” спроби, за які було 
усунено Хрущова у жовтні 1964 року; тому можна було не 
сумніватись, що радянське керівництво не потерпить віднов
лення чи активізації процесу десталінізації в одній із підлеглих
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країн. Радянська номенклатура вимагала від комуністичних 
урядів цих країн, аби ті дбали про внутрішню стабільність і 
придушували всілякі прояви критики. Пізніше філософ Іван 
Світак, прихильник повного розриву з комунізмом, писав:

Всяка бюрократична диктатура зазнає краху, якщо одна з її ланок 
перестає функціонувати репресивно -  у сфері економіки, політики, 
засобів інформації. Це також одна із причин, чому в бюрократичній 
диктатурі не можуть прижитись конституційні свободи, права люди
ни, неможливе процвітання економіки через домінуючу репресивну 
систему. Диктатуру неможливо демократизувати, якими благородни
ми б не були наміри. Ця система функціонує як одне ціле і розпа
дається також як одне ціле. Оскільки чехословацькі комуністи не за
хотіли скоритися перед радянським диктатом і не змусили замовкну
ти незалежні засоби інформації в країні, зросло напруження у відно
синах між Москвою і Прагою. Брежнєв знав, що правда в засобах 
інформації була подібна бомбі — з нею треба або рахуватись, або ста
ти її жертвою. І він не став чекати12.

У липні і серпні відбулись переговори між Політбюро КПРС і 
Президією компартії Чехословаччини; було досягнуто домовле
ності припинити взаємну полеміку і критику. Потім відбувся саміт 
країн-учасниць Варшавського Пакту у Братіславі (знову Румунія 
не брала участі), на якому було досягнуто нібито певного поро
зуміння. Комюніке братіславської зустрічі містило традиційні ра
дянські формулювання про “підривні дії імперіалізму” та вимоги 
до всіх соціалістичних країн неухильно і послідовно дотримува
тись “загальних законів будівництва соціалістичного суспільства і, 
головне, зміцнювати керівну роль робітничого класу та його аван
гарду — комуністичної партії”13. В обмін на несерйозну і, безпе
речно, лицемірну обіцянку поважати суверенітет Чехословаччини 
радянське керівництво сподівалось, що Дубчек поводитиме себе 
як слухняний комуніст і відзразу розпочне кампанію проти демо
кратичних сил та засобів інформації в своїй країні. Але там джи
на демократії вже було випущено з пляшки, а лідери ре
формістського руху не мали наміру відступати, аби зовсім не втра
тити політичної довіри. Становище Дубчека як національного 
лідера залежало від його уміння протистояти настійним вимогам 
радянських керівників знову ввести цензуру і вжити репресивних 
заходів проти сил, які Кремль вважав “ворожими” Тим часом 
Москва зробила спробу залучити догматичні сили в комуністичній 
партії Чехословаччини в надії, що в результаті розколу у Президії 
Дубчека буде усунено.

Але прорадянські сили були надто слабкі і дезорієнтовані, до 
того ж не мали достатньої підтримки в країні. 21 серпня 1968 ро
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ку війська країн-учасниць Варшавського Пакту окупували Чехо- 
словаччину і негайно встановили там прорадянську владу. Ліде
ра партії Дубчека, прем’єр-міністра Ольдріха Черніка та інших 
керівників реформістського руху взяли як заручників і перепра
вили до військової частини на території Радянського Союзу. 
Щоб виправдати інтервенцію, орган КПРС -  газета Правда над
рукувала передову статтю, в якій Дубчека звинуватили в ор
ганізації правої опортуністичної фракції, шкідливі і без
відповідальні дії якої викликали необхідність “інтернаціональної 
допомоги”, яку надали країни-учасниці Варшавського Пакту. 
Зіткнувшись з категоричною відмовою президента Людвика 
Свободи вести переговори без участі законного керівництва 
країни, Брежнєв дав згоду на те, щоб Дубчека і його товарищів 
доставили для участі в переговорах. З цього моменту долю 
Празької Весни було вирішено. Сотні тисяч радянських солдатів 
контролювали всі стратегічні пункти Чехословаччини. У Дубче
ка залишалось мало шансів, щоб врятувати експеримент з демо
кратизацією. З притаманною йому пихою Брежнєв звинуватив 
чехословацьке керівництво у зраді принципам соціалістичного 
інтернаціоналізму. У Празі відбувся підпільний 14-й з’їзд Ко
муністичної партії Чехословаччини, на якому було гнівно засу
джено радянську інтервенцію; учасники з’їзду закликали негай
но звільнити заарештованих керівників країни.

Психологічно подавлені, не маючи виходу із цієї жахливої 
ситуації, що склалась внаслідок збройного вторгнення в 
країну, Дубчек і його соратники (за винятком члена Президії 
та голови Народного фронту д-ра Франтішека Крігеля) врешті- 
решт здались на вимоги радянського керівництва. Переговори 
в Москві у принизливому тоні вів Брежнєв. Радянський 
керівник при кожній нагоді намагався образити Дубчека, даю
чи при цьому зрозуміти, що Кремль надалі не допустить по
шуків соціалізму з людським обличчям. І хоча Брежнєв добре 
усвідомлював, яке невдоволення викликала інтервенція серед 
демократичних партій у всьому світі, він не приховував непри
язні до тих, хто насмілився критикувати рішення радянського 
керівництва. Що стосується Дубчека, то він поводився як 
політичний лунатик, неспроможний осягнути масштаби ката
строфи, все ще сподіваючись повернутися до Праги, аби збе
регти досягнуте. Але швидко зрозумів, що для нього не зали
шено місця в політичному житті Чехословаччини: наштовхнув
шись на опір прорадянської фракції в Президії, Дубчек втра
тив підтримку з боку інтелігенції і студентського руху. Опинив
шись в ізоляції, відірваний від народних мас, він перетворився
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на козла відпущення для всіх опортуністів, які намагались 
завірити Кремль у своїй безмежній підтримці його дій. Одним 
з таких опортуністів виявився д-р Густав Гусак, словацький ко
муніст, активний поборник ідеї Празької Весни, котрий після 
інтервенції на догоду власним інтересам перейшов на проти
лежний бік барикад. У квітні 1969 року Гусак, який змінив 
Дубчека на посту керівника партії, розпочав широкомасшабну 
чистку: в результаті з рядів партії було виключено понад 
півмільйона членів, в тому числі Дубчека, Смрковського, 
Крігеля та Млинаржа.

Хоч і не така кривава, як революція в Угорщині, збройна 
інтервенція в Чехословаччині мала надзвичайно згубні 
наслідки. Тисячі кращих представників інтелігенції вирішили 
шукати притулку за кордоном, а ті, що залишились у країні, 
відчули на собі наслідки політики “нормалізації”, яку провот 
див Гусак. Навіть французький комуністичний поет Луї Ара- 
гон, відомий своєю раболіпною підтримкою СРСР, який радо 
вітав придушення революції 1956 року в Угорщині, протесту
вав проти інтервенції, назвавши знищення культури Чехосло- 
ваччини прорадянськими “миротворцями” “Біафрою духу” 
Менше стривожений чехословацькою трагедією, уряд Франції 
відгукнувся на подію як на невдале вирішення локального 
конфлікту в “комуністичній сім’ї народів”: радянська інтер
венція закінчилась грубим придушенням спроби повернути 
Чехословаччину у європейський культурний і політичний 
простір. Наводимо гіркі слова Мілана Кундери, чеського ро
маніста, котрий був змушений залишити країну кілька років по 
тому через політичні мотиви:

Що справді ставилось на карту поза димовою завісою політичної 
термінології (революція, контрреволюція, соціалізм, імперіалізм і так 
далі і тому подібне), так це щонайменше зміщення кордонів між дво
ма цивілізаціями: російська імперія раз і назавжди заволоділа части
ною Заходу, шматком Європи, спостерігаючи, як вона гине разом з 
іншими країнами Центральної Європи у своій власній цивілізації... Це 
те, що Арагон назвав “Біафрою духу” Колись російські знавці міфо
логії назовуть це новим світанком в історії. Я називаю це (правий я чи 
ні) початком кінця Європи14.

Після окупації радянська машина лізла із шкіри, аби довес
ти право учасників Варшавського Пакту втручатися, якщо 
Кремль бачить, що “соціалістичні завоювання” в небезпеці. Га
зета Правда за 26 вересня 1968 року надрукувала статтю за 
підписом Сергія Ковальова, експерта з міжнародних питань, в
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якій були детально викладені принципи обмеженого суве
ренітету. На думку Ковальова, “послаблення будь-якої з ланок 
у світовій системі соціалізму безпосередньо впливає на всі 
соціалістичні країни, які не можуть бути байдужими до цього. 
Кожна комуністична партія відповідальна не лише перед своїм 
народом, а й перед всіма соціалістичними країнами, перед ко
муністичним рухом взагалі” За цим вірогідним трактуванням 
принципів національного суверенітету і рівних прав між країна
ми соціалізму, Правда робить висновок, що окупація Чехосло- 
ваччини означала реалізацію самовизначення країни. Згідно із 
офіційною радянською заявою, війська Варшавського Пакту

не втручались у внутрішні справи країни, вони захищали прин
ципи самовизначення народу Чехословаччини не словами, а ділом, бо
ролись за його невід’ємне право самому вирішувати свою долю без за
лякування контрреволюціонерів, без демагогії ревізіоністів і 
націоналістів15.

Ось в такий спосіб цей мовний брехун видав іноземну оку
пацію за інтернаціональну допомогу. Для чехів і словаків дема
гогічна мова окупантів і “миротворців” була рівнозначна 
суцільній репресії і відродженню неосталінської поліцейської 
держави. Спливли роки, перш ніж вони оговтались від шоку 
окупації і почали будувати громадянське суспільство, не
сумісне з офіційними інституціями і цінностями.

Після окупації Чехословаччини Радянським Союзом і жорсто
кого придушення реформістського руху в цій країні відносини між 
країнами-учасницями Варшавського Пакту регулювались 
відповідно до принципів обмеженого суверенітету, визначеного 
Москвою. У листопаді 1968 року Брежнєв виголосив у Варшаві 
промову, в якій повторив основні засади цієї доктрини. Наймен
ший відхід від цього ортодоксального визначення вважався зрадою 
принципів соціалістичного інтернаціоналізму; причому, Радянсь
кий Союз залишив за собою право коригувати ці постулати — як
що треба, силою зброї. Так звана нормалізація у Чехословаччині 
стала уроком для всіх, хто хотів би повторити експеримент Дубче- 
ка. Слідом за придушенням Празької Весни Москва розпочала 
масштабну кампанію, спрямовану на придушення реформістських 
тенденцій як в самому Радянському Союзі, так і країнах блоку. 
Процвітала корупція, а колективізм не вселяв оптимізму. Загальна 
хвороба вразила всі країни соціалістичного табору. Знову розпоча
лась критика відхилень, а політичний і економічний застій, -  
який нерідко пов’язують з брежнєвським періодом, — став харак
терною рисою неосталінської політичної культури.
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Попри повернення до застою чимало критично налаштова
них інтелігентів винесли важливий урок з Празької Весни: бу
ла втрачена ідеалістична віра, яку плекали її ініціатори, про те, 
що комунізм можна реформувати зсередини. У своїй наївній 
вірі, що Кремль ігноруватиме альтернативну модель комунізму, 
яка базується не на поклонінні владі, а на культі особистості, 
чехословацькі реформатори відкрили для себе реальні допус
тимі межі такого підходу. Як справжні комуністи, вони вважа
ли, що радянські лідери були зацікавлені у збереженні облич
чя соціалізму. Вони забули, що Брежнєв і його прибічники бу
ли звичайними пристосуванцями, чия кар’єра трималась на 
чистках і для яких права і свобода людини звучали як проклят
тя. Розуміння того, що Празька Весна являла собою ре
формістський рух, ініційований партією і здійснюваний під її 
контролем, основним завданням якого було оновлення, а не 
ліквідація комунізму, -  дає пояснення, чому у багатьох чесь
ких і словацьких комуністів виникли підозріння щодо щирості 
демократичних переконань раптово перелицьованих апарат
ників на кшталт Дубчека і його соратників.

Кістяк празьких реформаторів складали люди, для яких суве
ренітет народу не був єдиним джерелом політичної легітимності. 
Сама думка, що партія може забезпечувати перехід до плюралізму 
і сама вона стане центром цієї плюралістичної системи, вселяла в 
людей підозріння і невпевненість. Одним з таких реформаторів 
був молодий драматург і нарисовець Вацлав Гавел; на відміну від 
Мілана Кундери, Людвика Вакулика та Павла Когута він ніколи 
не був членом комуністичної партії і ніколи не поділяв ілюзій що
до можливості реформування існуючої системи. Пізніше Гавел так 
пояснював своє обережне ставлення до реформ, які проводили ко
муністи на чолі з Александром Дубчеком:

Що спричинило всі ці сумніви і вагання? У моєму випадку то бу
ло розуміння, з якими труднощами зіткнулося керівництво країни пе
ред лицем цих подій. Дивно, як ці люди могли раптом заручитись 
пітримкою і солідарністю, яких вони ніколи не мали, бо єдина 
підтримка, яку вони знали, завжди йшла згори. Природно, що це їх 
приємно вразило, навіть схвилювало. З іншого боку, вони боялись 
стихійного виявлення волі народу. Час від часу вони не знали, що ро
бити, оскільки траплялось непередбачене, ставились вимоги, які часом 
лякали і були незрозумілі, якщо врахувати, наскільки вони виходили за 
межі “можливого” і “дозволеного” Проте, не слід забувати, що всі ці 
люди були нормальними партійними бюрократами з правильною псев- 
доосвітою, яку вони отримали в партії, з правильними ілюзіями, звич
ками, упередженнями, правильним життєвим розкладом, правильним
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соціальним минулим і стандартною вузкістю світогляду. Єдиною 
різницею було те, що у них було трохи більше вільнодумства і трохи 
більше порядності, ніж у тих, чиї місця вони зайняли16.

Це справді був парадокс комуністичних реформ. Ті, хто розпо
чав кампанію, щоб змінити статус-кво, самі були продуктом, 
породженням обставин, що склалися. їхнє невдоволення аб
сурдністю і несправедливістю сталінської системи аж ніяк не 
суперечило марксистському ідеалу “кращого суспільства”; це 
скоріше була спроба виправити, на їхній погляд, спотворену 
гуманну і правильну систему. Вони були слухняними дітьми 
цієї системи, і їхній спротив попередній владі не зачіпав мо
ральних і теоретичних устоїв соціалізму по-радянськи. Навіть 
такий запеклий реформатор, як Ота Шік, головний експерт з 
питань економіки в період Празької Весни, не зміг переборо
ти домінуючу логіку і передбачити необхідність повністю 
відмовитись від цього грандіозного заміру.

Югославський дисидент Мілован Джілас неодноразово вка
зував на небезпечну позицію комуністів, начебто систему мож
на виправити і змусити працювати ефективно, варто лише 
відрегулювати деякі ланки і покінчити з корупцією. Справа в 
тому, що у всіх країнах радянського блоку люди глибоко нена
виділи існуючу владу. На відміну від Дубчека і його ідеалістич
но налаштованих соратників кремлівські махінатори краще 
знали ситуацію: вони розуміли, що найменша поступка 
соціальним низам зрештою призведе до ще більших вимог, а ті 
в свою чергу змусять реформаторів йти на нові поступки. 
Брежнєв мав рацію — ревізія концепції соціалізму, позбавлен
ня її сталінського забарвлення неодмінно закінчується повним 
крахом існуючої системи.

Збереження існуючих інститутів і владних відносин базува
лось на незаперечності офіційної догми. Будь-яке послаблення 
претензії комуністичної партії на свою непогрішимість, навіть 
якщо ця претензія буде вимушеним повторенням ритуалу, по
за своєю містичністю, зразу ж викличе побічні катастрофічні 
дії. Щоб система працювала справно, правлячий клас — но
менклатура -  не повинна бути об’єктом обговорення. Простих 
людей вважали за підлеглих, а не за громадян, наділених пра
вами. Влада повинна тримати їх у стані політичного страху і 
непевності, аби запобігти масовим проявам протесту і грома
дянської непокори. Тому в обов’язок таємної поліції входило 
підтримувати диктаторський контроль, аби уникнути будь- 
яких форм дисидентства як в самій правлячій партії, так і в
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суспільстві в цілому. Брежнєвський режим, безперечно* посла
бив жорстокі методи сталінського терору, однак продовжував 
спиратись на ті ж самі інститути та методи, що давали мож
ливість не допустити, аби невдоволення переросло у політичні 
рухи. Аналізуючи природу радянської політичної культури 
брежнєвського періоду, Роберт Конквіст дійшов висновку:

Влада в руках самозваних бюрократів, як і вся структура інститутів 
служили одній із двох цілей -  увіковічити та приховати цей факт. То
му в країні існує два види інститутів: ті, через які фактично 
здійснюється влада і ті, що служать лише для прикриття суверенітету 
народу. Обидві системи були добре організовані за часів Сталіна. Во
ни також надійно функціонують по цей день17.

ЗАВОРУШЕННЯ У ПОЛЬЩІ І ПРИДУШЕННЯ ОПОРУ

Брежнєвський оновлений варіант сталінської політики ха
рактеризував уряд радянського типу в країнах Східної Європи. 
Через особливість відносин з Кремлем та певну самостійність 
після конфлікту з Комінформом Югославія періоду правління 
Тіто була винятком. Проте в інших східноєвропейських країнах 
відмова від реформ і посилення ідеологічного та політичного 
контролю викликали безладдя серед широких мас, демо
ралізацію опозиційної інтелігенції та загальну апатію серед 
противників влади. Здавалося, Східна Європа знаходилась у 
стані напівпаралічу з корумпованими і вкрай некомпетентни
ми владними структурами, які нав’язували свої правила невдо- 
воленим суспільствам. Сімдесяті роки були періодом 
справжньої сплячки у цьому регіоні, коли уряди користувались 
монопольною владою і не мали серйозних проблем з народни
ми масами. Процес “умиротворення” Східної Європи як ос
новного принципу зовнішньої політики Брежнєва, здавалося, 
завершився. Але в кінці сімдесятих років Польща знову висту
пила порушником спокою у соціалістичному таборі. Слід за
уважити, що поляків ніколи не вдавалось повністю приборкати. 
У 1968 році серйозні сутички мали місце між радикальним сту- 
денством і репресивним апаратом. Хоча польські комуністи ро
били все, аби перешкодити появі ініціатив з низів та можливій 
коаліції робітників з інтелігенцією, їм не вдалось відвернути 
створення незалежних професійних спілок. Незважаючи на ак
тивні дії поліції, аби не допустити будь-якого об’єднавчого ру
ху, польським активістам вдалося через офіційні репресивні пе
репони започаткувати нову хвилю антитоталітарного руху, який 
врешті-решт змете комуністичні режими у Східній Європі.
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Прелюдією до цієї перемоги над тоталітарною системою у 
Польщі став виступ польської інтелігенції в кінці шістдесятих 
років. Владіслав Гомулка, який прийшов до влади у жовтні 1956 
року як представник ліберальної течії в польському комуністич
ному русі, з часом відмовився від своєї антисталіністської про
грами. Замість того, щоб продовжувати обіцяні реформи, Гомул
ка став заповзятим прихильником брежнєвського консерватиз
му, почав організовувати переслідування опозиційної інтеліген
ції. Комуністичне керівництво розділилось на прихильників Го- 
мулки і крайню націоналістичну фракцію на чолі з генералом 
Мечіславом Мочаром, міністром внутрішніх справ і головою 
спілки колишніх комуністичних партизан періоду Другої світо
вої війни. В своєму домаганні влади Мочар вдався до ксено
фобії, звинувачуючи Гомулку у надто м’якій протидії 
“імперіалістично-сіоністській змові” Водночас прибічники Мо
чара накинулись на прихильників політичних і економічних ре
форм, звинувативши їх у спробі затопити корабель соціалізму. 
Ідеологія Мочара базувалась на шаленому антисемітизмі у 
поєднанні з лютою ненавистю до лібералізму та демократії. Ма
теріалом служила значною мірою традиційна антисемістська 
література, яку випускали у міжвоєнний період прихильники 
Ендеції, ультранаціоналістичної, крайньо-шовіністичної Народ- 
но-демократичної партії. В той час, як опозиційна інтелігенція 
символізувала пошук відкритого суспільства, кампанія Мочара 
лила бруд на польську ліберальну інтелігенцію18. Професор Єжи 
Хольцер, ліберальний католик, відзначав, що метою анти
семітської кампанії було маніпулювання громадською думкою, 
використання широко розповсюдженого, упередженого ставлен
ня до всього іноземного:

У березні 1968 року спостерігались посилені маніпулювання 
свідомістю широких верств населення. Значна роль у цьому маніпулю
ванні відводилась антисемітизму. З незапам’ятних часів сіонізм вва
жався прихованим ворогом польського добробуту і причиною всіх бід 
у Польщі. Спроба присвоїти собі всі успіхи, а людям єврейського по
ходження приписати всі можливі злочини було тяжкою образою не ли
ше для євреїв, а й для всього польського народу19.

Інша фракція в комуністичному уряді намагалась відстоювати 
технократичні реформи, спрямовані на поліпшення 
адміністративних ланок існуючої системи. Одним із керівників 
цієї групи був Едвард Герек, який на той час очолив партор- 
ганізіцію промислової Сілезії. Опинившись посеред дороги 
між поріділою ліберальною фракцією, технократами та
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націоналістичними елементами, що сильно активізувались, Го- 
мулка намагався дотримуватись центристської позиції, все 
більше опираючись на особисті контакти з радянським 
керівництвом. Людина, яка у 1956 році різко критикувала 
“культ особи”, раптом у прийнятті рішень зайняла позицію, 
співзвучну сталінським принципам: приймати рішення са
мостійно, ігноруючи і зневажаючи думки інших. В кінцевому 
рахунку це спричинило хворобу суспільства і подальшу його 
дезінтеграцію і застій20.

Погіршення економічної ситуації та брак довіри народу до 
влади сприяли початку нової кризи у Польщі. Соціальне заво
рушення 1968 року прискорило крах стратегії стабілізації Го- 
мулки. Після 1967 року -  на прикладі змін у Чехословаччині за 
загального піднесення громадської активності, характерної для 
Європи того періоду -  у Польщі сформувався масовий сту
дентський рух. Одним із моральних джерел цього руху стали 
критичні публікації деяких представників католицтва і нео- 
марксистської інтелігенції, в яких вони відобразили непере
борні протиріччя існуючого порядку. На початку 1965 року двоє 
молодих марксистів — Яцек Куронь та Кароль Модзелевський 
адресували відкритого листа Об’єднаній робітничій партії з ви
могою революційного повалення бюрократичної диктатури. 
Лист, що нагадував критику Троцьким сталінської політики, 
викликав гнів Гомулки, в результаті чого двох представників 
інтелігенції було ув’язнено21. Внаслідок репресивної кампанії 
відомого польського філософа марксизму Лєшека Колаковсько- 
го було виключено з партії з відмовою у праві викладати в 
університеті Варшави. Після цих переслідувань він залишив 
Польщу і викладав філософію у Англії і Сполучених Штатах.

Навесні 1968 року конфлікт між партією і інтелігенцією до- 
сяг апогею. У березні уряд заборонив показ класичної 
патріотичної п’єси Адама Міцкевича Переддень предків, пояс
нюючи, що ця постановка може породити антирадянські наст
рої. Спілка письменників виступила з протестом проти заборо
ни уряду, звинувативши керівництво у невігластві та морально
му ідіотизмі. Студенти університету Варшави влаштували де
монстрацію протесту, але режим відповів на це терором. Голо
ворізи з таємної поліції і озброєні молодчики, порушуючи ав
тономний статус університету, вчинили наліт, в результаті яко
го сотні студентів було поранено і заарештовано. Після цього 
всі працівники освіти оголосили страйк. Кардинал Стефан Ви- 
щинський, примат Польщі, висловив занепокоєння з приводу 
жорстокості уряду по відношенню до законних вимог молоді.
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Виступ молоді став першим масовим соціальним рухом після 
жовтня 1956 року. Серед його натхненників і прихильників бу
ли представники інтелігенції, які раніше сподівались, що ко
муністична партія сама здатна здійснити справжні реформи. 
Рух у березні 1968 року став кінцем райдужних сподівань, що 
партія здатна переродитись. Це було повстання покоління, яке 
не могло змиритись з корупцією і корумпованими цінностями 
правлячого класу. Виступаючи за гуманний соціалізм, студен
ти водночас висловили рішучість створити організацію, вільну 
від партійного контролю і нагляду.

Герек і Мочар звинувачували Гомулку у “поблажливому 
ставленні до ревізіоністів”, вимагаючи від нього рішучих ре
пресивних заходів проти демократичного руху. Ворожнеча між 
Гомулкою і Мочаром продовжувалась і наступного року: пер
ший намагався заручитись підтримкою робітників, а останній 
розгорнув шалену кампанію проти інтелігенції і євреїв. Всі ці 
суперечки у вищих ешелонах влади заважали сформулювати 
чітку стратегію. Неосталінські шовіністи, для яких нав’язливою 
ідеєю завжди був “внутрішній ворог”, на цей раз вигадали но
вий привід. Замість того, аби визнати політичні причини про
тесту студентства, вони вирішили перекласти вину на вигада
них “сіоністсько-ревізіоністських заколотників”, які начебто 
були зачинщиками неспокою. Лютий приступ націоналізму 
охопив офіційні засоби інформації, які не утримались від того, 
щоб використати нацистські штампи у своїх нападках на опо
зиційну інтелігенцію і студентів. Попри всю серйозність, рух 
протесту мав незначний шанс на продовження. Головною при
чиною було те, що він виник і проводився виключно з 
ініціативи і за участі інтелігенції. Майже зовсім не було зв’яз
ку між керівниками студентського руху і робітниками, які не 
розуміли, що нова хвиля репресій їх не обмине також.

Робітники збагнули виступ студентів тоді, коли погірши
лась економічна ситуація; вони почали розуміти, що влада не
спроможна виконати свої популістські обіцянки. Самодержав
на поведінка Гомулки, його повна ізольованість від рядових 
членів партії спричинили прийняття у грудні 1970 року низки 
надзвичайно непопулярних заходів: серед них підвищення цін 
на 15—30 відсотків на продукти харчування і паливо. У всіх 
індустріальних містах пройшли масові демонстрації робітників, 
найбільша -  у портовому місті Гданську. Тим часом поруши
лась хитка рівновага у вищому партійному апараті. Гомулка на
звав заворушення робітників “контрреволюційними” і віддав 
наказ армії і поліції відкрити вогонь по демонстрантах. Люди
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на, котра прийшла до влади як символ робітничих надій на 
краще майбутнє, закінчила свою політичну кар’єру як жорсто
кий гнобитель повсталого пролетаріату Польщі.

Скориставшись з драматичної втрати авторитету Гомулки, 
технократична фракція зуміла усунути його і його прихиль
ників від влади. Зразу після обрання Першим секретарем Ед- 
варда Герека він засудив репресії і урочисто пообіцяв підтри
мувати тісний зв’язок з польським робітничим класом. Пара
доксально, що через десять років, коли у Гданську знов поча
лись заворушення серед робітників, Герек особисто наказав 
поліції відкрити вогонь по страйкарях. Але на цей раз партійна 
бюрократія схаменулась надто пізно, щоб придушити рух. 
Робітники та інтелігенція встигли налагодити органічний 
зв’язок, відсутність якого пояснює успішне подолання попе
редніх заворушень. Слідом за робітничим страйком 1976 року 
актівісти і опозиційна інтелігенція — серед яких чимало учас
ників руху 1968 року — створили Робітничий комітет оборо
ни22. Коли влітку 1980 року у Гданську розпочався страйк, 
робітники були не самі. Вони отримали необхідну політичну 
підтримку від активістів комітету, які приїхали до Гданська, 
щоб надавати консультації міжфабричному страйковому 
комітету. Серед тих, хто відіграв важливу роль у переговорах 
між урядом і робітниками, були такі представники інтелігенції, 
як Тадеуш Мазовецький, Адам Міхник, Яцек Куронь та 
Броніслав Геремек.

Однією з причин зрушень 1980 року в Польщі була втрата 
авторитету комуністичної партії: погіршення життєвого рівня 
населення; загальний соціальний застій; швидке змужніння 
польського громадянського суспільства. Усвідомлення того, що 
претензії комуністичної партії на монопольну владу були поз
бавлені будь-якої підтримки — навіть серед професійних апа
ратників — розбудило давно приховані політичні амбіції. Втра
та самовпевненості правлячої еліти стала передумовою зроста
ючої активності радикальної інтелігенції і робітничого класу. 
Корумпована і бездіяльна влада на чолі з Гереком виявилася 
нездатною впоратися з драматичними соціальним^ і еко
номічними проблемами. Ігнорування важкого становища тру
дящих і самовпевненість владної еліти не давали підстав для 
Польщі уникнути зростаючих труднощів23.
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СЛАВНЕ ВОСКРЕСІННЯ:
Пробудження громадянського суспільства

Це було славне воскресіння -  із темряви рабства до божественної 
свободи. Моє принижене єство ожило, зник страх, натомість прийшла 
сміливість; я твердо вірю: якби я тілом залишився рабом, душею я б 
ним вже не став.

—  Ф редерік Д угяас

Після придушення Празької Весни мало хто у Східній 
Європі тішив себе ілюзіями, шо комунізм можна реформувати 
методом розумних експериментів, започаткованих ліберальною 
фракцією у керівництві партії. Всі зрозуміли, що Радянський 
Союз не допустить нового експериментування з шкідливою 
ідеєю соціалізму з людським обличчям. Радянське керівництво 
зберегло монополію на своє власне бачення марксизму- 
ленінізму і ревно викорінювало будь-які “відхилення” від дог
ми, в той час як опозиційна інтелігенція у всіх країнах Східної 
Європи розуміла, що справжні потреби суспільства, незалежне 
життя народу не можна обмежувати програмою, сформованою 
лібералами від комуністичної партії. У 1978 році Адам Міхник 
охарактеризував головний недолік внутріпартійного реформу
вання як ототожнення опозиції з мовними і навіть метафізич
ними устоями існуючого порядку. Негативно ставлячись до 
бюрократичних ексцесів, опозиційна інтелігенція залишилась 
вірною основним цінностям соціалізму. їхня система переко
нань не дуже відрізнялась від офіційної ідеології. Для невдово- 
лених народних мас нав’язливе посилання ревізіоністів на пер
винну природу соціалізму — сфальсифіковану жахливою 
сталінською практикою — звучало непереконливо і підозріло. 
Порівнюючи досвід польського Жовтня і Празької Весни, 
Міхник робить висновок:

Хоча Празьку Весну відрізняла від польського Жовтня саме 
відсутність стимулу Москви, схожість між ними полягала в тому, що 
“рух за відновлення” надихався самою партією. В обох випадках сила 
і слабкість цього руху визначалась характером такого заохочення. Йо
го сила -  в розколі системи зсередини, біда, що народилась, так би мо
вити, в самому серці Гренади і була безжалісною як до верхівки 
партійного апарату, так і до апарату безпеки та армії. Але такий рух був 
нездатний зрозуміти свою історичну роль та правильно визначити ціль.
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і це стало причиною його слабкості. Його керівники оперували загаль
ним поняттям демократизації так, що його підтекст мав майже нега
тивне значення; це поняття не несло в собі позитивного смислу і по- 
різному сприймалось різними людьми. Самі організатори, закликаючи 
народ до реалізму і поміркованості, не змогли оцінити геополітичної 
ситуації (Чехословаччина) та справжніх прагнень народу (Польща); во
ни реставрували однопартійну систему, людське обличчя усміхалось 
лише партійним бонзам. В обох випадках все закінчилось безладдям1.

Празька Весна була запізнілим відголоском хрущовської 
політики і, як напрямок у міжнародному комуністичному русі, 
ця політика швидко втратила свою притягальну силу. Потрібен 
був інший підхід -  стратегія, співзвучна політичному консер
ватизму Брежнєва, яка не просто символізувала відновлення 
комуністичних режимів. Нова стратегія мала зважати на те, що 
міф, на якому базувалась існуюча система, застарів, що перша 
генерація сталінських хрестоносців пройшла, а також на появу 
політичних еліт, просто зацікавлених зберегти свої привілеї. 
Система втратила динамізм абсолютної влади: її визначними 
рисами стали застій і бездіяльність. Рутинний механізм ідео
логії виявив тріщини в системі, що давало зайвий шанс для 
опозиції.

У сімдесяті роки комуністичні країни Східної Європи не ма
ли харизматичних лідерів, там не практикувались ідеологічні 
прийоми, здатні мобілізувати широкі верстви населення, не бу
ло також справжніх фанатів, готових відстоювати систему як та
ку, що була начебто морально вищою за капіталістичну. Майже 
непомітно класичну тоталітарну систему було замінено на нову, 
в якій поєднувались технократія, бюрократія і пасивний автори
таризм. Важливіше те, що майже повністю зникли основний 
психологічний елемент, що зробив сталінізм можливим, а також 
загальне почуття безпорадності. Звичайно, режими ще могли 
вдатися до насильницьких методів, щоб приборкати опозицію, в 
той же час мало хто з опозиціонерів міг передбачити появу аль
тернативних політичних партій. Зате люди вперше повірили у 
можливість існування різних думок, що мало дійовий вплив на 
суспільство. Тоді як система тріщала під тягарем власної безпо
радності, а уряди втратили сенс своєї історичної місії і почали 
виявляти ознаки нервозності, з’явилась нарешті можливість для 
громадянського суспільства реорганізуватись і розпочати бо
ротьбу за перебудову соціальної сфери.

Один із напрямків боротьби у 70-80 роки характеризувався 
поверненням надії на соціальні зміни -  люди мали зрозуміти, 
що правила гри не вічні, що варто боротись за людську гідність
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і що є шанс виграти цю битву. У всіх країнах Східно-Централь
ної Європи — Східній Німеччині, Польщі, Угорщині і Чехосло- 
ваччині, -  а також у Румунії виникли громадянські рухи і ор
ганізації, які кинули виклик владі і заявили про намір створи
ти мережу неформальних ініціатив, що йшли б ізнизу. 
Діяльність активістів була прямо пропорційною ерозії влади і, 
як наслідок, залежала від реакції режимів до опозиції.

У всіх п’ятьох країнах робилися спроби придушити почини, 
спрямовані на соціальні зміни -  наслідки були різні. У Польщі 
зусилля режиму Герека протистояти громадським ініціативам 
наштовхнулись на сильний опір молодого громадянського 
суспільства. У НДР величезний поліційний аппарат і правляча 
Соціалістична єдина партія робили все, щоб приборкати будь- 
які прояви опозиції; більшість опозиціонерів були ув’язнені 
або змушені залишити країну.

В Угорщині навіть більш лояльний режим Кадара був дале
кий від того, щоб миритися з опозиційним рухом. Політика 
компромісу Кадара давала опозиції більший простір для мане
врування: невдоволених не обов’язково заарештовували, але їх 
переслідували в інший спосіб. Наприклад, філософи Буда
пештської школи (Ференц Феєр, Агнеш Геллер, Дьордь та 
Марія Маркуш, Янош Кіш, Міхай Вайда і Дьордь Бенце) були 
позбавлені права викладати і друкуватись у своїй країні. Дехто 
з них був змушений залишити країну. Інші, такі, як Кіш, зали
шились в Угорщині, де у вісімдесяті роки заснували самвидав, 
що займався видавництвом літератури, забороненої режимом. 
Інші відомі дисиденти також були позбавлені можливості дру
куватись -  як, наприклад, Міклош Харасті або визначний ро
маніст Дьордь Конрад.

У своїй реакції на дисидентство Чехословаччина Густава 
Гусака докорінно відрізнялась від кадарівської Угорщини. У 
Чехословаччині членів підпільного руху за права людини 
{Хартія 17) регулярно допитувала поліція, їм не давали можли
вості працювати за фахом і навіть саджали в тюрми.

Найбільш жорстоко переслідувались критики соціального 
порядку режимом Ніколає Чаушеску в Румунії. Деспотичний 
режим вважав злочином будь-яку форму опозиції. Критика Ча
ушеску з боку підлеглих розцінювалась як підрив устоїв самої 
системи. Чаушеску придушив не тільки дисидентську 
інтелігенцію, але й найменші спроби своїх колег по партії, які 
відстоювали принципи колективного керівництва. За таких 
умов сама думка колективного спротиву режиму була подібна 
до самогубства. Типовий випадок внутріпартійних протиріч
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стався у 1979 році, коли один з керівників партії, Константан 
Пірвулеску, взяв слово під час роботи XI з’їзду румунської ком
партії і звинуватив Чаушеску в тому, що той встановив диктатуру 
однієї особи. Пірвулеску негайно змусили замовкнути, а потім 
взяли під домашній арешт. Двома роками раніше було жорстоко 
розгромлено демократичний рух, заснований на знак солідарності 
з Хартією 71 письменником Паулем Гомою (колишнім політв’яз
нем сталінських тюрем), а сам Гома був змушений емігрувати до 
Франції. Влітку 1977 року гірники долини Йіу оголосили страйк, 
вимагаючи, крім усього іншого, ліберізації політичної системи. 
Страйк було придушено, а організатори безслідно зникли.

Дисиденство у таких країнах, як Румунія і Болгарія, обмежува
лось індивідуальними формами протесту. Показовим є випадок з 
румунським математиком і активним захисником прав людини 
Міхаєм Ботезом. У період між 1977 і 1987 роками він активно ви
ступав з критикою режиму Чаушеску — давав інтерв’ю іноземним 
журналістам, а також надсилав до уряду численні записки, в яких 
доводив, що країну чекає катастрофа. Ботез не кидав виклик існу
ючому порядку, а просто акцентував на нездатності влади викона
ти свої демагогічні обіцянки. У 1987 році, після численних погроз 
і намірів уряду вислати його до якогось провінційного містечка, 
Ботез виїхав до Сполучених Штатів. Невдовзі після від’їзду Боте- 
за, внаслідок змін у всьому соціалістичному блоці і очевидних не
вдач, що спіткали владну структуру клану Чаушеску, у 1988 та 1989 
роках у країні розгорнувся рух опору.

Незважаючи на зростання індивідуальних і колективних форм 
опозиції в Румунії і країнах-учасницях Варшавського Пакту — в 
атмосфері корумпованості, деморалізації і навіть відчаю, — номен
клатури були сповнені рішучості утриматись при владі за будь-яку 
ціну. Керівники країн-членів Варшавського Пакту намагались ло
калізувати початкові форми політичної активності. За таких обста
вин народження руху Солідарність у Польщі було справжньою не
сподіванкою. Його поява, якій передувала діяльність Робітничого 
комітету оборони, продемонструвала, що навіть в умовах 
брежнєвської системи управління можна уникнути безвихідних 
ситуацій і знайти шлях, щоб зменшити тиск влади на життя 
суспільства. Аби зрозуміти розвиток ініціатив громадянського 
суспільства, слід усвідомити роль, яку відігравали пасивні неза
лежні інституції у Польщі, головним чином католицька церква та 
організації інтелігентів-католиків. Іншими важливими елементами 
були тісні зв’язки між польськими поборниками за громадянські 
права і західноєвропейськими та американськими джерелами 
підтримки й інформації, в тому числі паризьким журналом Куль
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тура, що слугувала мостом між опозиційною інтелігенцією у 
Польщі та за її межами2.

ПЕРЕДУМОВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Солідарність відкрила нову сторінку в історії Східної Євро
пи, продемонструвавши можливість розбудови давно забутих 
соціальних тенденцій і наголосивши на тому, що тріщини у 
позірно монолітній тоталітарній системі можна використати 
для відродження громадянського суспільства. У Польщі пере
думовою для цього стало послаблення, а радше втрата впливу 
правлячої партії у поєднанні з втратою самовпевненості влад
них структур. До всього слід додати міжнародний фактор, який 
відіграв значну роль у розвитку громадянських рухів у Східно- 
Центральній Європі: підписання Хельсінського договору 1975 
року представниками країн-учасниць Варшавського Пакту, а 
також визнання міжнародних угод про права людини.

Не мало значення, вірили чи ні Брежнєв, Герек, Гусак чи 
Кадар у права людину, або чи готові вони були дотримуватись 
міжнародних зобов’язань. Для активістів громадянських рухів 
важливо було те, що ці керівники офіційно визнали принци
пи, які виходили за рамки застарілих партійних догм, а також 
підтвердили — нехай навіть лицемірно — готовність своїх урядів 
діяти відповідно до міжнародних документів, що стосуються 
прав людини. Починаючи з моменту, коли уряди визнали ці 
принципи, з’явилась можливість для створення у комуністич
них країнах неформальних груп для захисту людей, несправед
ливо переслідуваних владою. Бажаючи виглядати шанованими 
членами міжнародної спільноти, комуністична верхівка дала 
своїм критикам безпрецедентну зброю: можливість ставити під 
сумнів їхню політику відносно їхніх обіцянок. Посилання на 
висловлювання керівників щодо практичних дій їхньої влади 
було новою стратегією рухів за громадянське суспільство у 
країнах Східної Європи. Солідарність із жертвами прав люди
ни стала одним із важливих об’єднуючих елементів у діяльності 
опозиції.

ПОЛЬЩА: ВІДРОДЖЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО 
СУСПІЛЬСТВА

У кінці сімдесятих років польське суспільство роздирала 
соціальна і політична напруга. Замість того, щоб подолати її, 
визнати неспроможність командної економіки та проводити

5 34
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сміливі реформи, комуністична влада вдалась до демагогії та 
корупції як до основного засобу, аби зберегти статус-кво. По
ява автономного об’єднання Солідарність як альтернативної 
організації, здатної заявити соціальні вимоги швидких політич
них та економічних перетворень, змінила співвідношення сил 
у політичній грі Східно-Центральної Європи (всі зміни, за 
примітивною логікою правлячих партій, мали починатися з 
центра в Москві). Мирна за характером польська революція 
1980—1981 років кинула виклик монополії компартії і висуну
ла програму плюралізації суспільства. Основним завданням 
Солідарності щодо відновлення було звільнити громадян від 
важкої ноші бюрократичних інституцій шляхом відродження 
громадянського суспільства. Завдяки зусиллям нового грома
дянського руху було створено автономну структуру, що 
функціонувала паралельно з урядом і забезпечила появу того, 
що Макс Вебер назвав національно-громадянським класом3. 
Еволюція такого руху у поєднанні із стихійними і соціальними 
факторами була б немислима в умовах сталінського режиму. 
Народження і пізніше визнання Солідарності стали можливи
ми завдяки розумінню громадськістю того, що домінуюча вла
да втратила свій вплив. Як ідеологічно, так і політично режим 
Герека вже не являв собою звичної форми тоталітаризму. Хо
ча силові структури залишались на місці, їхні функції значно 
скоротились. Щодо комуністичної партії, то її претензію на 
легітимність заперечувала більшість населення, яке зрозуміло, 
що “35 років невдалого політичного правління довело народ до 
економічного, а також політичного та соціального банкрутства 
і що будь-яке вирішення польських проблем вимагатиме не 
лише змін в економічній політиці, а й перебудови відносин 
між політичною владою і суспільством”4.

У Польщі революційний рух Солідарності продемонстрував, 
що влада партії є протизаконною і натомість стверджував, що 
тільки у волі народу закладено справжній принцип політичної 
законності. Незважаючи на те, що польський уряд мав у 
своєму розпорядженні всю військову силу, аби приборкати но
ву хвилю протестів, у серпні 1980 року комуністична партія ви
явилась безсилою перед лицем невідворотнього громадянсько
го руху. Угода, підписана 31 серпня 1980 року представниками 
уряду і страйкового комітету, передбачала обговорення 
провідної ролі партії в кінці обговорених питань, проте 
керівництво партії зайняло оборонну позицію. Через кілька 
місяців, у листопаді Солідарність було юридично зареєстрова
но як незалежну професійну спілку: сам факт, що комуністич
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ний уряд змушений був визнати правомірність цього незалеж
ного об’єднання, говорить за те, що всі ідеологічні претензії 
влади були обманом. Не маючи історичних підстав, щоб управ
ляти суспільством, комуністи залишались при владі просто за 
інерцією і завдяки силі. Те, що комуністична партія не змогла 
уникнути впливу соціального відродження, з’ясувалось на 
партійному з’їзді в липні 1981 року у розпал боротьби між при
хильниками демократичних перемін і тими, хто жалкував за 
поступками руху Солідарності.

Фактори, не пов’язані з польською кризою, особливо тиск з 
боку Радянського Союзу та Німецької Демократичної Рес
публіки, — додали ще більшої драматичності. Восени 1980 року 
Солідарність перетворилась на сильний громадянський рух, до 
якого входили не тільки робітники, а й інтелігенція, студенти та 
селяни. Конфлікт між партійною бюрократією і народною опо
зицією, представленою цим незалежним об’єднанням, став 
невідворотній. Безпосередньо не втручаючись у боротьбу, като
лицька церква, з її величезним авторитетом і впливом, підтри
мала соціальні вимоги Солідарності. В той же час католицька 
ієрархія намагалась стримати найбільш гарячі голови в Солідар
ності, прагнучи знайти місток між урядом і опозицією. Політич
не життя у Польщі протягом 1981 року фактично визначалось 
трьома дійовими особами: комуністичною партією, католиць
кою церквою та рухом Солідарність, що набирав силу. За кілька 
місяців Солідарність перейшла в наступ: у своїй програмі вона 
вийшла за рамки намічених проблем і спрямувала зусилля на 
перегляд конституційних засад польської держави. В той час, як 
радянське керівництво виступило із різкою критикою Солідар
ності за її начебто розкольницькі наміри, західні засоби інфор
мації засередили увагу на інноваційній стратегії руху, в тому 
числі на трактуванні ненасильницьких методів політичних змін. 
Особливий інтерес у засобах інформації Заходу викликала бо
ротьба Солідарності за соціальну та політичну свободу за умови, 
якщо рух матиме таку необхідну моральну підтримку у Польщі і 
за кордоном у його гострій полеміці з комуністичними ортодок
сами. Конфронтація між урядом і Солідарністю здавалась неми
нучою, коли у жовтні 1981 року генерал Ярузельський, призна
чений прем’єр-міністром у лютому того ж року, став також Пер
шим секретарем компартії — унікальна ситуація у радянському 
блоці, що провіщала військовий переворот у Польщі.

Налякана новими сміливими вимогами, які висував рух і, 
очевидно, намагаючись уникнути прямої інтервенції Радянсь
кого Союзу, армія 13 грудня 1981 року оголосила воєнний

5 *
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стан. Солідарність було заборонено, а її організатори потрапи
ли до в’язниць. Але навіть армія не змогла врятувати систему. 
В той час, як військовий режим робив усе, аби довести свій 
патріотизм та розірвати зв’язки, що поєднували Солідарність з 
народними масами (а Радянський Союз в свою чергу розпочав 
після 1985 року за ініціативи Михайла Горбачова нову анти- 
сталінську кампанію), необхідність заборони руху Солідарність 
здавалась помилковою. Загроза радянської агресії була 
мінімальною; а зважаючи на подальший розвиток політичного 
курсу Горбачова, її не було зовсім. Визначаючи зміни в Ра
дянському Союзі та пам’ятаючи невдачу своїх економічних і 
соціальних планів, Ярузельський оголосив амністію політич
ним в’язням, скасував воєнний стан, маючи намір взяти курс 
на реформи. Він повністю схвалив горбачовську перебудову, 
підтримав радянського лідера у Варшавському Пакті, де Горба
чов наштовхнувся на шалений опір противників реформ в 
особі керівників Румунії, Східної Німеччини, Болгарії і Чехо- 
словаччини. Всі примиренські зусилля Ярузельського були не
достатні, щоб завоювати політичне довір’я польського 
суспільства.

Відмова польського уряду реабілітувати Солідарність, обли
вання брудом визначних активістів громадянського руху пере
конали поляків у тому, що режим Ярузельського не схильний 
відмовитись від ганебної репресивної спадщини. Нова криза 
була невідворотня, особливо коли враховувати постійні еко
номічні проблеми, що стояли перед країною. Збільшувалась 
прірва між офіційною владою і громадянським суспільством. 
До 1989 року, коли було порушено рівновагу у Польщі, давній 
оглядач подій у Східній Європі Дж. Ф. Браун так пояснював 
цю прірву:

Справді, Польща сьогодні представляла країну, в якій існували два 
суспільства — “офіційне” і “альтернативне” “Офіційне” складалося із 
урядового істеблішменту і великої кількості людей, які охоче чи нео
хоче певною мірою співпрацювали з даним режимом. “Альтернативне” 
суспільство, в якому молодь відігравала непропорційно велику роль, 
мало свої засоби інформації, літературу, свої культурні та освітні фор
ми діяльності. Воно, наскільки можливо, уникало контакту з 
“офіційним” суспільством. У певному сенсі у комуністичних країнах 
Східної Європи завжди існувало два суспільства. Але прірва між ними 
ніколи не була такою глибокою, як це було у Польщі, а “альтернатив
не” суспільство ніколи не було настільки добре організоване і самодо
статнє5.
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Неминучість нової кризи була зумовлена самою штучністю 
існуючої соціальної системи. Незважаючи на нескінченні 
спроби різних урядів насаджувати режими радянського типу у 
Східній Європі, так, що вони виглядали як власне творіння, ці 
режими ніколи по-справжньому не сприймались народом. У 
Польщі більше, ніж у будь-якій іншій комуністичній країні, 
втрата підтримки комуністичної влади була особливо 
помітною. 1956 року певні кола всередині партії ще вірили, що 
вирішення проблем може йти від самої комуністичної влади, 
від її “освіченої” частини, але після придушення Празької Вес
ни та репресивних заходів проти інтелігенції 1968 року подібні 
ілюзії в Польщі не мали під собою грунту. З часу зародження 
комунізму у Східній Європі його постійно супроводжували 
кризи — криза влади і народної підтримки, криза моралі і, без
перечно, криза економіки. Тут слід провести різницю між при
хованою і видимою кризою. Тільки тоді, коли правляча струк
тура втрачає впевненість, а на сцену виходять альтернативні 
політичні актори, приховані кризи переростають у революційні 
ситуації. Згідно з класичною формулою Леніна, для того, щоб 
відбулась революція, необхідно, аби правителі не могли управ
ляти старими методами, а підлеглі не приймали старі методи 
правління. Тоді фальшива, непереконлива символіка старого 
режиму зникає, усуваються всі політичні заборони і раптово 
зникають перепони до політичного експериментаторства. У та
ких ситуаціях абсолютно змінюється принцип політичної ре
альності, і ті, кого довгий час таврували як “ворогів народу”, 
стають втіленням народних сподівань на “спасіння” Така 
трансформація, як правило, включає зміну самої схеми влади 
та сприяє появі нових соціальних і політичних формацій.

Перемоделювання громадської сфери шляхом повернення 
громадянської гідності стає найвищим пріоритетом. Оскільки 
сталінське вчення анулювало саме поняття громадянської 
гідності та принизило роль особистості, суспільство має досяг
ти вищого щабелю самосвідомості, щоб такі зміни відбулись. 
Склад думок, що його насаджувала сталінська ідеологія, перед
бачав страх людей, зайнятих політикою (лише б їх не звинува
тили у підривній діяльності), а для тоталітарної держави будь- 
яка форма критики, самоутвердження означала посягання на 
всезнайство і всемогутність держави. Польський активіст руху 
за громадянські права Яцек Куронь говорив, що коли у ко
муністичній країні виникає масовий громадянський рух, його 
наслідки виявляються сильнішими за спробу влади нейтралізу
вати його. Такий розвиток подій неможливий без змужніння



134 ПОВОРОТ У ПОЛІТИЦІ

опозиції і послаблення ленінської практики контролю та 
маніпуляцій:

Вернімось до 1956 року. Ми ще не відмовились від комунізму, од
нак вважали, що громадянські рухи будуть незалежні від партії та уря
ду. 1968 і 1970 роки були вирішальними для взаємовідносин між 
інтелігенцією та робітниками. 1968 року інтелігенти зрозуміли, що не
обхідно об’єнатись з робітниками. Після 1970 року робітники також 
дійшли висновку про необхідність союзу з інтелігенцією. РКО 
(Робітничий комітет оборони) народився власне з цього досвіду, і йо
го зусилля, спрямовані на сприяння самоорганізації громадянських 
рухів у 1980 році, дали чудові плоди6.

Куронь, один із засновників РКО та стратег польської опо
зиції, після введення воєнного стану, продовжував:

Правда, Солідарність було придушено, і та перейшла на нелегаль
не становище, але це не заперечує того факту, що підвалини тоталітар
ної системи було підірвано. Ми утвердили свободу слова, і влада зму
шена була зробити доступними офіційні засоби інформації. Внаслідок 
тиску з боку підпільного руху Солідарності, навіть всі ті фіктивні рухи, 
створені владою, перестали сьогодні бути фікцією. Є лише один шлях: 
від тоталітаризму до демократії, і ми пройшли добрий відрізок цього 
шляху7.

Те, що Солідарність вижила в умовах воєнного стану у 
Польщі, створила свою культуру, включаючи видавництва, 
кіностудії, цілу низку журналів і газет, університети та інші 
форми автономної громадянської активності, засвідчує, як си
стема може втратити традиційний репресивний потенціал. 
Польща являла собою країну, де при владі була хиріюча дик
татура, що базувалась на ортодоксальності, соціальній інерції 
та маніпулюванні примарою можливої радянської інтервенції. 
То не був звичний грубий деспотизм, що робив навіть саму 
думку про опозицію донкіхотством. Навіть у найтяжчих умовах 
воєнного режиму поляки користувалась більшою свободою, 
аніж румуни за часів одноосібного диктаторського режиму Ча- 
ушеску. Різниця між двома режимами зводилась до впливу 
польських громадянських рухів на державу: незважаючи на 
тимчасову поразку, Солідарність створила свого роду політич
ну єдність і взаємну довіру, яка не могла існувати у розпоро
шеному просторі тоталітарної держави. Саме в період воєнно
го стану нове покоління борців, незважаючи на вік, продовжи
ло боротьбу в той час, як керівники перебували за гратами. 
Підпільна газета Тигодник Мазовиле виходила регулярно накла
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дом у 50000 примірників. Було створено неофіційні комітети 
для збирання грошей для сімей ув’язнених активістів та інших 
жертв репресій. З одного боку, держава, здавалось, повністю 
володіла ситуацією, з іншого боку — автономне життя 
суспільства продовжувалось, і досить успішно. “Якщо воєнний 
стан був невдачею для самостійного суспільства, то для то
талітарної держави він став бідою”8. Так висловився Адам 
Міхник після звільнення з в’язниці, пояснюючи парадокс не
здатності правлячої верхівки заручитись підтримкою народних 
мас.

Для того, щоб Солідарність виникла у серпні 1980 року і в 
короткий строк посіла визначне місце у житті країни, у 
Польщі повинні були існувати відповідні умови. Однією з 
важливих умов була наявність політично активного осередку 
із числа людей — активних борців за громадянські права, які 
давно встановили довірливі стосунки з радикально налашто
ваними робітниками. Це справді було значним досягненням 
РКО. Діяльність комітету поширювалась скоріше на соціаль
ну, ніж політичну сферу. Комітет здійснював контроль за по
рушенням громадянських прав і оголошував прізвища поруш
ників. Характерною рисою РКО, яку Ян Йозеф Ліпський на
звав нормативним кодексом зародку польського громадянсь
кого суспільства, було те, що він категорично спростовував 
офіційну брехню:

Важливим етичним принципом РКО було те, що він ніколи не го
ворив неправди. Цей принцип також мав практичне підгрунтя і ви
правдання, навіть у більшій мірі, ніж принцип відмови від насильства 
і ненависті: у боротьбі з владою, яка особливо скомпрометувала себе, 
коли треба було сказати правду, краще було повністю відмовитись від 
фальші і у такий спосіб завоювати довір’я, ніж наражатись на мож
ливість того, що будь-яке відхилення від істини буде роздмухане засо
бами інформації9.

1976 року, коли РКО було створено, комітет налічував всьо
го 59 членів. Роком пізніше це об’єднання змінило назву на 
Комітет громадянської самооборони і розпочало підпільну ви
давничу діяльність. Яцек Куронь та інші ветерани руху опору у 
Польщі добре розуміли, що без організації громадянське 
суспільство можна легко втягти у протистояння і придушити 
його силою поліційної машини. 1970 року, коли страйкуючі 
Гданська хотіли підпалити місцевий штаб компартії, Куронь 
звернувся до них із словами: “Не паліть комітети, створіть свій 
власний”10.
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Ще одним елементом, що увиразнював унікальність 
польської ситуації, була присутність католицької церкви, 
інституту, який успішно протистояв сталінським спробам 
підпорядкування і залишився, за справедливим визначенням 
Лєшека Колаковського, “єдиним незалежним джерелом мо
рального авторитету у хворому суспільстві”11. Поступово, на
прикінці сімдесятих років, коли влада продемонструвала своє 
абсолютне банкрутство і не змогла провести радикальні рефор
ми, у Польщі почала формуватись коаліція опозиційних сил. 
На цей час, завдяки наполегливим діям РКО та католицьким 
об’єднанням, які Міхник колись назвав “неопозитивістами”, 
став можливим симбіоз між опозиційною інтелігенцією, церк
вою і робітниками. Завдяки надзвичайним зусиллям громадсь
ких активістів, згуртованих навколо РКО і створенню загаль
нонаціональної комунікаційної мережі стало можливим 
успішне повстання 1980 року. Польський робітничий клас, як 
це часто траплялося, виступив не лише проти економічних 
злиднів, а й проти несправедливості, створеної в ім’я їхньої 
фіктивної “диктатури”. Можливо більше, ніж інтелігенція, яка 
вважала за раціональне моральне зречення влади, робітники 
усвідомлювали ту колосальну розбіжність між претензією уряду 
представляти інтереси пролетаріату та його справжньою 
олігархічно-бюрократичною природою. Колаковський зазначав:

З самого початку літніх страйків 1980 року можна було бачити: 
робітники добре розуміли, що боротьба за інтелектуальні свободи була 
суттєвою частиною їхньої справи і що вони можуть програти цю спра
ву, якщо не включать до списку їхніх скарг низку політичних вимог: 
свободу слова і друку, кінець партійної монополії на засоби масової 
інформації, скасування різних обмежень, накладених на церкву, сво
боду політичним в’язням. Було зрозуміло із самого початку, що по
встання робітників спрямоване не лише проти бідності і жахливих 
умов праці; це був також виступ проти брехливої влади12.

Яка стратегія забезпечила успіх повстання, організованого 
Солідарністю? Як політична та інтелектуальна позиція, яку 
зайняли польські активісти руху, послабила дію уряду? Ці фун
даментальні питання висвітлено у сміливих політичних нари
сах Міхника, в яких він проголошує цінності і цілі польського 
громадянського суспільства. У нарисі Нова еволюційна теорія, 
написаному 1976 року, Міхник зробив аналіз політичних тра
дицій боротьби проти тоталітарної системи у Польщі. Він вва
жає, що всі спроби змінити систему після розвінчання 
сталінізму у 1956 році мали ті ж самі вади: надії на те, що ре
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жим можна трансформувати зсередини. Ревізіоністи були пере
конані, що прихід до партійного керівництва лібералів зможе 
зробити соціалізм гуманним. “Неопозитивісти”, які не були за
ручниками “внутріпартійної перспективи”, вірили у мож
ливість вплинути на уряд через так звану “критичну співпра
цю” Ревізіоністи критикували партію за підлабузництво перед 
Кремлем і знаходили джерело для своєї опозиції у оригінальній 
теорії гуманізму Маркса. Для них соціалізм радянського типу 
був відхиленням (навіть зрадою) від істинних принципів істо
ричного матеріалізму. Неопозитивісти, які у своїй більшості 
представляли католицьку інтелігенцію, не довіряли жодному 
варіанту марксизму, вважаючи дружні відносини з радянською 
Росією гарантією збереження польської держави. За влучною 
метафорою Міхника “Якщо хтось вважає державний устрій Ра
дянського Союзу храмом, а ідеологічну доктрину Маркса біблією, 
тоді ревізіонізм, залишаючись вірним біблії, розробляв свою інтер
претацію, в той час як неопозитивізм, будучи прихильником 
церкви, сподівався, що церква рано чи пізно зникне”13.

Банкрутство ревізіонізму, особливо у шістдесяті роки, не 
применшило його важливості як досвіду, необхідного для фор
мування опозиційної інтелігенції у Польщі. У таких країнах, як 
Польща, Чехословаччина і Угорщина, поразка ревізіонізму оз
начала кінець ілюзій про можливість реформування існуючої 
системи. З усіма його трагічними моментами розчарування во
на мала також збуджувальну силу. У країнах, що не мали 
досвіду ревізіонізму, або в яких він присікався — як наприклад 
у Болгарії і Румунії — подолання владних структур та поява 
альтернативних інтелектуальних течій відбувались набагато 
складніше, ніж у Польщі або в Угорщині, де гуманістичні іде
али ревізіонізму надихали на спротив правлячій еліті, допома
гали виховувати молодь, яка в майбутньому повністю порвала 
з марксизмом. Завдяки тому, що на певному історичному етапі 
ревізіонізм міг кидати виклик системі, демонструвати про
тиріччя між офіційною наївністю і непослідовністю, ре
візіонізм збагатив східноєвропейську політичну культуру і зро
бив внесок у формування нових політичних та інтелектуальних 
еліт. Наприклад, знання ідеологічних баталій стосовно спроби 
реабілітувати гуманістичне значення марксизму поглиблює ро
зуміння праць Мілана Кундери та Казімежа Брандиса. Не то
му, що ці автори просто повторювали політичну полеміку; у 
цій боротьбі між ідеологічними реакціонерами і послідовника
ми ревізіонізму були закладені кінцеві цінності. Крім того, 
ревізіонізм відновив концепцію людини, яку заперечували
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партійні догматики. Більше того, ревізіонізм продемонстрував, 
що можна і необхідно критикувати існуючий порядок, що си
стема не є непорушною і що правляча структура не така вже 
єдина і згуртована, як може видатись на перший погляд.

Незважаючи на свої ілюзії, як, наприклад, невиправдана 
віра у можливість діалогу із закоренілими ленінцями, що пра
вили балом, ревізіоністи залишили спадщину, яку пізніше 
використають немарксистські і навіть антимарксистські рухи 
у сімдесяті та вісімдесяті роки. їхнім основним недоліком бу
ла ідеалізація існуючої влади, тверда віра в те, що систему 
можна виправити і, через це не слід повністю нехтувати 
марксівську соціальну модель. У всіх комуністичних країнах, 
де з’явились школи ревізіонізму, їхні представники не змогли 
запропонувати реальних політичних альтернатив існуючій 
владі. Найбільше, на що вони спрямовували свої зусилля — це 
удосконалення системи, а не її повалення. Міхник з цього 
приводу сказав:

Гадаю, що помилка ревізіоністів найбільше полягала не в їхній по
разці у внутрішньопартійній боротьбі за владу (де вони не могли виг
рати), а у характері самої поразки. Це була поразка людей, усунених із 
владних впливових постів і аж ніяк не регрес сильної лівої і демокра
тичної політичної платформи. Ревізіоністи були нездатні створити та
ку платформу14.

Останньою крапкою на ілюзіях ревізіоністів стали березневі 
події 1968 року у Польщі, коли комуністична партія показала 
своє справжнє шовіністичне обличчя, а ще більше — збройне 
вторгнення у Чехословаччину і придушення реформаторського 
руху у серпні 1968 року. Можна стверджувати, що події 1968 
року вбили останній цвях у гроб ревізіонізму. Ті, хто визнавав 
всю повноту драми, що сталась того року, зрозуміли, що вихід 
із радянської системи означав рішучу відмову від марк
систських ілюзій. Сам у минулому марксист-ревізіоніст, Лєшек 
Колаковський дав повну картину нового бачення тісного 
зв’язку між марксистським світоглядом і комуністичною прак
тикою у XX столітті:

Було б абсурдом вважати, що марксизм був, так би мовити, дійо
вим мотивом сучасного комунізму; з іншого боку, комунізм — не про
сто “виродження” марксизму, а можливе його пояснення і навіть доб
ре обгрунтоване, хоча у деякому відношенні примітивне і поверхове... 
Самозвеличення людства, якому Маркс дав філософське обгрунтуван
ня, закінчилось, як і всі подібні спроби: воно розкрилось як безглуз
дий бік людського рабства15.
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Але як можна боротись проти гігантського репресивного 
апарату, озброєного до зубів найскладнішими засобами і гото
вого на все, щоб відстояти свої привілеї? В той час, як 
ревізіоністи оплакували крах своїх надій, неопозитивісти праг
нули розширити сферу громадянських свобод. Для втілення 
своєї програми-мінімум вони ладні були підтримати на словах 
провідну роль та гегемонію партії. Із загостренням ситуації як 
ревізіоністи, так і неопозитивісти усвідомили, що їхні плат
форми різко розходились із політичними реаліями сімдесятих 
років:

Конфлікти між громадськістю і владою продемонстрували оманли
вий характер надій як ревізіоністів, так і неопозитивістів та поставили 
їх у становище, в якому вони мали зробити свій драматичний вибір. 
Коли конфлікт відкритий, слід визначити свою позицію і сказати, на 
чиєму ти боці — на боці тих, кого б’ють, чи тих, хто б’є. Коли конфлікт 
відкритий, послідовний ревізіонізм, як і послідовний неопозитивізм 
незмінно ведуть до зближення з діючою владою, до прийняття її по
зиції. Висловити солідарність із страйкуючими робітниками, із студен
тами, що збирались на масовий мітинг, або з протестуючою 
інтелігенцією означало кинути виклик внутріпартійній стратегії 
ревізіоністської і неопозитивістської політики компромісу16.

Міхник запропонував еволюційний шлях зміни правил гри, 
згідно з яким існуюча система в Радянському Союзі була голо
вним гальмом сміливих антиурядових акцій. Однак, він бачив 
можливість боротьби за розширення громадянських свобод в 
умовах, що існували. Нова еволюційна теорія, таким чином, бу
ла ближча до іспанської, ніж до португальської моделі перехо
ду від диктатури до демократії. Іншими словами, Міхник напо
лягав на необхідності поступових, поетапних змін замість на
сильницьких зрушень і раптової ліквідації існуючої системи. 
Найсуттєвіша відмінність між попередніми спробами змін і 
стратегією Міхника полягала в тому, що остання стосувалась 
автономного суспільства, а не правителів. Це не було роман
тичне заперечення геополітичних реалій, а скоріше підлашту- 
вання вимог опозиції до консервативного, навіть реакційного, 
імперського центру. Нова еволюційна теорія базувалась на при
пущенні, що суспільство може прокинутись від тоталітарної 
анестезії, люди поступово стануть громадянами, навіть без 
конфронтації між владою і безправними. Поразка діючих влад
них структур і створення паралельних дійових і ко
мунікаційних мереж, здавалось, були найкращим засобом для 
здійснення такої програми. На відміну від попередніх експери
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ментів, Нова еволюційна теорія вбачала в робітничому класі 
центральну дійову особу в такому політичному переході:

Нова еволюційна теорія базується на вірі в силу робітничого класу, 
який своєю твердою і несхибною позицією не раз змушував уряд йти 
на відчутні поступки. Важко передбачити еволюцію в робітничому 
класі, але безсумнівно, що влада найбільше боїться саме цієї соціаль
ної групи. Тиск з боку робітничого класу є необхідною умовою для 
еволюції громадського життя в бік демократії17.

Філософія Нової еволюційної теорії стала теоретичною віссю 
для формування демократичної опозиції у Польщі та інших 
країнах Східно-Центральної Європи. Передчуваючи події, що 
відбудуться через чотири роки у Польщі, Міхник пророче пи
сав:

Демократична опозиція повинна сформувати свої політичні цілі і 
лише тоді, маючи перед собою визначені завдання, знаходити 
політичні компроміси. Для прикладу візьміть ситуацію, в якій робітни
ки повстали, а уряд заявляє, що “хоче порадитись з робітничим кла
сом” замість того, щоб вчинити криваву бійню. Демократична опо
зиція повинна сприймати подібну реакцію не як достатню поступку 
(“все-таки вони не стріляють”) і не як безглузду функцію. Навпаки, 
демократична опозиція завжди і постійно повинна знаходитись у 
центрі громадянського життя, повинна створювати політичні фактори 
шляхом організації масових акцій, а також визначати альтернативні 
програми. Все інше — це просто ілюзія18.

Користуючись саме таким підходом, Солідарність із про
фесіональної спілки змогла стати у центрі громадянського 
суспільства, що народжувалось. Антибюрократичний характер 
руху і прийняття ним широкої соціальної програми сприяли пе
ретворенню руху на нервовий центр пробудження країни: “Суть 
стихійно зростаючого незалежного і самоврядованого трудового 
союзу Солідарність полягала у відновленні громадських зв’язків, 
самоорганізації, спрямованої на гарантований захист людей 
праці, громадянських і національних прав. Вперше в історії ко
муністичного правління в Польщі відроджувалось громадянське 
суспільство, і воно укладало компроміс з державою”19.

В основі всієї стратегії Нової еволюційної теорії лежало виз
начення соціалізму Радянським Союзом. Простіше, ця стра
тегія базувалась на визнанні громадянським суспільством, що 
кінцева допустима межа їхніх політичних змін буде визнача
тись Радянським Союзом у кожній із колишніх країн-сателітів. 
До речі, це саме відбулось у Радянському Союзі, в період, ко
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ли при владі була брежнєвська кліка геронтократів, які боялись 
будь-яких змін, що можуть зашкодити їхнім інтересам. У своїй 
автобіографії Лєх Валенса, електрик з корабельної верфі імені 
Леніна у Гданьску, котрий очолив рух Солідарність, виправдо
вував політику “самообмеження революції”, цитуючи Адама 
Міхника, який протягом багатьох років був консультантом при 
керівництві цієї незалежної організації. У автобіографії Вален
са дає детальну перспективу стратегічних і філософських ди
лем, що стояли перед східноєвропейським рухом опору у до- 
горбачовський період:

ф
Правда полягає в тому, що без узгодженості між урядом і народом 

країною керувати неможливо. Проте ще і в тому, що незважаючи на 
офіційні заяви, уся країна не є суверенною. Поляки повинні визнати 
той факт, що їхній суверенітет обмежується національними та ідео
логічними інтересами СРСР. Правда також в тому, що єдино прийнят
ний для радянського керівництва уряд — це той, що контролюється ко
муністами; і не варто гадати, що такий стан речей може змінитись за 
ніч, якщо взагалі може змінитись.

Що з цього випливає? Те, що кожна спроба керувати країною про
ти волі народу незмінно призводить до катастрофи і ще те, що кожна 
спроба скинути владу у Польщі безпосередньо шкодить інтересам 
СРСР. Така наша дійсність. Вона може не подобатись, але ми мусимо 
її визнавати.

Я розумію, що багато моїх колег відверто звинувачують мене в то
му, що я зрадив наші сподівання на незалежність і демократію. Я 
відповім їм чесно: у сьогоднішній геополітичній ситуації я не вірю, що 
шлях до незалежності і парламентаризму можливий. Я вірю, ми може
мо здобути незалежність зсередини, іншими словами, краще організу
вавши суспільство, зробивши його більш ефективним, тим самим зба
гатимо Європу і світ в цілому; в той же час ми можемо запропонувати 
альтернативний вибір, демонструючи нашу толерантність і гуманність. 
Коли ми зробимо це, то вийдемо на шлях до незалежності і демократії.

Плюралізм у всіх сферах життя можливий, скасування цензури 
можливе, раціональна реформа в економіці і справедлива соціальна 
політика можливі, преса і телебачення, підпорядковані законам конку
ренції, які говорять правду, можливі, незалежність науки чи автоном
ний статус університетів можливі, так само як контроль суспільства за 
цінами та мережа рад споживачів, незалежні суди і поліція, де б людей 
не мордували.

Якщо ми маємо здобути це силою, вирвати в уряду, бо ще жодний 
народ не отримав свої права як дар, будьмо обережні перш ніж вдатись 
до сили, аби не розшматувати польську державу, позбавлену суве
ренітету, якою вона є сьогодні20.

Ця довга цитата жодним чином не містить заклику до па
сивності. Політична кар’єра Міхника, — яка розпочалася у
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шістдесяті роки під час руху протесту в університеті Варшави, 
далі створення РКО, участь у команді радників Лєха Валенси, 
нові тюремні строки після введення воєнного стану у грудні 
1981 року, — свідчить не на користь такого пояснення. Філо
софія нової еволюційної теорії була спробою знайти вихід із 
безвихідної ситуації, яку створив посттоталітарний порядок. То 
було усвідомлення, особливо після трагічної долі Празької Вес
ни, що поки кардинальні зміни не сталися в центрі самої 
імперії, поки Кремль вважає східноєвропейські країни продов
женням своєї внутрішньої імперії, будь-яка спроба кинути 
виклик або зміцнити усталену форму влади викличе інтер
венцію з боку Радянського Союзу. Але можна було багато чо
го зробити навіть і у цьому скрутному становищі. Борці за гро
мадянські права у Східно-Центральній Європі зрозуміли, що 
перш за все можна було створити паралельну структуру інсти
туцій. Поява Солідарності була якраз результатом такого підхо
ду. Новостворена спілка не була просто рухом, що займався 
виключно захистом інтересів робітників. Як зазначив сам Ва- 
ленса, Солідарність мала на меті започаткувати нову політичну 
форму, протилежну продажній практиці існуючої влади. 
Пізніше Вацлав Гавел скаже про політику правди. В цьому й 
полягав вищий смисл Солідарності і її перевага над принципа
ми прагматичної політики: це була мрія опозиції, матеріалізо
вана у масовий рух, тріумф гуманістичних переконань над бю
рократичним прагматизмом.

У передмові до своїх мемуарів Валенса розповідає про 
досвід Солідарності як початку нової політичної форми, яка б 
враховувала небезпеку, що зависла над людством, та право лю
дини відкидати будь-які ідеологічні імперативи. Нова політика 
передбачає дефанатизацію громадської сфери, утвердження 
права бути несхожим на інших, а також права на громадянсь
ку непокору. Значення Солідарності виходило за межі Польщі. 
Її народження стало історичною подією світового значення, 
що не лише відкриває нову сторінку в національній історії 
країни, але й започатковує нові принципи у світовому мас
штабі. Валенса згадує:

Солідарність — це предтеча народження нової ери. Тягар минулого 
гнітив нас, змушуючи шукати нових рішень; він спонукав нас братися 
за неймовірно складні проблеми. Ми, поляки, відчуваємо на собі 
вплив з усіх боків, а життя вимагає, щоб ми зробили вибір, перевіри
ли, відчули на собі і аж потім утвердились та знайшли в собі необхідні 
моральні сили для змін. Хоча ми знаходимось у полоні змертвілої си
стеми, продукту давнього поділу планети, ми у серпні 1980 року відки



СЛАВНЕ ВОСКРЕСІННЯ 143

нули грізне табу і проголосили початок нової ери. Польський народ 
зробив це перед лицем всього людства без погроз і насильства, не про
ливши жодної краплі крові супротивника; ми не висували жодної іде
ології, економічної чи соціальної теорії: ми просто боролись за людсь
ку гідність. В обох таборах, вільному і невільному, цей факт розглядав
ся як революційний акт. Але ми не вбачали в цих подіях нічого рево
люційного. Просто відчули, що після багатьох років такого життя ми 
нарешті починаємо спинатись на ноги21.

Справді, стратегічний погляд, закладений у новій рево
люційній теорії, забезпечив розвиток альтернативної політич
ної культури у Польщі, не вступаючи у протиріччя із владною 
структурою.

Коли 1981 року польський уряд вирішив ліквідувати 
Солідарність, це рішення було викликане не лише турботою про 
майбутнє політичної системи та побоюванням, що Солідарність 
може перерости в опозиційну політичну силу, але й тиском з бо
ку Радянського Союзу. Можна уявити реакцію Брежнєва, Сусло
ва та інших затятих ленінців на появу автономної, самовладної ор
ганізації у сусідній Польщі. Вони боялись, що заразний приклад 
Солідарності може викликати такі ж рухи у Східній Європі і навіть 
у Радянському Союзі. Однак, не всі мотиви Ярузельського прого
лосити воєнний стан були пов’язані з небезпекою радянської 
інтервенції. Свідчення про плани розгромити Солідарність у 1981 
році з’явились у польських засобах інформації під час прези
дентських виборів у грудні 1990 року, коли Ярузельський зійшов з 
політичної арени, а президентом було обрано Лєха Валенсу. 
Збройна акція і заборона на діяльність Солідарності готувались 
відразу після підписання гданських домовленостей у серпні 1980 
року, задовго до перших спроб Радянського Союзу вдатись до ти
ску22. Пізніше, коли радянське керівництво змінило свою позицію 
щодо взаємовідносин всередині блоку і Кремль вирішив дати 
можливість кожній країні дотримуватись свого політичного курсу, 
назріла потреба в новому підході. Визначальні і обов’язкові обме
ження, що склались історично, аби створювати кризові ситуації, 
було замінено новими можливостями експериментування.

У Польщі влада не змогла провести економічні реформи, 
зростало соціальне невдоволення, а заворушення серед 
робітників паралізували промисловість. Нескорена 
Солідарність продовжувала активно діяти у підпіллі. Розгалу
жена мережа незалежних видань та інші форми діяльності доз
волили в короткий час відновити спілку і на момент перего
ворів за круглим столом мати надійного політичного актора. 
До 1988 року постало питання про характер політичної систе
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ми і політичну монополію влади у Польщі. Новий ево
люційний підхід привів до революційної ситуації, в якій зви
чайні реформи всередині системи виявились неефективними, 
їх уже пробували, але безуспішно. Ліквідація існуючого поряд
ку шляхом вільних виборів була єдиною альтернативою страж
данням. Англійський політолог Тімоті Гартон Еш прозорливо 
писав: “Події у перші місяці 1989 року у Польщі та Угорщині 
не були звичною спробою якось виправити систему чи нама
ганням опозиції прилаштуватись до старих правил гри; це бу
ло поєднання реформи і революції у специфічній стратегічній 
взаємодії, яка включала взаємну довіру і прийняття урядом 
партнера, тобто демократичну опозицію, яку уряд завжди вва
жав незговірливою. Так, керівники опозиції вперше взяли 
участь в історичній акції, яка могла привести їх до влади”

Дихотомія “Реформа або революція” не мала відчутних 
наслідків у Польщі та Угорщині на початку 1989 року:

Те, що відбувається зараз, схоже на дивний конгломерат реформи 
і революції: “ре-ворм” або “рефо-люція” В обох країнах значною 
мірою був присутній елемент добровільної, цілеспрямованої реформи, 
яка проводилась інтелектуальною меншістю у правлячих комуністич
них партіях, а у випадку з Польщею — військовою і поліційною 
верхівкою. їхній успіх був одночасно беспрецедентною капітуляцією: 
взяти владу, щоб поділити її, і навіть взагалі відмовитись, якщо вибо
ри будуть програні23.

Але це сталося у 1989 революційному році, коли відбулась пе
реоцінка попередніх уявлень тактичного прагматизму і обачли
вості у світлі нової позиції радянського керівництва.

У сімдесяті та вісімдесяті роки перед приходом до влади 
Горбачова, з його новою філософією міжнародних відносин, 
що базуються на верховенстві загальнолюдських цінностей, 
ніхто не міг подумати, що режим у кожній із східноєвропейсь
ких країн можна перервати у такий радикальний спосіб. У 
своїй стратегії опозиція мала розраховувати на довгий і важкий 
шлях будівництва нової соціальної реалії, відмінної від 
офіційної соціальної моделі, заснованої на насильстві та 
брехні.

ПОЛІТИКА АНТИПОЛІТИКИ: ЯК ВИНИКАЄ 
ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

Ніхто не дав кращого пояснення політиці правди, ніж 
чеський драматург і захисник прав людини Вацлав Гавел. Під
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час Празької Весни Гавел був серед незалежних інтелігентів, 
котрі виступили з критикою партійних реформаторів за їхні 
надто обережні спроби порвати з радянською системою. 
Юнаку Гавелу, вихідцю з буржуазної сім’ї, було відмовлено у 
праві відвідувати університет. Він, таким чином, відчув на 
собі дискримінацію режиму, який претендував на роль захис
ника інтересів трудящих. Він зрозумів, що не існувало ніяко
го зв’язку між корисливою демагогією режиму і соціальною 
реальністю в Чехословаччині. У своїх п’єсах письменник по
казав тяжке життя людей у країнах, де нехтувались правда і 
гідність. Після вторгнення радянських військ в його країну 
Гавел відмовився емігрувати, продовжуючи боротьбу на за
хист громадянських прав. Він був одним з фундаторів і одним 
із перших речників Хартії 77. За безкомпромісну боротьбу 
його кілька разів було кинуто за грати. 1979 року група чехо
словацьких і польських дисидентів вирішила випустити сам- 
видавом збірку нарисів під назвою Про свободу і владу. Зважа
ючи на політичну ситуацію у цих країнах, нариси, що вийшли 
друком, вміщували матеріали лише про Чехословаччину, але 
поляки їх читали і були високої думки про якість. Говорячи 
про внесок Гавела до збірки, керівник варшавської філії 
Солідарності Збігнєв Буяк зазначав 1981 року, що нарис Вла
да безвладних дав польській опозиції “теоретичну підтримку, 
теоретичний базис для дій”24. Заслуга Гавела полягала в тому, 
що він вміло синтезував ідеї, прагнення і навіть почуття у 
спонтанній, підсвідомій формі. Нові рухи у Східній Європі 
потребували переконливого теоретичного обгрунтування 
їхньої політичної легітимності. Кожен нарис збірки заслуго
вує на спеціальне вивчення; есе Гавела дають сконцентрова
ний, широкий аналіз характеру влади, дисидентства і опозиції 
у посттоталітарних суспільствах.

Влада безвладних зачіпає кардинальні моральні дилеми лю
дини у суспільстві, де терор став більш витонченим, а ме
ханізми репресії удосконалені до абсолюту. Нариси Гавела 
містять стратегію звільнення людини, альтернативу філософії 
історичної ізоляції і безсилля. Він стверджує, що можна подо
лати логіку ортодоксальності, що свобода є суб’єктивна 
змінна, яку неможливо повністю придушити.

Слід мати на увазі, що нарис торкається політичної і мо
ральної ситуації у “нормальній” Чехословаччині Гусака, країні, 
де забуття перетворилось на офіційну державну політику. Та
кож не слід забувати, що право на окрему думку у тоталітарно
му суспільстві неможливе. Щоб критичні ідеї могли виникну



146 ПОВОРОТ У ПОЛІТИЦІ

ти і мати соціальний ефект, система має бути хоч трохи відкри
тою. Нарис Гавела якраз торкається соціологічних і психо
логічних передумов виникнення критики, а також дає характе
ристику посттоталітарного суспільства. Порівняно із 
сталінськими часами, коли будь-яка форма критики нещадно 
придушувалася, посттоталітарне суспільство дозволяє незначні 
форми прояву незгоди. У таких країнах, як Албанія і Румунія, 
подібний колективний потяг до свободи був неможливий, 
оскільки тамтешні режими зберегли весь свій силовий арсенал. 
У Чехословаччині, Угорщині та Польші ерозія комуністичного 
правління супроводжувалась деяким ліберальним ставленням 
до критики. Лві^риси^ харакгеризуюіь природу такого постто
талітарного суспільства^ По-перше, це — авторита^на система, 
що відтворюється скоріше в силу автоматизму^ ніж через 
звичні мобілізуючі форми інтегрування^та контролю. По-друге, 
головний союзник системи — переконаність людини у немож- 
ловості щось змінити за даних обставин, що співпраця з вла
дою є єдиним шляхом до спокою — втратили свою залякуючу, 
самопаралізуючу силу. Всі ті, у кого є влада і хто її не має, ро
зуміють, що старі міфи більше не існують, але мало хто нава
жується сказати про це відкрито. Меншість шукачів правди — 
ще одна особливість посттоталітарного суспільства — є альтер
нативою існуючому порядку:

Привид бродить по Східній Європі: привид того, що на Заході на
зивають “дисидентством” Привид цей не впав просто з неба. Це -  
природний, неминучий наслідок сучасного історичного етапу розвитку 
системи. Він виник тоді, коли ця система, в силу безлічі причин, не
спроможна більше опиратись на несфальсифіковану, грубу і деспотич
ну владу, нехтуючи всіма іншими думками. Більше того, ця система 
настільки застаріла політично, що вираження інших поглядів практич
но неможливе в рамках офіційних структур цієї системи25.

Основною рисою тієї системи є зміна функції і впливу правля
чої ідеології. Якщо в роки сталінського правління ідеологія на
повнювала життя у монопольний спосіб, змушуючи людину 
брати участь у колективних заходах “революційного натхнен
ня, героїзму, самовідданості”, то у посттоталітарному 
суспільстві владні структури втрачають свою дієвість, настає 
загальна функціональна втомленість всіх інститутів.

^Безперечно, ідеологія присутня у посттоталітарному 
суспільстві, хоча й у залишковій формі, але вона вжеще могла 
і^ати на струнах людей, викликаючи глибокі емоційні настрої. 
Щоб проілюструвати ситуацію, в якій ідеологія виступає все
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сильною і безсилою, Гавел вдається до притчі. Він зображує 
поведінку господаря овочевої крамниці, який у вітрині, серед 
цибулі і моркви, виставив гасло: “Пролетарі всіх країн, єднай
теся!” Звичайно, його мало турбувало, буде чи не буде гуртува
тися світовий пролетаріат. Він також розуміє, що гасло у вікні 
магазину не сприятиме справі пролетарського інтер
націоналізму. Його повсякденні турботи далекі від марксистсь
кого заклику до солідарності робітників всього світу. Постає 
питання: якщо продавець овочів байдужий до змісту цього гас
ла, тоді навіщо він це робить? Гавел відповідає так: виконую
чи цю процедуру, продавець сигналізує владі, яка дала йому 
цей плакат і чекає від нього дисциплінованої соціальної по
ведінки.

Якщо він відмовиться виставити плакат, продавець пору
шить певний зв’язок, порушить правила підпорядкування і за
вдасть шкоди своєму становищу. У всякому разі, він у такий 
спосіб виправдовує свою поведінку. Зрештою, продавець міг 
би запитати: що поганого в тому, що трудящі всього світу 
об’єднаються? А що поганого в тому, що він помістив плакат 
серед цибулі і моркви? Гавел показує, що прихований сенс у 
цьому жесті продавця має безпосереднє відношення до його 
ідеологічної поступливості: гасло є справді знак чи сигнал, що 
має своє чітке призначення. Словами це можна виразити так: 
“Я, продавець овочів такий-то, живу тут і знаю, що слід роби
ти. Я поводжуся так, як від мене вимагається. На мене можна 
покластись і мені ні в чому докоряти. Я слухняний, тому маю 
право, аби мене залишили у спокої”26. Якщо продавець відмов
ляється виконувати цю процедуру, то він цим порушує 
соціально санкціоновані норми.

В умовах посттоталітарного суспільства від людей не чека
ють благоговійного поклоніння лідеру. Достатньо, щоб він чи 
вона прийняли і виконували правила самовідтворення систе
ми. Якщо кожен продавець овочів буде виконувати ці правила, 
система матиме зайвий шанс зберегти себе і продовжити своє 
існування. Звичайно, якби такого продавця змусили публічно 
визнати свою лакейську поведінку, сказали, що він підко
ряється диктату якоїсь невідомої сили, то йому така настанова 
видалась би несправедливою. Він би доводив, що, демонстру
ючи безвинне гасло, він не спричиняє страждань людства. Зре
штою, це гасло давно втратило будь-яку моральну та соціаль
ну вагу, і його більше ніхто не сприймає серйозно. Те, що во
но знаходиться у вітрині, гарантує продавцеві повагу до само
го себе: він робить те, чого хоче від нього влада, але відкрито
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він цього не визнає. Він не каже: “Я безвольний, мені страш
но, тому я говорю неправду” Натомість він говорить: “Я про
сто роблю, хоча й абстрактно, потрібну справу. Я роблю те, що 
маю робити, бо не мені змінювати світ”

Ідеологічне прикриття безправного існування є основним 
підгрунтям посттоталітарної системи.

Таким чином, цей жест допомагає продавцю приховати від себе 
ницість його покірливості і водночас приховати ницість влади. Він хо
ває їх за фасадом високого, того, що має назву ідеологія. Ідеологія -  це 
благовидний спосіб мати зв’язок із світом. Вона дає людям ілюзію то
тожності, гідності і моралі і в той же час допомагає легше позбавитись 
їх. Як джерело чогось “надособистого” і об’єктивного, вона дозволяє 
людям обманювати своє сумління, приховувати їхнє справжнє ставлен
ня, їхній спосіб життя від всього світу і самих себе. Це досить прагма
тичний і в той же час видимо гідний спосіб залишитись вірним уста
леним правилам того, що знаходиться зверху, знизу і по обидва боки. 
Вона спрямована до людей і до бога. Це та ширма, зя якою люди мо
жуть приховувати їхнє “гріховне існування”, тривіальність, їхнє при
стосування до існуючого порядку. Це привід, яким може скористатись 
кожен — від продавця овочів, котрий приховує свій страх втратити ро
боту за удаваною зацікавленістю у єднанні трудящих всього світу, до 
високоповажного урядовця, чиє бажання утриматись при владі завуа
льоване у фразі про служіння робітничому класу. Ось чому основна ви- 
правдовувальна функція ідеології — це вселити в людей (як у жертв, 
так і стовпів посттоталітарної системи) ілюзію того, що система 
фунціонує у гармонії із суто людськими і глобальними законами27.

Ідеологія — це те саме, що відвертий терор, духовна їжа, що си
стема дає своїм суб’єктам, аби приспати їхні сумніви та пере
конати, що їхня поведінка єдино правильна. Зневажаючи 
життєві цінності, ідеологія може освячувати моральні втрати, 
або криміналізувати моральний героїзм. Народження грома
дянського суспільства у Східній Європі несло в собі елемент 
спротиву принижуючій ролі ідеології.

Створення громадянського суспільства означало спробу 
деідеологізувати суспільство, звільнити його від псевдополітич- 
ного маніпулювання, що заважало людині вільно користува
тись основними правами. Захищаючи “реальні життєві цілі” , 
громадянське суспільство реконструює істинний смисл людсь
кої солідарності та відкидає універсалістські претензії політич
ної системи. У всіх країнах Східної Європи боротьба за 
звільнення суспільства велась в ім’я права думати і чинити по- 
іншому. Якщо система робить ставку на підпорядкованість і 
однорідність, то громадянське суспільство базується на твор
чості, оригінальності і винятковості.
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Розкриття брехливої природи постготалітарної системи, 
“сліпого автоматизму”, що забезпечує самовідтворення, є ос
новним завданням новонароджуваного громадянського 
суспільства. Перш ніж запропонувати альтернативу існуючому 
порядку, необхідно зрозуміти характер і суть посттоталітариз- 
му: потрібно упевнитись, що часи показових судів і відвертого 
терору залишились у минулому; що системі бракує справжньої 
підтримки мас — ідеологія неспроможна збуджувати масовий 
ентузіазм; і що система — заснована на неефективності, марній 
траті людської енергії і корупції — все ще продовжує 
функціонувати всупереч здоровому глузду. Всі розуміють, що 
система збанкрутіла, але далеко не всі здатні відкрито порвати 
з нею. Гавел вважає, що джерело увічнення системи криється 
у її здатності маніпулювати символами. Більш за все система 
побудована на семантичному зловживанні:

Постготалітарна система впливає на людей на кожному кроці, але 
робить це ідеологічно відкрито. Ось чому життя сповнене лицемірства 
і брехні: бюрократію уряд називає народним урядом; робітничий клас 
поневолюють в ім’я робітничого класу; повна деградація особистості 
подається як її повна свобода; позбавлення людей інформації назива
ють доступністю; маніпулювання владою називається громадським 
контролем; а зловживання владою називається розвитком влади; роз
ширення імперського впливу подається як підтримка гноблених; обме
ження свободи слова стає вищою формою свободи; фальсифікація ви
борів подається як вища форма демократії; заборона незалежної дум
ки стає передовим науковим світоглядом; окупація — братською допо
могою. Оскільки режим є заручником своєї власної брехні, він мусить 
фальсифікувати все. Він фальсифікує минуле, сучасне й майбутнє. 
Фальсифікує статистику. Режим робить вигляд, що поважає права лю
дини; що нічого не боїться. Він удає, що зовсім не прикидається28.

Майстерний аналіз Гавелом постготалітарної системи дає 
чітке, глибоке пояснення того, як функціонувала брежнєвська 
система. Та система не впливала на людину традиційним бру
тальним чином. Вона робила страждання менш помітним, на
магаючись стерти відмінність між жертвами і мучителями. 
Дистанція між цими двома категоріями майже повністю зни
кає у системі, де кожного змушують говорити неправду. Саме 
через це — бо брехня закладена у самому єстві існуючого по
рядку і є її специфічним джерелом життєздатності — ця систе
ма повинна дотримуватись офіційної доктрини, незважаючи на 
її абсолютні і всім зрозумілі недоліки. Чим абсурдніші ідео
логічні претензії, тим вони значиміші для самовпевненості 
владної еліти.
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Саме ідеологія виправдовує командні методи господарю
вання, обмеження прав людини і “доленосну роль” ко
муністичної партії. Без ідеологічної схеми система б просто 
розпалась. І як тільки ідеологічний фанатизм перестав піджив
люватися з радянського центру, режими у країнах Східної 
Європи розпались як карткові будиночки. Систему ідео
логічних норм, заборон і обмежень, що забезпечували існуван
ня посттоталітарної системи, Гавел назвав “метафізичним по
рядком”:

Метафізичний порядок є фундаментальним і стандартним для всієї 
владної структури; він інтегрує свою комунікаційну систему та забез
печує внутрішній обмін і передачу інформації та команд. Метафізич
ний порядок гарантує внутрішній зв’язок тоталітарної владної структу
ри. Це, наче клей, який тримає її вкупі, її зв’язуючий принцип, інстру
мент її дисципліни. Без цього скріплюючого засобу тоталітарна систе
ма не змогла б існувати; вона б розпалась на окремі частки, які б хао
тично натикались одна на одну у своєму нерегульованому русі. Вся 
піраміда тоталітарної влади без цього зв’язуючого елементу розпалася 
б унаслідок своєрідного матеріального вибуху29.

Такий ідеологічний фетишизм не спирається на жодну форму 
переконання. Символи, що виправдовують цю систему, по
винні підтверджуватися практичною поведінкою окремих осіб. 
Не обов’язково, щоб вони вірили у ці псевдоцінності, просто 
всі знають, що ніхто не говорить правду. Саме це є ключем до 
посттоталітарного механізму влади: прикидатись, симулювати 
свої переконання, умовності, що переходять у всеохоплюючий 
механізм самообману:

Людині не обов’язково вірити у ці містифікації, вона має поводи
тись так, наче вона мовчки пережила, або має пережити все це, або ж 
спокійно жити з тими, хто їх вигадує. Для цього вона мусить жити се
ред брехні. І не обов’язково приймати брехню. Достатньо, що вона 
пов’язала життя з нею і живе в ній. Бо таким чином людина утверджує 
цю систему, творить її, є часткою цієї системи30.

Моральна інертність населення -  найкращий союзник 
посттоталітарної влади. Система працює доти, доки людина 
сприймає і терпить неправду, доки пересічний громадянин, 
скажімо, продавець овочів, продовжує сприймати ідеологічну 
дурницю, хоча знає, що вся ця риторика не що інше як брех
ня. Тому проблемою є не просто знайти корінь зла у самій 
владі, а й зрозуміти, наскільки кожна особа “прив’язана” до 
владної структури. Одні безпосередньо відповідальні за репре
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сивні дії, інші освячують існуючий порядок своєю покірністю 
і небажанням говорити правду. На думку Гавела, здатність си
стеми перетворювати свої жертви на співучасників відрізняє 
посттоталітарний режим від класичних диктатур. Сама думка 
про зміни відпадає, і людина намагається змиритися з тим, що 
здається єдино можливою формою існування. Вона приймає 
демагогію системи; повторює її і, таким чином, сприяє цій си
стемі. Ця співучасть не лише є наслідком моральної слабкості, 
кар’єризму чи байдужості, але й відчаю, безвиході із ситуації.

Шизофренічний посттоталітарний порядок проникає не 
лише на соціальному та соціологічному рівні, він також зачіпає 
психоемоціональну інфраструктуру людини. Коли продавець 
овочів демонструє смішне гасло про пролетарську єдність, він 
посилає сигнал світові, що не бачить іншого шляху для нор
мального життя без наївного, сліпого виконання офіційних на
казів. Прозріння починається на індивідуальному рівні, як 
відмова від імперії брехні і бажання жити по правді. Альтерна
тива всеохоплюючій брехні — це наслідок зовнішніх факторів, 
вона з’являється тоді, коли людина, як наш знайомий прода
вець овочів, відмовляється від того, що вважає гротескною 
формою самозречення. Людина вирішує, що хоче жити згідно 
із своїми переконаннями і почуттями. Жити по правді. Звичай
но, коли наш продавець більше не виставляє гасла у вітрині, 
або пізніше, коли він відкриває рота, щоб покритикувати своїх 
зверхників за зловживання, він викликає невдоволення тих, 
хто ще не наважився на це, або залишається у полоні офіційної 
брехні. Вони відштовхують його, лають за те, що він порушив 
правила. Для них він відступник, що осмілився продемонстру
вати, що не можна бути рабом вічно, що людина покликана 
стверджувати людські якості, навіть якщо це якимось чином 
зашкодить її становищу.

Смисл спротиву цього продавця виходить за межі особисто
го, і система реагує відповідним чином, вчуваючи в такій по
ведінці загрозливий вплив:

З боку продавця це не був звичайний, індивідуальний вчинок, ізо
льований у своїй унікальності, а щось набагато серйозніше. Порушив
ши правила гри, він зіпсував усю гру. Він зруйнував світ примарних 
явищ, самі підвалини ситеми. Він підірвав владну структуру, розірвав
ши те, що тримало її вкупі. Продемонстрував, що таке жити брехнею. 
Він проламав хвалений фасад системи, щоб показати справжній фун
дамент, на якому тримається влада. Він сказав, що король голий. А то
му що король справді голий, сталось щось надзвичайно небезпечне: 
своїм вчинком продавець апелює до всього світу. Він дав змогу всім за
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зирнути за лаштунки. Продемонстрував, що можна жити правдою. 
Жити неправдою можливо, коли система універсальна. Цей принцип 
має бути всепроникаючим. Взагалі не існує умов, за якими він міг би 
співіснувати з тими, хто живе по правді, тому кожен, хто виходить за 
рамки, заперечує його і порушує його цілісність31.

Пробудження продавця означає прямий виклик системі. В ос
нові посттоталітарної системи лежить узагальнене лицемірство. 
Знову-таки, кожен розуміє, що система наскрізь просякнута 
відвертою, рутинною брехнею, але говорити про це відкрито 
вважається справжнім божевіллям. Жест продавця кидає вик
лик всім табу, що існують в місті; він представляє іншу форму 
поведінки, що дозволяє людині жити правдою, тобто по суті 
просто жити. А жити брехнею означає псувати життя, змушу
ючи себе постійно йти проти власного сумління, постійно со
ромитись свого самоприниження.

Отже, виклик продавця являє собою акт бунтарства. Цим 
він підриває важливі устої усталеної системи, впевненість, що 
її підлеглі змушені будуть завжди говорити неправду:

Жити правдою у посттоталітарному суспільстві має більш ніж про
сто екзистенціональний вимір (повернення людства до природного се
редовища), або духовний вимір (розкриття дійсності такою, якою вона 
є), або моральний вимір (показати приклад для інших). Воно несе в 
собі також політичний вимір. Якщо основним принципом системи є 
життя, засноване на брехні, то не дивно, що життя по правді становить 
головну загрозу такій системі. Ось чому вона має бути ліквідована 
найрішучішим чином32.

Рішення особи розірвати зачароване коло співучасті з існу
ючим режимом і висловити свою власну правду є передумовою 
відродження громадянського сусупільства. Кожен, хто стає на 
цей шлях, сприяє реорганізації незалежного життя суспільства, 
формуванню його багатогранності. Система, безперечно, нама
гатиметься опорочити цю людину, переконати інших, що така 
поведінка не може диктуватись благородними намірами і є 
скоріше проявом нездорового глузду або нездійсненних праг
нень. Конфлікт між репресивною машиною і окремою особою 
нерівний, і далеко не всі витримують страждання, пов’язані з 
такими нерівними умовами. Наприклад, учасники Хартії 77 
провели два довгих роки у в’язницях, їх змушували виконува
ти принизливі роботи, а засоби масової інформації система
тично обливали їх брудом і ображали. Стати політично актив
ним, бути учасником неофіційної громадянської ініціативи — 
це наступний крок, коли викристалізовується політичний
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вибір. Незважаючи на те, що Хартія 77 із самого початку ро
била ставку на плюралізм і не виробила чіткої політичної філо
софії, саме її існування являло собою політичне явище. В той 
же час, як вважає Гавел, жити правдою не обов’язково означає 
прийняти політичне рішення. Не слід переоцінювати значення 
окремих випадків, коли людина відмовляється співпрацювати з 
режимом. Відправною точкою такої відмови від логіки присто
сування є рішення припинити говорити неправду, мати свій 
погляд на дійсність, відмовитись вихваляти та виправдовувати 
існуючий порядок, утверджувати власну духовну свободу — це 
форми життя за законами правди, які врешті-решт мають 
зіткнутися з монополістською політикою системи. Жити прав
дою не повинно бути показовим і не обов’язково нести в собі 
елемент мучеництва. Гавел підкреслював:

Говорячи про життя за законами правди, я не маю на увазі лише 
продукт концептуальної думки, як наприклад, протест чи лист від 
представників інтелігенції. Це може бути будь-що, чим індивід чи гру
па людей виражають протест проти махінацій: від листа, написаного 
групою інтелігентів до робітничого страйку, від рок-концерту до сту
дентської демонстрації, від відмови брати участь у фальсифікованих 
виборах до промови на якомусь офіційному з’їзді і навіть голодування. 
Якщо стримування життєвих цілей процес складний і якщо воно ба
зується на багатогранному маніпулюванні всіх проявів життя, тоді 
вільне вираження життя опосередковано загрожує посттоталітарній си
стемі у політичному сенсі, в тому числі у формах вираження, яким в 
інших соціальних системах ніхто не надає особливого політичного зна
чення33.

Реакція влади на виклики молодих громадянських 
суспільств у сімдесяті та вісімдесяті роки була різною залежно 
від кожної окремої країни. Можливості для розвитку ініціатив 
в Угорщині Яноша Кадара та Польщі Едварда Терека були 
більші, порівняно з Чехословаччиною Густава Гусака або Ру
мунією Ніколає Чаушеску. Крім того, після започаткування 
Горбачовим політики гласності та перебудови, активісти гро
мадянського руху у країнах-членах Варшавського Пакту поба
чили в радянському русі на оновлення можливість запровад
ження змін у своїх країнах. Коли радянський лідер відвідав 
НДР 1987 року, молодь Східної Німеччини, вітаючи 
Горбачова, не лише схвалювала його політичний курс, але й 
виявляла невдоволення консервативною політикою Еріха Хо- 
некера і його колег у керівництві СЄПН. У Румунії, де Чауше
ску вважав за честь проводити політику, відмінну від політики 
Радянського Союзу, реформи Горбачова піддавались критиці
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на офіційному рівні, а компартія посилила тиск на всі сфери 
суспільного життя. Опозиція у цій країні носила індивідуаль
ний характер — наслідок пильності всюдисущої служби безпе
ки і хворобливої реакції Чаушеску на найменший прояв кри
тики. Але навіть у цій країні можна було жити за законами 
правди. Такі активісти, як Раду Філіпеску (молодий інженер з 
Бухареста, який розповсюджував листівки, спрямовані проти ре
жиму Чаушеску) та Дойна Корня (доцент університету з міста 
Клуж, яка посилала листи на ім’я Чаушеску, протестуючи про
ти його згубної політики) — свідчення того, що навіть у таких 
несприятливих умовах можна діяти, як належить людині. Опо
зиціонери у Румунії й Болгарії наражались на більшу небезпеку, 
ніж такі ж борці у толерантніших країнах радянського типу. 
Відсутність у Румунії таких органічних рухів, як Солідарність, 
або навіть інтелектуальних ініціатив Хартії 77 не означає, що 
незалежне життя суспільства було повністю придушене. Його 
абсолютне знищення взагалі неможливе. Навіть в Албанії, цій 
найбільш ізольованій сталінській цитаделі у Східній Європі, як 
тільки-но стих тоталітарний терор, у країні вибухнули сту
дентські акції протесту і інші форми активної діяльності.

Аналізуючи одісею громадянського суспільства у Східній 
Європі, важливо враховувати конкретні політичні обставини, 
за яких велась боротьба за створення незалежних суспільств: 
від “ліберального деспотизму” Кадара до етноцентричної, па- 
раноїдальної диктатури Чаушеску. Гавел доречно вказує, що 
при розгляді розвитку громадянського суспільства у різних 
країнах необхідно звернути увагу на два критерії. По-перше, 
оцінюючи значення незалежницької діяльності, не слід підхо
дити до неї у суворо порівняльному плані (стан речей однієї 
країни порівняно з іншою), а розглядати у світлі існуючої си
туації конкретної країни:

Те, що може здатись з погляду іншої країни надто кволим, недо
статнім і обережним проявом незалежності, зовсім по-іншому сприй
мається на місці. Приклад: якщо румун відверто критикує умови у 
своїй країні, його потуги до незалежності можуть видатись мізерними 
порівняно із ситуацією та її можливостями в Угорщині в той час, як в 
Румунії це може бути сприйнято майже як вибух. Таким чином, акція, 
яка в одній країні в певний відрізок часу могла б пройти непоміченою 
серед багатьох аналогів і більш радикальних дій, в інший час може до
корінно сколихнути суспільство34.

По-друге, соціальна значимість такої діяльності не обов’язко
во повинна відобразитись на кількості її учасників:
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Суть у тому, що ця діяльність завжди має поле прихованого впли
ву, потенційне значення якого неодмінно випливає з величини фено
мену, який він створює. Відомо, що членів Хартії не так вже й багато, 
однак значна частина суспільства знає про їхню роботу (принаймні, 
значна частина тієї частини суспільства, яка продовжує цікавитись 
громадськими справами, про яких можна сказати, що вони “роблять 
історію”, або знають про це із зарубіжних радіопередач)35.

Справа морального відродження суспільства не дає негайних 
результатів. Навпаки, ідея соціальної самоорганізації містить в 
собі довгострокову стратегію, “тривалий похід” проти 
офіційних структур, спочатку на низовому рівні неформально
го зв’язку, а потім шляхом розширення цих ініціатив і перетво
рення їх на справжній громадянський рух. Так було в Польщі, 
коли РКО спочатку складався із невеличкої групи активістів, 
котрі перейнялися думками і сподіваннями широких верств 
суспільства.

Коли у серпні 1980 року стався соціальний вибух, РКО за
вдяки своєму моральному авторитету забезпечував рух Солідар
ності стратегічними концепціями та політичними консуль
таціями. Не слід недооцюнювати виховну роль цієї групи лю
дей, які вибрали дорогу правди. Однак це не означає, що вони 
абсолюно незалежні від офіційного суспільства. Оскільки дер
жава є єдиним роботодавцем, і всі форми громадської по
ведінки — від торгівлі до освіти — знаходяться в її руках, не
можливо бути абсолюно незалежним. Але залишається бороть
ба за розширення індивідуальної автономії, або краще сказати, 
за зменшення залежності людини від держави. Гавел сказав 
про це так:

Навряд чи існує певний невеликий анклав “абсолютно незалеж
них” людей в океані “повністю залежних людей” без будь-якого зв’яз
ку між ними. Існує анклав “відносно незалежних” осіб, які наполегли
во, крок за кроком, непомітно збагачують “відносно залежне” середо
вище духовним і моральним змістом своєї незалежності, підтримуючи 
у такий спосіб ту йоту незалежності, що залишилась, яку вдалося збе
регти36.

Справді, коли 1989 року в Чехословаччині виникла політична 
ситуація і влада почала виявляти ознаки розгубленості, Хартія 
77 стала притягальною силою для тих, хто ще не порвав із си
стемою.

Хартія 77 мала більше значення для “оксамитової рево
люції” в Чехословаччині, ніж реформістські мріяння колишніх 
організаторів Празької Весни. Зрештою, режим Дубчека (як, до
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речі, і Горбачова) не зміг відмовитись від прогнилої ленінської 
моделі і передати владу партійної еліти суспільству. Після 
більш як сорока років фанатизму і повчань, коли в голови лю
дей втовкмачували ідеологічну брехню, у всьому регіоні народ 
зневірився у будь-яких рятівних доктринах. 1989 року в Чехо- 
словаччині був відсутній тиск з боку суспільства з метою відно
вити експериментування соціалізму з людським обличчям, а 
напрямок революції виходив за рамки простого бажання лібе
ралізації. Своїм трансідеологічним характером Хартія 77 стала 
передвісником нової політичної форми, типової для постко
муністичного порядку — громадянського суспільства. Крім усьо
го іншого, Хартія 77 втілювала ідею толерантності; саме дух 
діалогу, що займає чільне місце у творчості і громадській діяль
ності Гавела, робив Хартію 77 вартою довіри у мирному пере
ході до плюралізму. Подібно до РКО у Польщі, Ініціативи ми
ру і прав людини у НДР (рух, що виник у середині вісімдесятих 
років), Московської групи довіри у Радянському Союзі та Демо
кратичній опозиції в Угрощині, Хартія 77 символізувала політи
ку довіри, надій і солідарності націй. Роблячи захист прав лю
дини головною турботою, ці рухи підірвали систему у її най- 
вразливішому місці. Вони продемонстрували можливість зму
сити можновладців відповісти за свої ганебні вчинки і те, що 
такий контроль може мати вплив на дії уряду.

Ретроспективно діяльність РКО і Хартії 77 була стратегічно 
правильною і історично дієвою. Вона спричинила важливі пе
ретворення у цих країнах та створила зародок контрвлади, що 
мала прийти на місце занепадаючих комуністичних режимів 
під час соціального зрушення 1989 року. У своїй стратегії гро
мадянське суспільство заперечує гегемонію комуністичної 
партії, утверджуючи істинний плюралізм. На початку зарод
ження громадянського суспільства у Східній Європі, коли роз
починали діяльність такі люди, як Гавел і Міхник, було надто 
мало підстав сподіватись, що ці режими розваляться у перед
бачуваному майбутньому. Навіть такий тонкий аналітик ситу
ації у Східній Європі, як Тімоті Гартон Еш, передбачав, що 
найвірогіднішим сценарієм майбутнього у цьому регіоні буде 
подальший розпад режимів у формі “оттоманізації” Інші, як, 
наприклад, Мілан Кундера, повністю відкидали історичне зна
чення Східної Європи для світу. Проте громадянські активісти 
у цьому регіоні розуміли, що їхні дії мали підірвати владу, що, 
заперечуючи офіційну форму політики, засуджуючи її фальши
ву природу, вони прокладали шлях до нової політичної форми, 
їхній моральний протест мав політичний підтекст, подібний до
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вибуху — він проголошував стратегію ненасильницького опору 
спробам системи зробити людину слухняним інструментом.

Хартія 11 продемонструвала, що питання, які мали відсто
ювати нові рухи, не обов’язково повинні носити політичний 
характер. Неформальне об’єднання людей, які вирішили жити 
за законами правди, не ставить за мету кидати виклик дикта
турі безпосередньо. Перш за все це має бути моральний спро
тив: вони викривають аморальність уряду, невідповідність ви
соких слів і вчинків. Першим актом Хартії 11 став протест 
проти суду, організованого режимом Гусака над групою моло
дих рок-музикантів Пластичні люди всесвіту. Захист молодих 
музикантів, які просто хотіли жити своєю правдою (вона, зви
чайно, відрізнялась від офіційної) уже сам по собі носив 
політичний заряд. Те, що вони стали на бік рок-музикантів, не 
мало нічого спільного з естетичними уподобаннями. У такий 
спосіб вони заперечували право цієї системи визначати межі 
людської свободи. Кидаючи людей за грати за художню єресь, 
система заявляла про своє право безперешкодно втручатися у 
судьби людей. Це була відкрита війна свободі людини. Тому за
хист молодих рок-музикантів означав захист самої ідеї людсь
кої свободи і гідності. Це саме можна сказати і про захист па
цифістів або екологів, яких переслідували за критику міліта
ристського курсу офіційної влади на заподіяну шкоду навко
лишньому середовищу. Як зазначав Гавел, спротив з боку без
правних не має чітко вираженого політичного спрямування. 
Політика антиполітики полягає саме у цій обережній, не
нав’язливій спробі повернути втрачену людську гідність:

В умовах постготалітарного правління реальною передумовою для 
рухів, що поступово переростають у політично значимі явища, не 
обов’язково мають бути відверті політичні конфронтації між різними 
політичними силами чи концепціями. Ці рухи, як правило, виникають 
будь-де, у набагато ширшій “позаполітичній” сфері, де брехня кон
фронтує з правдою, тобто коли вимоги постготалітарної системи всту
пають у конфлікт із справжньою життєвою необхідністю... Тоді таке 
протиріччя набирає політичного характеру, не тому що стихійна 
політична природа цілей вимагає, щоб її почули, а тому, що (врахову
ючи складну систему маніпулювання, на якій тримається постто- 
талітарна система і від якої також залежить) кожне волевиявлення лю
дини, кожна спроба жити правдою неодмінно стає загрозою для сис
теми і в результаті перетворюється на політично значиме явище37.

Перетворення політики на ритуал в офіційній сфері, її 
знецінення через постійне спотворення фактів, прихід до вла
ди псевдоеліти, чиє просування по службі забезпечено такими



158 ПОВОРОТ У ПОЛІТИЦІ

критеріями, як покірність і субординація, замість розуму і чес
ності, — все це викликає неповагу до самого поняття “політика”.

У посттоталітарних системах на політику дивляться як на 
лакейське заняття. Ті, хто цінує людську свободу, скоріше обе
руть будь-яке інше заняття — від музики до окультизму, від 
буддизму до ікебани, від джазу до трансцедентальної медитації. 
Таке відчуття, що політика пов’язана із злими силами, що 
нічого хорошого не можна чекати від професійних політиків, в 
той час як керівниками дисидентських рухів є письменники, 
поети, лікарі і філософи. Саме тому трансформація політики 
має відбуватися поза офіційними рамками політики. За слова
ми Гавела, цей етичний бунт відбувається у “реальній сфері 
потенційної політики у посттоталітарній системі”. Саме поза 
порочністю і порочним колом влади політика набуває нових 
ознак, позбавлених ідеологічних помилок.

Антиполітика, яку відстоюють дисиденти країн Східної 
Європи, не визнає домінуючого принципу реальності як зви
чайної містифікації. Наводимо слова угорського письменника 
Дьордя Конрада, автора низки чудових романів, таких, як Той, 
що програв і Громадський діяч, а також провокаційного нарису, 
що мав багатозначну назву Антиполітика:

Антиполітика — це політична діяльність тих, хто не хоче бути політи
ками і відмовляється брати участь у владних структурах. Антиполітика — 
це організація незалежних форумів, до яких можна апелювати із скарга
ми на політичну владу; це — контрвлада, яка може взяти владу, але не 
хоче. Владу, яку вона вже має в силу свого морального і культурного 
впливу... Антиполітика і уряд діють у двох різних вимірах, у двох окре
мих площинах. Антиполітика не підтримує уряд і не виступає проти; це
-  щось інше. Люди, задіяні в ній, добре знають своє місце; вони ство
рюють мережу, що контролює політичну владу, чинить тиск на саму ос
нову їхнього культурного і морального стану, але не шляхом виборів. Це 
їхнє право і обов’язок, а над усе — їхній самозахист38.

Ці слова Конрада передають масову зневагу у країнах Східної 
Європи до того, що називають імперіалізмом політики, або 
політизацією всіх сфер життя. На його думку, практику анти- 
політики, мистецтво демократичного протистояння слід втілю
вати, аби обмежити вплив уряду на особисте життя окремої 
людини. Тому громадянське суспільство — це також стратегія 
відновлення форм людської співпраці і спілкування, що існу
ють поза державним контролем:

Оскільки політика до країв наповнила наше життя, я хотів би ба
чити зворотній процес. Ми повинні деполітизувати наше життя,
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звільнити його від політики як від якоїсь інфекції. Я прошу, щоб дер
жава робила те, що має робити, але робила це добре. Однак вона не 
повинна займатися справами, що є прерогативою суспільства. Ось чо
му я називаю демократичну опозицію не політичною, а антиполітич- 
ною опозицією, оскільки її основною діяльністю має бути робота, 
спрямована на роздержавлення39.

Антиполітика стає стимулюючим принципом, колективним зу
силлям, спрямованим на те, щоб обмежити вплив держави на 
суспільство і повернути права людини як кінцеву і невід’ємну 
цінність:

Ідеологія демократичної опозиції розділяє з релігією віру в те, що 
гідність особистості (як своєї, так і інших) є фундаментальною 
цінністю, що не вимагає жодних пояснень. Автономія і солідарність 
людей — це дві основні цінності, що взаємно доповнюють одна одну, 
до яких демократичний рух відносить інші цінності... Культура авто
номії протестує проти того, щоб ставити будь-який інститут вище 
гідності окремих людей. Якщо державу, силову структуру чи світовий 
ринок хтось назве абсолютною цінністю, виникне опозиція, з поси
ланням на європейську традицію, аби довести, що ця начебто найви
ща цінність далека від універсальної і насправді являє собою лише 
особливий інтерес певної групи людей. Саме ця критика ідеології дає 
можливість демократичній опозиції у Східній Європі зробити свій вне
сок до культури самовизначення для осіб, груп людей, нації і конти
ненту в цілому40.

ОПОЗИЦІЯ У ПОСТТОТАЛІТАРНИХ СУСПІЛЬСТВАХ

Якщо опозиція до держави, що стала абсолютною цінністю, 
неминуча, то хто тоді дисиденти, які насмілились кинути виклик 
системі і запропонували інші цінності, що виходять із поваги до 
правди і людської гідності? Слово дисидент придумали західні 
журналісти, і багато критиків суспільств радянського блоку вис
ловили застереження щодо доречності цього терміну. Якщо такі 
люди, як Вацлав Гавел та Ян Паточка у Чехословаччині, Дьордь 
Конрад та Міклош Харасті в Угорщині, Пауль Гома та Дорін Ту- 
доран у Румунії, Роберт Хавеман та Вольф Бірман у НДР або 
Мілован Джідас у Югославії, які передбачили появу дисидентст- 
ва як міжнародного руху, є його уособленням, то взагалі диси
денти — це опозиційна інтелігенція, яка дійшла висновку, що 
мовчання рівнозначне співпраці із системою. Як вважає Гавел, 
дисидентів можна розпізнати за критеріями:

По-перше, вони висловлюють свої критичні погляди послідовно і 
систематично, “у певно визначених рамках, і через це їх знають на За
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ході” По-друге, завдяки їхній моральній позиції і через те, що вони 
позбавлені основних прав людини, дисиденти користуються особли
вою повагою у громадськості. Хоча ця повага рідко проявляється 
відкрито, влада добре знає про популярність дисидентів і не вдається 
до радикальних репресивних методів проти них (а якщо вдається, мо
же чекати політичних ускладнень, в тому числі у міжнародних відно
синах). І по-третє, як ми переконались, дисиденти — це люди, які 
схильні висловлювати думки у письмовій формі: це — люди інтелекту
ального плану, тобто вони “пишуть” для тих, для яких написане сло
во є основним, -  а нерідко і єдиним -  доступним засобом, і це при
вертає до них увагу, особливо із-за кордону41.

У своїй книзі Оксамитова в'язниця Міклош Харасті, один із 
найвідоміших дисидентських філософів Угорщини, дав тлума
чення того, як інтелігенти стають дисидентами. Книга має 
особливе значення, оскільки в ній ідеться про кадарівський ек
сперимент “м’якої диктатури”. Суть компромісу Кадара поля
гала у мовчазній угоді між владою і суспільством. Режим нада
вав матеріальні блага і обмежену автономію, поки суспільство 
не виступало проти “батьківських пріоритетів режиму”, вклю
чаючи право відбирати пам’ять, шельмувати революцію 1956 
року і вважати неприйнятною будь-яку розмову про характер 
радянсько-угорських відносин. Іронічно приймаючи точку зору 
кооптованого художника, книга Харасті звучить надзвичайно 
скептично. Він немовби говорить, що лише безнадійні роман
тики можуть чинити опір режиму, який своєю надто м’якою ре
пресивною політикою майже повністю унеможливив появу ак
тивної критики. Тому дисиденти видаються як чужорідний еле
мент у середовищі, де панують конформізм і покірність:

Ці рідкісні птахи фактично являють собою інтелектуальне пород
ження втраченої цивілізації, чий заклик до демократії, прав особи і 
критичної думки залишив помітний, хоча поступово зникаючий слід. 
Як представники нової культури, вони мають лише спотворене уявлен
ня про стару культуру. їхня вірність минулому — і вперте невизнання 
нового — видає їхнє справжнє походження... Ці екзотичні сироти не 
провіщають нічого, крім власної загибелі; представники вмираючого 
виду, вони нездатні розмножуватися у цьому новому світі, в якому 
швидко зникають42.

Написана до появи Солідарності, книга Харасті передала по
чуття відчуженості і навіть безпорадності поодиноких грур ди
сидентів у країнах Східної Європи. У письменницькій мелан
холії можна простежити страх автора, що удавана вірність все- 
проникаючій офіційній ідеології, з її лицемірством і своєко
рисливими деклараціями, може стати другою натурою:
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Наш ідеологічний конформізм однак не заважає нам посміхатись, 
коли ми повстаємо проти догми. Нерідко чиновники і художники 
сміються разом. Будучи людьми освіченими, ми вважаємо літургію оз
накою забобонності — ідолопоклонством, дитячими крайнощами, 
порівняно з нашою природною, невимушеною поведінкою, яку ввібра
ли з молоком матері. Але наш цинізм — це зарозумілість, що не впли
ває на нашу поведінку. Марксизм залишається нашим уявним понят
тям громадської відповідальності. Це — легенда, що формує наші ідеї 
про служіння народу. Це — зручний евфемізм, як та казка про лелеку, 
що її розповідають дітям43.

Художник Харасті являє собою уособлення закритого просто
ру, де нема руху, нема відчуття власної переваги. Все відбувається 
так, наче партія встановила владу навічно, і будь-який опір 
сприймається як свого роду донкіхотське (безвідповідальне) 
мрійництво. Удавана толерантність Кадара не мала жодного 
впливу на реальний стан системи. Влада, як і раніше, залишалась 
у руках комуністичної номенклатури, яка зуміла улестити 
інтелігенцію і виробити в них почуття самозакоханості. Але як 
одного разу сказав ідеолог партії Дьордь Акцель: “вироблення 
правил гри, важливих умов і наглядові функції, природно, зали
шаються компетенцією соціалістичної держави”44. За таких умов 
показної загальної єдності, коли всі осередки опозиції зникли, як 
може особа реалізувати свою незалежність? Уявний державний 
художник Харасті, котрий готовий виправдати свій компроміс, 
заперечуючи значення альтернативних форм поведінки, стверд
жує: “у нашій цивілізації існуює лише два типи дисидентів: 
Наївні Герої і Художники-Нонконформісти. Але їх всіх не 
сприймають всерйоз”45. Однак сумні коментарі Харасті не відки
дають думки про існування дисидентства. Через кілька років 
після написання книги її автор мусив визнати:

Гадаю, мені не слід захищати в цій книзі власне бачення дисидент
ства. Цією книгою я мав намір заперечити навмисні перебільшення. 
Сподіваюсь, що її публікація є доказом, який розвіює відчай, що 
міститься в книзі. Саме тому я вирішив говорити переважно від третьої 
особи, голосом державного художника, а не прилучатися до хору моїх 
співвітчизників у їхньому воланні до романтичного індивідуалізму46.

Доля дисидентів являє собою предмет насмішок з боку само- 
вдоволеної офіційної інтелігенції, що зручно пристосувалася 
до існуючої системи і користується її благами за свою лакейсь
ку працю.

З погляду на інституційну монолітність, представлену куль
турою держави, дисиденти являють собою порушників спокою,
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які дотримуються анахроністських принципів щодо свобод лю
дини. На думку державного художника, їхнє місце на задвірках 
суспільства, оскільки нова цивілізація не може і не бажає 
приймати їх. Деякі їхні ідеї можна використати в офіційній 
платформі, вилучивши з них вибухову сутність. Прикладом мо
же слугувати привласнення партійною ідеологією Радянського 
Союзу терміну “гласність”, який задовго до цього був гаслом 
демократичного руху самвидаву. Реформаторські режими ка- 
дарівського типу також знали, як привласнювати і в такий 
спосіб знецінювати такі терміни, як плюралізм, діалог, 
відкритість та інші високі ідеали, за які боролися дисиденти.

В Угорщині говорять, що якби Солженіцин жив у цій країні, його 
призначили б головою Спілки письменників з часом. І тоді б ніко
му було писати Архіпелаг Гулаг\ а якби хтось знайшовся, Солженіцин 
проголосував би за його виключення. Така загальна думка щодо куль
тури “прогресивної цензури” Ми вважаємо неприйнятними крайнощі
— державу, яка нездатна провести реформи, і художника, який нездат
ний пристосуватись47.

Вбивчий сарказм Харасті розбиває логіку культурного бюро- 
крата-інтелігента, який перетворився на державного лакея. Для 
нього благородне небажання дисидента змиритись із прини
женням означає фатальну психологічну потворність. Усунутим 
з культурної індустрії державного соціалізму, дисидентам 
відмовляють у праві бути іншими. Держава залишає за собою 
право не лише карати їх, але й “переглядати” в разі зміни в 
“лінії партії” та приходу до влади нового керівника з пакетом 
нових обіцянок. Персонаж Харасті — думки якого розходяться 
з думками автора — вважає дисидентів “необхідністю” для пов
ноти нового погляду на посттоталітарний комунізм:

Назріває епоха більш щедрих перспектив. Як у древніх багатост
раждальних імперіях, мандарини-зрадники могли зводити 
буддійські монастирі. Подібним чином сучасна соціалістична дер
жава вважає своїх впертих дисидентів членами якоїсь потворної, чу
дернацької секти мізантропів, яким набридло те, що народ вихову
ють проте вважає їх безвинними і такими, що можна використа
ти... Потім декого з них “відкриють по-новому” і “виправлять” 
Подібні рішення приймаються центральною владою. Коли до влади 
приходить новий керівник, оголошуються амністії. Майже кожен 
дисидент може розраховувати на те, щоб стати частиною офіційної 
програми, коли доходить до того, щоб викрити прорахунки попе
реднього режиму48.
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Коли Харасті писав свою книгу на початку вісімдесятих 
років, Угорщина вважалася найпрогресивнішою країною ра
дянського блоку у сенсі внутрішньої лібералізації. Порівняно з 
Румунією, Східною Німеччиною і Чехословаччиною, ставлен
ня до дисидентів було відносно лояльним, хоча державна ма
шина робила все, аби перешкодити їхнім зусиллям вибратись 
із політичного гетто і налагодити зв’язок із ширшими верства
ми суспільства. Поліція регулярно обшукувала підпільні дру
карні, дисидентів допитували і навіть били. Однак режим уни
кав масових організованих погромів. Коли економічна ситуація 
погіршилась, а зміни в СРСР вселяли нові політичні надії, 
Угорщина Кадара перестала бути “ найщасливішою казармою 
соціалістичного табору”. Молодь радикалізувалась, а демокра
тична опозиція перетворилась на всенародну політичну силу. 
Не залишаючись в тіні, дисиденти, а серед них і Харасті, ста
ли архітекторами переходу до посткомунізму. У постскриптумі 
до книги, що вийшла 1987 року, Харасті визнав, що зміни у ра
дянській системі, запроваджені Горбачовим, та нова хвиля де- 
сталінізації внесли корективи у деякі його сумні передбачення. 
На його переконання, ера Горбачова означала, що радянське 
керівництво вдасться до тих самих методів, які забезпечили ча
стковий успіх експерименту “оксамитової в’язниці” в Угор
щині, проведеного під орудою Кадара:

Я назвав цю модель “постсталінським”, “м’яким” або “цивільним” 
варіантом комуністичного режиму, на противагу “сталінському”, 
“твердому” або “воєнному” стилю правління... Справді, угорська мо
дель представляла більш раціональний, більш нормативний і більш то
лерантний варіант керованої культури. Пан Горбачов розуміє, що для 
того, щоб мати справді повноцінне суспільство з сучасною еко
номікою, він повинен підняти моральний дух інтелігенції, що занепав, 
дати їй можливість визначати майбутнє49.
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Антиполітика намагається поставити політику на її місце і переко
натися, що остання залишиться там, не виходячи за межі належного їй 
місця захисту і покращення правил гри у громадянському суспільстві. 
Антиполітика є рисою громадянського супільства, а громадянське 
суспільство — протилежністю воєнному суспільству.

—Дьордь Конрад

Розвиток громадянських суспільств у державах радянського 
блоку не може бути відокремлений від існування автономних 
центрів незалежної думки. Вони існували всередині правди і 
часто виглядали як жести морального ідеалізму з невеликою 
соціальною вагою, проте їм було призначено стати рушійною 
силою у створенні альтернативних способів мислення і дій. Та
ке стає яснішим, якщо врахувати, що наріжним каменем 
контрсуспільства є суто особисте рішення кожного індивідуу
ма проголошувати його або її незалежність на розумовому 
рівні. За словами Гавела: “Що таке незалежне життя у 
суспільстві? Спектр його проявів дійсно дуже широкий. Він 
включає все: від самоосвіти і роздумів щодо влаштування світу, 
через вільну творчу діяльність до більш складних різно
манітних вільних громадянських ініціатив, не обминаючи ви
падки незалежної соціальної самоорганізації”1. Нова політика, 
яка полягає у неофіційній ініціативі громадян (як протиотруті 
паралізуючому тиску бюрократичного левіафана), заохочує по
яву експериментів багатоликого активізму на найнижчому 
рівні і підтримує зміни, що йдуть радше від безпосередніх рухів 
знизу, ніж від щедрих поступок згори, мала наслідком розви
ток громадянських суспільств у Польщі, Угорщині і Чехосло- 
ваччині.

Спочатку здавалося, що не було жодної причини мріяти 
про повалення або вимушені зміни керівного класу, але з роз
витком ситуації і тяжінням все більшої кількості людей до не
залежної ініціативи виявилося, що суспільство стало законним 
актором на політичній сцені. На здивування комуністичних 
бюрократів, суспільства знайшли своїх представників у занепо
коєних дисидентах, які відхилили співробітництво, що його 
пропонувала система. Через те, що в цілому стратегія грома
дянського суспільства вкорінена у вірі, що тільки відновлення
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незалежного життя суспільства може гарантувати мирний пе
рехід до демократичного устрою, така стратегія йде поза спро
щеним прагматизмом тих, хто захищає переваги традиційної 
політики.

Є часи, коли потрібно спуститися до підвалин наших страждань, 
щоб зрозуміти правду, так, як ми маємо спускатися на дно криниці, 
щоб побачити зірки серед білого дня. Мені здається, що на сьогодні, 
ця “тимчасова”, “мінімальна” і “негативна” програма, тобто “про
стий” захист людей, є у своєму роді (і не тільки у ситуації, що склала
ся і у якій ми живемо) оптимальною і найбільш позитивною програ
мою, що змушує політику повертатися до єдиної належної відправної 
точки для уникнення можливих помилок. І цією точкою є просто лю
ди2.

У країнах, подібних до Угорщини, Польщі, Чехословаччи- 
ни, і навіть більш репресивної НДР, дисидентські осередки бу
ли започатковані як крихітні общини схильних до розумової 
діяльності індивідуумів. Вони складалися з ображених людей, 
які вирішили чинити опір втручанню системи у внутрішнє 
життя громадянина і заперечували будь-які форми порушень 
загально визнаних людських прав. За словами Гавела:

У “дисидентських рухах” радянського блоку захист людини зазви
чай приймає форму захисту людських і громадянських прав, як вони 
закріплені у різних офіційних документах на кшталт загальної Декла
рації прав людини, Міжнародної конвенції прав людини, Заключного 
акту Хельсинської конференції і конституцій окремих держав. Ці рухи 
мають на меті захищати кожного, хто переслідується по суду за дії 
згідно означених прав, і вони в свою чергу діють у такий спосіб у їхній 
роботі, наполягаючи раз за разом, щоб режим визнавав і поважав 
людські й громадянські права, звертаючи увагу на ті сфери життя, де 
порушення прав — не поодинокий випадок3.

Дисидентські рухи зробили чіткий наголос на їхній опозиції 
насильству. Вони зрозуміли, що реконструкція незалежного 
життя не може відбуватися з позицій обурення і помсти, але 
навпаки, через підкреслення цінностей людської солідарності, 
які система глибоко зневажала. Як зазначив Адам Міхник у 
есе, написаному ним під час ув’язнення 1982 року, “сутність 
програм, висунутих опозиційними групами... полягає у спробі 
відновити суспільство, відновити соціальні обов’язки поза 
офіційними установами”4. Сутність дисидентських рухів відхи
ляла культ насильства як непродуктивний і морально не
сумісний з ідеалістичними цілями тих ініціатив, які йшли зни
зу.



СУТЬ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 167

В той час, як система містила насильство у власній струк
турі і у всіх сферах функціонування, опозиція наполягала, що 
її моральна перевага походить з відмови поділяти таку виключ
ну мілітаристську логіку з правителями. Міхник блискуче по
яснив цю концепцію у есе, яке він написав у гданській в’яз
ниці 1985 року:

Ті, хто стверджує, що використання сили у боротьбі за свободу не
обхідне, спочатку мають довести, що в такій ситуації це буде ефектив
но, і що використана сила не перетворить ідею свободи у проти
лежність. Ніхто у Польщі не зможе довести сьогодні, що насильство 
допоможе нам вивести радянське військо з Польщі й усунути ко
муністів від влади. СРСР має таку величезну воєнну міць, що кон
фронтація просто немислима. Іншими словами: ми не маємо зброї 
На наш погляд, прагматизм невід’ємно переплітається з ідеалізмом. 
Навчені історією, ми підозрюємо, що, використовуючи силу для штур
му теперішніх Бастилій, ми будемо мимоволі будувати нові. Звісно, 
соціальні зміни майже завжди супровождуються насильством. Але не 
обов’язково соціальні зміни бувають простим результатом потужного 
зіткнення різних сил. Передусім соціальні зміни витікають з конфрон
тації різних етик і бачень соціального устрою. Перед тим, як насиль
ство правителів зіштовхується з насильством їхніх суб’єктів, цінності і 
етичні системи зіштовхуються всередині людських умів5.

Громадянське суспільство стратегічно налаштоване проти 
будь-яких диктаторських спокус. Це викликає підозри у тих, 
хто стверджує, що має кінцеві відповіді на всі людькі дилеми й 
розцінює традиційні ідеологічні розходження між правими і 
лівими як недіючі при відповідних обставинах. Перечитуючи 
твердження Міхника щодо цієї проблеми, особливо у світлі до
сягнень Східної Європи після 1989 року, кожен може побачи
ти, що ідеалістичний запал дисидентських рухів включав більш 
як зерно прийняття бажаного за дійсне. Тоталітарна диктатура 
припиняється скоріше, ніж анулюються ідеологічні розходжен
ня. Ліберали і консерватори, світські гуманісти і радикальні 
націоналісти мали заморозити їхні розбіжності, тому що вони 
мали спільного ворога — комуністичний режим. Це не означа
ло, що вони відмовились від їхніх кредо. Але 1985 року, коли 
система була змушена більше ніж будь-коли чіплятися за вла
ду, теза Міхника лунала досить переконливо:

Я думаю, що у Польщі конфлікт між правими і лівими належить 
минулому. Так зазвичай ділилося суспільство, яке було роздерто бо
ротьбою за буржуазні свободи, загальне виборче право, земельну ре
форму, секуляризацію, восьмигодинний робочий день, добробут, за
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гальну освіту або демократизацію культури. Інші розходження прита
манні вже ері тоталітарних диктатур: між прихильниками відкритого і 
закритого суспільств. У першому випадку соціальний устрій грунтував
ся на самоврядуванні й колективних угодах; у другому — порядок було 
досягнуто через репресію і дисципліну6.

Хартія 77 у Чехословаччині символізує спробу подолати ідео
логічну сегрегацію через новий підхід, вкорінений у погляді на 
права людини як на найважливішу основу вільного 
суспільства. У своєму установчому документі хартисти оголо
сили, що відповідальність за збереження громадянських прав 
покладена не тільки на уряди, але й “на кожного особисто”. 
Через те, що вони вірили у розподіл відповідальності, хартис
ти об’єднали себе у відкриту асоціацію, чиї зобов’язання щодо 
захисту прав людини перевищували будь-які ідеологічні, 
релігійні або політичні розходження серед сторін, які підписа
лися:

Хартія 77 — вільна, неофіційна і відкрита спілка, в якій співісну
ють різні переконання, релігії і професії. Її члени пов’язані бажанням 
працювати особисто і всі разом для реалізації людських і громадянсь
ких прав у Чехословаччині і всьому світі. Ці права гарантовані заключ
ними узгодженнями Хельсинської конференції 1975 року та іншими 
міжнародними узгодженнями проти війни, насильства і репресій. Та
ким чином, Хартія 77 заснована на солідарності й дружбі всіх людей, 
які поділяють викладені ідеї7.

Навмисне вільна структура Хартії вказала на антиієрархічну і 
антиавторитарну орієнтацію групи. Установчі документи напо
лягали, що Хартія не була організацією: “Вона не має жодних 
статутів, постійних органів або зареєстрованого членства. Ко
жен, хто згоден з її ідеями і працює над їх втіленням, належить 
до неї”8.

Хартія ясно давала зрозуміти, що вона не організовувалася 
як альтернатива існуючій владі, або як політична партія, 
зацікавлена у владі чи переслідуванні якоїсь власної стратегії. 
Уникнення політичного характеру було, звичайно, пов’язане з 
нав’язливими ідеями режиму щодо будь-якої форми критики. 
В умовах “нормалізованого соціалізму” в Чехословаччині будь- 
яка форма незалежного політичного активізму могла бути ого
лошена “підривною” і могла призвести осіб, які її практикува
ли, до ув’язнення. В той же час заява зазначила ширше ро
зуміння Хартією політики як сфери, де громадяни працюють 
разом для створення суспільного блага. У такий спосіб Хартія 
наголошувала правителям, що, оскільки новий рух не буде сти
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катися з цариною спотвореної офіційної політики, краще він 
буде відновлювати гідність автономних ініціатив. Така заява 
тому емблематична для філософії антиполітики, що не може 
бути переплутана з втечею від дійсності, а скоріше має бути 
зрозуміла як переутвердження громадянських прав і форм опо
ру деградації політики у посттоталітарній державі:

Хартія 11 не є організованою політичною опозицією. Вона лише 
підтримує загальне благо, як і багато подібних організацій, які просу
вають громадянську ініціативу і на Сході, і на Заході. Вона не має жод
них намірів виділяти певних і радикальних програм для політичної і 
соціальної реформи, але натомість намагається розпочати конструк
тивний діалог з політичними і державними владами, особливо привер
таючи увагу до окремих порушеннь громадянських і людських прав 
шляхом їхньої документації, пропонування рішень, передачі загальних 
пропозицій з метою гарантії виконання цих прав у майбутньому, та діє 
як посередник у суперечках між громадянами і державою9.

Подібно до КРО (Комітету робітничої оборони) або угорсь
кої самвидавівської опозиції, Хартія 11 розглядала насиль
ницьке протистояння комуністичному режиму як політичний 
глухий кут. Ці рухи вважали, що лицемірні (а вони саме таки
ми й були) юридичні системи посттоталітарних режимів мали 
підпорядковуватися правам людини. Використовуючи лазівки 
у структурі системи і оскаржуючи правителів, громадянське 
суспільство відродилося, щоб виконати їхні власні обіцянки. У 
боротьбі з’явилися нові форми асоціацій і нові типи общин, 
включаючи незалежні мирні й екологічні групи, підпільні ви
давництва, “літаючі” університети та інші рухи, які чехосло
вацький правозахисник назвав “другою культурою” Не дивно, 
що всі ці спроби зустріли репресивну відповідь з боку системи. 
В той же час, беручи участь у подібній діяльності, рухи знали, 
що їхні зусилля не матимуть жодного соціального значення, 
якщо паралельні структури не будуть спілкуватися, контакту
вати і, таким чином, впливати на “офіційні” стуктури. Гавел 
попереджував про небезпеку будь-якої елітарності з боку щой
но народжених неофіційних общин:

Було б великою помилкою вважати, що паралельні структури і па
ралельні поліси мають перетворитися на гетто і, діючи у ізоляції, адре
суватися лише користі тих, хто дотримується їхнього курсу і кому бай
дуже все інше.... Навіть найрозвиненіша форма паралельного полісу 
може існувати лише тоді (меншою мірою у посттоталітарних обстави
нах), коли індивідуум водночас пов’язаний з “першою”, офіційною 
структурою тисячею різних стосунків, якщо ці стосунки й обмежують
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ся лише тими фактами, що кожен щось купує у їхніх магазинах, вико
ристовує їхні гроші і підпорядковується їхнім законам10.

Дисидент, самим фактом, що він або вона оскаржує існую
чу систему норм, звичок, табу і упереджень, пропонує відчуття 
людської ідентичності, яка вкорінена у понятті відповідаль
ності. Якщо система намагалася переконати індивідуума, що 
існуюча дійсність була єдино можливою, нові рухи суперечи
ли, що не було нічого абсолютно обумовленого в людській 
долі, і що жоден механічний детермінізм не може змусити осо
бистість прийняти рабський статус-кво. В одному з листів дру
жині Ользі, що його було надіслано з в’язниці, Вацлав Гавел 
писав:

Проблема ідентичності людини посідає центральне місце у моїх 
роздумах відносно людських справ. Я використовую слово “іден
тичність” не тому, що вважаю, що воно пояснює таїну людського існу
вання. Я почав користуватися ним, коли створював мої п’єси, або ду
мав відносно них пізніше, тому що це допомагало мені пояснити відга
луження теми, яка мене найбільш цікавила: теми “кризи ідентичності 
людини” Всі мої п’єси фактично є різновидами цієї теми, тобто роз
ладу тотожності із самим собою і втратою всього, що дає існуванню 
людини належний порядок, безперервність і унікальний спосіб. В той 
же час... важливість поняття людської відповідальності постала в моїх 
роздумах. Це почало з’являтися з ясністю, що збільшувалася, як 
відправний пункт, від якого росте вся ідентичність і навколо якого во
на стоїть або занепадає. Це — основа, корінь, центр тяжіння, конструк
тивний принцип або вісь ідентичності, щось на кшталт “ідеї” , яка виз
начає її ступінь і тип. Це — цементний розчин, який тримає все разом, 
і коли розчин розсихається, ідентичність також починає незворотньо 
трощитися і розвалюватися.

Відштовхуючися від цього перевинайдення стосунків між 
цілістністю індивідуальності і сутністю громадянської 
відповідальності, Гавел зробив наступний незабутній висновок: 
“таїна людини — є таїна її відповідальності”11.

Аналогічно, нові рухи були точно протилежними офіційно
му баченню політики: в той час, як комуністичні еліти були ви
нятковими і нетерпимими, громадянське суспільство захищало 
відкритість, діалог і терпимість. У 1986 році, у відповідь на пи
тання, що їх надіслав чеський журналіст у вигнанні Карел 
Гвіждала, Гавел запропонував розгорнуті відповіді, в яких 
обмірковувалося значення його мистецьких і політичних 
досвідів. Результатом листування стала чарівна книжка, що 
проливає світло на значення інакомислення як першого кроку
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до відбудови суспільної сфери, заснованої на довірі й солідар
ності. Що стосується навмисне неідеологічного характеру 
Хартії 77, Гавел писав:

Можливо, я маю сказати щось більше відносно множинності у 
Хартії. Це було не легко для кожного — багато людей мали придуши
ти або подолати їхню давню внутрішню відразу — але кожен був у змозі 
зробити це, тому що всі ми відчували, що це було через загальну при
чину, і тому це прийняло форму, яка була історично досить новою: за
родок справжньої соціальної терпимості (а не просто угода між одни
ми, щоб виключити інших, як це мало місце з урядом Національного 
фронту після Другої світової війни), феномен, який — незалежно від 
того, що станеться з Хартією — буде неможливо стерти з народної 
пам’яті. Це залишилося б у тій пам’яті як надія на те, що в будь-який 
час і в будь-якій новій ситуації, тим можна було б скористатися для 
відповіді12.

Роль нових рухів — переконати середнього громадянина, який 
підтримує систему у інерційний спосіб (через те, що він не мо
же запропонувати будь-яку альтернативу системі), що зміни 
дійсно можливі навіть за таких сумних обставин, як умови 
посттоталітарної держави.

Ця надія не повинна бути облишена — ось послання, пере
дане всіма людьми, що зайняті у відновленні громадянських 
суспільств Східної Європи:

Надія, у глибокому і потужному сенсі, — це не те ж саме, що 
радість від доброго плину речей, або готовність вкласти капітал у 
підприємства, які вочевидь спрямовані на швидкий успіх, але, 
скоріше, здатність працювати заради чогось, тому, що це добре, а не 
тільки тому, що існує шанс на успіх. Чим більш незаспокійлива ситу
ація, у якій ми демонструємо надію, тим глибше надія. Надія, безумов
но, не те саме, що оптимізм. Це — не впевненість, що щось буде доб
ре, але впевненість, що воно має сенс, незалежно від того, як воно 
складеться далі. Коротше кажучи, я вважаю, що найглибша і найваж
ливіша форма надії, та єдина, яка може тримати нас над водою і спо
нукати нас робити гарні справи, і бути єдиним справжнім джерелом за
хоплюючого дух виміру людського духу і зусиль, надходить до нас 
нібито не звідсіля. Це також та надія, поперед всього, яка дає нам си
лу жити і безперервно випробовувати нові речі, навіть в умовах, які 
здаються такими ж безнадійними, як наші теперішні13.

Треба пригадати умови Східної Європи перших років після 
приходу Горбачова до влади, коли не було жодних ознак, що 
новий радянський лідер має на думці щось зовсім інше, ніж 
спрощення існуючої системи. Більшість аналітиків по радянсь
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ких країнах не змогли передбачити драматичні зміни у ра
дянській концепції солідарності всередині блоку. Сигнали, що 
надходили з Москви, загалом свідчили про зацікавленість 
Кремля у заміні старих східноєвропейських лідерів на нових, 
завербованих з тих же самих комуністичних еліт. Найбільше, 
чого люди могли б чекати в межах радянської прихильності, 
була підтримка комуністичних реформаторів14.

Люди, подібні до Адама Міхника в Польщі, Яноша Кіша в 
Угорщині, і Вацлава Гавела в Чехословаччині, визнавали, що 
зміни у Радянському Союзі та їхній вплив на місцеву ситуацію 
у кожній східноєвропейськой країні були критично важливи
ми. Але все ж таки мислителі відмовлялись підтвердити за
гальні надії на добру волю освіченого царя. Зміни, якщо вони 
фундаментальні, мали йти поза помітним втручанням влади, 
їхнє джерело мало бути у пробудженні суспільства, у колектив
ному тиску з боку автономних груп і рухів, включаючи навіть 
деякі крила правлячої еліти, на утримувачів влади з метою ви
ходу із застарілої системи і дозволу соціальних нововведень. У 
відповідь тим, хто пов’язував всі надії з наміром Горбачова мо
дернізувати систему і дозволити справжні реформи, Гавел на
полягав, що зміни мають бути справжніми і з наслідком у ви
гляді детоталітаризації суспільства, само суспільство має бути 
втягнуто в їхнє ініціювання. Якщо ясніше, тим, хто бачив у бо
ротьбі між голубами і яструбами, або між лібералами і консер
ваторами у комуністичних Політбюро генератор політичного 
плюралізму, Гавел та інші східноєвропейські мислителі проти
ставили бачення громадянського суспільства і повільного, але 
невпинного росту. Добра воля кращого генерального секрета
ря не може замінити систему, може лише зробити її більш тер
пимою. Для політики, щоб повторно виявити звільнюючий 
вимір, для індивідуума, щоб припинити свавільне поводження 
з боку тих, хто думає, що призначений історією керувати і гно
бити інших без жодної відповідальності, відновлення 
суспільства було необхідним через нестачу зрілого і свідомого 
партнера у здійсненні урядування:

Я залишаю до компетенції більш кваліфікованих спеціалістів 
вирішення того, що можна очікувати від Горбачова і взагалі “згори” — 
тобто від владних сфер. Я ніколи не звертав мої надії у ту царину; я 
завжди більше цікавився тим, що відбувалось “нижче”, тим, що могло 
бути очікуваним “знизу”, що могло бути переможене там, і що захи
щено. Будь-яка влада — це влада над кимось і так чи інакше вона 
завжди відповідає (зазвичай радше невільно, ніж упереджено) настрою 
і поведінці тих, кими вона керує. Завжди можна знайти у поведінці
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влади відлуння того, що відбувається “нижче” Ніхто не може керува
ти у вакуумі15.

Під час зіткнення із опором укріпленого апарату грома
дянське суспільство заповнює вакуум і посідає місце, де 
потрібне нове розуміння політики. Наприклад, у Чехословач- 
чині, де Гусак і Якеш виявилися неспроможними стерти 
пам’ять про Празьку Весну і заспокоїти почуття населення, 
приклад Хартії і громадські дії зробили внесок у пробудження 
суспільства. Не тільки дисиденти, з їхніми “островками само- 
обізнаності і самозвільнення”, але також групи і асоціації, які 
безпосередньо не були опозиційно налаштовані по відношен
ню до системи (так званий “сірий прошарок” між урядом і 
опозицією), виявляли підвищення прихованого, ледве 
помітного, але досить суттєвого почуття соціального активізму: 
“Знову і знову, ми були здивовані всіма новими речами, які 
відбувалися, ризикованістю, з якою люди себе поводили, тим, 
наскільки вільно вони себе поводили, який великий і все менш 
прихований був їх голод за правдою, за правдивим словом, за 
справжніми цінностями”16. Численні несанкціоновані 
публікації, створення рок- і джаз-груп всупереч офіційним за
боронам, масові демонстрації на захист релігійних свобод — 
ось характерні події другої половини 1980-х років, які засвідчи
ли брак спроможності посттоталітарної держави стримати тиск 
знизу, який невпинно зростав. Коли неофіційну групу УСЖБ 
(Комітет захисту несправедливо переслідуваних) було створе
но, уряд затаврував його як “антидержавну організацію” та за
арештував лідерів, включаючи Гавела. Зростання незалежних 
дій демонструвало, що псевдозгода, заснована на побоюванні 
й відчаї, виснажила паралізовану владу. Всі ці форми грома
дянської непокори показували, що вкорінене соціальне невдо
волення жевріло під зверхнім спокоєм посттоталітарної держа
ви:

Зовнішнім оглядачам ці зміни можуть здаватися незначущими. Де 
ваші потужні десятимільйонні профспілки? Чому Гусак не веде пере
говорів з вами? Чому уряд не розглядає ваші пропозиції і не реагує 
відповідно? Але для того, хто звідси, хто не є цілковито байдужим, во
ни далекі від незначущих змін; вони — головна обіцянка майбутнього, 
оскільки він вже давно навчився не чекати цього звідкілясь17.

Громадянське суспільство просунулося швидше і більше в 
Угорщині і Польщі, ніж у країнах, подібних до НДР і Чехосло- 
ваччини. Випадок Східної Німеччини, з бюрократичною
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поліцейською державою і твердою ортодоксальністю, заслуго
вує особливої уваги. Зрештою, не можна зрозуміти крах режи
му Хонекера 1989 року без звертання до історії демократично
го інакомислення і опозиції в цій країні. Створена з благо- 
словіння Сталіна у жовтні 1949 року, Німецька Демократична 
Республіка стверджувала, що була першою німецькою держа
вою робітників і селян. Це була єдина європейська країна, 
існування якої грунтувалося на ідеологічному припущенні 
можливості виправдання за класовим принципом розподілу 
нації на дві держави. У серпні 1961 року, щоб відвернути ката
строфічний демографічний крововилив, попередник Хонекера, 
запеклий сталініст Вальтер Ульбріхт, вирішив встановити 
Берлінську Стіну. Узгоджуючись з такою подією, правляча 
Соціалістична єдина партія (СЄПН) переслідувала політику 
Abgrenzung (встановлення кордонів), з метою збереження і 
збільшення розбіжностей між двома німецькими державами. 
Щоб додати легітимності, комуністична держава стверджувала, 
що успадкувала гуманістичні (“прогресивні”) традиції німець
кої культури. Офіційна пропаганда наполягала, що НДР була 
віддана справі захисту миру, але самообслуговуюча риторика 
не здатна була переконати населення. Воно на власні очі спо
стерігало, як режим фактично дотримувався мілітаристського 
курсу. В той же час тверді ідеологічні позиції, ухвалені лідера
ми партії, втілились у безперервне і систематичне пересліду
вання тих критиків, хто спробував запропонувати альтернати
ву офіційній лінії. У своєму неухильному неприйнятті реформ 
східнонімецькі лідери були неперевершені порівняно з іншими 
лідерами Варшавського договору, за винятком Ніколає Чауше- 
ску в Румунії. Протягом перших років при владі, коли Еріх Хо- 
некер змінив Ульбріхта 1973 року, здавалося, буде реалізовува
тися більш гнучкий підхід у соціальних і міжнародних справах. 
Хонекер навіть виявив зацікавленість у діалозі з партійними 
інтелектуалами, які дедалі більше розчаровувалися у догма
тизмі режиму. Пізніше, особливо після 1980 року, Хонекер 
відхиляв будь-яку терпимість до опозиції. Партійні лідери 
Східної Німеччини не забули червневе, 1953 року, повстання 
робітничого класу.

Щоб протистояти швидкому зростанню реформістсько-де
мократичних ідей, режим посилив свою прихильність до вкрай 
консервативного бачення соціалізму. Коли Горбачов прийшов 
до влади і розпочав свою кампанію десталінізації, лідери НДР 
не приховували свого невдоволення новим курсом, який вони 
вважали небезпечним і “авантюристичним” Як це не дивно
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для країни, де було розквартироване майже чотиристатисячне 
радянське військо, уряд заборонив радянські публікації, які 
відверто захищали перебудову соціалізму. Відносини між ра
дянськими і східнонімецькими лідерами ставали дедалі 
кислішими і напруженими, особливо після того, як СРСР яс
но дав зрозуміти про свій намір відмовитися від класового 
підходу у міжнародних відносинах. Доктрина Яковлєва—Ше- 
варднадзе щодо прихильності до універсальних ціностей, таких 
як справа миру і права людини, у міжнародних відносинах 
особливо, образила загартованих сталіністів зі східнонімецько
го Політбюро. Наприклад, у виступі з нагоди святкування 
сімдесятої річниці заснування Комуністичної партії Німеччини 
у грудні 1988 року, Еріх Хонекер відкинув пропозиції змінити 
політику СЄПН відповідно до вітрів перемін, що віяли з Моск
ви:

Ми не маємо жодної причини копіювати практику тієї чи іншої 
братської країни, окрім факту, що це було б протиріччям фундамен
тальному вченню марксизму. Мир сприяє нашій закордонній 
політиці, сприяє нашій воєнній політиці, сприяє освіті молодшого ПО
КОЛІННЯ і сприяє всебічному укріпленню нашої соціалістичної 
батьківщини18.

У спробах пов’язати себе з національним життям режим 
відчайдушно намагався підкреслити свою східнонімецьку 
національну ідентичність. По-перше, були спроби завоювати 
повагу серед населення через приєднання до офіційної ідео
логії деяких символів і ідей, пов’язаних з важлими моментами 
німецької історії. По-друге, режим наполягав, що НДР була го
ловним стовпом світової комуністичної системи і наголошував 
на першорядному значенні соціалістичного інтернаціоналізму. 
Другий аргумент мав тенденцію до втрати значення після 1987 
року, коли Хонекер і партнери дедалі косіше дивилися на но
ву горбачовську політику.

Протягом довгого часу СЄПН таланило у знешкодженні 
вибухів політичного інакомислення, але, особливо після 1980 
року, вона зіткнулалася зі зростанням автономних, первинних 
колективних зусиль, які мали на меті виступити проти міліта
ристського курсу. Аполітичний з моменту заснування, 
східнонімецький незалежний мирний рух — безумовно 
найбільший і розгалужений у радянському блоці — зрозумів, 
що тоталітарна держава не буде вступати в діалог з альтерна
тивними силами. Нові групи знайшли джерело підтримки і за
охочення у євангелісте ької церкви. Використовуючи свій особ
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ливий позаполітичний статус, церква здатна була забезпечити 
щойно створений незалежний рух міцним захисним щитом. 
Хоча відносини між офіційними представниками церкви і не
залежних і правозахисних груп не завжди були гладкими, 
релігійні установи виявилися суттєвим союзником для пе
реслідуваних активістів.

Нові групи намагалися скерувати енергію тих, хто вірив у 
можливість реформування НДР. Це стало причиною їхньої не
вдачі у залученні більшої кількості людей з тих, хто просто 
розцінював систему як чужу, неприродну і незаконну. Пізніше 
зобов’язання щодо існування східнонімецької держави стало 
головною відповідальністю антиавторитарних груп, які очоли
ли боротьбу проти режиму Хонекера під час падіння ко
муністичного режиму 1989 року. Вони виявилися глухими до 
сигналів знизу, тобто до голосів молодшого покоління, яке 
вважало ідеологічну будівлю східнонімецького соціалізму 
очевидною брехнею. Поет і автор пісень Саша Андерсон 
емігрував до Федеративної республіки Німеччини в серпні 1986 
року. Нарождений 1953 року в родині інтелектуалів, він був ти
повим представником покоління, яке відмовилось називати 
НДР “батьківщиною” Андерсон не плекав жодних ліричних 
ілюзій відносно гуманістичних переваг комунізму. В цьому 
відношенні його погляди радикально різнилися від переконань 
ідеалістичних марксистів на кшталт професора фізики Роберта 
Хавемана (колишнього учасника антинацистського опору), 
який дедалі більше розчаровувався у бюрократичному деспо
тизмі, здійснюваному СЄПН, або навіть нонконформістського 
барда Вольфа Бірмана, якого було вислано режимом 
наприкінці 1970-х. Андерсон належав до дерадикалізованого і 
цілковито розчарованого покоління критиків. Для них режим 
був лише шахрайством, можливістю для політичних злодіїв ко
ристуватися перевагою і здійснювати необмежену владу над 
їхніми скривдженими підлеглими. Для Андерсона і йому 
подібних спроби поліпшення системи нагадували зайву трату 
часу або навіть відхилення. Тому їхнє ставлення полягало у 
прямому і безсумнівному неприйнятті системи: “Я ніколи не 
мав інтересу до системи. Я ніколи не мав і зацікавленості у 
підриві системи зсередини. Я навіть не хотів узгоджувати себе 
з вимогами системи”19.

Більшість дисидентів, однак, піддавала сумніву не існуючий 
соціальний устрій, а скоріше “викривлення” марксистских 
принципів у поведінці СЄПН. В цьому відношенні східноні
мецька опозиція безперечно відставала від подібних рухів
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Польщі й Угорщини, які давно відмовились від ревізіоніст
ських надій стосовно внутрішньосистемних змін. Випадок з 
Хавеманом був дуже показовим. Рішучий противник поліцейсь
кої диктатури, він був переконаний, що марксистська критика 
мала б рішуче зачіпати політику тоталітарної системи. Для Ха- 
вемана і його прихильників з неопереної демократичної опо
зиції рішення полягало в тому, щоб підтвердити гуманістичний 
потенціал соціалізму. Він визначав мрію про комуністичну 
утопію, яка грунтувалася на справжній рівності між громадяна
ми, головним завданням наших часів: “Не повинно бути жод
них привілейованих людей, класів або груп будь-якого характе
ру, але всі повинні мати схожі можливості, схожі шанси, і бути 
рівними один одному”20. Режим відповідав у безжалісний 
спосіб на гуманістичний виклик, кинутий інтелектуалами, 
подібними до Хавемана. Дисидентських авторів переслідували, 
забороняли публікацію їхніх книг, тримали під постійним 
поліцейським наглядом і часто примушували емігрувати.

За таких обставин мала бути винайдена нова стратегія опо
зиції з метою скористатися перевагою у тих сферах, куди не 
повністю проникали домінуючі ідеї і цінності панівної ідео
логії. Потрібна була реконструкція критичної співбесіди, як і 
переосмислення можливостей автономних соціальніх рухів у 
твердому авторитарному контексті. Єдиним рішенням для тих, 
хто бажав зробити щось всередині НДР, здавалося, був шлях 
поза просто інтелектуальною опозицією, альтруїстичною і ге
роїчною, але фатально маргінальною й ізольованою, шлях 
відповідності терміновим суспільним проблемам згідно з гро
мадянськими устремліннями, очікуваннями і потребами. З точ
ки зору східнонімецьких критичних інтелектуалів, життєві про
блеми включали державну маніпуляцію боротьбою за мир і 
цілковиту байдужість до занепаду навколишнього середовища. 
У січні 1982 року Роберт Хавеман підтвердив “Берлінське зве
рнення”, документ, який позначив народження неофіційного 
східнонімецького мирного руху. Заява, головним автором якої 
був Райнер Еппельман, міністр зі Східного Берліна, 
відповідальний за роботу з молоддю, була в кінцевому рахунку 
підписана більш як двома тисячами людей21. Головна мета 
“Берлінського звернення” полягала в тому, аби оскаржити 
мілітаристську пропаганду режиму. На офіційних 
східнонімецьких плакатах часто можна було прочитати таке 
гасло: “Чим сильніший соціалізм, тим безпечніший мир” На 
це підписанти “Берлінського зверенення” відповідали: “Ми 
пропонуємо провести великі дебати з питань миру, в атмосфері
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терпимості й визнання права на свободу слова, а також дозво
лити і заохочувати будь-яке безпосереднє суспільне вираження 
бажання миру”. Автори запропонували широкий діапазон тем, 
які мають бути обговорені у такому діалозі. Відхиляючи мо
ральну законність мілітаристського курсу, вони просили:

(а) Хіба ми не повинні припинити виробляти, продавати та імпор
тувати так звані воєнні іграшки?

(б) Хіба ми не повинні викладати мирні дисципліни в наших шко
лах замість воєнної підготовки?

(в) Хіба ми не повинні дозволити соціальне відпрацювання на ко
ристь миру замість існуючої альтернативної служби для сумлінних 
відказників?

(г) Хіба ми не повинні припинити всю публічну демонстрацію 
воєнної міці і замість того використовувати наші державні церемонії 
для показу прагнення нації до миру?

(д) Хіба ми не повинні припинити так звані вправи по цивільній 
обороні? Оскільки жодна цивільна оборона неможлива у ядерній війні, 
вони існують, щоб просто примусити вважати ядерну війну більш 
серйозною. Хіба це не є свого роду різновидом психологічної підготов
ки до війни?22

Вочевидь, НДР була державою із щепленням проти глибо
ких викликів знизу: мораль населення не була дуже високою, 
кількість невдоволених переважала серед студентів і інтелекту
алів, аніж серед робітників. Несхильні до трудових заворушень
— вони воліли прийняти від уряду пропозиції щодо покращен
ня життєвого рівня в обмін на соціальний мир. До того ж, як 
свідчить перебіг подій 1989—1990 років, громадяни НДР були 
дуже мало обізнані щодо ступеня корупції правлячої еліти. Що 
б люди не думали стосовно таких лідерів, як Генеральний сек
ретар партії Еріх Хонекер, керівник профспілок Гаррі Тіш або 
бос таємної поліції Еріх Мільке, ніхто не міг запідозрити, що 
східнонімецькі комуністи, які виглядали по-спартанськи, про
повідували суворість (багато з них пройшли гітлерівські в’яз
ниці й концентраційні табори), не відрізнялися за їхніми сма
ками у прихильності до розкішних автомобілів, шикарних мис
ливських сторожок і басейнів від радянського керівництва 
брежнєвських часів. На початку 1980-х тих, хто насмілився 
критикувати СЄПН за недостатню турботу про пересічного 
громадянина, було небагато, та й то вельми ізольованих. Якщо 
б не підтримка церкви, вони могли б бути легко розформовані, 
і рух перестав би заважати урядові. Підтримка церкви, однак, 
спонукалася поширеним засудженням, якщо не соціальним ру
хом знизу з метою висловити занепокоєння і очікування вели
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ких верств населення, що могло б мати наслідком безпосередні 
вибухи насильства і гніву. Церква і рух за мир поділяли хвилю
вання відносно брутального втручання держави в приватні 
справи. Для молодих східнонімецьких пацифістів ідея перетво
рення “мечів на рала” (Schwerter zu Pßugscharen) важила більш, 
аніж пророча метафора. Це було символом їхнього рішення чи
нити опір мілітаризму, цензурі, ідеологічній маніпуляції ї 
поліцейським репресіям. Це було єдиним засобом опиратися 
узагальнюючим спробам системи відкинути будь-які форми 
ідеалістичної поведінки. Незалежний мирний рух у НДР був 
першим і головим наслідком унікальної моральної кризи, що 
охопила великі верстви східнонімецької молоді, яка прагнула 
усталених цінностей і була гостро незадоволена революційною 
урядовою демагогією.

Політичні зміни у Радянському Союзі та інших східноєвро
пейських країнах після приходу до влади Горбачова 1985 року 
дедалі більше радикалізували незалежних мирних и правоза
хисник активістів у НДР. Офіційні репресії переконали па
цифістів у необхідності ширшого порядку денного. На початку 
1985 року вони вирішили впорядкувати відносини між мирни
ми правами і правами людини у систематичний спосіб. Група 
провідних активістів з таких ветеранів неофіційних мирних 
рухів, як Райнер Еппельман, Ральф Хірш і Вольфганг Темплін, 
розпочала ініціативу стосовно прав людини. Понад три сотні 
людей підписали листа на адресу Хонекера із закликом до по
вного виконання Загальної Декларації Прав Людини, що її 
прийняла Організація Об’єднаних Націй. Лист закликав до 
демілітаризації суспільного життя і створення альтернативної 
державної служби для сумлінних відказників. Він також засуд
жував обмеження пересувань і вимагав свободу висловлювань 
й скасування цензури. Уряд звелів проігнорувати меморандум. 
У липні 1985 року нове звернення від офіційної молодіжної ор
ганізації оголосило провідні цілі незалежного мирного руху, 
який мав на меті відродження громадянського суспільства. 
Мирні зібрання, започаткування ініціатив, організацій, 
асоціацій, клубів і політичних партій, акцентувалося у звер
ненні, не повинні були залежати від політичних партій. Необ
межена робота незалежних груп мала б захистити суспільство 
від “скам’яніння через непохитний адміністративний порядок, 
який заперечує творчий потенціал громадян”23. За цим форму
люванням, кожен визнає філософію нового еволюціонізму, 
який надихнув боротьбу польської опозиції і посів місце за
гальної ідеології демократичних активістів у Східно-Цент
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ральній Європі. В то же час наполягання на органічних відно
синах між мирними правами і правами людини було також ча
стиною моральної і інтелектуальної скарбниці антитоталітар- 
них рухів, які розвивались в інших країнах радянського блоку. 
В цьому відношенні має бути згадане знамените есе Вацлава 
Гавела Анатомія замовчування, написане у квітні 1985 року. 
Чеський дисидент обговорював основні розходження між 
східноєвропейськими активістами прав людини і представни
ками антиядерних рухів Західної Європи і Сполучених Штатів. 
Згідно з Гавелом, причиною гонки озброєнь і війн було не 
існування зброї, а використання її для експансіоністських 
цілей. Східні європейці не мають справи з мирними правами і 
правами людини як з двома окремими проблемами. Вони зна
ють із власного досвіду, що не можна довіряти урядам, які при
нижують права своїх громадян, коли це поширюється на їхні 
міжнародні обов’язки:

Без вільних і автономних громадян, які поважають себе, не може 
бути ніяких вільних і незалежних націй. Без внутрішнього миру, який 
є миром серед громадян та між громадянами і державою, не буде жод
них гарантій зовнішнього миру: держава, яка ігнорує бажання і права 
громадян, не може надавати гарантій поваги бажань і прав інших на
родів, націй і держав. Держава, яка відмовляє громадянам у їхньому 
праві на суспільний нагляд за виконанням влади, не буде сприйнятли
ва до міжнародного нагляду. Держава, яка заперечує основні права 
своїх громадян, стає небезпечною також і для сусідів: внутрішнє 
свавілля буде переноситися на зовнішні стосунки.... Ненадійність у де
яких частковостях викликає виправдану загрозу ненадійності у всьому. 
Держава, яку не бентежить брехня власному народові, не буде сороми
тися брехати іншим державам. Все це веде до висновку, що повага до 
прав людини є фундаментальною умовою і єдиною надійною га
рантією справжнього миру. Придушення природних прав громадян і 
народів не гарантує миру -  навпаки, піддає його небезпеці24.

Погляди Гавела були фактичною відповіддю на стриману кри
тику і нерозуміння з боку західних пацифістів щодо скептич
ного ставлення дисидентів до міжнародних антивоєнних кам
паній.

Нова філософія нероздільності мирних прав і прав людини 
мала сильний вплив на західні антиядерні групи, які дедалі 
більше залучались в дії по підтримці антитоталітарних рухів у 
радянському блоці. Гавел мав рацію, коли заявляв:

Стало очевидним, що рефлексія на жорстокий щоденний досвід 
громадянина у тоталітарній державі завжди веде логічно до одного
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пункту — нової оцінки важливості прав людини, людської гідності й 
громадянської свободи. Це є центром моїх зауважень, а також цент
ром, у хорошому розумінні, всіх рефлексій відносно миру також. Мо
же бути, що таке розуміння фундаментальних попередніх умов миру, 
за яке було сплачено високу ціну і яке позначене новою прист
расністю, є найважливішим внеском, який, незалежно від розміркову
вань людей нашої частини світу, може додавати до нашої загальної 
обізнаності сьогодні25.

Складний зв’язок між мирними і людськими правами став 
лейтмотивом у заявах зростаючого східнонімецького незалеж
ного мирного руху. Стало очевидним, що більшість його до
повідачів зрозуміла необхідність розширити самообмежений 
порядок денний щодо питань миру і зайнятися проблемою 
політичних змін. Не малося на увазі, що східнонімецькі па
цифісти відмовились від їх початкового проекту, скоріше 
прийшло розуміння того, що внутрішній мир не може бути до
сягнутий без щирого діалогу між правителями і громадянами 
різних політичних переконань. Політичні свободи, особливо 
права на вільне висловлювання думок і створення асоціацій, 
мають бути юридично гарантовані. Підбадьорені змінами у Ра
дянському Союзі і новими проявами політичного активізму, 
створеного політикою гласності, східнонімецькі опозиціонери 
вирішили приєдинатися до інших східноєвропейських диси
дентів і у жовтні 1986 року підписали “Об’єднану декларацію 
Східної Європи” з нагоди святкування тридцятої річниці 
угорської революції. Документ, підписаний 123 активістами від 
чотирох країн радянського блоку — Чехословаччини, Східної 
Німеччини, Угорщини і Польщі, — оголосив традиції і досвід 
угорської революції 1956 року загальною спадщиною і натх
ненням для теперішніх зусиль: “Ми оголошуємо наш загаль
ний намір боротися за політичну демократію в наших країнах, 
за їхню незалежність, за плюралізм, заснований на принципах 
самоврядування, за мирне об’єднання в єдину Європу, за де
мократичну інтеграцію, а також за права меншин”26.

Велике значення об’єднаної декларації для розвитку диси
дентського співробітництва між країнами не було пропущено 
східнонімецькою владою. Вона вдалася до погроз і зловживань 
проти підписантів від НДР. Офіційні пропагандисти чіплялися 
за характеристику угорської революції як “фашистського по
встання” Але замість уповільнення обертів, пацифісти і ак
тивісти з прав людини продовжували користуватися моментом. 
У листопаді 1987 року уряд організував поліцейський напад на 
церкву Зіон у Східному Берліні, де було видано Єгеп^/аіі (кор
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дон), бюлетень неофіційного руху за мир і права людини. В 
січні 1988 року нові репресії були організовані проти тих, хто 
закликав до негайних реформ. Декого з найбільш помітних 
критиків, включаючи живописця Барбеля Бьохлея і співака 
Стефана Кравчика, вигнали за межі країни, хоча першому доз
волили повернутися за шість місяців.

Під час перевороту 1989 року, коли було скинуто режим 
Хонекера, Бьохлей з’явився як один з лідерів Нового форуму, 
політичної асоціації, створеної з метою захисту громадянсько
го суспільства у Східній Німеччині. Надзвичайно нечуйним і 
позбавленим уваги ставленням до орієнтованих на реформи 
груп влада зробила внесок у розсіювання будь-якої по
тенційної сили для збереження східнонімецької державності у 
випадку відкриття політичного простору. Нібито Хонекер хотів 
переконатися, що НДР не зможе існувати без нього і його 
кліки затятих сталіністів. Провідні члени незалежного мирно
го і правозахистного руху висловлювали обурення стосовно 
офіційних нападок на їхні щойно створені структури. До кінця
1988 року більшість східних німців зрозуміла, що не можна 
очікувати жодних змін від жорсткого і надзвичайно консерва
тивного керівництва, очолюваного Еріхом Хонекером. Бру
тальна заборона інакомислення і брак перспектив для росту 
органічного руху на кшталт польської Солідарності поглибив 
політичний відчай, особливо серед молоді. Це пояснює брак 
популярності після жовтня 1989 року груп і партій, які напо
лягали на збереженні східнонімецької державності. Можна 
сказати, однак, що навіть у НДР крихке щойно створене гро
мадянське суспільство зазнало ерозії псевдозгоди, досягнутої 
авторитарними заходами. Заснована на ідеологічній фікції, 
східнонімецька держава не могла відмовитися від неприхова
ного фізичного терору. Якби громадянам дозволили обирати 
між їхніми домівками у НДР, з мінімальним соціальним захи
стом, який пропонувала держава, і можливістю поїхати, вони 
б переважно обрали останнє. Східнонімецькі пацифісти і пра- 
возахисні групи були продуктом певної стадії розкладання 
східнонімецького режиму. Вони робили внесок у послаблення 
підробних повноважень режиму і стали основними оповісни
ками національних і політичних образ, які довгий час були 
приглушені. Хоча вони й мали обмежений порядок денний, як 
тільки режим почав розвалюватися, ці групи збільшили діапа
зон цілей і зрештою включили заклики до національного 
об’єднання.
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ВІД ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА д о  
ПОЛІТИЧНОГО ПЛЮРАЛІЗМУ

Цей розділ не може скінчитися без спроби визначити роль 
громадянського суспільства у самоліквідації комуністичних 
суспільств. Громадянське суспільство з’являється на певній 
стадії розкладання бюрократично-авторитарної системи у всіх 
країнах радянського блоку, включаючи Радянський Союз без
посередньо. В деяких країнах, через політичні традиції і брак 
дозволу з боку правлячих еліт, становлення громадянського 
суспільства відбувалося повільніше, ніж в інших. У всіх цих 
країнах, однак, процес соціального розшарування і формуван
ня різних за інтересами груп рішуче сприяв створенню 
суспільної сфери, автономної або напівавтономної по відно
шенню до уряду. Безперечно, бюрократичні режими не вітали 
такі досягнення і намагалися стримувати їх, проте такі спроби 
були приречені на невдачу. Те, що написав історик Моше 
Левін стосовно радянської системи, можна віднести і до 
східноєвропейських держав:

Політичний фасад монолітної однорідності більше не може серйоз
но сприйматися будь-ким. Складні урбаністичні мережі формують 
індивідуумів, фільтрують офіційні погляди і створюють нескінченну 
плутанину спонтанності. Приголомшені консервативні лідери постали 
перед вибором спробувати керувати цією некерованою спонтанністю, 
яка не піддавалася ні контролю, ні ігноруванню. Будь-яке звернення 
по допомогу неминуче призвело б до великого спаду і завдало б дер
жавній системі руйнівного тиску. Поєднання громадянського 
суспільства, яке здатне до нестандартних дій, і думки, яка є незалеж
ною від диктату держави, визначає початок нової ери, яка не має зво
ротнього ходу27.

Таким чином, громадянське суспільство може бути визначене 
як поєднання первинної, безпосередньої і неурядової (хоча не 
обов’язково антиурядової) ініціативи знизу (яка з’являється у 
посттоталітарному устрої через послаблення державного кон
тролю) та зниження ідеологічних обмежень, накладених прав
лячими партіями. КРО (Комітет робітничої оборони) або більш 
рання група напіванархістів Помаранчева альтернатива у 
Польщі; Хартія 77 у Чехословаччині; різні форми дисидентсь
ких дій у Радянському Союзі; Мирна і правозахисна ініціатива 
у НДР і всі незалежні мирні і правозахисні дії, включаючи 
підпільну пресу, публікації самвидаву, “літаючі” університети 
(особливо в тому вигляді, в якому вони існували в Угорщині і
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Чехословаччині 1980-х років), мають розглядатися як компо
ненти зростаючого громадянського суспільства. Через кидання 
викликів і каталізацію соціальних устремлінь, які довго стри
мувалися, громадянське суспільство підриває партійно-держав- 
ну монополію на владу. Безумовно, що в країні, подібній до 
Польщі, де католицька церква представила життєздатну аль
тернативу ідеологічним претензіям держави, громадянське 
суспільство продовжувало існувати, хоча й у обмеженій формі, 
навіть протягом розквіту сталінізму. Пізніше, після смерті 
Сталіна і початку лібералізації, клуби і дискусійні гуртки, які 
швидко з’явилися у Польщі й Угорщині, вели до політичного 
і культурного бродіння 1956 року. Реакція на екологічний за
непад і рухи захисту історичних пам’яток були також частина
ми того зростаючого явища, яке ми називаємо громадянським 
суспільством. Громадянське суспільство не повинно розгляда
тися як протилежність державній владі, а скоріше як засіб кон
тролю та обмеження проявів її експансіонізму. Тому мав рацію 
Моше Левін, коли описував це як “сукупність мереж і установ, 
які існують і діють незалежно від держави, або офіційні ор
ганізації, здатні до розвитку власних безпосередніх уявлень 
відносно національних або місцевих проблем, які потім ре
алізують ці погляди на їхніх членах, на маленьких групах і, зре
штою, на владі”28. Гнучкість офіційних установ, їхня готовність 
охоплювати суспільні потреби і критикувати урядові рішення, 
без сумніву, залежать від ступеня терпимості, що демонст
рується владою. Навіть у гіперсталіністській Румунії часів Ніко- 
лає Чаушеску існували форми опозиції в межах існуючих уста
нов. Наприклад, Спілка письменників, створена як інструмент 
партійного контролю над літературним товариством, ставала де
далі критичнішою до втручання керівництва і суперечила 
офіційному шовінізму. Наслідком спілчанських хвилювань стала 
неспроможність румунських письменників організувати 
національний з’їзд після бурхливих зборів навесні 1981 року. 
Схожі події мали місце 1989 року у чехословацькій офіційній 
Спілці акторів і драматичних авторів, члени якої вирішили 
підтримати зростаючу критику режиму Якеша, яка була започат
кована Хартією 77 та іншими дисидентськими групами.

Створення громадянського суспільства відбувалось у 
декілька стадій. Спочатку, за часів зрілого сталінізму, сама ідея 
щодо автономних ініціатив знизу була неймовірною. Власне, 
природа сталінізму передбачувала знищення таких не
офіційних осередків опору. Вся пропаганда і система таємної 
поліції використовувалися для створення однорідності, яка б
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дозволила партії встановити те, що угорські політичні філосо
фи Агнеш Геллер, Ференц Феєр, Дьордь Маркуш точно виз
начили як “диктатуру над потребами”29. Невдача комуністич
них режимів у забезпеченні масової підтримки колись розпо
чатому теророві, а також ерозія ідеологічних основ показали 
межі тоталітарної парадигми. Дійсно, тепер зрозуміло, що 
навіть у найбільш репресивних умовах там залишалися форми 
спротиву тому, що Карл Фрідріх і Збігнєв Бжезінський назива
ли “тоталітарною вимогою загальності”30. Для тих, хто звер
тається до потенційних осередків автономії як до аргументу 
проти первинної доречності тоталітарної моделі, важливо ска
зати, що модель має справу радше з тим, що правителі нама
галися досягти, ніж з фактичним втіленням. Як показав Роберт 
К. Такер, вони були скеровані режимом на цілковиту реконст
рукцію людської природи від імені універсальної ідеології. Як 
тільки еліти почали піддавати сумніву деякі з ідеологічних 
догм, ставало неможливим для режимів підтримувати власний 
місіонерський запал. Ідеологічна криза зробила внесок у спра
ву поступової секуляризації, або, як точно охарактеризував Та
кер, у “дерадикалізацію марксистських режимів”31. Зрештою, 
навіть одна з найпесимістичніших інтерпретацій тоталітаризму 
не виключала можливості виходу за межі того, що проголошу
валося вічним підкоренням. Але витоки антитоталітарного по
встання, згідно з Ханною Арендт, точно співпали з передумо
вами, які зробили можливим підйом тоталітаризму в сучасно
му суспільстві: побоювання, самотність і відчай. Ідеологічна 
маніпуляція не завжди може отримати перемогу над пошуками 
людиною індивідуальної гідності:

Тоталітарне панування, подібне до тиранії, живиться мікробами 
власної руйнації. Також, як страх і безсилля, від яких виникають ан- 
типолітичні принципи і які штовхають людей до несприйнятгя 
політичної діяльності, так самотність та логічно-ідеологічна байдужість 
є найгіршим, що виникає з того, що складає антисуспільну ситуацію і 
надає притулок силам, принципово руйнівним для всього людського 
співіснування32.

Дійсно, якщо досвід відновлення громадянського суспільства у 
східноєвропейських комуністичних державах навчив нас чо
мусь, то тільки тому, що жодна поліцейська держава і жодна 
ідеологічна універсальність не в змозі назавжди знищити по
требу людини в автономії і захисті своїх прав.

Піднесення громадянського суспільства не може бути 
відділено від занепаду авторитарно-ідеологічної держави.
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Оскільки комуністичні режими грунтуються на науковій по
милці правлячих партій, то, коли система віри, яка лежить в 
їхній основі, руйнується, режими входять у стадію глибокої 
кризи. Вони намагаються пристосувати свої догми до 
дійсності, але відмовляються вийти за кордони обмежених змін 
встановленої системи. Реформи стають нерішучими і не
послідовними. Парадигма таких експериментів представлена 
правлінням Хрущова у Радянському Союзі та найбільш сфор
мованою східноєвропейською версією — угорським ка- 
дарізмом33. Письменник з Угорщини Міклош Харасті, який є 
тепер одним з лідерів Союзу вільних демократів і членом 
угорського парламенту, запропонував цікаву класифікацію 
стадій розвитку громадянського суспільства. Перша стадія 
співпадає з лібералізацією партійної держави і початком ізо
льованих форм дисидентських дій. На такій стадії опозиція по
чинається без альтернативної платформи, переслідуючи лише 
вираження суспільних потреб. Харасті називає це пост- 
сталіністською стадією і бачить її суттєві риси у боротьбі про
ти страху і зростанні незалежних ініціатив, незалежної думки і 
соціальної діяльності, вільної від партійної держави.

Тільки на другій стадії, яку Харасті називає 
посттоталітарною, з’являється громадянське суспільство у 
повному значенні цього терміну, тобто як колективне зусилля 
з метою зменшення тиску і прерогатив авторитарної держави. 
Цю фазу було проаналізовано Гавелом і Міхником в їхніх 
листах щодо створення паралельних структур і Нової 
еволюційної теорії. Система втратила впевненість; еліти були 
деморалізовані і нездатні подолати зростаюче народне 
невдоволення; а економіка занепадала. Стара політична модель 
вочевидь розвалювалася і тому розпочався пошук нової 
соціальної ініціативи на рівні автономних анклавів. Ідеологія, 
головне опертя комуністичного авторитаризму, виявляється 
лише порожнім ритуалом, а домінуючі символи не викликають 
довіри ні у правителів, ні у підлеглих:

Демократизація замінює лібералізацію на місці центральної 
політичної проблеми. В той час, як остання диктувалася волею і 
відбувалася за розкладом партійної держави, демократизація посіла 
місце під тиском зростаючої суспільної думки. Режим був змушений 
захищатися. Оскільки мала місце спроба створити економіку на 
прагматичних засадах, боротьба проти старої структури точилася навіть 
в межах істеблішменту.... Життя суспільства характеризувалося 
юридичними та іншими баталіями — через конфлікти у демократизації 
щоденного життя, індивідуалізму, плюралізму, принципів народного
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представництва і прав меншин. Страх від наших власних дій зникає, а 
великі маси набувають здатності конфліктувати відкрито і навіть 
проявляти самообмеження у таких конфліктах34.

Третя стадія, яку Харасті визначає як посткомуністичну, 
означена повною руйнацією партійної держави і створенням 
багатопартійної системи. На час написання есе угорським 
автором 1988 року викладене було все ще гіпотезою, але із 
сильним підтвердженням досягнень, які мали місце в країнах, 
де громадянське суспільство розвивалося і досягло вищого 
ступеня зрілості:

Втративши раціональність, партійна держава має розпастися на 
макрорівні. Справжня демократія з’являється, користуючися формами, 
енергією, досвідом і плюралізмом, які вже набули певних форм в 
громадянському суспільстві. І це вже вторинна проблема, відбувається 
такий процес за іспанською моделлю Хуана Карлоса, тобто як 
організований перехід, чи через менші або більші революційні 
потрясіння. Також несуттєво, відбувається такий перехід у контексті 
європейської реорганізації або у більш квапливий спосіб. Суттєвим є 
те, що такий перехід не може бути успішним без проходження 
громадянським суспільством двох попередніх стадій35.

Дійсно, у Польщі, Угорщині й Чехословаччині, де 
громадянське суспільство розвилося більшою мірою, розпад 
комуністичної держави відбувся м’якіше, ніж у Болгарії і 
Румунії, з їхніми періодичними спалахами насильства навіть 
після усунення наприкінці 1989 року диктаторів старого зразка 
Живкова і Чаушеску.

Для країн “південного ряду” спроба створення законної 
держави, заснованої на відповідальності уряду і розділі 
повноважень, була обтяжена слабкістю політичних традицій 
незалежного активізму на стадії громадянського суспільства. 
Після грудневої революції 1989 року румуни часто скаржилися 
на відсутність у країні історичної особистості, подібної до 
Вацлава Гавела, яка була б здатна втілити національну згоду. 
Проте справжня проблема — не роль виключних особистостей, 
а брак політичної інфраструктури, порівняно з чехословацькою 
Хартією 77. Іншими словами, Румунія часів Чаушеску не 
пройшла посттоталітарну стадію, а скоріше зазнала, особливо 
після 1971 року, зміцнення партійно-державного контролю і 
повернення до традиційної версії тоталітаризму, який включав 
надзвичайний культ лідера та репресії проти будь-якої форми 
критики і опозиції. Румуни не зазнали розкошів кадарівського 
просвітницького авторитаризму або навіть експериментів з
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економічними реформами, якими бавився мілітаристський 
режим Ярузельського. Стратегія громадянського суспільства 
грунтується на поступовості, відмові від насильства і 
соціальній освіті через участь у нерегульованих діях.



6

ТРІУМФ БЕЗВЛАДНИХ 
Витоки та динаміка зрушень у  Східній Європі

Я дійшов висновку — він може здатись надто драматичним, але 
клянусь, я саме це маю на увазі, — що краще взагалі не жити, ніж жи
ти без честі.

—Вацлав Гавел

Причини соціального зрушення у Східній Європі та крах 
радянського блоку не слід зводити до одного унікального фак
тора. Для виникнення такого історичного процесу світової ва
ги мали взаємодіяти безліч причин і цілий ряд обставин, що 
зробили ці зміни нагальними і незворотніми. Одним з еле
ментів була відсутність радянського опудала. Впродовж бага
тьох років очевидна загроза радянської інтервенції, аби приду
шити заворушення у країнах-сателітах, була серйозною пере
шкодою для виникнення могутніх масових рухів. Широко роз
повсюджене уявлення про смиріння, яке багато хто припису
вав Ялті, і відчуття, що міжнародні домовленості 1945 року між 
наддержавами робили будь-який рух опору у радянському 
блоці донкіхотством, приречений на неминучий провал, — 
гальмували зростання масової підтримки опозиційних рухів. 
Розуміння радянським керівництвом того, що воно не може 
далі контролювати східноєвропейські країни застарілими 
сталінськими методами внутріблокової дисципліни, привело до 
переоцінки, при Горбачові, самої легітимності нав’язаних 
іззовні комуністичних режимів у так званій зовнішній імперії. 
Прихильники гласності, включаючи таких впливових членів 
горбачовської команди, як Георгій Шахназаров, завідувач 
відділу КПРС з міжнародних зв’язків, а відтак один з. найваж
ливіших радників радянського президента, не раз вказували, 
що стара концепція соціалізму, заснована на примусі та моно
полістичному керівництві невеликої бюрократичної групи лю
дей, втратила будь-яке моральне і політичне виправдання. Це 
стало теоретичною передумовою відмови від брежнєвської до
ктрини і запровадження нового курсу у відносинах Радянсько
го Союзу з колишніми сателітами. Оскільки вище керівництво 
Кремля засудило застосування сили, у радянських лідерів не 
було більше причин чіплятися за легенди народних революцій,
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які начебто привели до влади компартії Східної Європи після 
Другої світової війни. Тепер, коли Радянський Союз оголосив 
про своє рішення переглянути стратегію та ідеологічні принци
пи так званої соціалістичної системи, страх громадян блокових 
країн почав зникати.

За умов нової радянської інтерпретації соціалізму, запрог
рамованої Горбачовим і його найближчими соратниками, в то
му числі членом Політбюро і головним ідеологом перебудови 
Олександром Яковлєвим, розгром Празької Весни танками 
Варшавського Пакту був би немислимий. Справді, чимало лю
дей у Східній Європі передбачили пошук гуманного соціалізму, 
який відстоювали прихильники перебудови у Москві. Ди
наміка реформ у Радянському Союзі ставила у незручне стано
вище керівників східноєвропейських компартій, котрі вияви
лись позаду свого радянського патрона у плані системної пе
ребудови. Ідеологічна ортодоксальність на той момент була 
просто залишком сталінського минулого:

Раніше, що б Радянський Союз не називав “соціалістичним”, 
завжди вважалось ефективним; тепер радянське керівництво стверджу
вало, що практична дієвість, тобто як насправді йтимуть справи, буде 
критерієм життєздатності соціалізму. Це в свою чергу позбавляло не
обхідності орієнтуватись на Радянський Союз у визначенні того, що є 
ефективним і що необхідно залишити. Все ще залишаючись взірцем, 
СРСР став також взірцем у запровадженні політичних реформ, не
обхідних для проведення економічної реформи; для гласності; демо
кратизації і репресованих осіб; для експериментування новими форма
ми політичних дискусій і політичних дій. Тепер, коли сталінізм уже не 
служив еталоном, його недієздатність і деспотичну природу було вже 
важче виправдати; це можна пояснювати, значною мірою виходячи із 
національної специфіки1.

Незважаючи на необхідність перетворення радянської змінної 
з опудала на каталізатор цього виявилося недостатньо для 
швидкого розпаду комуністичних режимів у країнах радянсь
кого блоку.

Перехід до посткомуністичного етапу був пов’язаний із 
втратою самовпевненості комуністичних еліт, що само по собі 
відображало моральну та ідеологічну кризу цих систем. Також 
важливим фактором для успішного переходу була наявність 
політичних груп і рухів, які могли виразити соціальні невдово
лення і запропонувати економічні та політичні альтернативи 
збанкрутілій політиці. В Угорщині, Польщі, Чехословаччині і, 
меншою мірою, у НДР опозиція давно відображала основні 
елементи і виклики, пов’язані з усуненням комуністичних ре
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жимів. В Угорщині та Польщі реформаторська налаштовані 
об’єднання виникли всередині вищого керівництва; вони 
відстоювали погляди, близькі до тих, що сповідував Горбачов 
та його однодумці в Радянському Союзі. Навіть у Югославії, 
країні, що формально не була інтегрована у радянський блок, 
зміни у Радянському Союзі і державах Східної Європи пробу
дили демократичні сили у Хорватії та Словенії, які розпочали 
сміливі акції, спрямовані на реформування та утвердження 
своєї національної самобутності. У Румунії та Болгарії, де ре
пресивний апарат був сильніший, а опозиція менш організова
ною, передумови для розвитку громадянського суспільства ха
рактеризувалися початковою стадією. У цих країнах грома
дянські суспільства, що здавна були об’єктом систематичних 
нападів, перебували в жалюгідному стані. Албанія, найбільш 
ізольована серед країн Східної Європи, міцно трималась за ра
дикальну сталінську спадщину Енвера Ходжи. Раміз Алія, на
ступник Енвера Ходжи на посту Генерального секретаря партії, 
який упродовж своєї кар’єри залишався вірним апаратником, 
тримав вдову покійного вождя на посту голови Національного 
фронту і підтримував недоторканим культ вождя. Але як пока
зали події 1990 року, коли за підтримки вищого партійного 
керівництва у Албанії були створені опозиційні партії, навіть 
ця країна не змогла повністю уникнути впливу реформаторсь
кого руху, що охопив усі комуністичні країни Східної Європи.

Крім того, що Радянський Союз переглянув свою позицію 
щодо країн блоку, а також в силу зникнення страху серед на
селення Східної Європи, структурна криза вразила всі 
суспільства цього регіону; у цих країнах як прихильники ре
жиму, так і його опоненти все більше приходили до думки, що 
ніякі системні реформи неспроможні розв’язати зростаючу на
пругу. Всі зрозуміли, що соціалізм, у його радянському 
варіанті, повністю застарів і вичерпав всі внутрішні ресурси 
для самовідродження. Будь-яка спроба підтримати систему оз
начала продовження кінцевої агонії суспільства. Жодне 
суспільство не може функціонувати без певного консенсусу 
його членів щодо спільних цілей і цінностей. У Східній Європі, 
контрольованій Радянським Союзом, особливо після 1988 ро
ку, такого консенсусу не було. Те саме можна сказати і про 
Югославію, країну, що безпосередньо не входила до блоку — де 
ефективність радянських реформ та їхній вплив у Східній 
Європі прискорили рух за радикальні реформи і загострили 
протиріччя між консерваторами і лібералами, які нерідко мас
кувались поміж більш плюралістичною хорватською і сло
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венською владою та більш авторитарним сербським керів
ництвом.

Останній ключовий елемент — тиск Заходу на урядові та не
урядові структури, аби ті виконували міжнародні домовленості, 
особливо у сфері прав людини, відіграли важливу роль у 
зміцненні рухів. Особливо після 1975 року, коли було підписа
но Хельсінську угоду, і (навіть важливіше) після 1980 року, — 
Захід постійно чинив тиск на Радянський Союз, вимагаючи 
відмовитись від імперіалістичної стратегії. Загальна активність 
та зростаюча потреба СРСР у західній допомозі також відігра
ли неабияку роль у руйнуванні підвалин комуністичних ре
жимів. Політика культурного і політичного ізоляціонізму, яку 
традиційно практикували комуністичні уряди, цензура на лис
тування, заглушування західних радіостанцій — все було спря
моване на те, щоб обірвати зв’язки між новоствореними група
ми захисників прав людини у країнах радянського блоку та 
їхніми потенційними прихильниками на Заході. Відчуття, що є 
люди поза радянським блоком, які турбуються про долю тих, 
хто захищає права людини у країнах блоку, що Захід не мов
чав, коли мали місце порушення цих прав, — мало надзвичай
но важливе значення для розвитку громадянських суспільств. 
Щоб зрозуміти трансформацію політичного життя у Східній 
Європі, не слід ігнорувати роль, яку відіграв Захід у соціальних 
зрушеннях у цьому регіоні. Іншими словами, вплив Заходу на 
розмах і темпи змін у Східній Європі мав не менше значення, 
ніж роль Радянського Союзу при Горбачові. Обидва були за ут
ворення політичного середовища, у якому б застарілі ко
муністичні бюрократичні режими Східної Європи виглядали як 
пережитки непростого минулого. Але якщо Захід заохочував 
народження плюралістичних демократичних сил, зацікавлених 
у системних змінах, то Кремль покладав надії на місцевих ко- 
муністів-реформаторів, які в своїй програмі хотіли привести в 
порядок існуючі економічні і політичні механізми замість того, 
щоб їх ліквідувати повністю.

ГОРБАЧОВ ЯК РЕВІЗІОНІСТ

Коли Михайло Горбачов прийшов до влади у березні 1985 
року, він був уособленням успішного апаратника. Нічого в йо
го попередній кар’єрі не вказувало на серйозні ліберальні на
хили. Правда, він не був протеже колишнього генсека Юрія 
Андропова, та як і його патрон, здавалось, сповідував основні 
принципи ленінізму, в тому числі священний принцип
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керівної ролі партії в суспільстві. Подібно до Андропова, його 
несприйняття брежнєвського курсу не живилось ідеями лібе
ралізму; скоріше то було переконання, що соціалізм можна 
відродити, повернувшись до істинно більшовицьких цінностей, 
заплямованих кумівством і корупцією, які процвітали у сімде
сяті та на початку вісімдесятих років у апараті влади. Всі 
публічні заяви і дії Горбачова засвідчили прагматичного, дис
циплінованого комуніста, відданого справі партії. У перші два 
роки новий партійний лідер безпосередньо не зазіхав на “свя
щенні” ідеологічні догми. Його антисталінська кампанія про
ходила досить мляво і без видимих успіхів. Спочатку Горбачов 
не виявляв підтримки тим, хто заповзято захищав ідеї лібе
ралізації. Так, Андрій Сахаров, визначний фізик і активний 
діяч за права людини, продовжував знаходитись у вигнанні в 
Горькому. Однак спостерфкливі аналітики вже з самого почат
ку помітили в Горбачові нахил до теоретичних і культурних пи
тань. Все свідчило про те, що в оточенні Генерального секре
таря було багато людей, схильних підтримувати невдалі спроби 
Хрущова по розвінчанню культу Сталіна.

Наштовхнувшись на бюрократичну інертність, команда 
Горбачова зрозуміла, що тільки структурні реформи, які б за
чепили самі основи системи, можуть вивести із затяжного за
стою і вивільнити довго стримувану соціальну енергію. Крити
ка існуючих інститутів почалась із засудження брежнєвського 
курсу. На XXVII з’їзді партії у лютому 1986 року (рівно через 
тридцять років після історичного XX з’їзду, коли Хрущов 
розвінчав культ особи Сталіна) Горбачов виступив з критикою 
“командно-адміністративної системи” і закликав до рішучих 
реформ у соціальній та економічній сфері. Проводячи свою 
кампанію, Горбачов виражав інтереси функціонерів середньо
го покоління і певної групи партійної інтелігенції, яким на
бридла корупція і некомпетентність брежнєвського періоду. 
Він захищав цінності того покоління радянської еліти, яке 
прийняло цінності XX з’їзду — ідеї політичних і економічних 
реформ, мирне співіснування із Заходом, критична оцінка 
марксистської утопічної програми. На початковій стадії крити
ка Горбачова була спрямована проти заведеної корупції і 
відсутності політичної винахідливості у прийнятті важливих 
рішень. Водночас він наголошував на ролі мас як джерела 
політичної винахідливості, а також сприяв появі тисяч нефор
мальних організацій у Радянському Союзі.

Спроба модернізації, розпочата новим керівництвом, була 
навіяна останніми ленінськими працями з політичних та еко-

7  3-4
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номічних питань. Виходячи із ленінського бачення Нової еко
номічної політики, Горбачов відстоював децентралізацію і по
слаблення партійного контролю над суспільством. При цьому 
реформи мали ініціюватися зверху, а комуністична партія ма
ла зберегти свою провідну роль у суспільстві. Таку стратегію 
критикували деякі представники радянської інтелігенції, які 
наполягали на повному розриві з минулим. Вони сприймали 
лібералізацію всього-на-всього як продовження старої системи 
і вимагали демократизувати всі інститути, що дозволило б лю
дям повністю виражати свої політичні погляди. Висловлюючи 
невдоволення реформами, що проводились під егідою партії, 
відомий драматург Олександр Гельман, активний прихильник 
перебудови, заявив на зборах партійної організації Спілки 
кінематографістів:

Демократизація зумовлює перерозподілення влади, прав і свобод, 
створення низки незалежних структур управління та інформації. А 
лібералізація означає збереження всіх основ адміністративної системи, 
у дещо м’якій формі. Лібералізація — це немовби розпростертий кулак 
однієї руки, яку в будь-який момент можна знову затиснути в кулак. 
Інколи тільки зовнішньо лібералізація нагадує демократизацію, а на
справді це повна і нестерпна узурпація2.

З часом Горбачов зрозумів, що йому не уникнути радикаль
ного засудження сталінського минулого. Правляча верхівка 
спочатку гадала, що зможе налагодити систему, від чогось 
відмовившись, а щось підправивши. Цей період, відомий як 
прискорення, тривав недовго. Горбачов і його однодумці зро
зуміли, що без залучення широких соціальних верств до 
політичної боротьби, без перегляду застарілих партійних догм 
вирішити проблеми країни неможливо. Горбачовці, серед них 
впливові економісти, політологи та соціологи, наполягали, що 
без політичних реформ неможливо по-справжньому провести 
зміни в економіці. Капіталовкладення військово-промислового 
комплексу та інших сильних лоббістських структур, таких як 
КДБ і партійна бюрократія, становили головну перепону 
спробі модернізувати економіку. Коли стало зрозуміло, що по
долати існуючі протиріччя всередині старої системи неможли
во, народилась політика перебудови.

Засобом для упішного проведення перебудови із залучен
ням широких мас стала політика гласності (відкритості). Слід 
віддати належне Горбачову, який швидко зрозумів необхідність 
нового погляду на соціалізм. Він визначив потребу реор
ганізації всієї політичної системи, обмеження прерогатив ко-
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муністичної партії та повноважень репресивного апарату. По
шуки верховенства закону і створення системи стримувань і 
противаг стали основними пріоритетами у діяльності 
керівництва. Справжнім випробуванням і найсерйознішим 
викликом для прихильників Горбачова було відмовитись від 
монополії комуністичної партії на владу. Визнати появу пара
лельних ініціативних центрів та вступити в діалог з опонента
ми існуючої системи вже виходило за рамки ленінізму. У бага
тьох відношеннях вони повторювали ілюзії Хрущова про мож
ливість реформувати систему без серйозних потрясінь. Звичай
но, мова йшла про революційні зміни, але як тільки зустріча
лися драматичні виклики, Горбачов і його команда зупиняли
ся на півшляху.

У промовах Генерального секретаря чергувались його віра у 
корінні зміни і страх, що такі реформи значно дестабілізують 
систему. Але найважливіше те, що Горбачов мав серйозний 
намір переглянути основоположні догми і саму концепцію 
соціалізму. Попри всі його вагання, він був відданий справі пе
регляду концепції соціалізму з людським обличчям. Як і його 
попередники, Імре Надь в Угорщині та Александр Дубчек у Че- 
хословаччині, Горбачов наголошував на тісному, нерозривному 
зв’язку між соціалізмом і демократією. Особливо після XIX кон
ференції компартії у червні 1988 року він активно взявся за пе
регляд історичної спадщини соціалізму в цьому столітті. Він 
визнав існування загальнолюдських цінностей, що превалювали 
над вузькими, класовими інтересами. Також визнавав, що 
імперський диктат слід морально засудити, а зовнішньополітич
ний курс СРСР корінним чином перебудувати. Однак у стратегії 
Горбачова був присутній елемент відчаю. Він не міг не бачити 
нерозв’язаних протиріч у радянській системі, однак намагався 
подолати кризу, не відмовляючись повністю від офіційних 
принципів. Як і у випадку з реформаторами Празької Весни, ра
дянський лідер намагався зробити справді неможливе і робив 
усе, аби відтягнути час повного зречення ленінізму. Тим часом 
його реформаторство сприяло пробудженню соціальних і 
національних сил, які важко було контролювати без застосуван
ня сили. Головну дилему керівництва Горбачова переконливо 
охарактеризував Збігнєв Бжезінський; він зазначив, що головною 
перепоною до демократизації була неспроможність радянського 
керівництва повністю відмовитись від ленінської ідеології:

Політичні перешкоди до справжньої перебудови не тільки серй
озні, а й непереборні. Відмова від ленінської спадщини вимагає фун

7
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даментального переосмислення природи правлячої партії, її історичної 
ролі і її легітимності. По суті, повний розрив вимагає заперечення 
ключової передумови великого спрощення, тобто, що ідеальну систе
му можна сформувати політичним декретом, за яким суспільство 
підпорядковується державі, яка виступає як всезнаючий фактор історії. 
Такий розрив вимагає визнання поняття, що соціальні зміни прохо
дять головним чином непередбачено, неоднозначно і нерідко спонтан
но, а їхні складні соціальні наслідки неможливо втиснути в ідеологічні 
рамки3.

1987 року Адам Міхник сказав про значення ранніх зусиль 
Горбачова врятувати систему шляхом усунення найбільш нега
тивних її складових як про своєрідний варіант “контрреформа- 
торства”. Міхник послався на Лєшека Колаковського, який вжив 
поняття “контрреформаторство” на означення політичного та 
ідеологічного руху, що не лише відкидає реформаторську (єре
тичну) критику, а й використовує і асимілює деякі елементи, 
щоб пристосувати існуючі структури до нових обставин. Інакше 
кажучи, контрреформаторство, за цим визначенням, — це спро
ба змінити цінності та інститути зсередини самої системи. Це зу
силля інтегрувати критичні ідеї у функціонуючий механізм існу
ючої системи, щоб вона перестала бути антагоністичною і дест
руктивною: “Тому, якщо ми визнаємо, що Солідарність — це ве
ликий реформаторський рух в межах комуністичного простору, 
тоді Горбачова можна назвати “Великим Контрреформатором”. 
Така суть його “реформ зверху”. Це контреформаторство, що 
має на меті врятувати комуністичну систему”4.

Визнання намірів Горбачова реформувати систему, залиша
ючи недоторканими ідеологічні основи, головним чином 
ленінський принцип комуністичної партії як гегемона, не оз
начає, що перебудова була лише рекламою, пропагандистсь
ким фарсом. Навпаки, щоб зрозуміти справжнє значення пе
ретворень в СРСР, ініційованих Горбачовим, слід зважити на 
економічні, соціальні, культурні та стратегічні фактори, що 
викликали необхідність таких реформ для збереження самої 
системи:

Політика Михайла Горбачова — це результат конфлікту поколінь в 
самій номенклатурі; це наслідок технологічної відсталості і кількох 
років афганської війни; нарешті, це наслідок страху збройної кон
фронтації і безкомпромісної позиції президента Рейгана. Горбачов не 
актор, він -  контрреформатор5.

За цих умов, коли центр зазнавав серйозних змін, коли ідео
логічний апарат привласнював слова дисидентів і перетворю
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вав їх на офіційну доктрину партії, коли соціалізм визначався 
його здатністю створити правову державу, — значно зросла ак
тивність незалежних рухів у Східній Європі.

Контрреформи у Москві можуть відкрити шлях до нового погляду 
на філософію політичного компромісу. Вони можуть навчити нас звер
татись до компромісу при врегулюванні міжнародних конфліктів або 
соціальних протиріч в країнах з комуністичними режимами. Сьогодні 
варто покластися на таку форму компромісу, навіть якщо ми повинні 
пам’ятати, що тоталітарні підвалини радянських інститутів залишились 
незайманими6.

Пізніше, після 1988 року незалежні демократичні рухи у 
Східній Європі почали втрачати свою доцільність. Оскільки 
Радянський Союз виявляв більшу терпимість до незалежного, 
неформального прояву активності, було мало підстав вірити, 
що Горбачов автоматично стане на бік повалених комуністич
них режимів у Східній Європі в момент серйозного політично
го і соціального неспокою. Радянські контрреформи відкрили 
шлях до справжньої революції у Східній Європі.

Спростування сталінізму в Москві стало зеленим світлом 
для зречення ленінізму у Варшаві, Будапешті і Східному 
Берліні. Що стосується самого Горбачова, то він все частіше 
приходив до думки, що просто лібералізація може поставити 
його і його прихильників у становище Хрущова: зустрівши во
роже ставлення у партійному апараті, він не мав опори серед 
населення. Це пояснює рішення зробити відкритою політичну 
систему, сформувати справжній парламент і після 1988 року 
різко скоротити повноваження партії. Під тиском логіки 
політичної боротьби, а також зустрівши відвертий чи прихова
ний саботаж вищого чиновництва, Генеральний секретар зму
шений був визнати, що тільки демократизація може забезпечи
ти йому політичне виживання. 1989 року, незважаючи на ва
гання і сумніви, Горбачов визнав роль громадянського 
суспільства як додаток до твердої політичної системи у прове
денні вкрай необхідних змін. Таку необхідність нав’язливо 
підкреслював також головний опонент Горбачова у партії (до 
його виключення з КПРС на XXVIII з’їзді у 1990 році) Борис 
Єльцин.

Із загостренням політичної боротьби у вищих ешелонах 
влади Горбачов, здавалось, зрозумів нагальну потребу відпус
тити ідеологічні гальма. Це була та сама людина, яка у листо
паді 1987 року розхвалювала позитиви марксистсько- 
ленінського вчення, а тепер сміливо взялась за переоцінку
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фундаментальних цінностей радянської політичної культури. 
Історичні та теоретичні дискусії набули непердбачених роз
махів. Апологети перебудови, такі як Олександр Ціпко та Юрій 
Афанасьєв прямо поставили під сумнів всю спадщину 
соціалізму по-радянськи. Після 1988 року змінилось саме по
няття ворога у радянській офіційній доктрині. Захід перестали 
зображувати як вічного розпалювача антирадянських змов, а 
соціалізм більше не ототожнювався із владою бездарних бюро
кратів над деморалізованими масами; було переглянуто ра
дянський інтерес у світлі “спільного європейського дому” Вся 
філософія комунізму, що існувала понад сім десятиліть, швид
ко занепала в результаті офіційного визнання Радянським Со
юзом історичної неспроможності існуючої системи. Тріумф 
філософії ревізіонізму у Кремлі вплинув як на внутрішню, так 
і зовнішню імперії, на всю спільність народів, що здавна нази
валась радянським блоком. Значно розширились межі радянсь
кої толерантності до політичних експериментів у Східній 
Європі. Що вважалося прокляттям з радянської точки зору за 
часів Брежнєва — ідея соціалізму з людським обличчям, — те
пер, особливо після 1988 року, стало офіційним курсом Ра
дянського Союзу. Про це Бжезінський говорить так:

Наслідки ревізіонізму Генерального секретаря у Кремлі мали 
велике значення. Вони не лише викликали гострі дискусії у 
Радянському Союзі з майже всіх аспектів радянського життя; вони 
також відродили більш далекосяжний ревізіонізм у Східній Європі, 
позбавивши Кремль ідеологічного храму, щоб звідти відлучати 
єретиків. Вони також створили надзвичайно серйозну загрозу для 
марксистсько-ленінських засад світового комунізму. Одним словом, 
навіть такий помірний ревізіонізм Москви сприяв прискоренню 
політичної дезінтеграції і доктринерського краху комунізму як 
характерного історичного явища7.

Пам’ятаєте, як спочатку Горбачов намагався зберегти як 
внутрішню, так і зовнішню імперії? У перші роки він мав 
намір модернізувати відносини із східноєвропейськими країна
ми, налагодити тісніші зв’язки з РЕВ та скоординувати міжна
родні акції. Займаючись розробкою нового підходу у Радянсь
кому Союзі, він бажав зберегти спокій у Східній Європі; саме 
в його інтересах було мати справу з молодими керівниками цих 
країн, орієнтованих на реформу. Він не закликав до негайних 
змін. Северин Бялер характеризував ранню позицію Горбачова 
щодо Східної Європи як рішучий жорсткий курс, в якому 
поєднувались “більш наполегливі вимоги ортодоксальності,
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зокрема в Польщі та Угорщині; придушення інакомислення; 
заохочення блокадної ментальності і грубої антизахідної про
паганди; рішуче заперечення економічних експериментів; 
швидка реакція на соціальний і політичний неспокій або праг
нення до більшої самостійності васальних керівників”8. Але та
ка обмежувальна, імперська позиція тривала недовго. Горбачов 
не міг відділяти події у Радянському Союзі від подій у країнах- 
сателітах.

Ударні хвилі гласності дали поштовх політичній опозиції у 
всіх країнах Східної Європи. Так, наприклад, активісти за мир 
і права людини у Східній Німеччині зробили гласність одним 
із своїх гасел у протистоянні консервативному керівництву 
Еріха Хонекера. У Польщі набрала сили Солідарність, а в Угор
щині, особливо 1988 року, Демократична опозиція почала ор
ганізовуватись у політичну партію. Як ті, що при владі, так і 
опозиціонери Східної Європи розуміли, що нове трактування 
Горбачовим соціалізму означало початок нової фази у відноси
нах між СРСР і країнами Східної Європи. Образ Радянського 
Союзу як міжнародного жандарма, що ревно слідкував за ор
тодоксальністю місцевих керівництв, зник як тільки радянсь
кий лідер на XIX партійній конференції у червні 1988 року 
проголосив, що його країна зрікається “всього, що спотворю
вало соціалізм у тридцяті роки і призвело її до застою у сімде
сяті”9.

Пізніше, у грудні 1988 року, Горбачов розвинув далі свою 
філософію міжнародних відносин. Виступаючи на сесії ООН, 
Генеральний секретар визнав право народів на боротьбу за де
мократизацію. Щирість, з якою він відмовлявся від тра
диційних радянських заяв про необхідність продовжувати ідео
логічне змагання із Заходом, вказувала, що то були не пусті 
слова. Хоча в його мові зберігся ленінський наліт, Горбачов 
визнав неленінську тезу, що відносини між державами не по
винні підпорядковуватися ідеологічним міркуванням:

Сьогодні навряд чи можливо зберегти “закрите” суспільство. Це 
вимагає докорінного перегляду підходів до всієї гами проблем міжна
родного співробітництва як головного елементу міжнародної безпеки... 
Нова фаза також вимагає деідеологізації відносин між державами. Ми 
не відмовляємось від наших переконань, нашої філософії і традицій, а 
також не наполягаємо, щоб це робили інші10.

Ця заява, хоч і сприйнята прихильниками жорсткої політики 
як пусті слова, була недвозначною у своїй рішучості відмови
тись від логіки холодної війни.
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Ідея, що світ поділений за ідеологічними принципами, — 
пережиток сталінського і навіть ленінського підходу до міжна
родних відносин — поступалась новій концепції, яка давала 
можливість кожному народу самому вирішувати свою долю. 
Слід віддати належне Горбачову, який зрозумів, що радянська 
присутність у Східній Європі була стратегічно менш важливою 
у вік європейської інтеграції. Країни Західної Європи, що вже 
об’єднались проти Радянського Союзу у військовому відно
шенні, впевнено долали політичні розбіжності, щоб створити 
економічний блок, якого не знала Європа. Життєвий рівень 
Західної Європи вже превалював над рівнем життя у Радянсь
кому Союзі, і якщо останній вирішив провести модернізацію, 
вийти з ізоляції і стати конкурентом об’єданої Європи, то він 
мав послабити свій імперський тягар. Вже не було резону про
довжувати захищати місцеві комуністичні режими проти зрос
таючих соціальних рухів знизу. Навпаки, в інтересах Москви 
було виглядати поборником змін і прогресу, ніж залишатись 
стереотипом “старшого брата”, завжди готового з допомогою 
армії повернути привілеї місцевим деспотам.

Новий підхід до політичних перетворень у Східній Європі 
випливав із розуміння того, що ціна зовнішньої імперії, вклю
чаючи психологічну ціну, була надто високою. Ідея-фікс 
Сталіна відносно західного кордону дала росіянам нові тери
торії і посіяла зерна народного невдоволення. У листопаді 1988 
року незворотність повстань була очевидною:

Більшість людей у майже восьми комуністичних країнах Східної 
Європи не бажають жити під владою комуністів, не хочуть, щоб 
росіяни говорили їм, що вони мусять. Сорок років цієї подвійної са
мовпевненості Москви — Маркс знає краще, а Росія знає, що Маркс 
насправді мав на увазі -  підготували грунт для повстання у Східній 
Європі11.

Новий підхід Радянського Союзу до Східної Європи фактично 
був результатом тривалих дискусій у радянських наукових за
кладах. Слід також мати на увазі, що серед радників Горбачо
ва було чимало колишніх редакторів празького часопису Уорлд 
марксіст рев’ю, котрі вітали рух Дубчека за оновлення у 1968 
році і засуджували радянську інтервенцію, що зупинила цей 
реформаторський експеримент. Міністр закордонних справ Ра
дянського Союзу і один з найближчих соратників по Політбю- 
ро Едуард Шеварднадзе мав величезний вплив у прийнятті 
рішень, що привели до розпаду блоку. Навіть після його 
відставки з поста міністра закордонних справ у 1990 році кон
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сервативні критики відзначали “згубну” роль Шеварднадзе у 
підриві міжнародного статусу СРСР.

Тоді, у липні 1988 року, на радянсько-американській на
уковій конференції в Александрії, штат Вірджинія, радянська 
делегація представила реферат, колективну працю науковців 
впливового Інституту економіки світової соціалістичної систе
ми, який очолював академік Олег Богомолов. У цьому 
напівофіційному рефераті були чітко зафіксовані зміни у по
зиції СРСР по відношенню до Східної Європи. У ньому визна
валось, що, не змігши усунути розмаїття культурних, етнічних, 
політичних та економічних традицій у Східній Європі, ззовні 
нав’язана радянська модель соціалізму “не витримала випробу
вання часом, виявила свою соціально-політичну та економічну 
нездатність” Відповідно до реферату, настала настійна потре
ба для цих країн провести радикальні реформи, які б привели 
до створення нової моделі істинно гуманного соціалізму. Ця 
наукова праця також містила чіткий аналіз головних характе
ристик радянського ладу як мілітаристсько-бюрократичної си
стеми, заснованої на конфронтації і насильстві:

У багатьох країнах Східної Європи розпочалась перебудова систе
ми політичної влади. Модель існуючої системи було створено у Ра
дянському Союзі у тридцяті і сорокові роки. Вона формувалась під 
глибоким впливом сталінського спотвореного уявлення характеру 
політичних механізмів соціалізму, а також недостатньою політичною 
зрілістю радянського суспільства та відсутністю демократичних тра
дицій і політичної культури. Адміністративно-командну систему, запо
чатковану в СРСР, скопіювали інші соціалістичні країни. Вона харак
теризувалась гіперцентралізмом, абсолютною монополією на прийнят
тя рішень, одноманітним мисленням, зневагою до народу (який вважа
ли за “гвинтиків” і об’єкти керівництва), а також ізоляцією від 
зовнішнього світу. Політичні інститути ставили за мету забезпечувати 
політичну стабільність, головним чином, шляхом придушення інако
мислення. Ця система, що вимагала рабської покірливості, підривала 
основи динамічного розвитку і життєздатності суспільства12.

Читачі, знайомі з публікаціями Імре Надя за 1955—1956 роки 
або з програмою дій компартії Чехословаччини, прийнятій у 
квітні 1968 року, сприйняли ревізіоністський дух цього аналізу 
як безпомилковий. Радянські вчені розділяли ревізіоністські 
ілюзії про те, що перетворення у Східній Європі можна 
здійснити в рамках самої системи. Перед ними стояло завдан
ня побудувати нову модель соціалізму. їх хвилювало найбо
лючіше питання: чи зацікавлені народи цього регіону у випро
буванні нової моделі?



202 ПОВОРОТ У ПОЛІТИЦІ

Упродовж 1988 року Радянський Союз тішив себе ілюзор
ними надіями, що соціалізм має майбутнє у Східній Європі, за 
умови, якщо ліквідувати бюрократичну пухлину і вивільнити 
енергію мас, приспану за роки сталінізму. Як і ревізіоністи 
1956 та 1968 років, вони бачили вихід у поверненні до істинно 
марксистського вчення. Корені, що псували всю систему, та
ким чином, прикривались містичною вірою в те, що можна 
врятувати цінності соціалістичної системи.

Суть нової моделі влади полягає у передачі значної частини 
функцій місцевим органам, трудовим і територіальним колективам; 
сприянні плюралізму в громадському житті; демократизації інститутів, 
включаючи авангардну партію. Необхідно забезпечити надійніші га
рантії проти владної монополії прошарку директорів і професійних 
політиків — проти бюрократичного апарату13.

Влітку 1989 року Горбачов виступив з промовою на парла
ментській асамблеї Ради Європи у Страсбурзі. Тут він більш 
ніж будь-коли піддав критиці брежнєвську політику обмежено
го суверенітету. Він визнав, що не існує незмінних соціальних 
систем, даючи цим зрозуміти, що подібні перетворення можуть 
також статись у Східній Європі. Заяву Горбачова у Страсбурзі 
широко коментували як зелене світло для реформаторів 
Східної Європи у їхньому прагненні створити багато партійну 
систему і ринкову економіку. Горбачов так висловився з цього 
приводу:

Те, що держави Європи належать до різних соціальних систем, є 
факт. Визнання цього історичного факту і поважання прав кожного 
народу на вибір соціальної системи є найважливішою передумовою 
нормального європейського процесу. Соціальний і політичний поря
док в окремих країнах змінювався у минулому, він може змінитися та
кож у майбутньому. Це виключно справа самого народу. Будь-яке 
втручання у внутрішні справи, спроби обмежити суверенітет держав -  
як друзів, союзників, чи будь-кого — недопустимі14.

Ця страсбурзька заява не пройшла непоміченою серед 
політичних діячів Східної Європи, як представників влади, так 
і опозиціонерів. Можливе виправдання для комуністичних 
урядів у їхній новій спробі придушити опозицію, аби уникну
ти радянської інтервенції, втратило стримуючий ефект.

Упродовж кількох місяців, що передували заяві, у Східній 
Європі відбулися грандіозні зміни. В Угорщині комуністична 
влада вирішила продовжувати лінію на багатопартійну систему
— рішення, про яке ніхто не міг подумати ще рік тому. У
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Польщі уряд і опозиція влаштували круглий стіл, внаслідок чо
го у квітні було підписано угоду. За цією угодою було легалізо
вано заборонену професійну спілку Солідарність; третину 
місць у нижній палаті парламенту було залишено для ко
муністів; також були забезпечені вільні вибори до нової вищої 
палати, контроль над армією і органами безпеки покладено на 
комуністичну владу, а генерала Ярузельського наділено силь
ною президентською владою.

Реформаторські рухи у Східній Європі важко було стрима
ти. Логіка змін всередині авторитарних систем показує: коли 
влада йде на поступки, опозиція неодмінно висуває нові вимо
ги як відображення зростаючих потреб мас. Якщо уряд не ви
конує вимог, зростає соціальний неспокій, і влада змушена йти 
на нові поступки. Горбачов не виявляв невдоволення, спос
терігаючи за цими змінами. У квітні 1989 року він зустрівся з 
угорським лідером комуністів Кароєм Гросом. Після обгово
рення подій 1956 та 1968 років, коли радянські війська приду
шили спроби демократизації відповідно в Угорщині і Чехосло- 
ваччині, він сказав своєму гостю, що "необхідно забезпечити 
всі можливі гарантії проти втручання зовнішньої сили у 
внутрішні справи соціалістичних країн”15.

Новий підхід Радянського Союзу мав неабиякий резонанс у 
Східній Європі. Він послабив консервативні сили, переважно у 
комуністичному керівництві Румунії, Східної Німеччини, Че- 
хословаччини та Болгарії. Прихильники твердого курсу відчу
ли небажання Москви підтримувати їхню неосталінську 
політику. У липні 1989 року в Будапешті відбулась нарада країн 
Варшавського Пакту. На ній Горбачов кинув виклик прихиль
никам жорсткої політики у блоці і висловився за перетворення 
альянсу із військово-політичного на політично-військовий. У 
прийнятому комюніке містилось заперечення універсальної 
соціалістичної моделі. Після наради міністр закордонних справ 
Угорщини Дюла Хорн заявив, що давно пора модернізувати 
соціалізм, аби можна було відповісти на виклики сучасного 
світу. Висловлюючи позицію реформаторів у блоці, він сказав: 
“Ми також заявляли у зв’язку з цим, і я вважаю це надзвичай
но важливим, що минули часи для деяких держав чи альянсу, 
коли можна втручатися у внутрішні справи іншої країни. Як 
ми зазначали, минув раз і назавжди період так званої 
брежнєвської доктрини”16. Підсумовуючи, після перших спроб 
встановити нові відносини між країнами блоку, Горбачов за
кликав до толерантного підходу до єдності всередині блоку. Те
пер несхожість не лише допускалась, але й заохочувалась.
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Зміни в політиці Радянського Союзу по відношенню до 
Східної Європи були вочевидь пов’язані з протиріччями в 
самій Москві. Не слід забувати, що навіть під час XIX 
партійної конференції, а в основному ще в березні 1988 року, 
коли було опубліковано відомого листа Ніни Андреєвої, ра
дянські консерватори виступили з критикою того, що вони на
зивали невиправданими поступками Заходу. Існував прямий 
зв’язок взаємного визначення між внутрішньою демократи
зацією і відмовою від зовнішнього авантюризму (який зазвичай 
презентували як захист “пролетарських” завоювань, як у ви
падку вторгнення в Угорщину та Чехословаччину). Критикую
чи перебудову, Андреєва, викладач з Ленінграда, погляди якої 
віддзеркалювали розчарування коаліції сталінців і російських 
націоналістів, змусила однодумців Горбачова стати на захист 
того, що вона називала надзвичайно небезпечним курсом у 
міжнародних відносинах:

Нещодавно я була спантеличена откровенням однієї моєї студент
ки про те, що класова боротьба — начебто застаріле поняття, як і 
провідна роль пролетаріату. Добре, аби вона була одна, хто так думає. 
Так, недавно розгорілись гарячі дебати, викликані твердженням одно
го поважного академіка про те, що сучасні відносини між державами, 
які представляють дві соціально-економічні системи, начебто позбав
лені будь-якого класового змісту. Гадаю, що академік не вважав за не
обхідне пояснювати, чому так; впродовж десятиліть він писав зовсім 
протилежне — а саме, що мирне співіснування — це не що інше як 
форма класової боротьби на міжнародній арені. Виходить, що цей 
філософ тепер заперечує свою точку зору. Нічого, люди можуть міня
ти свої погляди. Однак, мені здається, що обов’язок провідного філо
софа пояснити, принаймні, тим, хто вчився або навчається по його 
книгах: що відбувається сьогодні, хіба міжнародний пролетаріат вже не 
виступає проти світового капіталу?17

Справді, Андреєва не одна оплакувала кінець ідеологічної епо
хи конформізму, фанатизму і сліпої покори. Навіть дехто з ко
лег Горбачова по Політбюро, в першу чергу його давній опо
нент Єгор Лігачов, вбачав у новому мисленні у зовнішній 
політиці “капітуляцію” перед Заходом.

Не піддаючись на застереження критиків, Горбачов продов
жував активно запроваджувати зміни в структурі блоку. На 
цьому етапі він намагався допомогти реформаторам з правля
чих комуністичних партій одержати верх та позбутись 
сталінських прислужників. Можна здогадатись, що у своїх 
стратегічних розрахунках Горбачов бачив прихід до влади у всіх 
країнах Східної Європи ревізіоністських лідерів, котрі прий
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муть його політичне бачення соціалізму, засноване на закон
ності і повазі до людини. Виступаючи на з’їзді народних депу
татів 23 жовтня 1989 року, міністр закордонних справ СРСР 
Едуард Шеварднадзе сказав, що у Європі відбуваються “істо
ричні якісні зрушення”, і що вони вимагають повної відмови 
від старих готових рецептів: “У деяких із цих країн на політич
ну арену виходять нові, альтернативні сили. Ніхто їх туди не 
привів. Вони з’являються там, бо цього хочуть люди”18. Як ска
зав радянський речник Геннадій Герасимов, стало очевидним, 
що на зміну брежнєвському курсу прийшла нова, перспектив
на доктрина, яка поважає право кожної країни йти “своїм 
шляхом”19. Можливо, хтось скаже, що народилась нова “Док
трина Сінатри”.

Новий підхід Радянського Союзу до змін у політичній та 
економічній системі, а також заоохочення реформ у країнах- 
учасницях Варшавського Пакту сприяли відродженню давно 
забутих ревізіоністських тенденцій у владних структурах цих 
країн та радикалізації масових соціальних рухів. Це в першу 
чергу стосувалось Польщі та Угорщини, двох країн, що пішли 
далі за інших у експериментуванні ліберальною політикою. У 
своїй початковій стратегії у період між 1986—1988 роками Гор
бачов намагався заохотити ліберальні фракції всередині партій 
проявляти ініціативу у проведенні швидких економічних ре
форм, до відкритості політичної системи, до більшої соціаль
ної активності, включаючи створення незалежних об’єднань і 
угруповань. Польща стала першим випробувальним полігоном 
для нової стратегії, яка корінним чином відрізнялась від 
брежнєвського впертого заперечення будь-якої лібералізації 
всередині блоку.

ЗЛЕТ СОЛІДАРНОСТІ ТА КРАХ КОМУНІЗМУ В ПОЛЬЩІ

Ненасильницький вихід із авторитарного режиму, заснова
ному на ідеологічній диктатурі комуністичної партії, став мож
ливим у Польщі, де діяли групи як у владній структурі, так і 
серед опозиції, які розуміли необхідність компромісу. Форму
вання такої позиції, особливо серед тих, хто десятиліттями 
правив, не звітуючи перед народом, прийшло із розумінням 
серйозності соціальної та економічної кризи і усвідомленням 
того, що ситуація може погіршитися, якщо не залучити 
суспільство до державотворчого процесу. Хоча режим Яру- 
зельського давно намагався заручитись підтримкою народу, 
широкі верстви суспільства ототожнювали його з репресіями
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внаслідок проголошення воєнного стану. 1989 року — жест 
відкритості і доброї волі — Ярузельський призначив Мечисла- 
ва Раковського, тонкого політика і журналіста, на пост 
прем’єр-міністра. Того ж року Ярузельський залишив пост 
лідера партії, запевнивши, що Раковський, котрий повністю 
розділяв ідеї Горбачова, буде його наспуником. Але було вже 
надто пізно для проведення помірних реформ у Польщі.

Дві хвилі страйків у квітні і серпні 1988 року змусили ре
жим Ярузельського визнати, що він не може правити всупереч 
суспільству. Зростаючі соціальні заворушення неможливо було 
придушити без застосування сили. Це було якраз те, чого на
магалися уникнути горбачовці. Спроба вирішити проблему 
зброєю була зроблена на початку вісімдесятих років і закінчи
лась невдачею. Всі намагання режиму залучити визначних 
представників інтелігенції до владної структури та усунути ри
зик відродження руху Солідарності були категорично відхилені.

Вступати в діалог з представниками Солідарності і визнава
ти необхідність поділу влади в час драматичної соціальної та 
економічної кризи, здавалось, було єдиною альтернативою 
тривалому хаосу. Для багатьох комуністів, прихильників жор
сткого курсу, сама ідея компромісу з тими, кого вони завжди 
вважали своїми заклятими ворогами, була подібна до капіту
ляції. Опір догматиків у партійному керівництві був настільки 
відчайдушний, щоб визнати законність спілки Солідарність у 
січні 1989 року, що Ярузельський та троє його найближчих со
ратників погрожували подати у відставку, якщо партія неспро
можна буде вступити в переговори з Солідарністю20. Незважа
ючи на неприємну образу за репресії і підпільну боротьбу про
ти поліційної держави, обидві сторони — уряд та Солідарність 
визнали, що тільки переговори за круглим столом можуть ви
вести країну з глухого кута. Переговори розпочались у лютому
1989 року і завершились політичною угодою 5 квітня. Досягну
тий компроміс передбачав повторну легалізацію Солідарності, 
Селянської солідарності, Незалежної асоціації студентів та 
інших складових польського громадянського суспільства. 
Відбулись зміни в інституційній структурі уряду з обмеження
ми повноважень президента; передбачено нові вільні вибори в 
Сенат та нижню палату — Сейм, якому потрібно дві третини 
голосів, щоб подолати вето Сенату на свої законопроекти. Ко
муністичній коаліції (ПОРП і її союзникам) гарантовано, при
наймні під час перших виборів, 65 відсотків місць у нижній па
латі. Комуністи продовжували очолювати ключові міністерства 
оборони та внутрішніх справ, а опозиції надали можливість ви
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пускати свої газети, обмеживши доступ до радіо і телебачення, 
які знаходились під контролем уряду.

Польща, порівняно з іншими країнами Східного блоку, 
вступила у нову фазу. Колись репресованих активістів, що вий
шли з політичного підпілля, вітали як національних героїв. 
Щодо економічних реформ і контролю, угода передбачала пе
рехід до ринкової економіки, але не давала чіткого посилання 
на стратегію виконання. У наступні місяці між урядом і неза
лежними профспілками виникало непорозуміння щодо індек
сації заробітної плати. Голова спілки Солідарність Лєх Валенса 
схвально оцінював домовленість як початок шляху до демокра
тичної і вільної Польщі. Валенса стверджував, що компроміс 
був єдиним вирішенням проблеми, щоб забезпечити мирний 
перехід країни до демократичного устрою: “Наші представни
ки у Сеймі і Сенаті можуть створити платформу, з якої ми зро
бимо стрибок у свободу і незалежність”21.

У першому турі виборів у червні 1989 року поляки, у своїй 
більшості, висловили недовіру кандидатам від компартії. 
Перші вільні вибори за всю історію радянського блоку 
засвідчили історичну поразку польських комуністів і сходжен
ня Солідарності як вирішальної політичної сили країни. Ситу
ація у Польщі була справді безпрецедентною в анналах ко
мунізму: парламент, в якому антикомуністична опозиція мала 
99 із 100 місць у верхній палаті; активне політичне життя, що 
було представлено не лише Солідарністю та комуністами, а й 
колишніми союзниками комуністів, які, прагнувши утвердити 
свою самостійність, автоматично перестали підтримувати ко
муністів. Виходячи із цих парламентських домовленостей, не
мислимих кілька місяців до цього, Солідарність забезпечила 
для себе домінуючий статус у законодавчому органі. Визнання 
Солідарністю права комуністів контролю над урядом виявилось 
правильним розрахунком: у розпал подій у Східній Європі у 
революційному 1989 році польські комуністи продовжували 
відступати як політична сила. Сам підхід до компромісу зво
дився до усвідомлення того, що комунізм у Польщі доживав 
останні дні у політичному та інтелектуальному сенсі — він в ос
новному вичерпав себе і не здатен був мобілізувати якусь сер
йозну соціальну підтримку.

У серпні 1989 року в Польщі було подолано ще один рубіж, 
коли Ярузельський, якого було знову обрано президентом за 
підтримки Солідарності, вирішив призначити новим прем’єр- 
міністром країни провідного діяча католицької церкви та голо
вного радника Солідарності Тадеуша Мазовецького. Відомо,
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що цьому рішенню передував телефонний дзвінок Михайла 
Горбачова до лідера комуністів Мечислава Раковського, — 
Москва очевидно виразила готовність (а може й бажання) 
підтримати уряд Солідарності, в якому комуністи були пред
ставлені меншістю22. У комуністів не було іншого вибору, як 
прийняти пропозицію. У противному разі могла б повторитись 
попередня некерована ситуація із соціальними заворушення
ми, страйками і навіть вуличним безладдям. Коаліційний уряд, 
у якому представники Солідарності відповідали за економіку і 
соціальні питання, комуністи намагались використати у своїх 
цілях. Зрештою, вони переклали тягар економічного відрод
ження і прийняття непопулярних рішень, пов’язанних із ради
кальними реформами, на плечі Солідарності, а самі зберегли 
контроль над суспільством через міністерства оборони і 
внутрішніх справ. Таким чином, 12 вересня Тадеуш Мазовець- 
кий став першим некомуністичним прем’єр-міністром серед 
країн Варшавського Пакту.

Польська революція відбулась після десяти років боротьби, 
романтичних мрій, жорстоких репресій і дивовижного відрод
ження надзвичайно винахідливого і витривалого суспільства. 
Роком раніше жодний аналітик не зміг би передбачити розмах 
і глибини змін, що стались у країні і привели до влади — 
внаслідок болісних переговорів — тих, кого Ярузельський ки
дав у в’язниці як ворогів суспільства після проголошення 
воєнного стану. Тепер ці вороги суспільства управляли еко
номікою країни, готуючись до чергового раунда боротьби за 
абсолютну політичну владу. На тлі ретроспективної оцінки і в 
порівнянні зі змінами, що відбудуться у наступні місяці в 
інших країнах соціалістичного табору, польський компроміс 
виглядав надто обмеженим, помірним і, можливо, досить 
раціональним. Але на той час, на початку осені 1989 року, це 
було революційне явище за логікою влади у комуністичному 
світі. Слід пам’ятати, що ленінізм як доктрина заперечує поділ 
влади і визнає провідну роль комуністичної партії, тобто влад
ну монополію як священну догму. Те, що мало місце у 
Польщі, було публічно і беззаперечно визнано комуністами, 
як програш у боротьбі із суспільством. Пізніше буде багато 
нарікань на адресу Солідарності за те, що вона змирилась із 
президентом-комуністом і допустила комуністів на 
відповідальні пости в уряді. Ті, хто докоряв, не враховували 
всієї складності польської та міжнародної ситуації влітку 1989 
року, коли Радянський Союз тільки-но почав переглядати 
свою позицію щодо НДР. Польські комуністи ще були здатні
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відчайдушно боротись за збереження позицій у армії та 
поліції. У травні 1989 року Тімоті Гартон Еш відзначав, що у 
таких країнах, як Польща та Угорщина, труднощі мирного 
періоду були пов’язані з необхідністю влади змиритися з 
їхньою політичною поразкою:

Сьогодні більш ніж будь-коли неможливо робити якісь прогнози. 
Кращі і найгеніальніші люди як у Польщі, так і в Угорщині поринули 
у велику та небезпечну авантюру. “Знаєте, сказав один із розумних 
керівників польської компартії одному із розумних керівників польсь
кої опозиції, сидячи за круглим столом за чашкою кави, у всіх підруч
никах сказано, як важко захопити владу. Але ніхто не написав, як важ
ко відмовитись від влади”23.

Рішення відмовитись від влади не можна розглядати ізо-ль- 
овано від моральної та ідеологічної кризи комуністичної еліти. 
Польські комуністи були змушені визнати історичну не
життєздатність політичної і соціальної моделі, яку вони 
нав’язали суспільству. Твердолобі ленінці програли гру, а ре
форматори намагались відчайдушно врятувати те, що можна 
було врятувати із спадщини лівих. На з’їзді Польської об’єдна
ної робітничої партії у січні 1990 року було вирішено перейме
нувати партію на Партію соціальної демократії та обрано но
вого керівника, Александра Квасьнєвського. Від нової партії 
відкололась група, що назвалась Соціал-демократичним сою
зом на чолі з комуністом-реформатором, колишнім членом 
Політбюро, керівником партійної організації у Гданську Тадеу- 
шем Фішбахом. Щоб зрозуміти крах комунізму у Польщі, не
обхідно порівняти кількість членів ПОРП у березні 1986 року
— два мільйони членів із загальним членством двох неоко- 
муністичних об’єднань, у березні 1990 року — кількість членів 
не перевищувала 67 000 чоловік24. Новосформована партія виз
нала свою відповідальність за скоєні злочини в роки 
сталінського правління та економічну розруху в Польщі. Однак 
самокритика була недостатньою, щоб відновити імідж партії.

Можна вважати, що польський комунізм закінчився по- 
вною моральною і політичною дискредитацією. Тим, хто про
понував різні варіанти соціалізму, переважна більшість поляків 
відповідала, що для них соціалізм означав деградацію особис
тості, руйнування навколишнього середовища, переслідування 
вільнодумства, духовне зубожіння суспільства. Навіть оновлена 
комуністична партія не мала свого електорату в Польщі. Поля
ки не бажали відроджувати соціалізм, навпаки, хотіли покінчи
ти з ним. Найважливішою причиною розвалу комунізму у
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Польщі було загальне розуміння того, що після воєнного ста
ну у влади не залишилось зброї, щоб зберегти систему. На той 
момент влада пішла на поступки та прийняла діалог із 
суспільством, хоч спочатку із користю для себе і безперечною 
недовірою; цим польські комуністи підірвали основи своєї 
диктатури: страх населення, що система незмінна і що будь- 
яку форму опозиції буде автоматично придушено, а розколь
ників чекатимуть переслідування.

Проголошення воєнного стану у Польщі фактично стало 
початком остаточної і повної ерозії комунізму у Східній 
Європі. Щойно комуністи визнали, що мають вдатися до 
відвертого насильства проти десяти мільйонів людей, організо
ваних у незалежну спілку, вони цим підтвердили, що справжня 
природа їхньої влади не мала нічого спільного із владою 
робітничого класу. Це було вражаюче викриття системи як бю
рократичної, антинародної диктатури. Зважаючи на кризу вла
ди у Кремлі та незрозумілу реакцію Радянського Союзу на вик
лики із Східної Європи, не було надії на те, що зовнішня 
інтервенція може врятувати систему. Ярузельський і його од
нодумці тримались за владу всупереч своїм ідеологічним пре
тензіям, визнаючи цим, що вся ідеологія була не що інше, як 
риторичний міраж, семантична узурпація, що мала на меті ут
вердити контроль крихітної фанатичної меншини над усім 
суспільством. Довге десятиліття, яке почалось із заснування 
Солідарності у серпні 1980 року, завершилось крахом ко
муністичної монополії у Польщі влітку 1989 року. Стратегія 
Нової еволюційної теорії викликала повільну, але наскрізну 
ерозію влади та появу контрвлади у вигляді неформальних 
об’єднань і рухів, що масово виникали у вісімдесяті роки всу
переч репресивним заходам режиму.

Збанкрутілий тоталітаризм у Польщі перетворився на недо
лугий авторитарний режим, керівництво якого дійшло виснов
ку, що безвихідна ситуація не могла продовжуватись безкінеч
но. В той же час стратегія круглого столу вимагала бажання як 
з боку поміркованих груп з числа опозиції, так і реформаторів 
в уряді укласти угоду, яку історик-дисидент Адам Міхник влуч
но охарактеризував як “ваш президент, наш прем’єр-міністр”. 
З того моменту став можливий перехід до посткомуністичної 
фази, хоча ключові позиції в уряді продовжували утримувати 
прихильники воєнного стану. Ретроспективно можна поміти
ти, що військовий режим, нав’язаний у грудні 1981 року, май
же ліквідував комуністичну партію як центр прийняття рішень 
і передав владу технократичній еліті, повністю позбавленій
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заідеологізованості. Правда, партія продовжувала існувати і ви
конувати свої звичні функції, але вона вже втратила ініціативу, 
яка давала їй можливість управляти суспільством впродовж ба
гатьох років. Угорський соціальний філософ Міхай Вайда по
яснював крах як відмирання міфу про непогрішимість і всемо
гутність системи:

Сила системи полягала у демонстрації її всемогутності -  демонст
рації того, що будь-яка непокора буде помічена і покарана, а будь-яка 
ініціатива знизу була просто неможлива. Як тільки режим виявився не
здатним дотримуватись цього принципу, коли почав якось реагувати 
на вимоги суспільства, його магічна сила зникла. По суті, вона 
закінчилась ще у 1981 році. Воєнний стан у Польщі був фактично 
своєрідним невизнаним компромісом. Нормальним вирішенням про
блеми мала б бути радянська інтервенція, або краще інтервенція 
об'єднаних армій Варшавського Пакту. Але оскільки росіяни більше не 
могли ризикувати розпочати громадянську війну у центрі Європи, во
ни сприйняли воєнний стан як вирішення проблеми, хоча самі, думаю, 
розуміли, що польська армія не стане придушувати суспільство з не
щадністю і байдужістю, які завжди були свідченням сили системи. То
му, з точки зору системи, воєнний стан був невдачею і неминучим уда
ром по самій системі25.

Загострюючи питання, Вайда нагадав, що якраз 13 грудня 1981 
року, у той день, коли було запроваджено воєнний стан у 
Польщі, угорська демократична опозиція розпочала випуск 
самвидавівського часопису Бесельо. “Того дня стало зрозуміло, 
що система була уразлива, не вічна. Після 13 грудня 1981 року 
режим не мав іншого виходу, як взяти курс, що принаймні мав 
дещо спільне з європейською раціональністю — так, він пере
став бути схожим на попередню систему”26.

Польська відкритість у 1988 і 1989 роках мала істотний 
вплив на весь регіон: вона вселила райдужні надії не лише в 
Угорщині, де політична система дала тріщину у попередні ро
ки, а й у Чехословаччині, де люди протестували проти приду
шення владою діяльності дисидентів. Революційне значення 
перемін у Польщі не обійшло також румунського лідера Ніко- 
лає Чаушеску, котрий відчайдушно намагався переконати 
інших керівників країн Варшавського Пакту, що сформований 
Солідарністю уряд треба зупинити будь-якою ціною, включаю
чи збройну інтервенцію. Парадокс у тому, що ще у серпні 1968 
року ця людина виступала проти придушення празького руху 
реформаторів, а тепер, у 1989 році, закликала до негайного 
придушення польського демократичного експерименту. Проте 
шалені спалахи неосталінського консерватизму Чаушеску ніко
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го не переконали. Рух, спрямований на радикальні реформи у 
Східній Європі, сам по собі перетворився на динамічну силу. 
Оскільки Радянський Союз утримався від прямої інтервенції, 
його неможливо було зупинити. Після заборони на початку 
вісімдесятих років в кінці десятиліття Солідарність вийшла на 
арену як справді національний рух, що взяв на себе завдання 
побудови плюралістичного суспільства та ініціював корінні ре
форми з метою подолати в короткий строк економічні труд
нощі в Польщі.

З моменту, коли було сформовано уряд під егідою Солідар
ності, стало очевидно, що рух не зможе далі заперечувати при
таманний йому політичний характер. Було ясно і те, що він 
має будувати свою діяльність як організована політична партія, 
або вірогідніше, що може утворитися декілька політичних 
партій в результаті неминучої фрагментації, продиктованої іде
ологічним фактором та мотивами особистого характеру. 
Солідарність виступала як єдиний загін, поки не зіткнулась із 
комуністично-партійною державою з її величезним репресив
ним апаратом. Тепер, коли держава визнала свою неспро
можність, і Солідарність взяла в свої руки соціальне та еко
номічне відродження країни, на поверхню випливли давні про
тиріччя різних груп і фракцій всередині руху. Період нерозлуч
ного братерства закінчився.

За епопеєю антикомуністичного опору настала перебудова 
неоднорідного і надзвичайно строкатого політичного спектру. 
Лєх Валенса, котрий спочатку рідко з’являвся серед громадсь
кості, тримаючись осторонь від основної течії нового політич
ного життя, залишався помітною фігурою у Солідарності. Тим 
часом, чимало його колишніх радників та інших визначних 
діячів Солідарності брали активну участь у діяльності парламен
ту і уряду; згодом їх було визнано як новий політичний клас.

УГОРСЬКИЙ ПРОРИВ

Як говорилося раніше, логіка режиму Кадара базувалася на 
нейтралізації політичної опозиції і збереженні існуючого по
рядку, виявляючи при цьому толерантність до критики як най
кращій засіб за даних обставин. Режим Кадара являв собою 
політичний глухий кут, він міг існувати доти, доки економічні 
умови забезпечували відносний добробут — порівняно з інши
ми комуністичними країнами.

1968 року угорці провели сміливий економічний експери
мент, спрямований на децентралізацію. Він передбачав обме
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ження неодмінної ролі центрального планування, ширшу авто
номію підприємств, формування класу директорів, необтяже- 
них ідеологічними ілюзіями, заохочення приватної ініціативи. 
Якби реформи проводились послідовно, вони б вивільнили 
ринкові резерви і створили б сприятливі умови для залучення 
західних інвестицій. Але догматичні елементи у комуністично
му керівництві Угорщини, за підтримки Москви, в кінцевому 
рахунку взяли верх над реформаторами, і новий економічний 
механізм було залишено. Сам Янош Кадар, як бувалий апарат
ник з обмеженим політичним баченням, неохоче займався ре
формами, які могли підірвати основи системи, що була, на йо
го думку, найкращою для робітничого класу. Ленінці, налякані 
примарою безробіття, доводили, що економічні реформи вик
личуть небезпечну соціальну напругу. Для них видавалося кра
ще зберегти систему такою, якою вона є; через це вони звину
ватили лібералів у безвідповідальності.

Слід пояснити таку обставину: угорські догматики відрізня
лись від догматиків у Румунії, Східній Німеччині і Чехословач- 
чині. Для них принципом влади мала бути одностайність, що 
базувалась на мовчазному компромісі між владою і підлеглими. 
Ні Кадар, або його прем’єр-міністр Йєньо Фок, ні навіть голо
вний ідеолог Дьордь Акцель не уявляли собі соціалізм у тако
му обмежувальному, суворому плані, як Чаушеску, Хонекер 
або Гусак. Однак ці люди не були готові відмовитись від тра
диційних правил гри. Вони представляли партію як центр 
політичного життя, уособлення вищого розуміння історичної 
раціональності. Тому для них було нормальним протистояти 
спробам лібералів зробити систему відкритою і сприяти появі 
плюралістичних сил в економічному житті. Режьо Ньорс і Бе
ла Біску, ці двоє партійних діячів, відомих своїми реформа
торськими поглядами, були виключені з Політбюро на почат
ку цімдесятих років.

Відновлення ленінських принципів в економіці, однак, не 
означало повернення до політичного терору. Навіть у сімдесяті 
і на початку вісімдесятих років Угорщина залишалась найменш 
репресивною із країн Варшавського Пакту. Така толерантність 
була основана на недостатній реакції щодо задоволення основ
них соціальних інтересів, що різко проявиться у вісімдесяті ро
ки, коли економічна розруха у країні спричинить заворушення 
і масове невдоволення недієздатністю уряду. Кадар, якого 
раніше вихваляли як людину, наділену почуттям реальності у 
несприятливих умовах, що дозволило йому зробити Угорщину 
найзаможнішою казармою комуністичного табору, втратив
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імідж неординарної особистості. Тепер в ньому бачили заступ
ника корумпованої і вкрай бездарної бюрократії. Далекого від 
того, щоб стати гарантом прогресу країни, Кадара все більше 
сприймали як головну перешкоду до оновлення його партії.

У вісімдесяті роки політична і соціальна ситуація в країні 
погіршилась, коли соціальні групи поставили питання про за
конність політики Кадара. Уміле маневрування досвідченого 
керівника на цей раз не спрацювало. Коли Горбачов дав ко
манду для нової хвилі лібералізації, заохочуючи реформи у 
країнах блоку, Кадар виявився осторонь нових тенденцій. Кри
тика на його адресу йшла не тільки від опозиції поза ко
муністичною партією, а й від самої комуністичної верхівки. 
Його політичний інстинкт, що допомагав йому при Брежнєві, 
не допоміг при Горбачові. Було зрозуміло, що Угорщина швид
кими темпами рухалась по шляху політичної демократизації, і 
Кадар виявився людиною, котра перешкоджала цьому курсу. 
Він був одним з тих, хто організовував репресії після 1956 ро
ку, і коли економічна ситуація погіршилась, люди згадали роль 
Кадара у придушенні будапештського повстання.

У політичному документі, обнародуваному Демократичною 
опозицією 1987 року під символічним заголовком “Соціальний 
контракт”, поразка режиму Кадара пояснювалась у світлі незво- 
ротнього економічного спаду системи і небажання старого 
керівництва визнати глибину соціальної кризи, що охопила всю 
систему Угорщини. На думку авторів політичної платформи, 
вміщеної в журналі Бесельо, що виходив самвцдавом, еволюція 
суспільства за тридцять років після придушення революційного 
повстання 1956 року унеможливлювала продовження ком
промісу, заснованого на півправді і самообмані. Одностайність, 
уособлювана режимом Кадара, більше не вселяла впевненості і 
не мала підтримки серед населення. У документі говорилося:

Янош Кадар був символом золотої середини в Угорщині. Він, на 
відміну від Ракоші, не намагався нав’язувати народу грандіозних про
грам перетворення суспільства. І на відміну від Імре Надя, не терпів 
контролю над комуністичною партією. Здійснюючи монополію влади, 
він не допускав посягань на свої інтереси будь-якої групи, здатної вис
ловлювати невдоволення. Дозволяв кожному знаходити компенсацію 
за втрати, де тільки можливо. Країна... схвалювала його політику кон
солідації, прагнення забезпечити надійне, мирне життя. В обмін на це 
країна погодилась, що партія керує в ім’я народу, а апарат управляє в 
ім’я рядових членів партії. Ось такою була так звана одностайність27.

Режим Кадара завів країну у політичну і соціальну безвихідь.
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Демократична опозиція виступила з вимогою відставки людини, 
чиє ім’я було нерозривно пов’язане з цією системою. Але 
політичного усуснення Кадара було недостатньо. Замість того, 
щоб захищати політику Кадара і його соратників, правляча 
партія повинна була докорінно переглянути свій зв’язок із 
суспільством.

Політику фальшивого консенсусу необхідно було замінити 
на стратегію національного компромісу. Для досягнення тако
го компромісу суспільство мало прокинутись від довгого 
заціпеніння і почати організовуватися. Для героїчних представ
ників інтелігенції недостатньо було кинути виклик владі ко
муністичної партії. Критика знизу мала заручитись підтримкою 
широких верств, в тому числі частини реформаторського кри
ла партії, на яку тиск рядових членів стане каталізатором для 
радикалізації їхнього ставлення до бюрократичного кон
формізму. На думку членів Демократичної опозиції, владна 
структура мала б розпочати діалог, упевнившись, що перегово
ри вона буде вести не тільки з представниками інтелігенції. 
Треба було також відмовитись від інтелектуальної самозакоха
ності на користь побудови низових осередків громадянської 
активності. Ці осередки, основа громадянського суспільства, 
що зароджується, покликані вимагати докорінного перетворен
ня системи. їхні вимоги складатимуться як з довгострокових, 
так і з короткострокових програм.

Кінець кінцем, вони повернуть спадщину жовтня 1956 ро
ку, відстоюючи політичний плюралізм і представницький де
мократизм в уряді, національне самовизначення та нейтралітет 
у сфері зовнішньої політики. Оскільки ці вимоги виявились 
надто радикальними, зважаючи на обставини 1987 року, Демо
кратична опозиція запропонувала компроміс, який швидко 
змінить відносини між владною структурою і суспільством. 
Журнал Бесельо запропонував такі основні гасла наступного 
етапу національного відродження: конституційний нагляд за 
діяльністю партії; суверенні національні збори; підзвітність 
уряду; свобода преси, гарантована законом; правовий захист 
працюючих; представництво інтересів; свобода об’єднань; 
соціальне страхування та справедлива політика соціального за
безпечення; і, як найоптимальніша вимога, громадянські пра
ва28. Написаний на початку горбачовського періоду, коли 
Кремль ще не дав тлумачення свого нового підходу до політич
них реалій Східної Європи, Соціальний контакт, як і Нова ево
люційна теорія Міхника, робив припущення, що виклик 
провідній ролі комуністичної партії не матиме успіху. Тому
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ставилось завдання обмежити її роль, забезпечити народний 
контроль і створити інституційні гарантії, аби завадити ко
муністичним бюрократам продовжувати зловживання. Події 
набирали сили, і через кілька місяців після обнародування цьо
го важливого документа виявилось, що у керівництві компартії 
були люди , які передбачили перегляд ролі партії у суспільстві. 
Міжфракційна боротьба у керівництві і блискавичний злет 
Імре Пожгая, як символа угорського варіанта горбачовської 
політики, прискорили кінець режиму Кадара.

Ера Кадара закінчилась у травні 1988 року, коли на 
національній партійній конференції Генерального секретаря 
було замінено на президію із чотирьох членів під головуванням 
Режьо Ньорса, рушійної сили невдалої економічної реформи 
кінця шістдесятих років. Новим Генеральним секретарем, який 
займався поточними справами партії, було призначено Кароя 
Гроса, сірого апаратника, котрого Кадар готував на своє місце. 
Двоє інших членів четвірки — це затятий реформатор Імре По- 
жгай та догматичний ідеолог Янош Береш, який раптово став 
прихильником плюралізму. Спочатку Грос, здавалося, був не 
проти контролю над партійним апаратом і намагався тримати 
ситуацію у своїх руках. Однак він не мав реальної влади; 
подібно до Кадара, він мав причетність до антиреволюцийних 
репресій після подій 1956 року і будував свою кар’єру як слух
няний партійний бюрократ. Гроса все частіше критикували 
члени радикального реформаторського крила в комуністичній 
партії Угорщини, на чолі з Режьо Ньорсом та Імре Пожгаєм. 
Пожгай критикував керівництво партії за зволікання у віднов
ленні правди про революцію 1956 року і реабілітацію Надя та 
інших жертв кадарівського терору. Він наполягав, щоб ко
муністи визнали їхню роль у численних репресіях, якщо хочуть 
брати участь в угорській політичній системі. Він продовжував 
відстоювати ідеали соціалізму, який, на його думку, було силь
но спотворено сталінською практикою.

Як і Горбачов, Пожгай залишався вірним марксистським 
принципам, проводячи чітку розмежувальну лінію між гуманним 
соціалізмом і сталінським тоталітаризмом. Але його звинувачен
ня існуючої системи було більш радикальним порівняно з тим, 
що радянський лідер будь-коли сказав про системні зміни:

Це криза сталінізму. Стало абсолютно ясно, що цю систему немож
ливо реформувати, оскільки вона зазнала фіаско і виявилась неспро
можною дати людям відчуття свободи. Ця система нездатна викликати 
внутрішні рушійні сили в громадянах для сприйняття чогось благород
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ного; ця система зруйнувала солідарність між людьми і співпрацю між 
виробниками. За таких обставин єдиним нашим рішенням було те, що 
необхідно позбавитись цієї сталінської системи разом з її ідеологією. Я 
не бачу суті цієї ідеології в марксизмі або у перекрученні марксизму, 
оскільки вона не має нічого спільного з марксизмом29.

Менш ніж через рік після усунення Кадара колишній 
соціал-демократ Ньорс, якого знали як порядну і пряму люди
ну, замінив Гроса на посту керівника партії. У жовтні 1989 ро
ку відбувся з’їзд комуністичної партії (офіційна назва — 
Угорська соціал-робітнича партія). Учасники з’їзду вирішили 
перейменувати партію на Угорську соціалістичну партію та 
відмовитись від більшовицької ідеології, в тому числі від пре
тензії на гарантовану конституцією провідну роль у суспільстві. 
Група на чолі з Гросом і Берешем, що відкололась, відмовилась 
визнати зміну в назві, а Пожгай, Ньорс і прем’єр-міністр 
Міклош Немет робили все, щоб переконати громадскість, що 
вони справді поділяли принципи плюралізму30.

Тим часом організувалась опозиція. У період між 1988 і 1989 
роками в Угорщині виник ряд масових політичних партій. Де
мократичний форум — консервативно-популістське об’єднання
— займалось в основному питаннями трагічної деградації села 
в роки комуністичного правління, занепадом моральних 
цінностей, зневаженою комуністами долею угорських меншин 
за кордоном. Вільні демократи — це переважно інтелектуальна 
партія, яка відстоювала ідею вільної економіки і ліберального 
суспільства. Вони сформувались в рамках Демократичної опо
зиції в кінці сімдесятих — на початку вісімдесятих років. Ор
ганізатори Вільних демократів — різнобічні інтелектуали, які 
створили самвидавівську контркультуру за десятиліття соціаль
ного заціпеніння і політичної апатії в роки режиму Кадара. Се
ред лідерів були Ласло Райк, архітектор і активний захисник 
прав людини, батька якого було повішено за вироком показо
вого суду в Будапешті 1949 року; Янош Кіш, філософ, який на
писав низку оригінальних нарисів про стратегії опозиції у 
суспільствах радянського типу; Міклош Харасті, автор таких 
творів, як Робітник у державі робітників та Оксамитова в ’язни- 
ця та Гаспар Міклош Тамаш, філософ, який народився у 
Трансільванії, 1978 року перебрався до Угорщини і вступив до 
самвидавівської опозиції. Впродовж багатьох років ці люди ви
давали невеличкий незалежний журнал Бесельо.

Улітку 1989 року угорська опозиція влаштувала круглий стіл 
для переговорів з урядом, під наглядом комуністичних рефор
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маторів, де було домовлено провести вільні вибори у 1990 році. 
Перехід до плюралістичного порядку було сприйнято як неми
нучість і опозицією, і правлячою Соціалістичною партією, але 
відносини між опозиційними партіями не завжди були рівни
ми. Вільним демократам не подобалось те, що представники 
Демократичного форуму раніше проводили сепаративні перего
вори з Пожгаєм і його колегами, не запросивши на них інші 
політичні об’єднання. Так, відбулась зустріч у Монорі, на якій 
Пожгай і керівники новоствореного Демократичного форуму 
обговорили можливості майбутнього діалогу.

Улітку 1989 року Угорщина уже мала строкатий політичний 
спектр — від догматичних комуністів, які згуртувались навколо 
Кароя Гроса, реформаторів, які засвоїли мову, якщо не ідео
логію соціал-демократів, до Вільних демократів і Демократич
ного форуму. Федерація молодих демократів (РШ Е87) була суто 
угорською політичною партією із присмаком анархізму у 
своєму запереченні статус-кво і гордого бунтарства проти при- 
стосуванських цінностей старшого покоління. Засноване вес
ною 1988 року, це політичне об’єднання скликало з’їзд восени 
того ж року. На першому з’їзді було встановлено віковий ценз 
для вступу до партії — від двадцяти шести до тридцяти п’яти 
років. У своїй “Декларації політичної програми”, прийнятій
1988 року, Федерація заявила про необхідність боротись за 
швидку реінтеграцію Угорщини у Європейське співтовариство. 
Відіграючи активну роль у громадянському суспільстві Угор
щини, Федерація заперечувала розкольницьку або конспіра
тивну діяльність. Таким чином, рух був частиною зростаючої 
активності за громадянські парва у Східній Європі, який 
відмовлявся зводити боротьбу до суто політичної:

Федерація молодих демократів далека від думки, що захоплення дер
жавної влади достатньо для встановлення демократи. Ми не віримо, 
що сам факт захоплення влади будь-якою організацією сам по собі 
зробить можливою реалізацію прав людини і громадянських прав. За
порука демократії, її кінцева гарантія — не державна влада, а 
суспільство з демократичною політичною культурою. Наявність конку
руючих партій для контролю над державним життям необхідна, але не 
є достатньою умовою. Ми не повинні брати владу у свої руки, наша 
мета — сприяти саморганізації в надії, що оновлене суспільство зможе 
обрати свій уряд.

Підкреслюючи вірність ідеї розвитку низових структур, Феде
рація роз’яснила відмову від будь-яких форм насильства або 
якобінських диктаторських методів:
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Ми наблизились до тієї точки, коли мусимо швидко і без вагань 
організувати захист від політики влади, ворожої для суспільства. Ми 
переконані, що найефективнішими засобами проти помилкової і ко
рисливої політики влади є демократичний спосіб мислення і ор
ганізація. У нашій роботі на суспільство, здатне розбудуватись і ство
рити свою державну владу, ми маємо два види грізної зброї -  
внутрішню незалежність і моральні переконання, а також незламну 
солідарність.

Перегукуючись з моральною філософією польської і чехосло
вацької опозиції, Федерація молодих демократів вірила, що 
“жодна соціальна мета не має більшої цінності, ніж гарантія 
мирного вільного і самостійного життя громадян”31.

Під час церемонії перепоховання Імре Надя в Будапешті 
представники Федерації перевершили інших політичних діячів 
своєю антикомуністичною позицією. Соціолог Ференц Кьосег, 
який був редактором Бесельо, потім увійшов до керівництва (із 
дев’яти членів) Альянсу вільних демократів, сказав, що партію 
не слід розглядати як просто клуб інтелектуалів. В інтерв’ю у 
червні 1989 року він заявив:

Серед наших засновників є кілька відомих інтелектуалів, але ми 
можемо також залучити інших людей: наприклад, кваліфікованих 
робітників... Зараз у нас всього 3000 членів, за останні місяці ор
ганізація значно виросла, коли ми почали відкрито обговорювати на
шу програму. Вільні демократи — основні правонаступники Демокра
тичної опозиції, яка заслужила повагу людей, що критично ставляться 
до режиму. Я б сказав, що Вільні демократи — це і партія радикальних 
інтелектуалів, і партія невдоволених людей, котрі справді хочуть бачи
ти реалізацію далекосяжних радикальних перемін32.

Як відзначив Кьосег, Демократичний форум набирав членів пе
реважно із числа невдоволених представників середнього кла
су у провінційних містах, особливо серед тих, кому відмовлено 
у просуванні по службі через відмову вступити до комуністич
ної партії.

КІНЕЦЬ НДР. ПОЧАТОК КРАХУ КОМУНІЗМУ 
В ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ

Восени 1989 року угорський уряд зробив безпрецедентний 
крок, дозволивши туристам із Східної Німеччини, що поверта
ються додому, заходити в Австрію через кордон Угорщини. 
Цим угорський режим порушив договірні зобов’язання перед
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Східною Німеччиною не дозволяти громадянам НДР виїжджа
ти із Угорщини у Західну Німеччину — і, таким чином, спри
чинив демографічне знекровлення, що й зруйнувало економіку 
Східної Німеччини. Враховуючи, що близько 100 000 туристів 
із Східної Німеччини знаходились на території Угорщини, 
рішення уряду Немета зняти колючий дріт на пропускних 
пунктах із Австрією було відчутним ударом для режиму Східної 
Німеччини, який позбавив населення права емігрувати.

Ситуація ще більше ускладнилась, коли здебільшого молоді 
туристи із Східної Німеччини заполонили посольство Західної 
Німеччини у Празі. Оскільки Чехословаччина була однією з 
небагатьох країн, де східні німці могли подорожувати без пас
портів, Прага стала магнітом для невдоволеної молоді із 
Східної Німеччини, яка не вірила в реформи у своїй країні. На 
відміну від угорців, режим Якеша співчутливо ставився до важ
кої ситуації, в якій опинився уряд Східної Німеччини, але не 
міг нічого зробити, аби зупинити натовпи східних німців, що 
скупчувались біля посольства Західної Німеччини у Празі. Бу
ло організовано соціальні потяги для перевезення східних 
німців через НДР до Федеративної Республіки, яка раптом ста
ла перед проблемою: як розселити потоки нових поселенців? 
За конституцією Західної Німеччини ці люди вважались 
співгромадянами, які мали право на допомогу і пільги, що на
дають громадянам Західної Німеччини.

Парадоксально, що криза збіглась із підготовкою режиму 
Хонекера до святкувань 40-ї річниці утворення НДР. Було оче
видно, що режим переживав глибоку кризу. Натягнуті відноси
ни з Радянським Союзом і небажання займатись бодай частко
вими реформами підірвали довіру до керівництва. Для Хонеке
ра і його соратників переміни у Москві були більш відчутні, 
ніж для керівництва інших країн Східної Європи, оскільки 
НДР повністю залежала від військової та економічної допомо
ги СРСР. Ситуацію можна було порівняти хіба що із ситуацією 
команди Гусак—Якеш у Чехословаччині, прихід до влади якої 
був прямим наслідком окупації країни радянськими військами 
у серпні 1968 року.

Тепер, коли СРСР змінив свою оцінку Празької Весни, че
хословацькі комуністи також опинились у політичній ізоляції, 
позбавлені як внутрішньої, так і зовнішньої підтримки. Це да
ло можливість обмеженим у правах керівникам реформаторсь
кого руху знову вийти на політичну арену в ролі захисників 
стратегії соціалізму з людським обличчям. Так, після кількох 
років внутрішньої ізоляції і відмови приєднатись до підпільно
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го руху за громадянські права Александр Дубчек дав інтерв’ю у 
січні 1988 року щоденній газеті італійських комуністів Уніта, у 
якому підтвердив основні принципи реформаторського руху, 
задушеного Радянським Союзом, а також публічно схвалив 
політику гласності Горбачова. Він підкреслив спорідненість 
між двома основними джерелами натхнення для двох реформа
торських рухів, заявивши, що якби у 1968 році при владі була 
команда Горбачова, інтервенція стала б немислимою33. У квітні
1989 року мала місце ще одна симптоматична подія, що вказу
вала на потребу ще раз переглянути окупацію 1968 року: в 
інтерв’ю по угорському урядовому телебаченню Дубчек, який 
офіційно вважався персоною нон-грата у себе вдома, доводив, 
що причиною кризи 1968 року був догматизм Брежнєва і його 
колег в інших країнах Варшавського Пакту.

Наслідки інтерв’ю Дубчека на будапештському телебаченні 
полягали в тому, що Угорщина також брала участь у воєнних 
діях проти законного уряду Чехословаччини у серпні 1968 ро
ку. Дубчек таким чином кинув виклик офіційному курсу Гуса
ка—Якеша, які заявляли, що іноземна інтервенція була зумов
лена ростом контрреволюційних сил при поблажливому поту
ранні керівництва Дубчека:

У країні не тільки не було контрреволюційних сил, а й не було сил, 
які взагалі могли загрожувати соціалізму. Якщо й були, то ми добре 
знаємо, що це таке: догматизм Брежнєва. Ось що погрожувало 
соціалізму і що послабило позиції партії, міжнародний комуністичний 
рух, соціальну демократію та соціалістичні партії лівого спрямування. 
Для чого? Щоб проводити політику, що не узгоджується з інтересами 
демократії, соціалізму і народу34.

Нову хвилю активності реформаторів Празької Весни було 
сприйнято, і справедливо, як зловісний знак тими, кому була 
на руку радянська окупація Чехословаччини 1968 року. Спро
ба Дубчека повернутись у велику політику була осміяна в 
офіційних засобах інформації, які виставили його як збан
крутілого політика, авантюриста і політичного ренегата.

Боючись, що Радянський Союз повторить своє рішення вда
тись до зброї проти реформаторського руху, що дуже нагадував 
рух, ініційований самим Горбачовим, празькі догматики зі всієї 
сили накинулись на Дубчека. Наприклад, офіційна щоденна га
зета партії Руде право представила політичне воскресіння Дуб
чека як ілюзорне прагнення невдалого політика, а не знак то
го, що часи міняються і що сам Радянський Союз відмовився 
від легенди, що виправдовувала сумний фінал Празької Весни:
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Дубчек, очевидно, продовжує думати, що його ім ’я навічно закар
боване в історію нашої країни як розумного реформатора соціалізму, 
якого несправедливо виключили з партії. Він сподівається, що прийде 
час, і “помилку” буде виправлено. Можна хибно трактувати історію, 
але неможливо її змінити. Його ера залишається в анналах історії як 
попередження проти політики людини, яка паплюжить марксистсько- 
ленінське вчення, відкидає принципи соціалізму, яка зрадила інтереси 
народу. Він навіки залишиться як людина, котра призвела партію і 
країну до катастрофи35.

Незважаючи на категоричний тон цих застережень, празькі 
консерватори не могли не зрозуміти, що їхній час минув. Зла
года всередині владної еліти Чехословаччини випарувалась 
внаслідок тривожного сигналу з Москви. Навіть колишній 
прем’єр-міністр Любомир Строугал, який був одним із архітек
торів політики “нормалізації” після 1968 року, став на захист 
реформ. Його наступник Ладіслав Адамець натякнув на не
обхідність оновлення партійного керівництва і визнання поми
лок минулого.

Тому у жовтні 1989 року режим у Східній Німеччині міг 
розраховувати на щиру підтримку тільки одного однодумця: 
румунського лідера Ніколає Чаушеску, який взяв участь в уро
чистостях, організованих у Східному Берліні на відзначення 
досягнень режиму Хонекера. Чехословацьке керівництво опи
нилось віч-на-віч перед наростаючою опозицією. У Болгарії 
Тодор Живков відчайдушно намагався утриматись при владі, в 
той час як його колеги організовували змову, внаслідок якої 
через місяць його було безславно усунуто від влади. Щодо са
мого Горбачова, то він поїхав до Східного Берліна лише для 
того, щоб сказати Хонекеру, що ті, хто відстає з реформами, 
дорого заплатять за свій консерватизм.

Незважаючи на ретельно організовані марші і паради, було 
ясно, що СЕПН стоїть перед лицем наростаючого руху відчаю 
і невдоволення. Його рушійною силою стали неформальні 
об’єднання захисників екології та прав людини, яких весь час 
переслідував уряд і яким вдалося вижити завдяки захисту лю
теранської церкви Східної Німеччини. Влада ще не могла ви
користати силу проти вуличних протестів. У червні 1989 року 
Еріх Хонекер і Ніколає Чаушеску були єдиними серед лідерів 
Східної Європи, котрі вітали придушення демонстрації на 
площі Тяньанмень. Знаючи тверду вдачу Хонекера, в НДР 
можна було очікувати кровопролиття. У Східному Берліні, 
Лейпцігу та Дрездені сталися випадки сутичок протестантів з 
поліцією. Для розгону демонстрантів поліція застосувала ду
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бинки і погрожувала водометами. Не злякавшись подібної ре
акції влади, демонстранти продовжували протестувати проти ко
муністичної диктатури. Натовпи людей, підбадьорені при
сутністю Горбачова на офіційних урочистостях, часто перерива
ли свої вимоги свободи, скандуючи “Горбі, Горбі!” Влаштовува
лись масові мітинги, в той час як поліція на диво спокійно спо
стерігала. Було створено Новий форум, політичний рух, який очо
лили колишні дисиденти, щоб заявляти про основні вимоги на
роду. Оскільки Радянський Союз був проти застосування сили 
для приборкання безладдя, стало ясно, що у правлячої партії не 
було іншого вибору, як пожертвувати прихильниками жорсткої 
лінії і пообіцяти негайне проведення докорінних реформ.

Рух за права людини і докорінну зміну політичної системи 
продовжував набирати силу. 18 жовтня Центральний комітет 
СЄПН звільнив сталінця Хонекера, обравши на його місце 52- 
річного партійного бюрократа Егона Кренца, який вважався 
правою рукою Хонекера. Вибір був невдалий і непереконли
вий, оскільки багато хто знав, що Кренц був безпосередньо 
причетний до кампаній минулих років проти дисидентів. Він 
також мав відношення до фальсифікації місцевих виборів у 
травні 1989 року. Спочатку Кренц намагався утихомирити гро
мадськість, зваливши вину за кризу на нездатність поперед
нього керівництва провести реформи. У своєму першому 
публічному виступі в ролі Генерального секретаря СЄПН 
Кренц заявив:

Зрозуміло, що ми реалістично не оцінили соціальні події останніх 
місяців у нашій країні і вчасно не зробили правильних висновків. Ми 
бачимо всю серйозність ситуації. Ми також відчуваємо і визнаємо го
ловну можливість, яку ми відкрили для себе у тому, щоб розпочати 
політику, з якою ми вступимо в нове століття36.

Заспокійливі слова Кренца були надто запізнілі і віддавали ли
цемірством. Пробудження суспільства проходило набагато 
швидше і радикальніше, ніж могли передбачити всі ко
муністичні реформатори. Налякане і дезорієнтоване 
керівництво СЄПН не змогло справитись із блискавичною ра- 
дикалізацією мас.

Події в НДР були справді показовими. Лише кілька місяців 
до цього країна, здавалось, була політично паралізована, 
існувало дуже мало осередків опозиції, здатних кинути виклик 
сильному поліційному апарату. Один західний журналіст 
відзначав у серпні 1989 року, на початку масової еміграції, що 
врешті-решт спричинила кризу в НДР:
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Існування Західної Німеччини дивним чином допомагає підтриму
вати застарілий режим. Для східних німців ніколи не становило труд
нощів вислати дисидентів і бунтарів на Захід, аби покінчити з протес
тами у себе вдома. Таким чином, у Східній Німеччині фактично відсут
ня активна опозиція. Єдина публічна критика, хоча й надто обережна, 
дає притулок кільком невеликим групам у великих містах, однак не на
важиться кинути виклик системі37.

Саме існування країни було побудоване на ідеологічній фікції, 
і будь-яка спроба змінити цей принцип зруйнувала б її май
бутнє. Якби Угорщина, Польща, Румунія і Чехословаччина 
шляхом реформ повністю відмовились від соціалізму, вони од
наково залишились би Угорщиною, Польщею, Румунією і Че- 
хословаччиною. Для НДР подібні реформи означали б втрату 
своєї державності. Ця країна виникла внаслідок поділу світу на 
два протиборствуючі блоки.

Оскільки логіку холодної війни було визнано застарілою, 
НДР не мала підстав для свого існування. Цю пікантну ситу
ацію недвозначно визнав один із провідних ідеологів режиму 
Отто Рейнхольд. У серпні 1989 року він дав інтерв’ю одній 
радіостанції Східної Німеччини, в якому пояснив, що питання 
соціалістичної ідентичності має суттєве значення для самого 
існування НДР як окремої держави у центрі Європи. Він, як і 
все керівництво СЄПН, сприймав НДР “лише як антифа
шистську, соціалістичну альтернативу Федеративній рес
публіці”38. До початку жовтневої кризи керівництво СЄПН бу
ло одностайне у своєму протистоянні настановам Москви ста
ти на шлях реформ. У грудні 1988 року Еріх Хонекер різко 
відкинув пропозиції, щоб його партія перевершила СРСР у 
політиці гласності, а також заперечив необхідність перебудови 
в НДР. Виступаючи на пленумі ЦК своєї партії, роздратований 
керівник відхилив пропозиції “змінити курс і прямувати до 
анархії”39. У широко оприлюдненій промові головний ідеолог 
партії Курт Хагер відкинув радянські реформи як взірець для 
наслідування: “Якщо ваш сусід клеїть нові шпалери, це не оз
начає, що ви повинні робити те саме”40. У квітні 1989 року Ха
гер, який впродовж десятиліть був сторожовим псом ленінської 
ортодоксальної доктрини, виступаючи перед істориками партії 
і соціологами, розвинув тезу про необхідність робити акцент на 
особливостях східнонімецької моделі соціалізму.

Заява Хагера була очевидною критикою на адресу “нового 
мислення” Радянського Союзу у зовнішній політиці, а також 
воланням до збереження існуючої системи у Східній Німеч
чині:
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Історія соціалізму в НДР доводить, що соціалістична система має 
значні переваги. Коли ми говоримо про соціалізм у “НДР-івському за
барвленні”, це означає, що ми йшли своїм, специфічним шляхом, за
стосовували марксистсько-ленінську теорію відповідно до наших умов 
і що соціалізм в НДР розвинув риси, що гармоніюють з нашими тра
диціями, передумовами, досвідом і можливостями. Як оплот соціалізму 
на розділовій межі з імперіалістичною системою, конфронтуючи з 
імперіалістичною німецькою державою, ми знаходились в унікальній 
бойовій позиції41.

Говорячи у цьому ж руслі, Марго Хонекер, дружина Генераль
ного секретаря і міністр народної освіти, не приховувала свого 
невдоволення новим курсом Горбачова, в якому вона вбачала 
пряму загрозу майбутньому соціалізму. Для керівництва СЄПН 
життєвою необхідністю було підтримати атмосферу всенарод
ного занепокоєння спробами як Сходу, так і Заходу дес
табілізувати статус-кво. Виражаючи стривоженість номенкла
турної верхівки НДР, у своїй запальній (і загрозливій) промові 
на педагогічному з’їзді у Східному Берліні (червень 1989 року) 
Марго Хонекер сказала:

Молоді л ю д и  можуть і повинні розуміти те, що знову піднялись во
рожі до соціалізму сили, — вони робитимуть це неодноразово — щоб 
зупинити поступ соціалізму і завдати йому шкоди. Ми повинні відкри
ти їм на це очі, аби вони зрозуміли: час для обійм ще не настав, наш 
час — це час боротьби, а вона потребує молодих людей, здатних боро
тись, які допомагають зміцнювати соціалізм, працюють заради нього, 
які захищають його словом і ділом і, якщо треба, зброєю42.

Сам Кренц був безпосередньо причетний до всіх попередніх 
антиреформаторських кампаній, робив усе, аби не допустити 
росту масового демократичного руху. Тепер він видавав себе за 
переродженого реформатора і заклятого ворога корупції і кон
серватизму колишнього керівництва. Він обіцяв негайну лібе
ралізацію, при цьому наголошуючи, що соціалізм “не є 
об’єктом торгів”.

Для Кренца і всієї верхівки СЄПН було ясно, що фунда
ментальні поступки, які дозволять провести вільні вибори, не
одмінно закінчаться розвалом існуючої системи і НДР як суве
ренної держави. Західнонімецький журналіст писав так: 
“Тільки пруський соціалізм підтримує претензії Східного 
Берліна на державність. Нехай, як знають, нехай Східна Німеч
чина сама доводить своє існування. Якщо дозволити вільні ви
бори сьогодні, завтра можна буде святкувати длясА/мду 
(воз’єднання) із Західною Німеччиною”43. Кренц опинився у

8  3-4
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політичному вихорі, з якого важко було вибратись. Сили, при
ведені в дію реформами Горбачова, зміни у радянській зо
внішній стратегії та відмова від брежнєвської доктрини зали
шили керівникам Східної Німеччини єдиний вибір: здатись на 
вимоги мас і визнати право соціалізму на участь суспільства в 
управлінні державою. Тому чим більше вимог протестуючих за
довольняв уряд, тим сміливішими і більш радикальнішими бу
ли демонстрації.

23 жовтня 1989 року сотні тисяч людей вийшли на вулиці 
Лейпціга, вимагаючи демократичних змін, в тому числі ле
галізації опозиційних рухів, незалежних профспілок і розподілу 
влади між комуністичною партією і державою. 4 листопада 
півмільйона жителів Східного Берліна вийшли на мирну де
монстрацію, вимагаючи свободи слова, вільних виборів, відмо
ви від “провідної ролі” комуністичної партії і розформування 
ненависної таємної поліції Штазі. Марш у Східному Берліні 
був організований Спілкою акторів, які наполягали на не
обхідності зберігати спокій і порядок. Гюнтера Шабовського, 
члена Політбюро і шефа СЄПН у Східному Берліні було осви- 
стано, коли той спробував звернутись до демонстрантів. Події 
у жовтні, як спонтанний масовий виступ проти тиранії і не
справедливості, переростали у політичну революцію. Рух носив 
ненасильницький характер, однак його вимоги чітко вказували 
на повний крах існуючої системи.

Спалах гніву і відчаю у Східній Німеччині неможливо було 
стримати. 7 листопада Політбюро у повному складі пішло у 
відставку, а 9 листопада відбулась надзвичайна подія: було про
ламано Берлінську Стіну, і люди могли вільно святкувати 
кінець періоду страхів, підозр і терору. Настала урочиста хви
лина, коли канцлер Гельмут Коль звернувся із хвилюючою 
промовою до величезного натовпу східних і західних берлінців, 
що зібралися біля ратуші Західного Берліна: “Хочу звернутися 
до всіх людей Німецької Демократичної Республіки: ми на ва
шому боці, ми були і залишаємось однією нацією. Ми — одне 
ціле”44. Після того, як було відкрито кордон і усунено стару 
гвардію СЄПН, Кренц спробував скористатись із своєї ролі ор
ганізатора значних реформ. На пленумі Центрального Коміте
ту було висунуто нову програму партії, яка передбачала вільні, 
демократичні і таємні вибори; орієнтацію на ринкову еко
номіку; розподіл функцій партії і держави; парламентський на
гляд за державною безпекою; свободу зборів та новий закон 
для засобів масової інформації45. Створювались нові об’єднан
ня і групи, а політичне життя Східної Німеччини вступило у
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фазу надзвичайного збудження. Формальні Християнсько-де- 
мократична та Ліберально-демократична партії позбавились 
своїх колабораційних керівників і почали утверджувати неза
лежність від СЄПН. В той же час кілька реформаторів від 
СЄПН, згуртувавшись навколо дрезденського керівника партії 
Ганса Модрова, вимагали перестановки у партійному і урядо
вому керівництві.

13 листопада Модров став новим прем’єр-міністром; то бу
ла відчайдушна спроба СЄПН відновити довіру і розпочати 
широку програму реформ. Демонстрації, однак, не припиня
лись, на цей раз вони супроводжувались інформацією про 
розкішні умови життя для оточення Хонекера та корупцію 
політичного класу, який весь час проповідував населенню чес
ноти соціалістичного аскетизму. Раптово оновлені засоби 
інформації Східної Німеччини розповідали про розкішний 
стиль життя Еріха Хонекера та інших керівників. Шок східних 
німців був тим більший, що вони вірили продажній пропаганді 
колишнього режиму про його вірність цінностям колективізму 
і рівності. Хоча добре відомо, що зверхники СЄПН були воро
гами свободи, населення зовсім не відало про колосальні 
привілеї, якими користувалась номенклатура СЄПН. Були об
народувані нові факти про Вандліц, компаунд з надійною охо
роною, що складався із двадцяти трьох будинків, де колишні 
керівники мали плавальні басейни і товари, недоступні для 
широких мас, а також користувались іншими благами, про які 
їхні підлеглі могли тільки мріяти. Було також опубліковано 
інформацію про мисливський будинок колишнього проф
спілкового боса Гаррі Тіша та про причетність колишнього 
члена Політбюро Гюнтера Міттага до темних фінансових опе
рацій, які давали можливість викачувати тверду валюту із 
східнонімецьких компаній, що займались експортом цінного 
антикваріату на Захід46. Імідж комуністичної верхівки, яка де
сятки років тероризувала східних німців, набув відтінку 
цинізму і жорстокості, що викликало гнів, жах і ненависть се
ред населення.

З грудня, під тиском травматичних викриттів, Кренц і все 
Політбюро СЄПН подали у відставку. Через два тижні, на над
звичайному з’їзді було визнано моральну і політичну кризу 
СЄПН, а делегати, крім взаємних звинувачень, піддали 
нищівній критиці колишнє керівництво. На з’їзді з доповіддю 
виступив професор Міхаель Шуман, прихильник реформ і 
член Академії наук, який звинуватив колишніх керівників у 
зраді довір’я партії: “Політбюрократи називали виступ народу
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контрреволюцією і мали намір придушити його силою, а фак
тично вони самі контрреволюціонери”47. В той час, як загаль
ний настрій в НДР все більше сприяв воз’єднанню, комуністи 
остаточно розгубились. Навіть якби вони виступили за найра- 
дикальніші реформи, їхні стратегічні плани не знайшли б 
підтримки. Своєю корупцією і деспотизмом попереднє 
керівництво скомпрометувало ідею соціалізму навіть в очах 
тих, хто вірив у марксизм-ленінізм і боровся за збереження 
НДР. Єдиним рішенням для партії було перейменувати партію 
і провести повну чистку апарату. Нова назва — Соціалістична 
партія єдності Німеччини — партія демократичного соціалізму
— недвозначно вказувала на те, що комуністи Східної Німеч
чини нарешті визнали цінності соціалізму з людським облич
чям. Нова назва — це запізнілий і болісний тріумф ревізіонізму 
всередині політичної формації, яка послідовно виступала про
ти будь-якої форми демократизації. З’їзд обрав нового голову 
партії — 41-річного адвоката Грегора Гизі. Він почав свою 
політичну кар’єру на початку грудня, коли його обрали голо
вою комісії, організованої реформаторами із СЄПН для 
розслідувань злочинів, скоєних колишніми керівниками. Зва
жаючи на його біографію, він мав би зайняти провідний пост 
у нових демократичних партіях країни. Під час режиму Хоне- 
кера Гизі, син ветерана партії (у шістдесяті роки міністр куль
тури) був відомой як давній прихильник опозиції. Він брав 
участь у судовому захисті дисидентів, а також представляв опо
зиційну групу Новий форум, коли вона домагалась офіційного 
визнання у вересні та жовтні. Тоді влада навісила на Новий фо
рум ярлик “ворога держави”. Гизі використав весь свій автори
тет захисника плюралізму і прав людини, щоб відновити по
шарпану репутацію партії. Чому Гизі взяв на себе самовбивчу 
роль капітана тонучого корабля соціалізму, залишається 
таємницею. Єдине пояснення може бути те, що він сам був 
ідеалістом лівого спрямування, котрий, сам не вірячи, 
сподівався, що можна щось зберегти від морального мотлоху, 
пов’язаного з керівництвом СЄПН.

Через місяць після пролому Берлінської Стіни СЄПН 
порідшала з 2300000 до 1800000 членів при загальній тенденції 
до її розпуску. Позиція Гизі зводилась до того, що СЄПН фак
тично слід організовувати заново, відмовившись від сталінської 
спадщини і визнавши цінності плюралізму та демократії. Гизі 
наполягав на реальній зміні ідентичності партії, аби вона мог
ла стати “рідним домом демократичних соціалістів, а не класо
вою партією чи партією мас”. Нова філософія була повною
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протилежністю більшовицькій концепції компартії як авангар
ду, що диктує масам свої ідеологічні вибори, незважаючи на 
реальні потреби і скарги народу. Гизі також схвалював прин
цип змагання з іншими політичними партіями як природну 
складову відкритого суспільства48. В результаті цих фундамен
тальних поступок СЄПН сподівалась поправити свою репу
тацію, залишившись значною політичною силою навіть під час 
вільних виборів.

Однак невдоволення населення було настільки сильне, що 
вже за кілька місяців вся країна вимагала воз’єднання, а опо
зиційні партії наполягали на прискоренні цього процесу. 
Своїми нерішучими реформами і через брак політичного ба
чення комуністичний прем’єр не зміг переконати східних 
німців, що окрема соціалістична держава має право на існуван
ня. Навіть альтернативні об’єднання, такі, як Новий форум, що 
висловлювалися за поступове зближення двох німецьких дер
жав на шляху до швидкого воз’єднання, втратили свою 
політичну привабливість. Гнів народних мас наростав прямо 
пропорційно зволіканням уряду Модрова провести чистку 
таємної поліцій’. Спалахи обурення закінчились штурмом бу
динку Штазі. Комунізм у Східній Німеччині безславно і без 
жалю зазнав краху. Щодо Еріха Хонекера і більшості його 
прибічників, то їх взято під домашній арешт, на них чекав суд 
за причетність до політичних і економічних злочинів.

ОКСАМИТОВА РЕВОЛЮЦІЯ У ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ

Падіння східнонімецької поліційної держави надихнуло не
формальні об’єднання у сусідній Чехословаччині. Ради- 
калізація опозиції була помітна вже з січня 1989 року, коли ма
ли місце демонстрації, щоб вшанувати пам’ять саможертовно
го акту спалення двадцять років тому студентського ватажка 
Яна Палаха. Драматурга Вацлава Гавела та десятки інших за
хисників громадянських прав влада кинула до в’язниці в надії 
придушити наростаючу опозицію. У червні 1989 року Гавел та 
інші лідери опозиції підготували петицію — “Всього кілька ре
чень”, в якій було викладено вимогу негайної демократизації 
країни. Віддалений від народу, режим Гусака—Якеша пообіцяв 
часткові економічні реформи, але відмовився вести переговори 
з численними опозиційними групами. Унікальність ситуації в 
Чехословаччині полягала в тому, що у керівництві не було ре
форматорів, які б негайно розпочали переговори з опозицією. 
Оскільки авторитет правлячої партії впав, виникала велика
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ймовірність дальших соціальних заворушень. 17 листопада 
уряд з допомогою поліції придушив студентську демонстрацію. 
Ця жорстока реакція на абсолютно мирну форму громадянсь
кого протесту стала іскрою, яка викликала спалах народного 
гніву. Хвилі страйків і мітингів протесту прокотились по всій 
країні.

Позбавлене підтримки і навіть співчуття з боку Радянсько
го Союзу, комуністичне керівництво Чехословаччини спасува
ло і відмовилось від єдиної можливості — скористатись з про
позиції вищого військового командування — утримати владу. 
Попри всю їхню короткозорість і самовпевненість, бюрократи 
розуміли, що таке рішення могло закінчитися грандіозним 
кровопролиттям, яке б шокувало весь світ. їм бракувало фана
тизму Чаушеску, який проявив себе вже через місяць у Румунії, 
коли було кинуто армію і поліцію проти мирних демонстрантів 
у Тімииоарі та Бухаресті. Звичайно, це не був жест гуманності, 
коли керівництво Чехословаччини відмовилось застосувати си
лу; просто вони розуміли, що такий курс суперечитиме інтере
сам Радянського Союзу.

Приведена до влади в ім’я брежнєвської доктрини команда 
колабораціоністів Гусака—Якеша втратила владу, коли Ра
дянський Союз вирішив надати можливість кожній країні 
Східної Європи самій вибирати варіант реформ. Пригнічене і 
принижене, комуністичне керівництво 25 листопада повним 
складом пішло у відставку. На місце прихильника жорсткого 
курсу Мілоша Якеша було призначено 48-річного Карела Ур- 
банека, колишнього партійного боса у Богемії. Зразу після цьо
го прем’єр-міністр Ладіслав Адамець, який вів переговори з 
представниками опозиції, також заявив про намір піти у 
відставку. Косметичні зміни у партійній еліті нікого не переко
нали; сотні тисяч людей знову зібрались на площі Венчеслаш, 
щоб послухати виступи Вацлава Гавела та Александра Дубчека, 
котрі різко критикували спроби неосталінців утриматись при 
владі: “Нове керівництво — це трюк, щоб спантеличити лю
дей”49. Як вияв зрілості громадянського суспільства у дні після 
жорстокого придушення студентської демонстрації, опозиція 
утворила два угруповання: Громадянський форум у Празі та Сло
вацьку громадськість проти насильства у Братиславі. Значну 
роль у формуванні Громадянського форуму відіграли не лише 
такі визначні лідери Хартій 77, як Вацлав Гавел та Іржі 
Дінстбір, а й представники інтелігенції, що належали до 
офіційної культури. У своєму програмному документі, обнаро
дуваному 26 листопада, Громадянський форум висунув вимоги
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перебудови політичної та економічної системи Чехословаччи- 
ни, розмежування влади, розвитку ринкової економіки без 
втручання бюрократичного апарату, захисту навколишнього 
середовища і зовнішньої політики, яка б дозволила Чехосло- 
ваччині повернути почесне місце у Європі і світі:

Ми вимагаємо докорінних і постійних змін у політичній системі 
нашого суспільства. Ми повинні утворити або відновити демократичні 
інститути і механізми, які б забезпечили реальну участь громадян у 
суспільному житті і одночасно стали б дієвим бар’єром проти зловжи
вань політичною і економічною владою. Всі існуючі і новостворені 
партії та інші політичні і громадські об’єднання повинні мати рівні 
права для участі у вільних виборах до всіх рівнів влади. Однак, це пе
редбачає, що комуністична партія відмовляється від гарантованої кон
ституцією провідної ролі в суспільстві, а також від монопольного кон
тролю над засобами інформації. їй ніщо не заважає зробити це вже за
втра50.

Загальний страйк 27 листопада паралізував усю країну, про- 
демонструваваши, що в уряду нема іншого виходу, як прийня
ти вимоги опозиції. Тиск знизу став нестерпним для ко
муністичного керівництва Чехословаччини. Як ознака того, що 
правляча купка втратила одностайність, офіційна щоденна га
зета Руде право оплакувала параліч Центрального комітету і 
“політичних мумій”, які перешкоджали відкритості політичної 
системи. Газета підхопила горбачовську ноту, наполягаючи, 
щоб партія визнала принцип плюралізму і готувалась до 
“вільних демократичних виборів”. 29 листопада Федеральні 
Збори скасували статтю конституції, що гарантувала ко
муністичній партії провідну роль. Таким чином, було відкрито 
шлях до ліквідації штучної владної структури, нав’язаної наро
ду в серпні 1968 року з допомогою радянських танків. Гавел 
з’явився на політичній арені як національний лідер, з прита
манним йому почуттям самоконтролю і стратегічним бачен
ням. Нація повірила скромному ідеалістичному драматургу, ко
лишньому в’язню, якого історія висунула на передній край ре
волюційних зрушень. Людина, яка відбула кілька тюремних 
строків за те, що захищала права людини і несправедливо пе
реслідуваних, тепер стала основним партнером у переговорах з 
тими, хто кидав її до в’язниці. Після двох перестановок 10 
грудня було сформовано коаліційний уряд з некомуністичною 
більшістю. 29 грудня Вацдава Гавела, засновника Громадянсь
кого форуму і архітектора “оксамитової революції” було обрано 
президентом Чехословаччини.
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Тим часом, 4 грудня в Москві відбулась нарада учасниць 
Варшавського Пакту. Кремль і його союзники формально виз
нали, що вторгнення у Чехословаччину у серпні 1968 року було 
незаконним. Спільна заява, прийнята в кінці наради, ознамену
вала остаточну відмову від брежнєвських принципів і відкрива
ла шлях до революційних сил у колишніх країнах-сателітах. Ви
ходом для Чехословаччини та інших країн радянського типу бу
ло позбавитись пережитків політичної та економічної системи, 
що важким тягарем тиснула на особистість. У новорічному звер
ненні Гавел підкреслив, що демократію необхідно будувати за
ново на соціальних засадах, зруйнованих корупцією, некомпе
тентністю і цинізмом. Гавел говорив не тільки про економічний 
застій, а перш за все про втрату почуття людської довіри, 
солідарності та знецінення моральної структури суспільства. Це 
були найтяжчі хвороби, які комунізм залишив у спадщину:

Ми морально хворі, бо звикли говорити одне, а думати інще. Такі 
поняття, як любов, дружба, співчуття, скромність і прощення втрати
ли смисл і значення. Для багатьох з нас ці якості сьогодні важать не 
набагато більше, ніж психологічні особливості або забуті привітання 
далекого минулого, щось смішне у вік космічних апаратів і 
комп’ютерів. Тільки жменька людей знайшла в собі сили, щоб голосно 
закричати, що ті, хто при владі, не повинні безроздільно нею користу
ватись, що спеціальні ферми, які вирощують екологічно чисту про
дукцію для владної еліти, повинні посилати свою продукцію у школи, 
дитячі будинки і лікарні, оскільки до цього наше сільське господарст
во неспроможне було забезпечити всіх якісними продуктами. Попе
редній режим — озброєний зухвалою і нетерпимою ідеологією — пере
творив людину у продуктивну силу, а природний світ у знаряддя ви
робництва. Таким чином, режим перетворив талановитий, незалежний 
народ, здатний уміло управляти своєю країною, на гвинтиків потвор
но великої, галасливої і смердючої машини, якій ніхто не вірив. Ця ма
шина здатна була лише на те, щоб повільно і безжалісно намотувати 
оберти, зношуючись при цьому і зношуючи гвинтики51.

Посилаючись на теоретичну і політичну спадщину доко- 
муністичного демократичного експерименту у Чехословаччині, 
Гавел висловив думку, що його країна може стати ідеальним 
місцем, щоб випробувати нову форму політики. Він послався 
на ідеї Томаша Масарика стосовно політичного життя, засно
ваного на взаємній повазі і навіть любові, а не на дріб’язкових 
чварах і бескінечних сварках:

Масарик будував свою політику на моральних засадах. Давайте в 
цей новий час утвердимо у себе цю політичну концепцію. Давайте на
вчимося думати і навчимо інших, що політика повинна виражати ба
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жання примножувати добробут суспільства, а не бажання створювати 
чи руйнувати суспільство. Навчимося і навчимо інших, що політика 
може бути більшою за мистецтво можливого, особливо, якщо мається 
на увазі мистецтво спекулювання, розрахунків, інтриг, таємних змов і 
доцільності. Ми повинні навчитись і навчити інших тому, що політи
ка навіть може стати мистецтвом неможливого, а саме мистецтвом удо
сконалити себе і світ52.

Ця висока порада від філософа-драматурга, а тепер президен
та, визначила курс на трансформацію політики у Східній 
Європі. Із економічного і морального занепаду попереднього 
режиму людям радили перебудувати людську природу 
відповідності до принципів солідарності, довіри і надії. Важли
во було подолати спадщину підозр і недовіри до політики та 
визнати, що соціальний простір можна і треба заповнити мо
ральними цінностями.

Боротьба проти радянського способу життя велась в ім’я за
гальної концепції прав людини, і для Гавела було абсолютно 
нормальним стверджувати, що нова політика у Чехословаччині 
відрізнятиметься від традиційної політики інтриганства і су
перництва. Етичність політики звучить дещо ідеалістично, але 
варто пам’ятати, що зрушення у всіх країнах Східної Європи 
почались заради трансполітичних і священних прав людини. 
Десятки років до цього, вірячи у неможливе, що сталінський 
льодовик колись розтане, Чеслав Мілош пророче писав, що

ці країни, мабуть, являють собою найважливішу частину не ли
ше Європи, а й усього світу: якщо припустити, що нова віра (марк- 
сизм-ленінізм) пошириться на весь світ, цей регіон стане, окрім самої 
Росії, першим і найцікавішим місцем експерименту. Якщо припусти
ти, що Центр втратить своє значення, тоді в цих країнах з’являться 
нові економічні і культурні моделі, оскільки в історії не існує такого 
поняття, як поворот до статус-кво53.

Справді, — про це йтиметься у сьомому розділі — падіння ко
мунізму і відновлення вільного громадьского простору не озна
чало повернення до докомуністичних традицій. Нові форми 
були, по суті, синкретичним поєднанням ностальгії за мину
лим і сміливих експериментів розбудови суспільства. Немож
ливо просто списати більш як чотири десятиріччя комуністич
ного правління, яке включало виховання населення, нав’язу
вання почуття страху і невпевненості, придушення особистої 
незалежності. Важко, але необхідно побудувати державу на ос
нові верховенства закону там, де люди більшу частину життя 
знаходились під владою беззаконня. Нова політика, таким чи
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ном, означала не продовження зведення рахунків, а відроджен
ня соціального простору через відновлення моральної структу
ри в кожному окремому громадянинові. Цього можна досягти 
всередині новостворених асоціацій, груп або партій, які обме
жуватимуть владу уряду і створять сприятливе середовище для 
утвердження прав громадян. Гавел висловив кінцеву мету мо
ральної і політичної свободи поневолених народів Східної 
Європи: “Ви можете запитати, про якого роду республіку я 
мрію? Відповідаю: я мрію про незалежну, вільну і демократич
ну республіку, економічно “багату”, але соціально справедли
ву, одним словом, про гуманну республіку, яка служить людям, 
сподіваючись, що люди служитимуть їй”. На закінчення цього 
майстерно проведеного уроку з громадянського сумління пре
зидент урочисто промовив: “Люди, ваш уряд повернувся до 
вас!”54

В той час, як Гавел говорив у січні 1989 року про повернен
ня законного уряду в Чехословаччині, у Болгарії трьох 
керівників нового руху за права людини було заарештовано, 
тоді як режим робив вигляд, що зайнятий реформами на 
кшталт радянських. Опозиція скористалася з того, що режим 
офіційно підтримав ідею перебудови і організувала нефор
мальні об’єднання для сприяння гласності у Болгарії. Слід ска
зати, що саме у Румунії, порівняно з іншими країнами Вар
шавського Пакту, репресія досягла найбільш жахливого і гро
тескного рівня. Як у Болгарії, так і в Румунії або Албанії та 
Югославії, які не були учасницями Варшавського Пакту, спро
би прихильників жорсткої політики скоординувати опір пе
ремінам, врешті-решт, не принесли їм успіху. Всі ці сталінські 
динозаври, що представляли різні політичні епохи, виявились 
неспроможними відвернути розвиток критичних тенденцій у 
своїх країнах. Чим далі вони відмовлялись визнати не
обхідність перемін, тим сильнішою була реакція знедоленого 
народу і тим слабкішою можливість комуністичної влади збе
регти мінімум довір’я в момент революційних спалахів.

БОЛГАРСЬКЕ ДОМІНО: ЗМОВА ПРОТИ ЖИВКОВА

Впродовж десятків років болгарський лідер Тодор Живков 
був найслухнянішим і довіреним союзником Москви. Він 
відчайдушно маневрував, щоб не допустити відкритості 
політичної системи і зберегти монополію влади. В різний час, 
особливо після 1987 року, він виступав із критикою догматиз
му і консерватизму, а також пообіцяв наслідувати приклад пе
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ребудови у Радянському Союзі. Насправді Живков використо
вував демагогічні прийоми, аби утримати в своїх руках 
партійний апарат і позбутись потенційних реформаторів у 
керівництві.

У серпні 1987 році болгарське Політбюро видало постанову 
про державні символи, в якій, крім всього іншого, вимагалось 
зняти портрет Живкова в людних місцях, а також демонтувати 
його пам’ятник на батьківщині Живкова у місті Правец. Це 
була поступка зростаючим вимогам Москви провести лібе
ралізацію. У березні 1988 року більшості закладів (таких, як 
Народний театр культури, Молодіжний театр, Інститут бал- 
канських студій), названих на честь покійної дочки Живкова, 
Людмили, колишнього міністра культури і члена Політбюро, 
було повернено їх первісні назви55. У грудні 1988 року, у чер
говій спробі приспати пильність радянського керівництва і 
відлякати своїх домашніх опонентів, Живков заявив на пленумі 
Центрального комітету, що настав час для докорінних змін і 
повної реформи політичної системи.

1 лютого 1989 року реформатор прем’єр-міністр Георгій 
Атанасов був змушений піти у відставку; склалось таке вражен
ня, що Живков справився з внутріпартійною опозицією. Тим 
часом склеротичну владу Живкова почали турбувати ряд гро
мадських низових об’єднань, які називали себе дискусійними 
клубами. Поява таких об’єднань, що кидали виклик владі, оз
наменувала кінець політичної пасивності і початок самоор
ганізації опозиції. Серед тих, хто брав безпосередню участь у 
діяльності низових організацій, був Желю Желєв, філософ, 
якого у шістдесяті роки виключили з партії за єретичні ідеї і 
відверту критику тоталітарної системи. 1988 року він був одним 
із засновників “Клубу за підтримку гласності і перебудови”, 
неформального об’єднання, яке присвятило себе боротьбі за 
демократизацію. Незважаючи на активну діяльність борців за 
громадянські права, серед болгар побутувала думка, що режим 
Живкова мав достатню силу, щоб обеззброїти опозицію і при
душити реформаторські ініціативи. Побоювання громадськості 
перейшли у відкритий цинізм, — “відчуття, що зміни в інших 
частинах Східного блоку їх торкнуться не скоро”56.

Враження інертності щодо Болгарії було однак неточне, 
оскільки сильне напруження назрівало в середовищі, здавало
ся б, згуртованого партійного керівництва. На початку листо
пада близько п’яти тисяч демонстрантів вирушили до будинку 
Національних зборів у Софії, протестуючи проти забруднення 
навколишнього середовища, але основне завдання демонст
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рантів носило політичний характер. Учасники маршу піддали 
сумніву компетентність уряду в управлінні економікою країни. 
10 листопада коаліція реформаторски налаштованих апарат
ників на чолі з Петаром Младеновим і армійськими генерала
ми, яких очолив давній член Політбюро і міністр оборони 
Добрі Джуров, змусили Тодора Живкова, людину, яка стояла у 
керма компартії Болгарії з квітня 1954 року, подати у відстав
ку. Те, що сталося у Болгарії, різко відрізнялося від рево
люційних перемін в Угорщині, Польщі і Східній Німеччині, де 
комуністичні еліти змушені були відмовитись від влади 
внаслідок більш-менш драматичних сутичок з опозицією. Бол
гарські комуністи, враховуючи, що вони самі позбулись Жив
кова, вирішили взяти на себе проведення корінних реформ. 
Знаючи про тісні зв’язки генерала Джурова з Москвою, можна 
припустити, що його вирішальна роль у змові мала відношен
ня до невдоволення Кремля в’ялою і неефективною політикою 
Живкова.

На нетривалий час наступником Живкова на посту лідера 
партії став п’ятдесятитрьохрічний Петар Младенов, який про
тягом вісімнадцяти років очолював міністерство закордонних 
справ. Оскільки Младенов не належав до вищих ешелонів 
партійної бюрократії, традиційна спадкоємність, здавалось, бу
ла порушена. Младенов заявив, що далі не можна зволікати з 
радикальними реформами і пообіцяв, що з новим 
керівництвом Болгарія стане “сучасною, демократичною і пра
вовою країною”57. Новий уряд скасував закон, що забороняв 
несанкціоновану політичну діяльність; було також послаблено 
контроль над засобами масової інформації. Стосовно Живко
ва, то він сподівався врятувати своє реноме (і хоча б деякі 
привілеї), підкорившись вердикту Політбюро і формально виз
навши свою відповідальність за неспроможність оживити сис
тему.

Після відставки Живкова у Софії та інших містах Болгарії 
відбулись масові вуличні демонстарції, в яких люди висловлю
вали протест проти збереження комуністичної диктатури і ви
сували вимоги негайного встановлення багатопартійної систе
ми. 13 грудня Центральний комітет компартії прийняв рішен
ня виключити Тодора Живкова із своїх лав. Як сказав Андрей 
Луканов, член Політбюро, який очолював комісію по розсліду
ванню зловживань Живкова і його посібників, виключення 
Живкова з рядів партії означало рішучу відмову від корумпова
ної практики минулого. “Ми не тільки розстаємося з люди
ною, ми прощаємося з політикою”, заявив Луканов. Так само
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як і в НДР, викриття розкішного стилю життя Живкова ще 
більше розлютило і без того невдоволені маси, які вимагали 
його негайного арешту за грубі порушення законності і зло
вживання владою58. На своєму засіданні Центральний комітет 
поступився тиску народних мас і підтримав вимогу Младенова 
в тому, щоб комуністична партія відмовилась від монополії 
політичної влади. На початку грудня опозиція сформувала 
свою компромісну організацію, що називалась Союз демокра
тичних сил, а Желю Желєва було обрано головою Коорди
наційного комітету. 29 грудня 1989 року після масової демон
страції етнічних турків новий уряд і ЦК компартії Болгарії по
обіцяв засудити політику асиміляції Живкова. Але зерна 
націоналізму глибоко вкорінилися за останні десятиліття; зра
зу після демонстрації турків тисячі етнічних болгар вийшли на 
вулиці південного міста Курд’ялі, вимагаючи референдуму з 
питань асиміляції. Після прийняття закону, який дозволяв чле
нам турецької меншини повернути первісні назви та знову 
відкрити мечеті, болгарські націоналісти створили “Комітет за
хисту національних інтересів”, який став на бік тих, хто був 
проти представництва турків у парламенті.

Після виключення Живкова комуністичну партію очолив 
тріумвірат у складі Генерального секретаря Петара Младенова 
і членів Політбюро Андрея Луканова та Александра Лілова. У 
січні 1990 року Живкова було взято під домашній арешт, його 
звинувачували у розпалюванні етнічної ворожнечі між болгара
ми і турецькою меншиною та у розбазарюванні власності та 
грошей уряду59. З 30 січня по 2 лютого проходив бурхливий 
з’їзд комуністичної партії Болгарії. На з’їзді керівником партії 
було обрано Александра Лілова замість Петара Младенова. Об
рання Лілова на цей високий пост означало, що стара номен
клатура не готова була змиритися з поразкою. Незважаючи на 
те, що після 1983 року Живков відсторонив Лілова, він зробив 
кар’єру як вірний ідеолог партії і підтримував тісні стосунки з 
дочкою Живкова Людмилою60. Щодо особистої долі Живкова, 
то у липні він звернувся з листом до парламенту, в якому 
відмовлявся постати перед законодавчим органом в ролі звину
ваченого, мотивуючи це небажанням бути використаним як 
знаряддя для політичних амбіцій деяких груп і особистостей. 
Крім того, Живков доводив, що нема юридичних підстав для 
звинувачення його у злочинах: “Я допустив чимало помилок, 
але я не скоїв жодного злочину проти свого народу. Тому я до
пускаю лише політичну відповідальність за свої помилки”61. У 
цьому сум’ятті болгарські комуністи намагались відмежуватись
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від крайнощів режиму Живкова і утвердити традиції партії до- 
комуністичного періоду. 1990 року партія перейменувала себе 
на Болгарську соціалістичну партію — як символічне зречення 
ленінських принципів.

ОБЛОГА РУМУНСЬКОЇ ФОРТЕЦІ

Ситуація в Румунії залишалась надзвичайно драматичною і 
загадковою. Ніколає Чаушеску безроздільно монополізував всю 
політичну владу у своїх руках. Коли у березні 1965 року його бу
ло обрано Генеральним секретарем румунської комуністичної 
партії, він подавав надії на ліберальне керівництво, послабив 
контроль партії у сфері культурного життя, а також сприяв по
дальшому розвитку незалежної зовнішньої політики, започатко
ваної його попередником Георге Георгіу-Деж. На першому етапі 
свого правління, між 1965 і 1971 роками, Чаушеску виступав за 
колективне керівництво, критикував репресії сталінського 
періоду, був проти інтеграційної політики СРСР у рамках РЕВ. 
Чаушеску підтримував націонал-комуністичний курс Тіто в 
Югославії. Як член Варшавського Пакту, він чинив опір ра
дянським вимогам проводити спільні військові навчання, напо
лягав, щоб кожна національна армія була підпорядкована 
своєму керівництву. Він також кинув виклик радянській докт
рині соціалістичного інтернаціоналізму, й відмовився слідувати 
за Москвою під час близькосхідної кризи 1967 року — Румунія 
була єдиною країною Варшавського Пакту, яка підтримувала 
дипломатичні відносини з державою Ізраїль. У 1967 та 1968 ро
ках Чаушеску публічно розкритикував Секурітате (таємну 
поліцію) за її зловживання в період сталінського правління і за
певнив, що подібні жахливі факти не повторяться. У квітні 1968 
року пленум румунського Центрального комітету реабілітував 
Лукреціу Петрешкану, якого було страчено за сфабрикованими 
звинуваченнями у квітні 1954 року. Тим часом Румунія зберіга
ла нейтральну позицію у конфлікті між Китаєм і Радянським 
Союзом. У серпні 1968 року Чаушеску досяг апогею популяр
ності в своїй країні, коли публічно рішуче засудив радянську 
інтервенцію в Чехословаччину. Саме в цей період він вирішив 
використати народну підтримку незалежного курсу у своїх влас
них інтересах, для розширення особистої влади і впровадження 
деспотичного правління, якого не знала жодна країна радянсь
кого блоку після Сталіна.

Невдоволення Чаушеску брежнєвською політикою втручан
ня у Східній Європі не говорило про його реформаторські на
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хили. Навпаки, коли румунський лідер зрозумів, що послаб
лення в країні сприяло частковим, але сильно вираженим кри
тичним тенденціям, він вирішив відмовитись від свого лібе
рального починання. У червні 1971 року він побував з візитом 
у Китаї та Північній Кореї і був у захваті від техніки мобілізації 
культу особи Мао Цзе-дуна і Кім Ір-сена. У цій поїздці його 
супроводжувала дружина Єлена, вплив якої на чоловіка і на 
політичне життя зростав у прямій пропорції з погіршенням 
соціального клімату і ростом напрочуд екстравагантного куль
ту особи. 1974 року Єлена стала членом правлячого органу 
компартії — Політичного виконавчого комітету.

Впродовж сімдесятих років Румунія продовжувала 
зовнішню політику, яка дещо відрізнялась від позиції Москви, 
і це робило Чаушеску опонентом радянського імперіалізму в 
очах західних засобів інформації і посольств. В цей час Чауше
ску відновив повноваження таємної поліції, перетворивши 
компартійну бюрократію на знаряддя для втілення своїх облуд
них рішень. Він втратив зв’язок з політичними силами всере
дині партійного апарату, які допомагали йому зміцнювати вла
ду на початковому етапі його кар’єри. Будь-яка критика у ви
щих ешелонах влади вважалася бунтарством, а тих, хто осмілю
вався заперечити авторитет Чаушеску, негайно усували з 
керівництва. Одним з тих, хто виразив застереження відносно 
доцільності неосталінських нападок Чаушеску влітку 1971 року 
після його повернення із поїздки по Азії був Йон Ілієску, на 
той час секретар Центрального комітету з питань ідеології, ко
трий вважався протеже президента і навіть його наступником. 
На одному з пленумів ЦК Чаушеску осудив Ілієску за начебто 
лібералізм і інтелектуалізм. Після цього Ілієску працював сек
ретарем партійного комітету з питань пропаганди у окрузі 
Тіміш, пізніше першим секретарем партійного комітету в ок
рузі Ясси. На початку вісімдесятих років він був головою Дер
жавного комітету з водних ресурсів, потім до перевороту у 
грудні 1989 року займав посаду директора видавництва 
технічної літератури у Бухаресті.

Починаючи з сімдесятих років, Чаушеску, здавалось, був 
сповнений рішучості запровадити динамічний варіант 
соціалізму. Роль Єлени зросла непомірно, коли вона стала де- 
факто особою номер два у партійній ієрархії. Виконуючи 
обов’язки голови Комісії ЦК з питань кадрових призначень і 
першого заступника прем’єр-міністра, і вміло контролюючи 
всі урядові операції, Єлена стала домінантною фігурою у 
політичному житті Румунії. Вона взяла під контроль всі
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інтерв’ю чоловіка і слідкувала за його розпорядком дня. Саме 
вона заохочувала хворобливе марнославство президента і ото
чила його стіною низькопоклонства та псевдомістичного рев
ного служіння. Це, правда, не означає, що без Єлени Ніколає 
Чаушеску міг би стати лібералом. Він почав сходження у лавах 
підпільної компартії Румунії, яка ніколи не могла вирішити 
свій комплекс легітимності і через це виробила сильне почут
тя фанатизму, характерне для дрібних конспіративних сект. 
Крім того, Чаушеску був безпосередньо причетний до розправ 
над селянами та інтелігенцією у п’ятдесяті роки. З Єленою, як 
другою особою в його команді та іншими членами клану Чау
шеску, в тому числі їхнім молодшим сином Ніку, котрий спо
чатку очолював Комуністичну спілку молоді, потім партійний 
комітет в окрузі Сібіу, а пізніше був кандидатом у члени 
Політичного виконавчого комітету, — успіх династичного пла
ну, здавалось, був гарантований.

Форма одноосібного керівництва, що утвердилася в Румунії 
після 1971 року, виключала навіть найменші обмеження у по
ведінці диктатора з боку його найближчого оточення. Не було 
жодної опозиції і у вищих колах номенклатури. Атмосфера не- 
перевершеного раболіпства поглинала найменший прояв кри
тичної ініціативи62. Менталітет Чаушеску також відіграв свою 
роль у неминучій катастрофі. Уважний оглядач комунізму в Ру
мунії відзначав:

Єдиним значним фактором внутрішньої катастрофи у Румунії була 
непостійність Чаушеску. Жоден європейський лідер другої половини 
двадцятого століття не уособлював згубних наслідків влади більше, ніж 
він. Інтелігент, надзвичайно працьовита людина, патріот, по натурі не 
жорстокий (як, наприклад, Матіас Ракоші в Угорщині, або Сталін); 
людина, у якої були добрі наміри, — можливо, він таким залишився 
для декого — його ім’я стало синонімом тиранії в історії63.

Після приходу Горбачова до влади Чаушеску опинився в 
ізоляції. Внаслідок перемін у Радянському Союзі і втрати Вар
шавським Пактом своєї мілітаристської спрямованості, хвале
на румунська внутрішня самодостатність більше не цікавила 
Захід. Було нарешті визнано, що коріння антирадянської 
політики Чаушеску слід шукати скоріше у відвертому 
сталінізмі, аніж у бажанні проводити реформи. На відміну від 
Югославії часів Тіто, де зовнішня автономія супроводжувалась 
обмеженою внутрішньою лібералізацією, Чаушеску використав 
міжнародне визнання свого напівсамостійного зовнішньо
політичного курсу для зміцнення драконівського авторитарно
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го режиму, заснованого на безсоромному вихвалянні 
націоналізму і збереженні основних сталінських інститутів, 
включаючи всюдисущу таємну поліцію. Будь-які прояви непо
кори придушувалися. Так, влітку 1977 року гірники долини Йіу 
оголосили страйк, але їх розігнали, а організаторів страйку ки
нуто до в’язниці, або вони просто зникли. Такі дисиденти, як 
письменник Пауль Гома, історик Влад Георгеску та поетеса 
Дорін Тудоран змушені були залишити країну після нескінче
нних переслідувань. Така ж доля спіткала і математика Міхая 
Ботеза, котрий критикував режим з огляду його обіцянок по
важати права людини. Інші, як наприклад, поет Мірче Дінеску, 
літературний критик Дан Петреску та викладач університету 
Дойна Корня знаходились під неухильним наглядом поліції. 
Не було сенсу чогось чекати від верхівки комуністичної партії, 
де безроздільно правив Чаушеску.

Побоюючись будь-якого можливого тиску ззовні, Чаушеску 
робив відчайдушні зусилля, аби виплатити зовнішній борг 
країни у сумі 12 мільярдів доларів. Все закінчилося майже по- 
вною забороною імпорту, включаючи життєво необхідні за
пасні частини для вітчизняної промисловості. Паралельно 
сільськогосподарська продукція йшла на експорт з метою 
збільшення резервів країни для зовнішньої торгівлі. Труднощі, 
які переживало населення, особливо після зими 1984 року, 
важко було уявити. Люди мусили замерзати у своїх квартирах, 
оскільки уряд прийняв рішення скоротити енергопостачання 
для внутрішніх потреб. З гірким почуттям гумору румуни гово
рили, що різниця між Гітлером і Чаушеску в тому, що перший 
вбивав людей, включаючи газ, а другий робив те саме, відклю
чаючи його. Румунія, батьківщина французького автора аб
сурдних п’єс Ежена Іонеско, стала схожа на країну, де панував 
абсурд.

Здавалось, вистачало, всіх цих заходів, щоб викликати гнів 
серед приниженого населення, однак Чаушеску розпорядився 
знести історичний центр столиці. На його місці розпочалося 
будівництво маніакального нового адміністративного центру, 
до якого мав увійти “Республіканський будинок”, за розміра
ми більший за Версальський Палац у Франції. Комуністичній 
монархії потрібні були символи для свого увічнення, і Чауше
ску, не вагаючись, витратив величезні суми грошей і людські 
резерви, щоб звести пам’ятники своїй власній славі. Оскільки 
режим продовжував у своїй пропаганді розігрувати 
націоналістичну карту, етнічні меншини розглядалися як не
безпечні носії чужих цінностей. Серед меншин Румунії два
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мільйони угорців були особливим предметом нездорової уваги 
Чаушеску. Він вважав їх небезпечними чужинцями, таким собі 
троянським конем, що загрожував згуртованості румунської 
нації. Кондукатор (вождь, лідер) виступав з палкими промова
ми проти тих, хто не розумів нагальної потреби створити абсо
лютно однорідну націю. Чаушеску був також ініціатором при
мусового переселення сільського населення у міські халупи, 
щоб продемонструвати швидкий прогрес країни до комунізму. 
Думаючи примітивно, по-сталінськи, кондукатор хотів стерти 
відмінності між містом і селом, просто зрівнявши бульдозером 
більше семи тисяч сіл. Ця акція, яку румунська пропаганда на
звала “цивілізованим кроком”, викликала обурення всього 
світу. Румуни по всій країні мовчки лютували.

Першою тріщиною у, здавалося б, неприступній сталінській 
фортеці Румунії була масова демонстрація у Брашові (другий за 
величиною промисловий центр Румунії), що відбулась 15 лис
топада 1987 року. Хоча режим намагався применшити цей спа
лах народного невдоволення, західні радіостанції повідомили 
населення про розправи, що мали місце у Брашові. Люди 
дізнались, що робітники Червонопрапорного автозаводу не 
просто висували економічні вимоги, а й вигукували антидик- 
таторські гасла. Заворушення у Брашові — протестуючі обшу
кали приміщення місцевого комітету партії і спалили портрети 
Ніколає та Єлени Чаушеску — було першим актом румунської 
революції. Але навіть тоді, у 1989 році, летаргічний політичний 
клас Румунії не зреагував, аби запобігти серйозним наслідкам.

В той час, як реформаторські рухи набирали силу в інших 
комуністичних країнах, Чаушеску все більше нервував: він 
публічно виступив з критикою Горбачова за те, що той зрікся 
основоположних принципів марксизму-ленінізму. У пропа
ганді режиму поєднувались акцент на жорстку комуністичну 
лінію і твердженння того, що національним (румунським) ко
реням загрожують іноземні змовники і заслані агенти, яких 
вербують із числа етнічних меншин. У своїй крайній 
націоналістичній кампанії Чаушеску не був оргигіналом. У 
сусідній Болгарії Тодор Живков, ще одна жертва перебудови, 
розгорнув кампанію проти турецької етнічної меншини. 
Зіткнувшись з небезпекою реформаторського руху, який 
підтримували московські ревізіоністи, комуністичне керів
ництво Румунії і Болгарії вдалося до традиційного прийому — 
шукати козла відпущення. Чітко виражена ксенофобія антире
форматорських комуністичних керманичів набувала відвертих 
чи прихованих форм залежно від ступеня самостійності режи
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му у його відносинах з Москвою. Відчайдушна спроба 
сталінських еліт зберегти владу шляхом маніпулювання 
етнічними почуттями і невдачами дістала назву “ксенофобсь- 
кий комунізм” То була спроба уникнути модернізації і ре
форм, створивши загальне відчуття національної небезпеки і 
вдаючись скоріше до патріотичного фундаменталізму, ніж до 
традиційного марксистського універсалізму:

“Ксенофобський комунізм” — це комунізм у небезпеці, який шу
кає найнижчого національного спільного знаменника. Він ставить за 
мету мобілізувати суспільство, намагаючись при цьому скористатись з 
національного невдоволення. Оскільки така тактика не нова в історії 
комунізму, єдине, що робить “ксенофобський комунізм” унікальним — 
це те, що його ідеологічних ворогів важко відрізнити від ворогів 
національних64.

Дійсно, для комуністів-ксенофобів будь-який заклик до ре
форм сприймається як зрада національних інтересів. Нав’язли
ва ідея Чаушеску щодо засилання іноземних агентів, про що 
він говорив у заключній промові 21 грудня 1989 року, являла 
собою варіант, що поєднував крайній націоналізм і затятий 
сталінізм.

Серед закликів проти всього чужоземного, навіть у ізольо
ваній Румунії, чулися вимоги покінчити з диктаторськими ме
тодами керівництва і зробити політичну систему відкритою. На 
початку березня 1989 року шестеро колишніх високопоставле
них функціонерів румунської комуністичної партії звернулись 
з відкритим листом до президента Ніколає Чаушеску. Доку
мент являв собою різку критику згубної політики Чаушеску, 
одночасно в ньому пропонувалась альтернативна політична 
платформа демократизації життя в Румунії. Безсумнівно, під 
впливом політики гласності Горбачова автори листа — серед 
них два колишні Генеральні секретарі компартії Румунії — зви
нуватили Чаушеску у дискредитації образу соціалізму. Прямо 
не говорячи про монополізацію влади президенським кланом, 
шестеро визначних членів “старої гвардії” висловились за по
будову правової держави через неухильне дотримання консти
туції. Вони назвали кампанію по “систематизації”, проведену 
за наказом Чаушеску, образою для всіх громадян Румунії і 
відкрито засудили небезпечну ізольованість країни як від Схо
ду, так і від Заходу. Лист починається із характеристики атмо
сфери терору в Румунії в період правління Чаушеску: “В той 
час, коли сама ідея соціалізму, за яку ми боролися, дискреди
тується вашою політикою, коли країна знаходиться ізольова
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ною в Європі, ми вирішили відкрито заявити: ми повністю 
усвідомлюємо, що цим ризикуємо нашою свободою і навіть 
життям, однак вважаємо своїм обов’язком звернутись до вас з 
вимогою змінити теперішній курс, поки ще не пізно”65. Одра
зу після того, як текст листа було передано по світовій службі 
Бі-Бі-Сі, шістьох ветеранів партії було взято під домашній 
арешт, а таємна поліція вчинила їм допит. їхній арешт не зу
пинив наростаючого невдоволення в країні.

У березні 1989 року щоденна французька газета Ліберасьон 
опублікувала інтерв’ю з Мірче Дінеску, 38-річним поетом, ко
трий зажив популярності як один із відомих літераторів Ру
мунії. Порівнявши безнадійність румунів з морськими свинка
ми, яких параноїк-дикгатор використовує для своїх дослідів, 
Дінеску виразив сподівання румунів і інших народів Східної 
Європи, викликані політикою гласності і перебудови, започат
кованої Горбачовим:

По-перше, Румунія завжди з острахом дививлась на Схід, і це істо
рично зрозуміло для країни, що розташована поруч з імперією. По- 
друге, сталінізм звалився на нас не з Гонолулу, а з ідеологічних пуско
вих шахт Кремля. Роками нам твердили, — інколи пошепки, інколи на
тяком — що “східний ведмідь” перешкоджав подальшій лібералізації 
системи. І наші люди вірили. “Радянські війська проводять маневри на 
румунському кордоні” — такою була відповідь влади, коли ми пробу
вали висловити свою думку. Не знаю, хороший чи поганий Горбачов 
цар для народів Радянського Союзу, але у Польщі, Угорщині, Болгарії, 
Чехословаччині, Східній Німеччині та Румуни мільйони людей, які 
впродовж десятиліть мовчки терпіли знущання, бачать в ньому 
провісника “добрих новин”, месію “соціалізму з людським облич
чям”66.

Відчуваючи тиск іззовні та перед лицем можливих внутрішніх 
заворушень, кондукатор почав ще сильніше лаяти реформи. 
Він заявляв, що Румунія вже давно запровадила політику ре
форм і що політична система у його країні не потребує сер
йозних змін. Чаушеску, по суті, був найбільш відвертим з усіх 
лідерів Варшавського Пакту у своєму небажанні підтримати 
Горбачова. Він не раз підкреслював, що ідеї Горбачова спричи
нили право-ухильницькі тенденції у світовому комуністичному 
русі, стверджуючи, що “соціалізм не можна побудувати шля
хом реформ”. У цьому відношенні не було різниці між по
зицією Чаушеску і просталінськими поглядами Раміза Алія, 
лідера ізоляціоністської Албанії, котрий висловлював жаль з 
приводу того, що реформаторська кампанія у Радянському Со
юзі, Угорщині і Польщі відкрила шлях для приватної власності
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та іншого зла, пов’язаного з капіталізмом67. У жовтні 1989 ро
ку офіційна газета румунської партії Скінтейя різко засудила 
заклики до багатопартійної системи як спроби підірвати 
соціалістичну систему:

РКП вважає, що теза стосовно повернення до багатопартійної си
стеми при соціалізмі абсолютно помилкова і шкідлива, оскільки вона 
відкриває шлях до анахронічних форм капіталістичної політичної сис
теми. Як підкреслювалося у тезах 14-го з’їзду РКП, у нових умовах, що 
склалися після ліквідації експлуататорських класів, існування єдиної 
партії робітничого класу і згуртування народу навколо цієї партії є 
об’єктивною історичною вимогою68.

17 листопада, за тиждень до відкриття 14-го з’їзду РКП, 
Скінтейя вважала за доцільне — що абсолютно спантеличило 
інші країни радянського блоку — передрукувати інтерв’ю з ра
дянським прихильником жорсткої лінії Єгором Лігачовим, в 
якому він висловлював погляди, близькі до поглядів Чаушеску 
стосовно необхідності зберегти однопартійну систему. На з’їзді 
партії Чаушеску знову продемонстрував свій словесний арсе
нал, щоб переконати невдоволене населення в тому, що Ру
мунія зможе протистояти перемінам. Слухняна партійна 
публіка скандувала “хвала”. Чаушеску лаяв вигадані міжна
родні змови проти незалежності невеликих держав. Говорячи 
про намічений саміт на Мальті між президентом Бушем і Ге
неральним секретарем Горбачовим, Чаушеску дав вихід своїм 
побоюванням, що він може закінчитися розподілом світу між 
супердержавами. В кінці з’їзду він урочисто поклявся у перед
бачуваному майбутньому стояти на варті чистоти марксизму- 
ленінізму і самодостатнього соціалізму в Румунії: “Майже 60 
років тому я вступив до партії і в майбутньому залишусь сол
датом у лавах румунської комуністичної партії”69.

Під час партійного з’їзду про ізольованість Румунії свідчи
ла відсутність делегацій “братських” партій Угорщини, Італії і, 
на диво Чаушеску, НДР. Менш як за два місяці до цього 
Східна Німеччина була найближчим спільником Чаушеску у 
його рішучій відмові прийняти реформи. Тим часом відбулась 
зміна керівництва Хонекера внаслідок нової хвилі масових 
протестів. У НДР захисники громадянських прав і пацифісти, 
яких довгий час переслідували, спрямували заворушення у 
потрібне русло і забезпечили його мирний характер. Для Чау
шеску кінець режиму Хонекера став дуже серйозним ударом. 
Болгарська партія виступала з критикою проти Живкова; сотні 
тисяч людей вийшли на вулиці Праги і Братислави; а уряд



246 ПОВОРОТ У ПОЛІТИЦІ

Східної Німеччини підкорився тиску народних мас. В цей час 
румунський лідер відчув, що опинився в повній ізоляції серед 
країн-учасниць Варшавського Пакту. Ситуація ускладнилась 
ще більше внаслідок бойкоту з’їзду РКП іноземними гостями і 
різкою критикою на адресу Чаушеску з боку зарубіжних за
собів інформації, а також інформаційних центрів країн-учас- 
ниць. Агенство новин АДН у Східній Німеччині пояснило 
рішення ряду комуністичних партій не посилати своїх деле
гацій на з’їзд РКП, посилаючись на “постійне порушення прав 
людини, культ особи Ніколає Чаушеску і серйозні порушення 
соціалістичної демократії”70.

Попри таке нехтування та ізоляцію, Чаушеску зумів вико
ристати пропагандистську машину свого режиму, щоб створи
ти враження, що румунські комуністи здатні уникнути долі 
своїх колег в інших країнах радянського блоку. Менш ніж за 
тиждень до початку повстання проти режиму Чаушеску у 
Тімішоарі західні засоби інформації повідомляли:

Чаушеску, виянляєтья, міцно тримається за владу. Тиран, якого од
ноголосно було знову обрано на недавньому з’їзді комуністичної 
партії, категорично заперечив можливість реформ. Застерігаючи Угор
щину, яка була зайнята реформами, Чаушеску навіть закрив кордон із 
сусідкою по Варшавському Пакту. Незважаючи на деспотизм, Чауше
ску проникливий і далекоглядний політик. Можливо, що події у 
Східній Європі застали Захід зненацька, однак стабільність у Румунії 
показує, що Чаушеску був готовий до них71.

Реальність однак промовляє, що ні Чаушеску, ні його союз
ники, противники реформ, не були готові до таких перемін, 
їхня реакція була незрозуміла, і як тільки Москва перестала 
грати роль заступника, що вона робила у минулому, вони пе
ретворились на політичних сиріт. У всіх країнах Східної Євро
пи комуністичні партії безславно зникли. У деяких країнах, як 
наприклад, Угорщині та Польщі, реформаторські сили в самій 
партійній еліті зуміли вступити в переговори, аби врятувати 
свій імідж і зберегти владу. У Румунії не було реформаторської 
фракції в керівництві, яка б змогла усунути Чаушеску і його 
кліку і розпочати лібералізацію. Таким чином, визріли умови 
для стихійного народного бунту.

Румунська революція почалась у Тімішоарі завдяки хороб
рості однієї людини — преподобного Ласло Тьокеша, пастора 
протестантської (кальвіністської) церкви і члена угорської 
етнічної меншини. Незважаючи на нескінченні переслідування 
румунської таємної поліції, Секурітате, Тьокеш залишався
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відважним захисником людських і релігійних прав. 15 грудня
1989 року, коли агенти таємної поліції спробували насильно 
виселити Тьокеша з його приходського будинку, тисячі людей
— як румунів, так і угорців — утворили живий ланцюг, розпо
чавши масову демонстрацію проти режиму Чаушеску. В ніч на 
16 грудня місто заповнили протестуючі проти Чаушеску і ко
муністичного режиму. Акт громадянської непокори, розпоча
тий церквою, переріс у масове повстання проти одного з най- 
жорстокіших режимів у світі.

17 грудня за наказом Чаушеску сили безпеки зброєю при
душили демонстрацію у Тімішоарі. Було зрозуміло, що ру
мунський диктатор не піде шляхом Східної Німеччини, а ви
користає всі засоби, аби утриматись при владі. Того ж дня 
звістка про повстання у Тімішоарі і криваву розправу дійшла 
до Будапешта, Белграда і західних столиць. Західні радіостанції 
передали інформацію на Румунію. Хоча диктатор, здавалось, 
не визнавав факту, оскільки він 18 грудня відправився до Те
герану, з цього моменту доля режиму Чаушеску була вирішена. 
Як міг Чаушсеку бути таким сліпим, щоб не бачити численних 
сигналів, що говорили про неминучу реакцію на драконівський 
режим? Чому він знехтував невдоволенням партійних, військо
вих і поліцейських кіл? Повстання у Тімішоарі збіглося з ча
сом, коли найближчі союзники Чаушеску по Варшавському 
Пакту — Тодор Живков, Еріх Хонекер і Мілош Якеш — втра
тили владу. Залишившись на самоті із своїми ілюзіями, заруч
ник безмежного культу особи і раболіпного оточення, Чауше
ску вирішив проігнорувати реальність і повірити у фантазії 
партійних документів, в тому числі у гасла про монолітну 
єдність румунського народу і кондукатора.

Повернувшись у Бухарест, Чаушеску допустив колосальну 
помилку: 20 грудня він звернувся до народу по радіо і телеба
ченню, звалюючи вину за події у Тімішоарі на “хуліганів”, 
“фашистів” і закордонних підбурювачів. “Виходячи з даних, 
що маємо на цей час, заявив він, можна з упевненістю сказа
ти, що ці терористичні дії були організовані і проведені за
рубіжними шпіонськими центрами різних країн при участі ре
акційних, імперіалістичних, розкольницьких і шовіністичних 
кіл”72. Генеральний секретар похвалив армію і Секурітате за 
їхню “надзвичайну витримку” перш ніж діяти і взяв особисту 
відповідальність — як верховний головнокомандувач збройни
ми силами Румунії — за кровопролиття. Його суворе поперед
ження, що в інших місцях по демонстрантах будуть відкривати 
вогонь, було сприйнято як підтвердження жахливої звістки про
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кровопролиття у Тімішоарі і як виклик стривоженому і розлю
ченому населенню. Це був, можливо, магічний момент, коли у 
своїй свідомості багато румунів подолали бар’єр страху — відра
за, моральне обурення, гнів і презирство раптом взяли верх над 
страхом73. Революція у Румунії народилась на грунті абсолют
ного відчаю: молодь, яка вийшла на вулиці, знала, що її 
уб’ють, однак відмовилась далі терпіти гніт.

Друга, навіть більш дивна помилка Чаушеску полягала у йо
го рішенні організувати грандіозну демонстрацію народної 
підтримки його влади, подібну до тієї, яку організували місяць 
тому після ретельно підготовленого видовища, яким був 14-й 
з’їзд РКП. Десятки тисяч людей, яких зігнали агенти Секуріта- 
те і окремі партійні боси на площу Палацу, ранком 21 грудня 
являли собою строкатий натовп людей, готових до бунту. Ру
мунське телебачення, а невдовзі і світове телебачення показа
ли розгубленість і гнів тирана, коли схвальні вигуки натовпу 
раптом змінилися на образи на його адресу, а ритуальні 
дифірамби “Чаушеску і народ!” звучали тепер “Чаушеску — 
диктатор!” Ми, можливо, ніколи не дізнаємось, ким був 
ініційований перехід від фальшивих вихвалянь до щирих образ. 
Пізніше хтось скаже, що його здійснили члени Секурітате, які 
діяли за наказами вищого керівництва, що вирішило таємно 
прибрати з дороги Чаушеску. У всякому разі, мільйони гля
дачів бачили на екранах телевізорів, як величезний натовп лю
дей вигукував образи на адресу диктатора. Майстерно зведена 
споруда, здавалося б, неприступної і незмінної влади рухнула 
внаслідок цього спонтанного вибуху народної ненависті. Ми 
бачили диктатора, який збентежено розмахував руками, потім 
зник з екрану — хоча ще кілька секунд було чути Єлену Чау
шеску, яка благала чоловіка заспокоїтись — і передача на 
кілька хвилин перервалась. Коли показ відновився, було вид
но, як Чаушеску давав демагогічні обіцянки — наприклад, 
збільшення мінімальної зарплати — в останній надії заспокоїти 
розлючений натовп. Але влада уже вислизнула з балкона бу
динку Центрального комітету на вулицю.

Після цього відбулась ще ціла низка революційних подій: 
студентські демонстрації на Унівеситетській площі, що прохо
дили аж до 22 грудня, незважаючи не криваві розправи, 
стихійні марші проти режиму Чаушеску по вулицях Бухареста, 
в яких взяли участь сотні тисяч людей; захоплення з допомо
гою армії телецентру, який раптом став на бік повстанців. Ко
ли демонстранти напали на будинок компартії, Ніколає Чау
шеску з дружиною втекли на гелікоптері, але невдовзі їх затри



ТРІУМФ БЕЗВЛАДНИХ 249

мали представники армії і тримали їх в невідомому місці, поз
бавивши можливостей зв’язку. У той самий день було створе
но Раду Народного фронту порятунку. Вона проголосила 
вірність ідеї політичного плюралізму і скасувала всі інститути 
попередньої влади. Комуністична партія Румунії зникла, наче 
її ніколи не існувало. Опір окремих частин таємної поліції у 
період між 22 грудня і Різдвом, коли Чаушеску і його дружину 
було страчено, розчинився у хвилях всенародної ейфорії і 
суттєво не зіпсував загального почуття полегшення, ентузіазму 
і надії, що охопило всю країну. Незважаючи на випадки на
сильства — не настільки масові, як можна було гадати — рево
люційний ажіотаж тривав до самого початку 1990 року, коли 
прийшло розчарування новим урядом — самопризначеним На
родним фронтом порятунку.

Груднева революція породила ряд питань, зокрема ті, що 
стосувалися обставин смерті Ніколає та Єлени Чаушеску, а та
кож про походження НФП. Спостерігач, віддалений від тих 
подій, можливо, не зовсім розуміє наміри НФП стосовно об
ставин оголошеного суду і страти подружжя. Хоча представник 
НФП пообіцяв, що буде публічний суд, коли подружжя затри
мали ранком 22 грудня, через три дні було оголошено, що 
військовий трибунал засудив подружжя до смертної кари, і їх 
було негайно страчено. Швидкий вирок і страта, як пояснив 
НФП, врятували багато життів, бо це змусило “терористів” Се- 
курітате, вірних Чаушеску, припинити боротьбу за програну 
справу і здатись. У ретроспективі, однак, можна бачити, що 
опір був спорадичний і менш інтенсивний, ніж це подавалося 
у окремих телепередачах, де увага зосереджувалась на спаленні 
центральної університетської бібліотеки в Бухаресті і сильному 
пошкодженні музею мистецтв на другому поверсі Королівсько
го палацу. Коли жодного з “терористів” не було притягнуто до 
суду, їх навіть не допитали, громадскість почала сумніватись 
щодо їхнього існування. Багато хто в країні здогадувався, що 
осередок затятих комуністів НФП навмисне перебільшив за
грозу “терористів”, щоб стримати антикомуністичну рево
люцію знизу. У певному сенсі, добра звістка про смерть тира
на була затьмарена обставинами навколо неї. Замість суто ре
волюційної розправи над тираном, румунський народ став 
свідком псевдоюридичного вбивства із пристрасним і саркас
тичним захистом і прокурором, які намагались принизити по
валеного лідера і його дружину. Чаушеску треба було знищити 
якомога швидше, щоб змусити його замовкнути і забезпечити 
плавний перехід від сталінської диктатури до румунського
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варіанту реформованого комунізму. Нове керівництво облива
ло брудом колишнього диктатора і його оточення як головних 
винуватців всіх бід у країні. Замість того, щоб влаштувати 
справжній суд над комунізмом у Румунії, населенню піднесли 
щось схоже на правосуддя з наміром очорнити колишнього 
керівника і вигородити величезний апарат, який допустив 
відхилення у керівництві Чаушеску.

Глибока таємниця, що супроводжує суд над Чаушеску, та
кож стосується самого НФП. Якщо у Чехословаччині Грома
дянський форум бере початок від забороненої і постійно пе
реслідуваної Хартії 77, то нова владна структура у Румунії не 
мала жодного відношення до дисидентського чи опозиційного 
руху всередині країни. Хто призначав членів форуму або виби
рав Йона Ілієску, колишнього секретаря Центрального коміте
ту на пост президента та молодого викладача Політехнікуму Пе
тре Романа на пост прем’єр-міністра? За якими критеріями бу
ло обрано керівництво? Спочатку до Ради НФП входило кілька 
дисидентів-некомуністів, готових прийняти початкову плат
форму, яка обіцяла вільні вибори, встановлення демократичної 
системи і розвиток громадянського суспільства у Румунії. Але 
коли стала очевидною невідповідність між обіцянками фронту і 
його ленінською практикою, відомі дисиденти, такі, як захис
ник прав людини Дойна Корня та поетеса Анна Бландіана по
дали у відставку. Румуни почали розуміти, що нова структура 
влади у багатьох відношеннях була продовженням старого по
рядку. З цього моменту нові громадські групи і об’єднання, а 
також відроджені демократичні партії, яких переслідували ко
муністи, почали виступати з критикою того, що вони називали 
“неокомунізмом” НФП. Конфлікт між владою і суспільством у 
Румунії поглибився ще більше, коли фронт оголосив про намір 
виставити кандидатів на наступні вибори, таким чином відмо
вившись від своєї обіцянки бути лише перехідним урядом. Ко
ли опозиція виступила проти відновлення авторитарних ме
тодів, фронт мобілізував робітників з метою захистити владу 
шляхом залякування. Така тактика не спрацювала, і опозиція 
продовжувала набирати силу. Традиційні румунські партії — 
Народно-селянська, Народно-ліберальна та Соціал-демокра- 
тична — створили свої структури і взяли участь у тимчасовому 
уряді. Позапарламентська опозиція розвивалась, головним чи
ном, в середовищі радикально налаштованого студенства і 
інтелігенції. Угорська меншина, яка завжди піддавалась жор
стокій дискримінації, створила свою політичну партію — 
Угорський демократичний союз. У свою чергу румунські
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націоналісти організували рух під назвою Ватра Романеска (Ру
мунська ватра), заяви якого нагадували найгірші крайнощі 
шовіністичних груп міжвоєнного періоду74. Хоча у розпоряд
женні НФП була потужна державна машина, щоб залякати і 
нейтралізувати опозицію, всі відчули, що годинник історії не 
повернути і що Румунія разом з іншими країнами Східної 
Європи стане на важкий, але неминучий шлях до демократії.

ПОПУЛІЗМ І РЕФОРМИ У ЮГОСЛАВІЇ

В Югославії після смерті Тіто процес безперервного розпоро
шення і фрагментації спричинив протиріччя між Словенією і 
Хорватією, республіками, що орієнтувались більш на грома
дянське суспільство, і етнічно залежними культурами Сербії, 
Чорногорії і Боснії. Прихід до влади сильного політика Слобода- 
на Мілошевіча, запеклого націоналіста із Сербії, загрожував пер
спективі зберегти цілісність країни, оскільки хорвати і словенці 
були проти популістської і радикально антиреформаторської 
політики Мілошевіча. Крім того, чимало сербів — серед них 
представники інтелігенції, здавна відомі своїм протистоянням 
націоналізму, були впевнені, що Мілошевіч буде по-справжньо- 
му захищати те, що вони вважали попраним існуванням своєї ре
спубліки. Наприклад, багато хто думав, що “Слобо”, як назива
ли у народі сербського лідера, ліквідував чимало зла, заподіяно
го іншому народу в результаті створення Югославії після Першої 
світової війни. Професор Коста Міхайловіч, економіст і член 
Сербської Академії наук у Белграді виразив загальне почуття об
раженої національної гордості: “Сербія політично і економічно 
знаходилась у залежному становищі у Югославії. Довгий час 
існувала антисербська коаліція. Нам було відведено васальне 
місце в Югославії. Але все повністю змінилось з приходом Сло- 
бодана Мілошевіча”75. Швидке сходження Мілошевіча було 
наслідком поєднання націоналізму, авторитаризму та принципу 
рівноправних відносин — ідеологічного гібриду, що апелював до 
широких соціальних верств у постготалітарних культурах. 1941 
року народження, Мілошевіч, нова зірка політичного життя 
Сербії, був активним комуністом, навчаючись на факультеті пра
ва Белградського університету, який закінчив 1964 року. Після 
роботи у сфері економіки його запросили 1984 року до партійно
го апарату Сербії на посаду голови белградської організації. Че
рез три роки його обрано головою Політбюро компартії Сербії, а 
у травні 1989 року він став президентом Сербії. Секрет його схо
дження полягав у майстерному використанні популістських і
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націоналістичних гасел. Тим, хто боявся ринкових відносин, 
Мілошевіч обіцяв зберегти за урядом контроль над економічни
ми ресурсами. Сербам, обуреним ростом націоналістичних рухів 
в інших республіках, він обіцяв, що захищатиме те, що він нази
вав сербською гідністю. Переконаний, що йому належало вико
нати місію Тіто — побудувати життєздатну федерацію, Мілоше
віч прагнув відновити постійний статус президента замість існу
ючої системи, яка передбачала ротацію президентства поміж 
керівників шести складових республік.

Конфлікт між Белградом і економічно сильнішими рес
публіками Хорватією і Словенією має глибокі історичні і куль
турні корені. Ототожнення Мілошевічем сербських інтересів із 
загальноюгославськими вороже зустріли рухи за автономію і 
навіть сепаратистські рухи в інших республіках. До всього дода
лось погіршення ситуації у вибухонебезпечному регіоні Косово, 
де серби вдались до насильства, щоб приборкати радикальних 
албанських націоналістів. Непростий державний устрій Юго
славії, — результат прагнення Тіто приховати національний анта
гонізм і об’єднати країну на засадах комуністичної ідеології — не 
міг справитись з наростаючими етнічними пристрастями. Як ми 
упевнились, ідеологія виродилась у всіх комуністичних країнах 
Східної Європи, але її крах був найбільш помітний у Югославії, 
де зрозуміли, що марксизм-ленінізм, замість того, щоб ліквідува
ти етнічні конфлікти, зупинив їх лише тимчасово. Як тільки 
поліційний тиск і міф про режим Тіто втратили силу, розпад 
Югославії став, якщо не невідворотнім, то принаймні реальною 
можливістю. Ліга комуністів Югославії, колись згуртована завдя
ки харизматичній присутності Тіто, стала кволим прикриттям, 
що складалася із шести республіканських партій, кожна з яких 
відстоювала свої локальні інтереси і кидала виклик центральній 
владі. На кінець 1989 року армія залишалась єдиним національ
ним інститутом, хоча переважаючий сербський компонент (70 
відсотків) робив її потенційним знаряддям для втілення геге- 
моністських планів Мілошевіча. Зрозуміло, що небезпека зброй
ного тиску на відцентрові республіки змушувала їх нервувати і 
прискорила дезінтеграційні тенденції.

РЕАКЦІЯ ВАРШАВСЬКОГО ПАКТУ ПО ВІДНОШЕННЮ 
ДО ГОРБАЧОВА

Той факт, що Горбачов зробив радянську систему відкри
тою, сприяв поляризації і дезінтеграції радянського блоку. Пе
реплелись дві тенденції у відповідь на переміни, що йшли із
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Москви. Польські та угорські комуністи вочевидь перебували 
під впливом горбачовської відлиги, щоб більш систематично 
проводити реформи у себе вдома, в той час як їхні колеги по 
блоку опирались реформам. У Польщі, незважаючи на при
четність генерала Ярузельського до введення воєнного стану у 
грудні 1981 року, комуністи побачили у реформах Горбачова 
можливість послабити обстановку в країні і більше експери
ментувати в галузі економіки. Девізом Ярузельського і його на
ступника на чолі польської компартії, Мечислава Раковського 
був “соціалістичний плюралізм”. Угорські комуністи йшли та
ким же шляхом, спочатку під керівництвом Генерального сек
ретаря Яноша Кадара, потім, після вимушеної відставки Када
ра 1988 року, під сумнівним керівництвом колишнього проте
же Кадара Кароя Гроса. В обох країнах у вищому керівництві 
з’явились сильні фракції, що сприяли подальшій фрагментації 
колись згуртованих правлячих органів.

Під враженням перемін в СРСР, де Горбачов продемонст
рував виняткову витримку і навіть заохочував критику знизу, 
відновили активну діяльність громадянські суспільства у 
Польщі та Угорщині. Було налагоджено зв’язки між радикаль
ними реформаторами Угорщини і прихильниками демократич
ної опозиції. Наприклад, державний міністр і член Централь
ного комітету Імре Пожгай взяв участь у зустрічі з представни
ками неформальних демократичних сил 1987 року. У 1988 році 
реформаторам вдалось усунути вище керівництво угорської 
компартії на чолі з Яношем Кадаром. Закінчилась ціла епоха, 
коли втратила владу людина, котра була організатором проце
су “нормалізації” після 1956 року. Було знято табу на перегляд 
історії, запроваджене Кадаром, і суспільство з головою пори
нуло у пошук свого минулого.

Якщо у Польщі та Угорщині процес лібералізації проходив до
сить швидко, при незначному опорі з боку правлячої бюрократії, 
то нова антисталінська кампанія зустріла відчайдушний опір у Ру
мунії, Болгарії, НДР та Чехословаччині. У рамках Варшавського 
Пакту швидкі темпи демократизації в Угорщині і Польщі, а та
кож горбачовська політика гласності і перебудови стривожили за
тятих сталінців в інших країнах. Для Чаушеску, Живкова, Хоне- 
кера і Якеша настійні заклики Радянського Союзу до корінних 
реформ були рівнозначні підриву самих основ їхньої влади. Ко
жен з цих комуністичних суверенів протягом тривалого часу три
мав свою країну у залізному кулаці. Вони нещадно придушували 
політичне інакомислення і спротив, усуснувши з дороги всіх су
перників, котрі відстоювали курс на реформи.



254 ПОВОРОТ У ПОЛІТИЦІ

Ступінь їхнього опору реформам, які заохочував або пропо
нував Радянській Союз, відрізнявся залежно від кожної окре
мої країни. Так, для Чаушеску не становило труднощів, врахо
вуючи досвід незалежності від Москви, мобілізувати підтримку 
партійної еліти курсу жорсткої політики, включаючи відверті 
антирадянські елементи. Прямий виклик Москві був більш 
проблематичний для чехословацького керівництва на чолі з 
президентом Густавом Гусаком і Генеральним секретарем 
Мілошем Якешом. Для них розрив з Радянським Союзом був 
практично неможливий. їхня унікальна політична опора, щоб 
утриматись при владі, полягала в активній підтримці репресій 
після інтервенції у серпні 1968 року. У Болгарії вся політична 
кар’єра Живкова базувалась на раболіпному виконанні наказів 
з Москви, тому він зараз не міг суперечити центру. Щодо 
керівників Східної Німеччини, вони розуміли, що саме Черво
на армія забезпечила існування їхнього режиму. Виступаючи 
проти радикальних реформ, вони б тільки затримали зако
номірний історичний процес, який привів би до воз’єднання 
двох Німеччин і розпаду того, що багатьма вважалось штучною 
державною структурою і мало назву НДР. Керівники, які вис
тупали проти лібералізації, намагалися виграти час, роблячи 
вигляд, що підтримують Горбачова, а самі потайки надіялись, 
що в радянському Політбюро невдовзі позбудуться не
спокійного Генерального секретаря і відновлять єдину форму 
соціалізму: брежнєвську модель, засновану на мілітаризації, 
експансії, корупції і соціальній апатії. Жак Рупнік правильно 
визначив ставлення комуністичних керівництв Східної Європи 
до горбачовських реформ, назвавши їх “функцією відносин, 
які вони підтримували із своїми суспільствами, ступенем прий
няття або ігнорування, що співвідноситься з пріоритетом, який 
вони надавали соціальному контролю або мовчазному пошуку 
консенсуса у суспільстві”76.
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Ми можемо повернутися до звірів. Але якщо ми хочемо залишити
ся людьми, тоді існує тільки єдина дорога, дорога у відкрите сус
пільство.

—Карл Р. Поппер

Я молюся, щоб ми не перетворилися з ув’язнених на тюремну охо
рону.

—Адам Міхник

Перевороти 1989 року і крах комуністичних партій проде
монстрували сумнівність керівних установ Східної Європи. 
Фактично, ерозія авторитарно-бюрократичних режимів стала 
очевидною набагато раніше тих революцій. Існування комуні
стичних режимів залежало від застосування сили і розуміння 
фактору іноземної загрози, яка знищить будь-яку спробу поз
бавитися існуючого устрою. Пам’ять про Будапешт 1956 і Пра
гу 1968 років діяла як потужний засіб залякування для тих, хто 
бачив життєву необхідність реформ. Пізніше, коли радянський 
тиск послабшав і місцеві еліти залишилися позбавленими 
підтримки з-за кордону, нова хвиля бунтівного експерименту
вання змогла скористатися шансом.

1988 і 1989 року неможливе почало збуватися. З блискавичною 
швидкістю всі попередні табу було скасовано; опозиція усвідоми
ла, що вперше можна розмірковувати відносно радикального пе
реборення владних структур, які існували починаючи від са- 
телізації Східної Європи після Другої світової війни. Вже було не 
достатньо міцних бар’єрів, аби стримати наростаючий рево
люційний вир. Перелякані апаратники не змогли усвідомити мас
штабу нових викликів. Від Хонекера до Чаушеску, від Живкова до 
Якеша, — всі вони були стурбовані й беспомічні. Єдине, чим во
ни могли протистояти народному перевороту, — було насильство. 
Але така тактика вочевидь ішла всупереч тому, з чим могла пого
дитись Москва. Образ усміхненого обличчя соціалізму, який Гор
бачов і його команда намагалися втілити у міжнародні відносини, 
означав відмову від традиційних репресивних методів. Перекону
вання радше ніж примус слугувало лозунгом дня.

На початку у всіх колишніх комуністичних країнах прева
люючим уявленням було те, що детоталітаризація — тобто роз

РОДОВІ ПОТУГИ Д Е М О К РА Т ІЇ
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пад комуністичних установ і структур — відбудеться без круп- 
номасштабних конфліктів. Така ейфорістична налаштованість 
існувала через те, що, за винятком Румунії, революційні зміни 
відбувалися здебільшого у ненасильницький спосіб. Були до
статньо великими очікування, що народження демократичних 
установ, включаючи парламенти і політичні партії, відбудеться 
без конвульсій, майже як природний процес. Такі ілюзії були 
наслідком подій 1989 року і однією з основних ілюзій було те, 
що комунізм буде обов’язково супроводжуватися демократич
ними формами політичної і соціальної організації.

Через доволі поширене розчарування ленінською ідео
логією і практикою багато політичних діячів регіону і закор
донних аналітиків переконалися, що багаторічне перебування 
націй в умовах диктатури зробила їх прищепленими проти но
вих авторитарних спокус. Проте, як довів Кеннет Джовіт, така 
віра була заснована на удаванні бажаного за дійсне. Ленінізм 
залишив відбиток на колективній психіці, виробивши такі сте
реотипи поведінки, що навіть на залишковому рівні продовжу
вали впливати на суспільну сферу. Ці “старі правила” були го
ловною перешкодою, якої зазнали всі посткомуністичні 
суспільства. Артикуляції між суспільними і приватними інтере
сами, характерної для процедурної демократії, не вистачало: 
“ленінська спадщина, зрозуміла як вплив партійних ор
ганізацій, їх практики, їх сутності та первісна харизматична 
етична опозиція з ії схильністю до авторитарного, не лібераль
но-капіталістичного способу життя, є перешкодами не стільки 
для приватизації й маркетизації економіки або організації ви
борів, скільки для інституціалізації суспільних чеснот”1. Ко
мунізм не керував цими країнами в упорядкований і гуманний 
спосіб. Повсюди таємна поліція тримала населення під суво
рим наглядом, інтелектуалам затикали рота, студенти були за- 
організовані, робітники перепрацьовували і недоотримували 
платні. Всі суспільства ниділи від корупції, культурного 
відчаю, економічного занепаду, і, більше всього, від разючого 
спаду соціальної солідарності. Підозри носили тотальний ха
рактер. Комунізм, з його маніакальним потягом до 
відповідності й однорідності, вийшов на шлях знищення всіх 
проміжних установ і асоціацій, які могли б стати стовпами 
відновленого громадянського суспільства. Тімоті Гартон Еш 
тлумачив це досить оригінально: “Можливо, початком муд
рості буде розуміння того, що комунізм, який залишився поза
ду, являв собою приклад екстраординарної плутанини, фраг
ментації і какофонії інтересів, відносин, уявлень, ідеалів, тра-
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дицій”2. Згадаймо Чехословаччину, де у березні 1991 року де
сять членів парламенту були звинувачені у попередніх зв’язках 
з таємною поліцією. Такий інцидент стався не стільки з їх осо
бистої вини, як через відсутність процедурної структури, що 
мала б справу з такими звинуваченнями у неупереджений 
спосіб. У всіх країнах взаємні звинувачення та врегулювання 
рахунків мали тенденцію заплутувати глибокий аналіз 
справжніх причин комуністичного лиха. Політика істерії часто 
конкурувала з впевненим пошуком демократичної реконст
рукції. Комуністи, великі невдахи 1989 року, отримували особ
ливе задоволення від отруєння суспільної атмосфери і роздму
хування соціальної демагогії.

Падіння комуністичних режимів не означало негайного 
краху комуністичної політичної культури з її звичками, мен
талітетом, відносинами, символами і цінностями, які вкоріню
валися в соціальному житті протягом десятиліть. Основні ди
леми для нових еліт у Східній Європі можна викласти в ряді 
питань типу “як?”. Як створити демократичну державу за умов 
відсутності культури терпимості до відмінностей, культури, що 
здатна об’єднати протилежні тенденції без того, аби звернути
ся до авторитарних методів керування і примусу? Як прищепи
ти почуття загальної відповідальності й подолання егоїзму і 
більш ніж непоміркованого захисту специфічних інтересів на 
шкоду суспільному добру? Як замінити майже повну державну 
монополію у суспільній сфері на різноманітні форми ор
ганізацій, в яких виключна логіка ленінізму може бути витис
нута повсякденним пошуком компромісу? Як перетворити дов
го непрацюючі або навіть неіснуючі громадянські чесноти на 
соціальну енергію, здатну зробити внесок у обмеження урядо
вого свавілля без того, щоб створити джерело нескінченних 
хвилювань, анархії й нігілізму? Як захистити права меншин, 
яким загрожують етноцентричні тенденції в межах більшості, в 
країнах, де різні етнічні групи конкурують у просуванні своїх 
цінностей і устремлінь?

Східноєвропейська дилема також погіршена нереалістични
ми очікуваннями стосовно того, що означає прийняття 
західних цінностей. Віра в те, що кінець монополії комуністич
ної партії на владу автоматично приведе до сконання ко
мунізму й народження демократії, тільки збільшувала відстань 
між зростаючими очікуваннями населення і можливостями 
існуючої системи. Фактично те, що трапилось в цих країнах, 
показало не стільки встановлення повноцінних демократичних 
режимів — яке було соціологічно неможливе протягом бага

9 34



258 ПОВОРОТ У ПОЛІТИЦІ

тьох років диктатури — скільки поступову реконструкцію 
політичного простору. П ісля  десятиліть, коли політика вигля
дала як царина демагогії й нещирості, досконалого трампліну 
для угодовців, — тепер стало можливим наблизитися до політи
ки як до терену, де особистість здатна вільно виявляти грома
дянські й людські права. Нові політичні рухи з’явилися на до
даток до колишніх опозиційних груп, які кидали виклик ко
муністичним урядам. Після летаргії й відчаю попередніх років, 
коли здавалося, що історія дійшла кінця в цій частині світу, 
почало відроджуватись відчуття стурбованості й надії. Перші 
місяці 1990 року були сповнені ентузіазму і романтичних мрій 
про національну солідарність. Нова політика з’явилася як 
спроба відновити історичні традиції, але в жодній з тих країн 
нові формації не стверджували, що новоутворена політична си
стема має бути простим копіюванням докомуністичних зразків. 
У всіх цих суспільствах загальною тенденцією була шалена го
нитва за західними моделями швидкого переходу до демократії.

Для багатьох здавалося, что негайний перехід до демократії 
з ринковою економікою буде панацеєю від злиднів, пов’язаних 
із центральним плануванням. Мало місце свого роду сп’яніння 
від переваг вільного ринку. Коли відбувається приватизація і 
мільйони стають безробітними, можна пророкувати зростання 
популістських демагогічних рухів, які будуть обіцяти все і всім 
у надії захопити політичну владу. Для таких країн важливо 
встановити, які гарантії, інституційні і культурні, послаблять 
небезпеку перевтілення леніністського бренду на авторитар
ний, тому що такий процес не обов’язково включає ідеологічну 
містику марксизму. Іншими словами, нації повинні будувати 
громадянські суспільства, щоб уникнути згубного сповзання 
від олігархічної тиранії до тиранії натовпу. За словами Ральфа 
Дарендорфа:

“Ми — люди” є гарний лозунг, але як конституційний принцип яв
ляє дзеркальне відображення стану держави, яку щойно було зруйно
вано. Коли монополію партії просто замінено перемогою мас, невдовзі 
все буде втрачено, оскільки маси не мають ні структури, ні сталості.... 
Ключове питання — як зменшити відстань між державою і людьми — 
іноді, як у Румунії, з лякаючою градацією — діями, які своєю са
мостійністю створюють соціальні джерела влади. Якщо цього не буде 
досягнуто, конституція свободи, ба навіть ринкова економіка, соціаль
на чи будь-яка інша, застигне у повітрі3.

У країнах з невеликим досвідом демократичних процедур є по
тенціал для маніпуляції масою довірливих і часто спантеличе
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них індивідуумів з боку цинічних авантюристів або 
безвідповідальних опортуністів, які можуть скористатися ко
лективними неприємностями й безладдям, щоб захопити вла
ду. Комунізм сконав у Східній Європі, але його спадщина, що 
акумулює тугу за негайними винагородою і відшкодуванням 
разом із нетерпінням — залишає відкритими двері для проро
чих політичних рухів, які живляться безнадійністю й не
надійністю. Приклад — переважна більшість, яку Національний 
фронт порятунку виграв на румунських виборах у травні 1990 
року. НФП переміг завдяки обіцянкам уникнути удару 
болісного переходу до ринкової економіки та рекламі лідера 
НФП, Іона Ілієску. Інший приклад — популістський підтекст, 
що його використав у Югославії Слободан Мілошевіч у своїх 
політичних діях, сприйнятих його більш націоналістичним 
опонентом, Вуком Драшковичем, лідером радикального Руху 
за сербське відновлення. Драшковіч користується такими стерео
типами щодо хорватів: “Більшість хорватів мають ірраціональ
ну ненависть до сербів. Єдине, що відчувають хорвати — нена
висть”4. Такі рухи можуть вигравати тимчасову більшість у но
вих парламентах і можуть передавати їхнє нетолерантне став
лення пригнобленим національним меншинам. Щоб зрозуміти 
природу тих нетерпимих уявлень, що їх створив раптовий 
стрибок у плюралізм без існування основ для організованого 
демократичного процесу, можна звернутися до аналізу 
Алексіса де Токвіля щодо тиранії більшості й прав індивідуума, 
який чинить опір: “Коли я відмовляюся підкорятися неспра
ведливому закону, я не заперечую право на керування, яке має 
більшість, я лише звертаюся від суверенітету людей до суве
ренітету людства”5.

Ризик, що нові політичні формування, які з’явилися з по
пелу комунізму, будуть нездатні користуватися їхньою владою 
у розумний і обережний спосіб, не може бути ні перебільше
ний, ні недооцінений. Залишається, однак, реальна загроза то
го, що з метою гарантувати виборчий успіх багато з тих нових 
груп зрадять ідеологічні переваги, годитимуть натовпу і бави
тимуться популістськими фантазіями.

Одна справа — перемога над комуністичною бюрократією, а 
інша — розбудова світу, де індивідууми довіряють один одно
му. Відновлення політики, відкриття суспільної арени як місця 
для змагання цінностей і появи різних за інтересами груп оз
начає відкриття суспільного простору. Демократія, однак, з її 
безособовою процедурною культурою, мала бути побудована 
на все ше крихкій основі, яку до того ж часто відвідували де
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мони минулого. Як писав Карл Маркс у The Eighteenth Brumaire 
of Louis Bonaparte: “Традиції всіх мертвих поколінь подібно до 
кошмару виснуть у мозку сучасника”6. Оскільки минуле було 
призупинено на кілька десятиліть, тепер воно поверталося зі 
всіма комплексами і неврозами, які створили драму 
східноєвропейської історії протягом століть перед появою ко
мунізму.

Хоча домінуюча риторика всюди в Східній Європі тепер 
включила посилання на ідеологічні переваги, нові партії ство
рили себе на основі особистих якостей і накопиченого досвіду. 
Нові політичні еліти складалися з різних груп, які брали участь 
у подібній діяльності й мали міцно вкорінені міжособисті 
зв’язки. Ідеологія мала значення, але підпорядковувалася по
чуттям. Наприклад, щоб зрозуміти взаємні звинувачення в су
часних Угорщині й Польщі, потрібно ознайомитися з історією 
Демократичної опозиції й Комітету робітничої оборони. Багато 
з теперішніх сенаторів та міністрів в обох країнах були колись 
задіяні в підпільних рухах героїчного дисидентського періоду. 
Інші були серед нейтральних очевидців, які і не підтримували 
комуністичну владу, і безпосередньо не брали участі в антико
муністичній діяльності. Відносно угорської і польскої політи
чної сцени, Тімоті Гартон Еш спостерігав:

У сучасній політиці ви маєте клас 48 року, клас 56 року, класс 68 
року, клас 80 року і (найбільший з усіх) клас 89 року, між якими і в 
межах яких існує складна персональна історія дружби і конкуренції. Ви 
не зможете зрозуміти персональні відносини сьогодні, якщо Ви не 
знаєте, хто з ким і що робив за останні сорок років Єдиний сер
йозний шлях до справжнього розуміння пролягає через детальне істо
ричне і, у випадку діючих осіб, біографічне оповідання7.

Трансідеологічний характер таких властивостей вражає, якщо 
взяти до уваги, що, наприклад, такий культурний і політичний 
консерватор, як Гаспар Міклош Тамаш, є одним з лідерів Со
юзу вільних демократів Угорщини, політичного формування, 
яке дотримується досить ліберальних цінностей. Тамаш однак 
був рушійною силою опозиційного самвидаву і близьким до 
гуртка Бесельо, очолюваного теперішнім головою вільних демо
кратів, Яношем Кішем. В той же час Дьордь Бенце, філософ, 
який в минулому стояв поруч з Кішем і був молодим членом 
школи критичного марксизму Лукача, — тепер неофіційний, 
але близький радник керівництва FIDESZ. Можна згадати 
подібну роль персональних стосунків у політичному житті 
Польщі, де варшавська і краковська інтелектуальні еліти мали
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тенденцію до союзу радше з Тадеушем Мазовецьким, ніж з Лє- 
хом Валенсою під час президентських виборів у грудні 1990 ро
ку. Якщо врахувати всю “передісторію” таких відносин, мож
на зрозуміти всю гіркоту звинувачень, інтенсивність яких час
то нагадує безглузду братовбивчу війну8.

У більшості країн однією з найважливіших проблем була 
доля колишніх комуністичних партій. У Румунії, наприклад, 
комуністична партія, як вже згадувалося, нібито безслідно щез
ла після спонтанного антикомуністичного грудневого повстан
ня 1989 року. Але чи відповідало те зникнення дійсності? Хто 
серйозно може вважати, що політичний рух, який налічував 
майже 4 мільйони членів перед грудневою революцією 1989 ро
ку, просто зійшов з історичної сцени, не залишаючи ніякої 
спадщини? Для багатьох Національний фронт порятунку, фор
мування, яке зайняло положення лідера через вакуум влади, 
що стався після втечі Чаушеску з Бухаресту, був просто пе
ревтіленням старої комуністичної партії. Пізніше, у грудні 1990 
року, група колишніх лідерів комуністичної партії, яка зникла, 
але продовжувала функціонувати, оголосила відновлення партії 
під назвою Соціалістичної трудової партії9. Іншими словами, 
навіть в антикомуністичних установах суспільства не сподіва
лися, що характерні ознаки старого режиму зникнуть за одну 
ніч.

У лавині заплутаних повідомлень, що надходили зі Східної 
Європи, можна було розрізнити переважну кількість істотних 
ознак руху, який знищував корумповані й некомпетентні ко
муністичні режими. Поштовх революцій 1989 року мав антико
муністичний, антиавторитарний і антиідеологічний напрямок. 
Але точно відомо, що коли такі революції кинули виклик ко
муністичній політизації суспільної сфери, більшість нових 
лідерів скептично ставилися до формування політичних партій 
після перемоги. Напруга між обставинами, що встановилися, і 
моральним передчуттям пояснює помітне коливання не тільки 
Вацлава Гавела і Громадянського форуму, але й угорських ак
тивістів стосовно зміцнення їхніх зусиль у вигляді політичних 
партий. Дійсно, потребувало багато часу для колишніх членів 
самвидавівської опозиції Угорщини, щоб сформувати спочатку 
Мережу вільних ініціатив і пізніше Союз вільних демократів — 
справжню політичну партію, із статутом, ієрархією, осередка
ми, включаючи молодіжні підрозділи. В минулому опозиція 
виправдовувала свої дії універсальним баченням людських і 
громадянських прав. Більшість лідерів були видатними інте
лектуалами, які вирішили жити по правді незалежно від ціни,
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яку вони повинні були сплатити за цю східноєвропейську фор
му громадянської непокори. Оскільки права людини не знають 
національних і соціальних кордонів, для багатьох з тих ак
тивістів було великою несподіванкою — і не зовсім приємною
— коли з’ясувалося, що у середині замороженого тоталітарного 
моноліту зберігалися старі (і потворні) пристрасті й ворожість, 
які були готові вибухнути, як тільки поліцейський тиск припи
ниться. Комунізм не вирішив жодної з регіональних проблем 
соціальної або національної несправедливості. Навпаки, ці 
проблеми були тільки відставлені, і тому посилені через нехту
вання або символічну маніпуляцію, як у випадку шовіністич
ного популізму, що його здійснили болгарські, сербські й ру
мунські комуністичні лідери.

Розрив з минулим заради відновлення етики суспільного 
життя був домінуючим акцентом у програмах і заявах нових 
рухів. Це було життєво важливо для спростування ідеологічно
го міражу, який використовували комуністи, щоб підтвердити 
свій зв’язок із суспільством. Було також важливо створити та
ке соціальне середовище, де індивідуум припинив би відчува
ти себе приниженим і скривдженим всемогутнім репресивним 
апаратом. Відповідальність громадських посадових осіб мала 
зберігатися у нових конституціях, які б гарантували ретельність 
змін, що продовжувалися. Природа і динаміка переходу до 
справжньої політики були визначені зрілістю місцевих опо
зиційних груп і їхньою здатністю запропонувати здійснимі аль
тернативні стратегії економічного і соціального відновлення. У 
всіх країнах проблеми, що стосувалися політичного правосуд
дя і покарання людей, відповідальних за нещастя минулого, 
набули першочергової важливості для очищення і оздоровлен
ня національного суспільного життя. Привиди минулого мали 
бути вигнані. Суспільні вимоги до правосуддя мали бути 
сприйняті новими владами, щоб не дати реалізуватися закли
кам до кривавої помсти або некерованим спалахам гніву, які 
могли б перетворитися на лінчування і різанину колишніх апа
ратників, службовців таємної поліції та інформаторів. Заходи, 
вжиті до колишніх лідерів і їх підлеглих, які допомагали ство
рювати й обслуговувати найбільш негуманну систему, були 
однією з найскладніших і потенційно дестабілізуючих проблем 
постреволюційних режимів. Було часто майже неможливо 
знайти критерії для розмежування тих, хто був простим заруч
ником, від тих, хто отримував особливе задоволення у пе
реслідуванні критичних мислителів і незалежних активістів 
робітничого класу. Що мало відбутися з суддями, що призна
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чили довгі терміни ув’язнення людям, які були тепер членами 
уряду? Тімоті Гартон Еш був націлений на цю дилему постко
муністичної влади, коли визначав нові джерела гніву в Східній 
Європі:

Колишні цензори, колишні прикордонники, колишні апаратники, 
колишні агенти таємної поліції: що мало відбутися с ними? Або 
простіше, що мало відбутися з “Ними” (“Вони” — комуністичні утри
мувачі влади, великі й маленькі, були повсюдно відомі). Це питання 
правосуддя. На найвищому рівні — це питання рівня Нюрнберга. Чи 
повинні були люди з верхівок зазнати судового переслідування за ті 
лиха, що вони зробили, чи це мало пройти повз них? Якщо так, за 
якими звинуваченнями і за якими законами? На більш низькому рівні 
це стає майже питанням соціального правосуддя. Чи є справедливим 
таке, питають люди, щоб ті, хто мав зручні робочі місця у кабінетах 
при комуністах, мали їх сьогодні, в той час, коли звичайні люди по
винні затягувати ремінці ще тугіше? Чи є справедливим те, що пред
ставники номенклатури використовують неясні юридичні умови при
ватизації, щоб зайняти вже в якості капіталістів підприємства, якими 
вони попередньо керували як комуністи?10

Невдоволення повільним темпом національної чистки і 
поширена думка, що зміцніла бюрократія продовжувала 
зберігати впливові позиції, особливо в економічному апараті,
— надихнули на нові спалахи народного гніву. Будівництво 
громадянських суспільств і відновлення міжособистих 
обов’язків солідарності виявилися набагато довшим і важчим 
процесом, ніж очікувалося. Одна справа — боротися проти 
легко визначеного ворога — комуністичної влади, а інша — 
створення культури довіри, діалогу і терпимості. Найваж
ливішими проблемами стали інституційні і конституційні 
проекти. У Румунії й Болгарії суспільне незадоволення по
ступовим розчленуванням старих установ спричиняло нові 
кризи. Таким чином, зростала прірва між східноцентральною 
європейською моделлю політичного розвитку, яка характери
зувалася відчутним і впевненим розривом з комуністичним 
минулим, твердими зобов’язаннями з боку нових політичних 
діячів дотримуватись правил плюралізму, і моделлю півден- 
носхідної Європи, де тоталітарна спадщина виявилась більш 
вкоріненою і впертою, що відвернуло швидке звільнення 
суспільного простору. Особливо у Болгарії, Румунії та Сербії 
націоналістичні рухи, створені на міфах образи і атавістич
них фобіях, намагалися розпалити колективні пристрасті. 
Етнократія, радше ніж демократія, загрожувала бути май
бутнім тих суспільств.
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Румунські екстремістські рухи почали нападати на угорську 
меншину, плекаючи “іредентистські” надії стосовно Трансіль
ванії. Колишні службовці режиму Чаушеску, підлабузники ос
таннього кондукатора, відновили особливо хибний часопис Ро- 
манія Маре (Велика Румунія), на сторінках якого жодний ди
сидент з часів диктатури не був надрукований. Обмови і крив
дження наповнювали сторінки все більш анархічної преси. Бу
ло докладено зусиль для реабілітації воєнного диктатора Йона 
Антонеску, який керував Румунією під час Другої світової 
війни, і зображення його як захисника національних інтересів. 
Проурядові засоби інформації зайнялися порочною кампанією 
проти короля Міхая, який арештував Антонеску в серпні 1944 
року і встановив нетривалу демократію перед тим, як ко
муністи захопили владу. У Сербії, а також Хорватії і Болгарії, 
спектр націоналізму змальовувався зловісним. Ознаки етно- 
центризму були виявлені також у Словаки', де новоутворені 
християнські націоналістичні групи намагалися реабілітувати 
пронацистський націоналістичний уряд, який під час Другої 
світової війни очолював Йозеф Тісо. Спираючись на автори
тарно-націоналістичну традицію, маленька, але гучноголоса 
меншина захищала незалежну словацьку державу. У Болгарії 
антитурецький націоналізм був неприборканим.

Повсюдно у східноєвропейських країнах вважалося, що над
звичайно важливо оприлюднити роботу поліцейського апарату і 
розголосити ідентифікацію колишніх співробітників таємної 
поліції. Такі акції були особливо драматичними у колишніх 
НДР, Чехословаччині й Румунії. Президент Гавел видав декрет 
з метою піддати перевірці всіх посадових осіб. Було доведено, 
що навіть лідери створених антикомуністичних партій 
співробітничали з таємною поліцією і належали до категорії “за
плямованих людей”11. Покарання людського інструментарію то
талітарних режимів було необхідною частиною упорядкування 
зв’язків з минулим тих суспільств. Це було частиною відроджен
ня політичної культури, що була готова прийняти і невдачі, і до
сягнення. Вивчення демократії мало співпасти з відмовою від 
способу мислення і зразків поведінки, які культивувалися про
тягом більш як сорока років леніністських режимів. Люди мали 
позбавитися очікувань, що всі рішення будуть зроблені владою 
і зрозуміти, что жоден харизматичний лідер не врятує їх від 
бідності й незахищеності у якийсь чарівний спосіб. Поява нових 
еліт, здатних діяти згідно з культурою, заснованою на гідності й 
змаганні, була таким чином бар’єром проти сповзання до нових 
авторитарних експериментів.
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Тому головним завданням у всіх країнах було створення 
політичної культури, достатньо твердої і впевненої в собі, щоб 
протидіяти зростанню нових фундаменталістських рухів. Як 
відзначав Кароль Модзелевський, відомий польский історик, 
активіст опозиції, і, після 1989 року сенатор:

Диктатори самі не стають диктаторами; вони не домінують над 
країнами тільки тому, що мають диктаторські нахили. Ті люди роблять 
з них “диктаторів”, які радять їм, які приймають їх порядок і особли
во люди загалом у суспільстві, які підтримують їх. Іншими словами, 
має країна диктатора чи не має, залежить насамперед від політичної 
культури країни12.

Консолідація конституційної структури, яка запобігла б 
зростанню популістських рухів, прихильних до демагогічних 
“харизматиків”, має супроводжуватися безперервними зусил
лями щоденної політики і “ґфосвітницькою” боротьбою з 
обскурантистськими, забобонними і нетерпимими методами, 
що залишились у спадок не тільки від комунізму, а й від неде
мократичних або напівдемократичних культур міжвоєнного 
періоду. Серед іншого, момент визнання і захисту прав мен
шин є головним подразником для тих, хто хотів би затвердити 
перевагу “органічного” етнічного суспільства над особистістю.

Оскільки “удар” сучасністю є неминучим у всіх цих 
країнах, існує ризик поєднання “рухів розчарування”, керова
них побоюваннями і відчаєм. І якщо комунізм вже безперечно 
згас у цих країнах, то демократія не обов’язково є його наступ
ницею. Є небезпека примхливого синтезу ностальгії за захи
сним щитом поліцейської держави і готовності прийняти 
обіцянки соціальних демагогів, які здатні керувати символами 
національного порятунку. З цього приводу Ральф Дарендорф 
мудро висловився щодо пастки хворобливої першої стадії пе
реходу до відкритого суспільства: “Мені вкрай неприємно ду
мати про комбінацію з мілітаристських лідерів, економічних 
планувальників і расистських ідеологів, яка має шанс бути 
приведена до влади розбалансованими й розчарованими група
ми. Пильнуйте проти початку! Фундаменталісти чекають на 
кожному розі, щоб зібрати внески з тих, хто втратив рівновагу 
на шляху до свободи”13. Дійсно, пере винайдення політики зай
має відповідне місце на тлі багатьох надмірних і часто нероз
судливих очікувань. Коли перша стадія торжествуючого екста
зу спливає, люди розуміють, що наступна буде позначена но
вими труднощами, особливо у царині економічного відновлен
ня. Потребуватиметься нова хоробрість еліт, уявлення і міцна
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прихильність до плюралістичних цінностей, щоб захистити де
мократичні установи від авторитарних нападів. Прецеденти 
Іспанії і Португалії, країн, які були керовані диктаторами про
тягом десятиліть, доводять, що такий перехід може бути 
здійснено. Зважання на небезпеки, включаючи фашизм, не по
винно робити з нас скептиків щодо можливостей демократії 
затвердитися у Східній Європі.

МІЖ ЕЙФОРІЄЮ І ГНІВОМ

Після захоплюючого зламу комуністичних структур всі 
країни Східної Європи зайнялися гарячковим пошуком нових 
політичних формул, які б полегшили встановлення демокра
тичного суспільства. Наприклад, проблема східних німців по
лягала в тому, що вони ніколи, діє зазнавали ні справжньої де- 
націфікації, ні десталінізації. >фшчайно, їхня інтеграція до кон
ституційно-плюралістичної системи Федеративної республіки 
Німеччини зменшила небезпеку масових спалахів фанатизму і 
нетерпимості. Зростання двох різновидів неонацистської діяль
ності, які викликали негайну відповідь демократичних сил, од
нак, було очевидним. Одна тенденція складалася зі злісно ксе- 
нофобських банд головорізів, які почали поширювати анти
семітські та расистські трактати і навіть організовували напади 
на іноземних робітників, передусім на в’єтнамців. Під час де
монстрацій у Східному Берліні, Лейпцігу та інших великих 
містах лунали антипольскі й взагалі антислов’янскі лозунги. 
Після розпаду підробної згоди тоталітарного суспільства роз
маїття мало тенденцію першим захоплювати увагу суспільної 
думки. Екстремістський рух східнонімецьких неонацистів 
складався переважно з молодих чоловіків. їхні дії були часто 
насильницькими, а їхніми цілями були іноземні елементи, які 
загрожували “чистоті німецької раси”: євреї, поляки і азіати15. 
Друга тенденція виникла під впливом західнонімецького права 
і Республіканської партії, очолюваної колишнім членом СС 
Францом Шонхубером. Там зростала підтримка для політич
них груп, схильних захищати погляди крайніх правих.

Оскільки Республіканська партія та інші крайні праві фор
мування посилили проведення кампанії у НДР, колишні ко
муністи, які згуртувалися у Соціалістичній об’єднаній партії — 
Партії демократичного соціалізму, зробили боротьбу проти фа
шизму помітною темою своєї передвиборчої пропаганди. “Ми 
не боролися проти сталінізму, щоб створити місце для неофа
шистів,” — зауважив Грегор Гизі. Але комуністи втратили будь-
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яку довіру, і всі їх зусилля поновити імідж через перетворення 
партії на Євросоціалістичну не мали суттєвої народної 
підтримки. Вони були фактично відштовхнуті щойно сформо
ваною Соціал-демократичною партією, яка протягом березне
вих виборів виграла 88 місць з 400 у парламенті. Лідер соціал- 
демократів, Ібрагім Бьоме, сам колишній комуніст, закликав 
комуністів до швидкого об’єдання16. Що стосується Нового фо
руму (антиавторитарна група, яка була у центрі демонстрацій 
жовтня—листопаду 1989 року), то він втратив підтримку через 
небажання лідерів перетворитися на реальну політичну партію, 
а також ворожість, яку вони засвідчили при об’єднанні Німеч
чини. Для багатьох у Новому форумі бажання східних німців 
підтримати об’єднання здавалося зрадою ідеалів жовтневого 
повстання. Наприклад, Себастіан Флюгбейл, фізик-дисидент і 
один з лідеров Нового форуму, наголошував: “Ми стали рево
люціонерами, тому що ми були ситі по горло диктатурою партії 
і не мали жодного шансу вплинути на стан речей навколо нас
— ми хотіли реального демократичного стану справ тут”17.

Одним із вражаючих наслідків чотирьох десятиліть ко
муністичного керування у Східній Німеччині була загальна 
консервативна орієнтація електорату і брак справжньої при
вабливості лівих формувань. Інтегрована у об’єднану Німеччи
ну, колишня НДР розвивалася за своєрідним зразком на 
відміну від інших посткомуністичних держав, що мали самі 
змінити економіку і відновити громадянську сферу. Решта 
Східної Європи не мала західного “великого брата”, щоб вкла
сти інвестиції, не було і політичних партій, аби експортувати 
їхнє “ноу-хау” будівництва демократичної культури. Що сто
сується прикрої політичної і моральної спадщини сорока років 
соціалізму в радянському стилі на німецькому фунті, її можна 
підсумувати трьома словами: брехня, корупція і терор. Як бу
ло зазначено у передовій статті впливової західнонімецької га
зети:

Тепер ми знаємо, що життя у НДР було набагато гірше, ніж відчу
вали люди, які жили під диктатурою, і чого не могли уявити критики 
режиму. Очевидні цінності, які лежали в основі соціалістичного 
суспільства НДР, були розпорошені і тепер з’ясувалося, що вони були 
просто фікцією.... Що залишилося від політики миру і роззброєння, на 
яких так наголошував Хонекер? Що залишилося від комуністичної 
декларації проти використання насильства і терору тепер, коли відкри
лися зв’язки з західнонімецькими терористами, факти загибелі у кон
центраційних таборах і повсюдний нагляд за власним населенням? Що 
залишилося від цієї спадщини навіть для тих, хто був підготовлений
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дивитися повз свавільні і диктаторські методи партії і хто ігнорував 
практичні реалії соціалізму, чіпляючися за ідею більш чистої форми 
соціалізму?18

БОЛГАРІЯ: НЕМОЖЛИВЕ СПІВІСНУВАННЯ

У Болгарії, здавалося, колишня комуністична партія, перей
менована у соціалістичну, продовжувала керувати країною, 
щоб зберегти своє панування й уникнути радикального пере
ходу до відкритого суспільства. Незважаючи на внутрішню 
опозицію, соціалістична партія продовжувала тримати кон
троль над країною до 1990 року. Але навіть у реформованому 
вигляді комуністи знаходились під загрозою фракційного роз
поділу на лібералів і консерваторів. Перші звинуватили 
партійного лідера Александера Лілова у симпатіях до 
ленінського вчення, натомість другі критикували його за 
відмову від партійної монополії і толерантність до анти- 
соціалістичних сил. Під тиском знизу партія була змушена роз
пустити свої організації на виробництві, вихід з лав набув 
епідемічного характеру і Болгарська соціалістична партія ско
ротилася з майже 1 мільйона у лютому до 250 000 членів у се
редині грудня 1990 року19. У січні і лютому були організовані 
дискусії між представниками БСП і опозиції. Результатом пе
реговорів було підписання сторонами спільних заяв про пе
рехід до демократичної системи, а також про природу і май
бутнє такої системи. Кульмінацією переговорів стало березне
ве узгодження законопроектів щодо конституційних змін, ви
борчої системи, політичних партій. Тим часом комуністи 
зійшли зі своєї путі поліпшення іміджу і запевнення населен
ня у своєму кінцевому розриві з тоталітарним минулим. Партія 
відмовилась від контролю над більшістю допоміжних ор
ганізацій, включаючи й профспілки.

Опозиція згуртувалася навколо Союзу демократичних сил 
(СДС), організації, створеної рухами і асоціаціями, які відсто
ювали плюралізм і демократію. Після обрання лідера СДС, 
філософа і правозахисника Желю Желєва президентом країни 
у серпні, його партійну посаду обійняв лідер Екогласності Пе- 
тар Берон. У грудні Берон змушений був відмовитись від поса
ди, оскільки відкрилося його колишнє співробітництво з сек
ретними службами. До опозиційних партій у складі СДС нале
жали: “Аграрії Ніколи Петкова” (спадкоємці партії, яку 1947 
року придушили комуністи, змусивши їх злитися з більшим за 
чисельністю Аграрним союзом, постійним прибічником ко
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муністичного режиму), Болгарська соціал-демократична партія 
і Болгарська радикально-демократична партія. Незалежна 
спілка “Подкрепа”, яка була засновником СДС, вийшла з ньо
го, щоб підкреслити свою автономність, проте залишила за со
бою наглядовий статус. Тим часом занепокоєна турецька 
меншість, яка налічувала близько півтора мільйони, знайшла 
підтримку своїх невдоволень у Русі за права і свободи. Лідер ру
ху, Ахмед Доган, оголосив про свій намір захищати права лю
дини, незважаючи на її національність. Рух отримав 23 місця в 
новому парламенті і посів місце третьої політичної сили в 
країні20.

Найбільш визначною подією у Болгарії були вибори у 
червні 1990 року, коли поляризація електорату стала наочною. 
Незважаючи на те, що БСП отримала абсолютну більшість за 
кількістю парламентських місць, вона набрала менше 50 
відсотків всіх голосів і зазнала разючої поразки у Софії та 
інших великих містах. Все, що відбулося далі, йшло не на ко
ристь політичній системі. Опозиція звинуватила контрольова
ний соціалістами уряд у саботажі демократизації і кінець 
кінцем примусила соціалістів погодитись на переговори щодо 
реогранізації влади. Президент Петар Младенов, комуніст, 
який влаштував усунення Живкова у листопаді 1989 року, був 
змушений піти з посади, коли відкрилося, що він збирався за
стосувати насильство для заспокоєння протестних демонст
рацій. 1 серпня, після шести раундів голосування, парламент 
обрав президентом Желю Желєва. На той момент комуністи 
все ще тримали контроль, оскільки один з їхніх лідерів, Андрей 
Луканов, обіймав посаду прем’єр-міністра.

26 серпня у штаб-квартирі БСП у центрі Софії було влаш
товано підпал. Всі опозиційні партії розцінили цей випадок як 
провокацію, організовану комуністичними силами, які не ба
жали перебудовуватися і були зацікавлені у дестабілізації щой
но народженої демократичної системи. Коли лідер соціалістів 
Александер Лілов проголосив, що опозиція буде нести 
відповідальність за цей інцидент, СДС відреагував, наголосив
ши, що саме найбільш реакційне крило соціалістичної партії і 
поліція були зацікавлені у компрометації опозиції і блокуванні 
переходу до демократії21. Коли політична і економічна ситуації 
погіршились, вибухнули спалахи народного гніву, особливо 
після відмови соціалістичної партії поступитися повноважен
нями. Відсутність парламентської підтримки уряду Луканова та 
зростання народного неспокою, включаючи загальний страйк 
студентів і двох профспілок, спонукали соціаліста Луканова за
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лишити посаду. Його відставка змусила соціалістів визнати не
можливість продовження існування однопартійної урядової си
стеми і спричинила втрату ролі лідера на болгарському 
політичному небосхилі. У грудні було сформовано коаліційний 
уряд на чолі з Дімітаром Поповим, шанованим юристом без 
політичного або партійного членства. Ключові міністерства бу
ли рівно розподілені між БСП і СДС. Новий уряд успадкував 
катастрофічну економічну ситуацію з беспрецедентною дорож
нечею і швидким падінням індустріального виробництва. Було 
життєво необхідно переглянути економічну політику і провес
ти швидку і послідовну приватизацію. Співробітництво уряду і 
президентських інститутів в купі з призначенням шанованих 
громадянських активістів на ключові позиції давали Болгарії 
шанс подолати економічні і політичні негаразди27.

ЧЕХОСЛОВАЧЧИНА: ХИТКА РІВНОВАГА

Наявність у Чехословаччині такої харизматичної і одностай
но визнаної фігури, як президент Вацдав Гавел, допомогла збе
регти необхідний національний консенсус. Країна розпочала 
амбіційну програму реформ, наслідком якої мала стати повна 
маркетизація економіки. Однак спостерігачі помічали, що стан 
ейфорії останніх місяців 1989 року заступили скептицизм і 
апатія. Для багатьох здавалося, що надія вирішити безмежні 
проблеми чотирьох десятиліть комуністичного “керування” бу
ла невеликою. Етнічна напруга посилилась протягом 1990—1991 
років словацькою критикою на чеську адресу за схильність ос
танніх до деспотизму. Того ж часу в Словакії було зроблено 
спробу реабілітувати нацистських колаборантів періоду нетри
валої словацької державності у міжвоєнний період. Такі зусил
ля, має бути помічено, не обов’язково були ностальгією за фа
шистськими цінностями. Прикрий парадокс полягав у тому, що 
той єдиний у словацькій історії епізод, коли було досягнуто 
державності, пов’язаний з нацистсько-орієнтованим режимом 
під керуванням монсеньйора Йозефа Тісо.

Видатною політичною подією стали вибори у червні 1990 
року. Дві великі групи, Громадянський форум і Громадскість 
проти насильства, які з’явилися як національні сили під час за
ворушень 1989 року, виграли достатню більшість (170 з 300) 
місць у Федеральній Асамблеї. Незважаючи на багаторічне 
співробітництво з радянськими окупантами, комуністи, очо
лювані молодим бюрократом Васілем Мохорітою, спромоглися 
на 41 мандат і посіли місце другої політичної сили в країні. З
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інших партій можна відзначити Християнських демократів, ко
аліційне угруповання Словацький християнський демократич
ний рух, Народну партію та Християнську демократичну 
партію (з 40 місцями) та групи, які представляли регіональні, 
етнічні і націоналістичні інтереси23.

Гавела було переобрано президентом на другий термін у 
липні, а Маріан Калфа, який вийшов з комуністичної партії у 
січні, продовжував очолювати уряд. Перехід в цілому відбував
ся більш м’яко, ніж у інших країнах. Але навіть у Чехословач- 
чині, з її розвинутими традиціями представницької демократії, 
відсутність чіткого розуміння ролі і механізмів партійної систе
ми була очевидною у міжусобній боротьбі, яка охопила Грома
дянський форум і Громадскість проти насильства. Існувало та
кож багато антитоталітарних рухів, які просто відмовились від 
ідеї перетворити свої потужні соціальні групи на справжні 
політичні партії. У жовтні, однак, відбувся конгрес форуму і 
міністр фінансів Вацлав Клаус, економіст з антистатистични- 
ми поглядами Фрідріха фон Гайєка, був обраний головою. 
Клаус пообіцяв перетворити Громадянський форум у динамічну 
і добре організовану партію. Проте такі плани зазнали розладу 
через переворот у форумі і міжпарламентській групі демокра
тичних прав, коли депутати лівого крила сформували власну 
міжпарламентьску фракцію під назвою Громадянська асоціація. 
Здавалося, розходження всередині форуму буде прелюдією до 
перетворення національного політичного життя на арену рад
ше для політичних партій, побудованих на ідеологічних якос
тях, ніж для рухів, які зобов’язувалися захищати абстрактні 
ідеї. У лютому 1991 року напруга між лівими і правими у Гро
мадянському форумі досягла піку і рух розколовся на два крила. 
Перше крило очолив Вацлав Клаус — воно плекало ідею ство
рення правоцентристської партії для участі у виборах 1992 ро
ку. Саме таку партію і було засновано навесні 1991 року. Інше 
крило, більш різнорідне, зібралося під іменем Ліберальний 
клуб, в якому найвідомішою особистістю був представник 
прем’єр-міністра, міністр закордонних справ і ветеран Хартії 
77 Іржі Дінстбір. Згідно з Клаусом, розходження між двома 
фракціями були спричинені різними політичними і еко
номічними філософіями. Він критикував Ліберальний клуб за 
обіцянки соціал-демократичних цінностей і за впливову роль, 
яку відігравали в їхніх рядах колишні комуністи. З метою за
побігання виникненню суперечок стосовно легітимного вико
ристання назви Громадянський форум, дві групи домовились за
лишити її для координаційного комітету, в якому обидві
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фракції були рівно представлені24. Тим часом, міністр фінансів 
Клаус наполягав на швидкій приватизації і переконував парла
мент прийняти низку законів стосовно реституції конфіскова
ної власності та підтримки малого бізнесу. У листопаді 1990 
року парламент підтримав широку приватизацію, а нова подат
кова система і ринок капіталів мали запобігти зростаючій 
інфляції та великим соціальним заворушенням.

Під час такого еволюційного розвитку політичних партій і 
ринкової економіки словаки не втрачали нагоди скористатися 
моментом. Символічний жест був зроблений Федеральною 
Асамблеєю у квітні — колишню назву країни “Федеративна Ре
спубліка Чехословаччина” було змінено на “Чеську і Словаць
ку Федеративну Республіку” Децентралізація пішла ще швид
ше, коли федеральний уряд поступився багатьма своїми преро
гативами на користь обох республік. У грудні 1990 року країна 
опинилася на грані конституційної кризи через словацьких де
путатів, які погрожували проголосити верховенство словацьких 
законів над федеральними на протест проти парламентських 
спроб змінити проект доповнення до конституції. Виступаючи 
з цієї нагоди, Вацлав Гавел засудив зростання націоналістич
них настроїв і звернувся до Федеральної Асамблеї з проханням 
негайно прийняти закони про створення конституційного суду 
і збільшення президентської влади у випадках загрози 
національній безпеці. Іронія долі, але саме Вацлав Гавел, який 
завжди виступав 4іроти концентрації влади в єдиних руках, 
визнав, що є моменти, коли мораль і політика вступають у 
протиріччя. Він погодився, що етнічна неприязнь і ворожі по
чуття, включаючи й скажену ксенофобію, продовжують існува
ти і отруювати атмосферу у суспільстві. Етнічна напруга, яка 
довго стримувалася, була лише початком нових політичних 
проблем. Вихід з тоталітарної спадщини страху, упокорювання, 
жалю до себе і самозневажання викликав і зміну предмету 
політики. Це спричинило, як зазначив Вацлав Гавел у своїй 
промові до річниці Празької Весни 1968 року, відродження 
громадянського духу, що зробило можливим великий перево
рот 1989 року:

Якщо ми хочемо змінити ситуацію на краще, маємо діяти 
енергійно і без помилок. Ми мусимо повернутися до днів останнього 
листопада за духом і почуттям єдності цілей і жаги до змін, грома
дянської сміливості і громадянських уявлень, які на той час виявили
ся сильнішими за тоталітарні структури... Ми знову мусимо постави
ти загальне благо над особистими і партійними політичними інтереса
ми. Ми мусимо знову діяти без насильства і з терпінням, але рішуче і



РОДОВІ ПОТУГИ ДЕМОКРАТІЇ 273

швидко, як ми діяли наприкінці минулого року, коли всесильна ко
муністична партія підкорилася народній волі і за кілька днів втратила 
свою “керівну роль”25.

УГОРЩИНА: ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ІЛЮЗІЙ І ГІРКОТА

Навесні 1990 року Угорщина обрала новий парламент, в яко
му комуністична партія зазнала разючої поразки. Угорський Де
мократичний форум набрав 42,9 відсотка місць, за ним — Альянс 
вільних демократів з 23,83 відсотками та інші менш впливові 
формації. Однак під час місцевих виборів у вересні і жовтні ба
гато колишніх комуністичних функціонерів були переобрані і, 
незважаючи на втрати їхньої партії в національному масштабі, 
зберегли можливість впливу на місцевому рівні. В той же час 
Альянс вільних демократів спромігся набрати більшість у великих 
містах, включаючи Будапешт, де колишнього активіста опо
зиційного самвидаву Габора Демського було обрано мером. Ду
же цікавим виявився успіх на місцевих виборах партії молодих 
професіоналів і студентів — РШ Е87, яка символізувала праг
нення багатьох угорців до брендів нового політичного спектру.

На відміну від Чехословаччини, Польщі і Румунії, де пре
зидентство підтримувало жорсткі умови політичної влади, в 
Угорщині нова система забезпечувала вирішальні ролі урядові 
і прем’єр-міністру. Це була радше парламентська, ніж прези
дентська система. Згідно з домовленістю між двома найвпли- 
вовішими партіями новим президентом було обрано представ
ника вільних демократів, письменника і колишнього політич
ного в’язня, Арпада Генца. Сформування нового уряду було 
покладено на Йожефа Анталла, голову Угорського Демокра
тичного форуму, який представляв коаліцію двох менших 
партій: Малих землевласників і Християнських демократів. 
Таким чином, за результатом виборів у березні-квітні 1990 ро
ку “Угорщина стала єдиною справжньою багатопартійною де
мократією у Східній Європі”26. В той же час уряд демонстру
вав непослідовність у проведенні рішучих реформ і маркети- 
зації хворої економіки. Якщо приватизація і мала місце, то ли
ше у вигляді раптової трансформації колишніх управляючих у 
капіталістичних босів. Таке перетворення спричинило невдо
волення серед соціальних груп, які були ображені попереднім 
соціальним розшаруванням і які сподівалися на більшу 
соціальну справедливість нової політичної системи. Вони бу
ли серед тих, хто поділяв скривджені погляди, що їх виклав 
Ласло Міклош, інженер фірми з виробництва харчів:

1 0  3 4
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Дотепер ми були під керівництвом товариша Баллаї, який сидів у 
своєму кабінеті, оточений погруддями Леніна і картинами з зображен
ням товариша Кадара, а товариш Колоснай, його секретарка, прино
сила йому його звичайний “Курвуаз’є”, щоб почастувати товаришів, 
які прийшли його побачити. Тепер це містер Баллаї, володар фірми. 
Він сидить у власному офісі в оточенні світлин, на яких містер Буш 
тисне йому руку. Його секретарка, мадемуазель Колоснай, пропонує 
“Курвуаз’є” відвідувачам його офісу. Продукти ті ж самі, змінилися 
лише ярлики27.

Стара технократична бюрократія продовжувала керувати збан
крутілими підприємствами, успадкованими від комуністичного 
режиму.

На жаль, чим далі стара технократична бюрократія продов
жувала діяти, тим більше глибшали розбіжності між Демокра
тичним форумом і Альянсом вільних демократів, економічна си
туація занепадала, а атмосфера невдоволення ставала всеохоп- 
люючою. Форум виступав захисником інтересів не тільки 
угорців, які живуть в Угорщині, але й 15-мільйонної угорської 
діаспори, включаючи меншини у Румунії і Чехословаччині. В 
той же час, при проведенні передвиборчої кампанії, деякі інте
лектуали, пов’язані з форумом, були помічені у нападах на 
Альянс вільних демократів, що нагадувало антисемітські спала
хи міжвоєнного періоду. Незважаючи на те, що прем’єр- 
міністр Йожеф Анталл і міністр закордонних справ Теза 
Єсенський дуже опікувалися європейською орієнтацією своєї 
партії, вони не змогли твердо відмовити цим (не таким вже й 
двозначним) проявам популістського етноцентризму. Тра
диційні конфлікти між популістами і урбаністами мали тен
денцію відроджуватися в тих же міфологічних і непродуктив
них рамках, в яких вони існували до комуністичного пануван
ня: з одного боку, ідеалізація християнських і мад’ярських 
цінностей порядку і закону, з іншого — відраза до космо
політизму, вестернізації, декадентства та бездуховних програм 
ліберальної інтелігенції. Але такий схематизм дещо пе
ребільшено, оскільки підкреслює найрадикальніші прояви 
підходів. Проникливий споглядач угорської сцени занотував
1990 року погіршення партійної ідеологічної поляризації: “От
руйні дебати щодо релігійної освіти у школах, абортів, прива
тизації, антисемітизму, контролю над медіа, а також розбіжні 
оцінки довоєнного режиму Хорті розтрощили щойно створе
ний крихкий міжпартійний післявиборчий консенсус з 
національних пріоритетів”28. Однак ідеологічні дебати 30-х не 
могли бути просто перенесені у 90-ті роки. Риторика могла лу
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нати дуже подібно, проте виборці вже були іншими. Причина 
конфлікту між вільними демократами і форумом може бути 
знайдена у взаємних підозрах між Будапештом і сільськими те
риторіями в той час, коли кожна партія намагалася збільшити 
свою електоральну базу настільки, наскільки це можливо29. Як
що форум відроджував цінності довоєнних правих, вільні демо
крати виглядали суто модерністською партією. У своїй плат
формі вони вимагали швидкої приватизації і критикували фо
рум за поразки у вирішенні невідкладних проблем країни. У 
жовтні 1990 року Будапешт було паралізовано внаслідок страй
ку водіїв таксі й вантажівок. Незважаючи на відчутні позитивні 
результати перехідного періоду, загальний настрій у країні 
можна було визначити як песимістичний. Провокаційне пояс
нення ситуації дав особисто прем’єр-міністр: “Кожний думає, 
що наші результати кращі, ніж є насправді. Угорці завжди бу
дуть бачити тільки гірше. Це походить від селянського мен
талітету, коли гарний врожай ніколи не пророкується”30. 
Піддавшись поширеним виявленням народного невдоволення, 
Анталл пообіцяв перетасувати уряд і призначити більш компе
тентних людей. Економіка занепадала, а загальне відчуття бу
ло таке, що керівництво не готове запропонувати ніяких ліків. 
Якщо Будапешт виглядав як квітуча західна столиця, то 
сільська місцевість була драматично бідною. Економіка розва
лювалася і політична фрагментація тривала, через що майбутнє 
ускладнювалося новими напругами і боротьбою. Проте всі 
політичні партії були згодні, що повернення до диктатури не
можливе.

ДО ПОЛЬСЬКОГО ПРЕЗИДЕНТАЛІЗМУ?

Прикрий конфлікт трапився у Польщі влітку 1990 року, ко
ли Лєх Валенса вирішив кинути виклик урядові, який допоміг 
йому прийти до влади кілька місяців тому. У різких висловлю
ваннях і з нещадною енергетикою він закликав уряд до 
відповіді стосовно гальмування coup de grace комуністичної но
менклатури. Поясненням такого нападу Валенси на Мазовець- 
кого було небажання профспілкового лідера ділити владу з ко
муністами, що було конституційним принципом, на якому бу
ло сформовано уряд Мазовецького. Для Валенси і його союз
ників не мало рації волочитися за іншими колишніми ко
муністичними режимами у звільненні уряду від колишньої но
менклатури. Перебування на посаді президента генерала Яру- 
зельського — навіть якщо це була переважно церемоніальна
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діяльність — було для Валенси аномалією в той час, коли 
угорці, чехи і словаки вже виштовхнули своїх комуністів з усіх 
владних позицій. Валенса і його прихильники сприймали стра
тегію, що її виробили закриті збори Солідарності в парламенті, 
очолювані істориком Броніславом Геремеком, як невиправда
ну: не було потреби дотримуватися переговорних домовленос
тей, коли внутрішній і міжнародний баланси так докорінно 
змінилися. Час для військових дій проти комуністичних пере
житків настав. Ті, хто не поділяв його погляди, були підозрю
вані у таємних симпатіях до лівих. Деколи, помиляючись (із 
фрейдистським значенням) у мові, Валенса згадував їхню “не
достатню” польськість — таке було непрямим нагадуванням 
електоратові, що дехто з політичних друзів Мазовецького був 
євреєм чи єврейського походження. Напруга між лідером 
Солідарності і командою Мазовецького не може бути зрозуміла 
лише у особистому і психологічному плані. Не можна ігнору
вати і те, що Валенса відчував себе маргіналом на тлі освічених 
інтелектуалів Варшави і Кракова.

Валенса був розлючений перетворенням своїх колишніх со
юзників на урядових бюрократів, йому не подобалася їхня зне
важливість. Для прискорення переходу до демократії він вико
ристав своїх радників, яких було зібрано у Громадському 
комітеті, створеному 1987 року. У 1989 році комітет оголосив 
список кандидатів від Солідарності на вибори до Сейму і Се
нату у кожному виборчому окрузі. 1990 року Валенса зміцнив 
свій контроль над комітетом шляхом призначення новим голо
вою Здіслава Найдера, історика літератури, колишнього голову 
польської служби “Радіо Вільна Європа”. Він призначив нових 
учасників і усунув — за листом громадськості — Генріка 
Вуйєка, колишнього союзника, з посади секретаря комітету. 
Також він намагався усунути Адама Міхника з Газети Вибор- 
чей. Підкреслюючи корені своєї популярності — на противагу 
відчуженню варшавських інтелектуалів від робітничого класу — 
Валенса викликав прем’єр-міністра Мазовецького на зустріч з 
робітниками на судноверфі імені Леніна у Гданську. Роздрато
вані такими нападками, прихильники прем’єр-міністра вира
зили публічно їхню незгоду з авторитарною практикою Вален
си. Гострі дебати розгорнулися між щоденною Газетою Вибор- 
чей і щотижневиком Тигодник Солідарнощ, який контолювали 
прибічники Валенси. Чим більше загострювалася конфрон
тація між двома газетами і групами, тим більше взаємних зви
нувачень оприлюднювалося, що й спричинило розкол Солідар
ності. У травні 1990 року рух поділився на дві групи, або про-
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то-партії. Валенса сформував Центристський альянс, а у липні 
активісти Мазовецького сформували власну фракцію під на
звою Громадський рух — Демократична дія (польською 
ROAD)31. У перших своїх заявах активісти ROAD звинуватили 
Центристський альянс у використанні революційних методів, 
зауваживши, що улюблений лозунг Валенси — “прискорення”
— може дестабілізувати країну і налаштувати Захід проти неї. 
Валенса часто зображувався як іраціональний демагог, по
пулістський авантюрист без відчуття політичного компромісу. 
ROAD обрала самовисуванця Тадеуша Мазовецького своїм 
кандидатом на президентське крісло, що значно збільшило йо
го шанси. Серед інших видатних діячів ROAD були Єжи Туро- 
вич, шанований редактор краківського католицького тижневи
ка Тигодник Повшечни, два ветерани Солідарності часів ге
роїчного підпілля — Збігнєв Буяк і Владіслав Фрасінюк, а та
кож Адам Міхник.

Центристський альянс доводив, що через коливання Мазо
вецького і його команди Польща залишиться позаду на швид
коплинних перегонах комунізму і демократії. Альянс відкидав 
звинувачення ROAD щодо втілення “духу Солідарності” і 
відповідав, що бачить себе спадкоємцем кращих традицій не
залежних спілок. Згідно з Яцеком Мазярським, редактором Ти- 
годника Солідарнощ і одним із найбільших прихильників альян
су, програма і діяльність партії

слідують фундаментальним традиціям солідарності, пов’язаним 
ні з польськими лівими (які межують з соціал-демократією і знаходять 
прихильників серед вчених, журналістів, творчих людей і т. д.), ні з 
польськими правими. Центристський альянс намагається запобігти пе
ремозі лівих або правих через встановлення потужної політичної 
більшості, що розташована між двома крайнощами32.

Речник ROAD, у свою чергу, відкидав тавро “лівизни”, що йо
го прикріпив до партії речник з лав Валенси. ROAD вимагала 
змалювати їхній вплив на східноєвропейські і демократичні ру
хи 1970-х і 1980-х років. Також ROAD була ініціатором шоко
вої терапії, економічної стратегії, яка не може бути запідозре
на у лівизні. При кожній нагоді представники ROAD наполя
гали, що їхня партія була справжнім гарантом інтеграції 
Польщі в демократичну сім’ю європейських націй і проголо
шували себе “заходом центру” Пояснюючи значення цього 
слогану, Збігнєв Буяк, легендарна фігура, яка залишила 
Солідарність після Воєнного закону, проголошував: “Ми за 
владу закону і парламенту, за незалежність судів і т. д., проти
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будь-яких методів, які можуть загрожувати нашим демократич
ним надбанням... Ніхто не може звільнитися від тоталітарізму, 
користуючись недемократичними методами”33. Конфлікт між 
двома напрямками мав ще одну глибоку причину — різні виз
начення головної небезпеки для крихкої польської демократії. 
Центристський альянс бачив реальну загрозу реставрації ко
мунізму й підганяв негайну і безкомпромісну чистку номенк
латури у всіх урядових установах. В свою чергу ROAD визна
чала етноцентристський популізм і демагогію головними сер
йозними загрозами. Адам Міхник, наприклад, називав Вален- 
су “загрозою для нації” і аргументував тим, що лідер Солідар
ності, з його навичками народного трибуна не має кваліфікації 
бути президентом демократичної держави. Згідно з Міхником, 
політичний ідеал Валенси — це “діяльність, де він тримає всю 
владу, а відхилення неможливі”34. Буяк слідував цим вільним 
поглядам на постать Валенси, коли зазначав що “порожній по
пулізм” Центристського альянсу магнетизує націоналістичні 
емоції: “Тому що, спираючись на націоналістичну точку зору, 
вони [Центристський альянс] не будуть здатні збудувати 
політичний рух, який приєднає Польщу до Заходу. ROAD бу
де партією, яка приєднає Польщу до Європи”35.

Прем’єр-міністр Мазовецький, людина, популярна більш 
ніж його міністри, поводився нерішуче у боротьбі з енергійним 
і харизматичним Валенсою. Під час виборів у грудні 1990 року 
Валенса набрав тільки 40 відсотків у першому раунді і 70 — у 
другому. Одразу ж відкликавши Мазовецького, Валенса 
зустрівся з Станіславом Тимінським, раніше відомим канадсь- 
ко-перуанським бізнесменом-емігрантом, який обіцяв випра
вити економічну ситуацію у Польщі за місяць і набрав більше 
голосів, ніж діючий прем’єр. На здивування польських огля
дачів і збентеження всіх демократичних партій, прибулець без 
будь-якої кваліфікації для посідання президенського крісла (у 
всякому разі не більшої, ніж у інших самовпевнених і 
підозрілих хвальків), спромігся набрати 25 відсотків голосів. 
Було ясно, що конфлікт між двома фракціями Солідарності з 
словесними сварками і взаємними звинуваченнями зробив свій 
внесок у загальне безладдя і дезорієнтував виборців. Доповіда
ючи з Варшави через кілька днів після першого раунду прези
дентських виборів у Польщі, італійський журналіст, який 
спеціалізувався на Східній Європі, писав:

Атмосфера зараз у Варшаві так насичена істерією, що сторонній 
споглядач може подумати, нібито місто щойно було оголошено зоною
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стихійного лиха, або що він потрапив до величезної психіатричної 
лікарні, де кожен хворий звинувачує сусіда у ненормальності, аби до
вести власну нормальність. Термін “психопат”, між тим, частенько лу
нає у заявах тутешніх інтелектуалів і політиків36.

Це був сигнал тривоги як для ROAD, так і для Центристсько
го альянсу, який сповіщав, що народне невдоволення жевріє, і 
якщо ближчим часом не відбудеться економічного покращен
ня, то вірогідні нові вибухи соціального неспокою. Щоб досяг
ти цього покращення, Валенса почав сприяти примиренню і 
перепризначив Лєшека Бальцеровича, міністра економіки, 
який провів шокову терапію, на таку ж посаду в новому уряді, 
що очолив тридцятидев’ятирічний Ян Кшиштоф Бєлецький, 
член парламенту з Гданська, економіст за освітою, який став 
бізнесменом і політиком.

Склад нового уряду, як і переглянуті позиції Валенси, дове
ли, що палкий активіст Солідарності насправді був здатний 
зрозуміти імперативи реалістичної політики. У яскравому пор
треті Валенси Піотр Вержбицький, один з найвпливовіших 
польських журналістів, проаналізував надмірну кількість міфів, 
що супроводжували колишнього гданського електрика і довів 
їхню помилковість. Він зазначав:

Валенса може виглядати як хамелеон, тому що він крайній прагма
тик. Не рахуючи його відмови від сили, його прихильності до польсь
кої католицької церкви, його повної зневаги до антисемітизму і його 
незамінності в якості голосу Солідарності (“сутність”, “суб’єктивність” 
і т. ін.) Валенса не відчував потягу до жодної доктрини. Коли він ка
же, що Солідарність не є ні лівим, ані правим крилом, він говорить 
здебільшого про себе. Він не цікавиться формулами і концепціями. Він 
цікавиться тим, що люди будуть їсти і що вони будуть говорити про 
Солідарність. Він зацікавлений у такому суспільному настрої, де він — 
непохибний. Він знає, якщо він забуде про бажання і почуття пе
ресічних людей, він буде ніким. Він вважає, що та дорога добра, яка 
швидко приведе до вільної Польщі37.

Розкол Солідарності і формування двох основних нових 
партій сприяли здоровому процесу політичної диференціації. 
Демократичне суспільство не має потреби у монолітній esprit de 
corps серед тих, хто створює політичні класи. Якщо всі партії 
поділяють схожі кінцеві цілі, їхнє змагання стає покажчиком 
соціального динамізму і внеску в розвиток громадянської куль
тури, яка може запобігти перетворенню сильної президентсь
кої влади на диктатуру.



280 ПОВОРОТ У ПОЛІТИЦІ

СТРАХИ І КРАХ НАДІЙ У РУМУНІЇ

У своїй первинній платформі румунський Національний 
фронт порятунку (НФП) проголосив, що представляє дух ан
тикомуністичної грудневої революції. Але менш ніж місяць 
знадобився румунам, аби зрозуміти, що новий уряд чинив 
спротив ліквідації старих інституцій. У січні 1990 року НФП 
організував масову демонстрацію робітників проти опо
зиційних партій, звинувачених у прислужництві західним інте
ресам. Популістські лозунги співалися прихильниками НФП, а 
Ілієску, голова фронту, був проголошений провіденціальною 
особистістю. У лютому НФП зрікається своїх фанатичних пре
тензій і оголошує про намір висунути кандидатів на майбутні 
вибори. З цього моменту почалася втрата кредиту довіри з бо
ку молоді та інтелектуалів, тобто груп, які виявили найбільшу 
активність у антикомуністичному підйомі. Один з впливових 
журналістів, Октавіан Палер, писав у Романіа Лібера (найваж
ливіша незалежна щоденна газета країни), що у амбіціях НФП 
було взяти перевагу своїм революційним іміджем з метою ней
тралізації опозиції і перемоги на парламентських і прези
дентських виборах навесні.

І напровесні 1990 року, і на початку румунської революції
1989 багато людей мали підозру, що нові лідери знали один од
ного до колапсу режиму Чаушеску, і що вони влаштували за
колот з метою перехопити владу одразу ж після падіння дикта
тора під тиском народного повстання. Іншими словами, дале
кий від спонтанного походження, характерного для революції 
знизу, НФП був інституційним втіленням заколоту зверху. Че
рез кволість дисидентського руху комуністичної Румунії і 
відсталість політичної культури революційний переворот не 
створив революційного уряду. Те, що трапилось, було 
крадіжкою революції групою сезонних апаратників, добре 
обізнаних у двірцевих інтригах і закулісних маневрах. Було та
кож схоже на те, що їхня акція мала благословіння радянсько
го керівництва, яке мало причини схвалити усунення Чаушес
ку більш “освіченим автократом” горбачовського типу замість 
безкомпромісного і непередбачуваного антикомуніста, як це 
трапилося у Польщі, Угорщині і Чехословаччині.

Лозунги НФП лунали досить впевнено, коли проголошува
лася готовність порвати з минулим. Але цей намір був лише 
риторикою. Офіційно Секуритате була розпущена, але у бе
резні 1990 року вона змінила зовнішність та назву і стала Ру
мунською службою інформації. Не тільки індивідуали з числа
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тих, хто організовував жорстоку різанину в Бухаресті після 
втечі Чаушеску 22 грудня 1989 року, зазнали випробування на 
лояльність, але й проурядові медіа розпочали хибну кампанію 
очорнення опозиції і всіх, хто відважився підняти питання сто
совно легітимності НФП. Насправді принципові витоки не
стабільності у післяреволюційній Румунії містилися у спробах 
реформованих комуністів зберегти політичну і економічну вла
ду в руках того ж клану номенклатури, який керував і руйну
вав країну впродовж більш як чотирьох десятиліть. Як тільки 
незалежним громадянським групам і медіа відкрилася коло
сальна містифікація з нібито “революційним походженням” 
НФП, політичний спектр почав неухильно поляризуватися. З 
одного боку, діяв фронт, очолюваний Йоном Ілієску, ко
муністичні переконання якого були загальновідомі, з іншого — 
опозиційні партії, серед яких домінували три “нових старих” 
партії: націонал-ліберали, націонал-селяни й соціал»демокра
ти. Тим часом НФП створив велику кількість партій-сателітів, 
готових підтримати його політику з метою поділити владу. 
Протягом травня 1990 року більш як 80 політичних партій 
представили своїх кандидатів. Серед них, запевняли критики 
НФП, близько 40 кандидатів симпатизували фронту. Опозиція 
мала небагато часу для організації, а її політичний курс був не
досяжним через перепони, створені урядом, що стояв на боці 
фронту. Прем’єр-міністр Петре Роман, син високопоставлено
го комуністичного ідеолога, який пересидів воєнні роки у 
Москві як працівник Комінтерну, не був помічений у диси- 
дентстві за часів режиму Чаушеску. Секретар НФП, Дан Мар- 
тян, у 1970-х роках був Першим секретарем комуністичної 
спілки молоді і міністром у справах молоді. Що стосується 
Ілієску, то він ніколи не зрікався свого комуністичного мину
лого, включаючи його роль шефа ідеології наприкінці 1960-х 
років. Незважаючи на те, що НФП був далеким від справжньої 
політичної партії, він часто засуджував необільшовизм як стра
тегію виживання оточеної номенклатури і спробу стримати ан
тикомуністичну хвилю знизу. Більше як рух-парасолька, ніж 
ідеологічно складена партія, НФП грав на роздмухуванні 
страхів нестабільності і хоасу. НФП припустився слабкості у 
лютому, коли запросив інші партії приєднатися до власного 
мініпарламенту під назвою Тимчасова рада національної єдності. 
Через кооптацію представників опозиції до цієї крихкої стук- 
тури НФП намагався покласти кінець суспільному неспокою.

Але невдоволення в Румунії мало глибоке соціальне 
коріння і не могло бути послаблене у простий спосіб. Привілеї
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фронту на неповну правду і агресивні застереження дедалі ли
ше дратували революційні і громадські сили. Можливо, 
найбільша ілюзія Ілієску полягала у думці, що румунська 
версія перебудови зможе задовольнити населення. На його 
жах, лідер НФП бачив, що замість заспокоєння, радикальні 
елементи продовжували користуватися моментом. Поширена 
думка, що прихованою метою НФП було збереження автори
тарного режиму, була небезпідставною. Румуни знали, що жах
лива Секуритате продовжувала існувати, незважаючи на 
офіційні заперечення. Декілька креатур Чаушеску були піддані 
суду, але тільки за участь у різанині 16—22 грудня, а не за роль 
у функціонуванні однієї з найпорочніших деспотій Європи 
після смерті Сталіна. Замість чистки адміністративного апара
ту від прислужників старого режиму НФП надав їм ключові 
позиції. Це був специфічно румунський спосіб симуляції вихо
ду з тоталітаризму. У всіх інших колишніх країнах опозиція або 
прийшла до влади, або, щонайменше, спромоглася скерувати 
виклик до реконструкції ленінських еліт. У Румунії, однак, ко
лишні колабораціоністи узурпували революційну мантію і ри
торику та розв’язали жахливу кампанію проти справжніх демо
кратів. Замість переговорного зближення, яке було б базовано 
на можливості діалогу між реформованими комуністами і опо
зицією, “бухарестський синдром” уособлював перевтілення 
партії бюрократів і підлесливих найманців старого режиму на 
антикомуністичних революціонерів та одночасно відмову від 
антикомуністичних мандатів, які люди дійсно передали 
політичному і економічному переворотові38. Ілієску і Роман го
ворили про плюралізм і маркетизацію, але вони не з ініціювали 
жодної справжньої реформи, яка б зменшила владу державної 
бюрократії. Приватна ініціатива продовжувала бути стиснутою 
численими урядовими декретами і актами, а закордонні інвес
тиції не заохочувались через такий слоган фронту, як: “Ми не 
продаємо нашу країну західним мультинаціоналістам” Інфляція 
розкручувалася і тільки урядові бюрократи і ділки чорного рин
ку багатіли з лібералізованих цін.

Нерозкаяні леніністи розраховували, що стратегія НФП бу
ла упереджувальною. Вони діяли так тому, що зневажали ди
намізм самоорганізації суспільства, колективне прагнення до 
волі та заразливий ефект демократичних досягнень у інших 
країнах Східної Європи. У березні 1990 року НФП було кину
то виклик. Декілька молодих інтелектуалів з Тімішоари (міста, 
яке першим піднялося проти Чаушеску революційного 1989 
року) написали політичну заяву, так зване “тімішоарське звер



РОДОВІ ПОТУГИ ДЕМОКРАТІЇ 283

нення” Стаття 7 звернення поставила питання революційної 
bona fides тих, хто видавав себе як заколотників повстання: 
“Тімішоара почала революцію проти всього комуністичного 
режиму і проти всієї номенклатури не для того, щоб дати купці 
античаушесківських дисидентів з РКП перебрати політичну 
владу. їхнє перебування біля керма робить безглуздою загибель 
наших героїв”39. Найбільш важливою у цьому справжньому до
кументі румунської революції була стаття 8, яка закликала до 
зміни виборчого закону з метою уникнення перебування в 
уряді і на парламентських місцях колишніх комуністичних ак
тивістів і офіцерів Секуритате. У досить виразній формі звер
нення протистояло праву тих, хто слугував комуністичному ре
жиму знаходячись ближче до президентського офісу. Звернен
ня влучило в ціль: роздратована номенклатура відповіла своєю 
традиційною зброєю — наклепами, непрямими натяками та за
лякуванням.

Цілі звернення були підтримані сотнями незалежних груп і 
організацій, включаючи Групу соціального діалогу, об’єднання 
яскравих інтелектуалів, добре знаних через їхню відмову 
співробітничати в минулому з режимом Чаушеску. Наприкінці 
квітня тисячі студентів, робітників та інтелектуалів захопили 
Унівеситетську площу в Бухаресті, де організували сидячий 
протест на відмову уряду сприйняти вимоги, що їх було сфор
мульовано у зверненні. Незважаючи на те, що уряд послав 
поліцію розігнати табір демонстрантів на площі, протести про
довжувалися цілодобово. Роздратований цією нестихаючою не
покорою, Ілієску втратив терпіння і назвав протестантів golani, 
тобто хуліганами. Це було дуже коштовною помилкою, 
оскільки цей вираз був лиховісною ремінісценцією випадів Ча
ушеску проти “хуліганів” з Тімішоари у перші дні революції.

У травні 1990 року НФП виграв більшість місць у двопалат
ному румунському парламенті, а Ілієску, кандидат від фронту 
на президенське крісло, святкував з більш ніж 85 відсотками го
лосів виборців. Румунія була винятком у порівнянні з іншими 
колишніми комуністичними країнами. Таємниця успіху НФП 
полягала у систематичному підтримуванні невизначеності сто
совно справжнього ставлення до комунізму, а також у роз’єдна
ності ті браці організації опозиційного табору. Занурившися у 
пам’ять своєї колишньої величі, “історичні партії” не змогли 
зачепити відповідні струни румунів середнього віку. Іншою 
складовою перемоги НФП були залякування і переслідування 
опозиції. Для багатьох румунів голосування за фронт здавалося 
єдиною альтернативою сповзанню до анархії40.
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Зазнавши поразки після травневих виборів, організатори 
мітингу на Університетській площі вирішили повернутися. У 
середині червня скорочена кількість протестантів (кілька со
тень голодуючих страйкарів) просила про створення щонай
менше однієї незалежної телестанції. Доки Ілієску розміркову
вав, один з анархістів влаштував самопідпал у центрі Бухарес
та. Але 13 червня поліція захопила площу, розкидала намети 
голодуючих страйкарів і платформу, яку звели для промов де
монстранти. Протестуючих побили і примусово виштовхали за 
межі площі, що стало першим етапом масованої кампанії ре
жиму з метою остаточно притиснути опозицію. Поліцейська 
акція послідувала за серією провокацій, включаючи напади на 
будинки Міністерства внутрішніх справ і Центрального телеба
чення. Такі вибухи насильства були потрібні Ілієску, як привід 
для застосування нової сили — шахтарів, що отримали прези- 
денське благословіння на бескровний терор 14 і 15 червня у 
Бухаресті. Шахтарі шаленіли у штаб-квартирах найактивніших 
незалежних асоціацій, обшукували штаби опозиційних партій, 
нападали і калічили студентів університетів і коледжів. Це був 
вибух реакційного популізму, справжня сталінсько-фашистсь- 
ка оргія ненависті і насильства41. Міжнародний резонанс на 
злочин, який вчинили скажені шахтарі, скеровані Ілієску і йо
го прихильниками, примусив їх відмовитись від первісного 
плану повної ліквідації громадянського суспільства, яке щойно 
почало народжуватися. Щодо опозиції, то, незважаючи на по
разки, вона продовжувала організовуватися. У вересні пред
ставники найбільш динамічних груп взяли участь у зустрічі Ру
мунського відродженняґ*2. У листопаді було сформовано Грома
дянський альянс, як втілення потреби зібрати разом розпоро
шені сили позапарламентської опозиції. Очолюваний добре 
відомими культурними і політичними діячами, альянс прого
лосив своєю метою створення демократичної політичної куль
тури в Румунії за допомогою освіти і діалогу. Попри те, що 
альянс не був політичною організацією, він знайшов свої ви
токи у чехословацькому Громадянському форумі. У червні 1991 
року Громадянський альянс зібрав свої національні збори. Ядро 
з видатних активістів вирішило сформувати партію Громадянсь
кий альянс як політичну гілку для висунення кандидатів на ви
бори, що наближалися. Пропозиція створити партію була 
прийнята делегатами одноголосно. Серед ключових фігур но
вої політичної партії були такі відомі інтелектуали, як літера
турний критик Ніколає Манолеску, політичний коментатор 
Стеля Танасе, громадський активіст з Тімішоари і редактор
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Васіле Попович та Георге Навон, профспілковий лідер з Кон
станци.

Нездатний і позбавлений будь-якого бажання здійснити 
більш ніж косметичні реформи, режим НФП вдавався до 
шовіністських кампаній і апелював до патріотичних почуттів 
румунів проти надуманого міжнародного сценарію дес
табілізації країни. Для такої операції режим мобілізував ко
лишніх комуністичних активістів, офіцерів Секуритате та 
інтелектуалів-ксенофобів, готових бути на вістрі запеклої уря
дової антиугорської пропаганди. Екстремістська організація 
Ватра Романеска очолювала цю лиховісну кампанію, яка пере
вершувала навіть ксенофобічні зусилля Чаушеску. Оскільки 
економічна ситуація в Румунії продовжувала занепадати, НФП 
втрачав підтримку мас, а шовінізм у найбільш непривабливій 
формі ставав останнім демагогічним аргументом керівництва. 
Незакінчена румунська революція не спромоглася створити 
державу закону, а колишні комуністи, переодягнені у відрод
жених демократів, встановили політичний режим, який може 
бути охарактеризований як “тоталітарна демократія” або “дик
татура, що спиралася на народний ентузіазм”43.

Але ентузіазм розвіявся, коли масам відкрилася широчінь 
офіційної брехні. Нові оберти насильства в країні ставали вель
ми вірогідними і не виключена була втрата НФП влади. В 
якийсь момент однією з альтернатив хаосу могло бути повер
нення до передкомуністичної формули правління — консти
туційної монархії. У НФП розуміли цю небезпеку і у грудні
1990 року вигнали колишнього румунського короля Міхая, 
який повернувся з коротким візитом до своєї країни після при
мусового вигнання, що сталося у грудні 1947 року44. Іспансь
кий досвід, знову ж таки, дає можливість для порівняння: ко
жен може побачити переваги конституційної монархії, 
оскільки вона поновлює перервану традицію і впроваджує 
політичну культуру розшарування на чолі з арбітром, який зда
тен забезпечити національне примирення. У грудні 1990 року 
Громадянський альянс випустив заяву, яка закликала до загаль
нонаціонального референдуму з метою вирішення долі консти
туційної монархії у Румунії. Для багатьох румунів король був 
символом нетривалого демократичного експерименту після 
Другої світової війни, а також вірогідним гарантом повернен
ня довгоочікуваної нормалізації суспільного життя. Демокра
тична конституція, прийнята 1923 року, виглядала як легітим
ний фундамент для встановлення плюралізму в країні.
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ЮГОСЛАВІЯ: ЕТНІЧНІ СУТИЧКИ, СЕПАРАТИЗМ І 
ДЕЗІНТЕГРАЦІЯ

Протягом 1990 року Ліга комуністів Югославії відмовилась 
від монополії на владу і зазнала повної ліквідації. Під час 14 
Конгресу партія визнала, що не може користуватися консти
туційними привілеями і зазначила, що у демократичному 
суспільстві жоден не має права на абсолютну історичну прав
ду. Такі поступки були недостатніми, щоб заспокоїти ради
кальних реформістів із Словенії, які вимагали повної реструк
туризації партії. Коли їхні вимоги були відхилені, вони вийш
ли з Конгресу, чим спричинили колапс колись дуже згуртова
ної партії. У травні Конгрес продовжувався вже в атмосфері 
повного конфузу. Лунали заклики до перетворення партії на 
збірну організацію для всіх лівих груп Югославії. Зміна серце
вини і перевизначення статусу відбулися, однак, занадто пізно. 
Тим часом уперті хорватська і словенська комуністичні партії 
зазнали поразки на багатопартійних виборах, і, таким чином, у 
двох найрозвиненіших республіках країни комуністи були 
відсторонені від керівництва. Будучи нездатними витримати 
швидкість змін, від яких захоплювало подих, комуністи нама
галися реорганізувати себе у рух з метою збереження юго
славської федерації. У інших республіках комуністи теж про
довжували втрачати фунт під ногами: у листопаді Ліга ко
муністів Боснії і Герцеговини зазнала поразки від Мусуль
манської партії за демократичну дію, а через місяць маке
донські комуністи програли третій раунд голосування45.

Федеральний прем’єр-міністр Анте Маркович намагався 
протидіяти вже вочевидь непереможним тенденціям і боровся 
за негайні реформи. Він навіть оголосив про намір створити 
загальноюгославський Альянс реформістських сил і тішився 
великою популярністю серед великої кількості громадян, які 
не поділяли ідею повного розколу федерації46. Але ПОЛІТИЧНІ 

розходження і навіть несумісність соціальних і національних 
намірів урядів різних республік продовжували глибшати. В ре
зультаті виборів у Словенії і Хорватії перемогли правоцент- 
ристські коаліції, в той час як у Сербії, найбільшій і найвпли- 
вовішій з республік, комуністи спромоглися залишитися при 
владі. Як загальноюгославська інституція, армія продовжувала 
протистояти сепаратистським тенденціям, але для багатьох у 
Словенії і Хорватії військові здавалися інструментом в руках 
сербського харизматичного лідера Слободана Мілошевіча, 
який мав деспотичні нахили. Тим часом у Словенії комуніст з
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реформістів був обраний президентом, проте парламентські 
вибори виграла правоцентристська коаліція з п’яти партій під 
назвою “Демос” У грудні 1990 року словенці проголосували на 
референдумі за свою незалежність від Югославії, чим показали 
приклад, який став зловісним для майбутнього федерації. Во
ни не обов’язково мали на увазі відділення, скоріше — посту
повий процес, який би дозволив Словенській республіці пере
брати контроль над військовою, зовнішньою і монетарною 
політиками, що були прерогативами федерального уряду в Бел
граді. Деякі словенські офіційні особи шукали формулу конфе
дерації, схожу на Євросоюз, проте інші обмірковували мож
ливість повного відділення. Наприклад, колишній дисидент 
Димитрій Рупел, який після виборів посів місце секретаря за
кордонних справ Словенії, проголошував: “Ця країна розва
люється. Через велику нестабільність, особливо з точки зору 
законності системи, ми змушені шукати нові форми співісну
вання”47. У Хорватії, колишній партизан часів війни і генерал 
у відставці, Франьо Туджман став першим у югославській 
історії некомуністичним президентом республіки. Він пройшов 
як кандидат від націоналістичного Хорватського демократич
ного союзу. Його риторика була не менш збуджуючою, ніж 
войовничі заяви Мілошевіча щодо можливості перегляду існу
ючих між республіками кордонів у випадку створення в Юго
славії конфедерації. Прикрість і підозри, що вже існували між 
сербами і хорватами, були тільки посилені націоналістичною 
кампанією Мілошевіча. Для багатьох у власній країні, як і для 
закордонних оглядачів, сербський президент виглядав як 
цинічний практик популістського авторитаризму, як “пізній 
комуністично-націоналістичний реакціонер, який намагався 
повернути годинник назад, але мав успіх лише у прискоренні 
антикомуністичної балканізації Югославії”48. У червні 1991 ро
ку словенський і хорватський парламенти проголосили неза
лежність своїх республік. Центральним урядом з Белграду було 
направлено ультиматум бунтівним словенським лідерам, які 
пихато відмовились його прийняти. Армія атакувала і захопи
ла публічні установи і приватний сектор Словенії. Для бага
тьох армія здавалася інструментом встановлення сербської ге
гемонії. Країна втягнулася у безладну і інтенсивну боротьбу 
словенських захисників з військовими, було багато вбитих і 
поранених. Компромісу було досягнуто, коли серби погоди
лись з хорватським політиком на посаду президента, але супе
речливі питання, які спровокували кризу, залишалися. Без ра
дикальних змін у конституції країни і визнання складових
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справжнього суверенітету республік Югославія не змогла б ви
жити. В той же час втручання армії у політичні справи — на
справді неоголошений переворот — показало небезпечний зра
зок посткомуністичній Східній Європі.

Колапс югославського комунізму, незворотня політична і 
економічна децентралізація, зростання впливу націоналістич
них рухів, включаючи деякі екстремістсько-шовіністські групи, 
призвели до вибухонебезпечної ситуації, коли військове втру
чання виглядало досить слушно. Косовські албанці пересліду
валися сербами, серби у Хорватії страждали від хорватського 
фундаменталізму, словенців великою мірою приваблювала ідея 
центральноєвропейської федерації, мусульмани ненавиділи 
християн, християни нападали на мусульман, занепокоєння 
серед робітничого класу зростало, майже 2 мільйони 
робітників опинилися перед загрозою безробіття внаслідок 
рішучих економічних реформ — Югославія 90-х була порохо
вою бочкою, вибухові якої можна було запобігти лише жорст
ким військовим переворотом у дусі Піночета. Але навіть за та
ких умов, чи була б така акція гарантією проти подальшого 
сповзання країни до анархії і навіть громадянської війни? 
Ніщо, окрім невдоволення і обурення, не нагадувало утопії 
маршала Тіто, у якій рівні республіки, об’єднані спільними іде
ологією і бажанням, будують соціалізм.

АЛБАНІЯ: ПРОШАВАЙ, СТАЛІНІЗМ?

За ефектом доміно, одна за одною падали колишні ра
дянські країни-сателіти у Східній Європі після революційного
1989 року. Албанія ж виглядала як неприступна фортеця, яка 
стійко трималася під тиском лібералізму і вперто захищала 
сталінську ортодоксію. Промовляючи у листопаді 1989 року, 
лідер комуністичної партії Раміз Алія настійливо твердив, що 
його країна протистоїть змінам, які зініціював Горбачов, і по
переджав всіх, хто шукає нагоди реалізувати ці зміни. Прого
лошуючи дуже подібно до висловлювань таких твердолобих во
рогів реформ, як Ніколає Чаушеску і Фідель Кастро, Алія го
ворив:

Ми надаємо цьому особливого значення, коли приймаємо до ува
ги, що відбувається зараз у країнах Сходу. Там буржуазія і опортуністи 
об’єднали сили уніфікувати їхні тактику і стратегію з метою знищення 
соціалізму як соціального устрою. Використовуючи демагогічні лозун
ги про свободу і демократичні права, вони ігнорують зачаровані маси 
на користь певних антинародних осіб та соціальних прошарків. Під
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гаслом виправлення помилок вони нав’язують закони капіталістично
го суспільства49.

Щоб запобігти зараженню “ревізіоністськими” ідеями, 
спецсдужбою було вжито в Албанії жорстких заходів на почат
ку 1990 року. Але даремно: імпульс змін в інших країнах був 
сильнішим за комуністичну пропагандистську машину. У 
червні 1990 року тисячі албанців звернулися до західних по
сольств у Тірані, а у липні комуністичний режим дозволив їм 
залишити країну50, визнавши тим власну слабкість. У жовтні
1990 року режим отримав нового ляпаса: видатний албанський 
письменник і культова фігура для молоді, Ісмаїл Кадаре, по
просив політичного притулку у Франції. У листі на адресу 
Алія, шанований інтелектуал, який в минулому підтримав роз
рив Ходжи з Хрущовим і зробив свій внесок у створення ліде
рові містичного образу національного героя, констатував:

До сьогодні я намагався пом’якшити режим та ступінь його повно
важень у Албанії. Під час моїх зустрічей і обміну листами з президен
том минулої весни я висловив дуже чітко необхідність швидкої, глибо
кої і повної демократизації країни. Через те, що існує можливість для 
легальної опозиції в Албанії, я обрав таке рішення, якого я ніколи не 
бажав приймати, і якого не раджу нікому51.

Декілька місяців пізніше, відзначаючи початок змін у країні, 
Кадаре декларував, що у випадку з демократичним процесом у 
Албанії “хода змін є справою життя або смерті”52. Співпадаю
чи з такою характеристикою албанських реалій, хвиля сту
дентських демонстрацій спричинила драматичний політичний 
поворот.

Оскільки занепокоєння мас зростало, Алія показав, що зро
бив необхідні висновки з безславного кінця Чаушеску: одно
партійну систему було скасовано, дозволено створення опо
зиційних груп, вдова Енвера Ходжи, Неджмійє, пішла з поса
ди лідера Народного демократичного фронту, вперше після 20 
років пропагування войовничого атеїзму були відправлені ме
си у грецьких ортодоксальних церквах. Символічний кінець 
ери фанатизму відбувся 21 грудня 1990 року. Нагодою була 
111 -та річниця від дня народження Сталіна. Замість тра
диційних тостів на честь ортодоксії вночі на бульвар Сталіна у 
Тірані приїхав кран і погрузив бронзову статую радянського 
тирана на вантажівку так, що його голова хиталася позаду ма
шини53. Невдовзі було сформовано політичні партії, а населен
ня засвідчило підтримку демократії масовими мітингами. Уряд
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дозволив багато партійні вибори у березні, але деякі опозиційні 
лідери помітили використання хитрощів, схожих на дії ру
мунського НФП у його намаганнях заборонити інформацію і 
заплутати населення. Наприклад, Генц Полло, речник головної 
опозиційної Демократичної партії говорив: “Була така доктри
на, таке політичне залякування, що ми вважаємо — часу до ви
борів замало для нас, щоб розвинути альтернативні настрої се
ред більшості електорату. Тому ми уникаємо надмірного оп
тимізму в тому, що переможемо”54. Незважаючи на такі побо
ювання, стало ясно, що правляча партія дійшла висновку що
до необхідності відкидання старих методів терористичного на
сильства і відсторонення албанських лідерів від безком
промісної сталінської моделі, якій вони так ревно слугували в 
минулому. І дійсно, на березневих виборах опозиція виграла 
більшість голосів у містах, в той час як комуністи перемогли у 
сільській місцевості. Це показало, що перехід до плюралізму 
буде тривалим процесом громадянського пробудження, особ
ливо у регіонах, які обмежені інформацією. Другою рисою ал
банських виборів стали систематичні спроби уряду залякати 
опозицію та використати підконтрольні режимові медіа для 
очорнення опозиції. В цьому плані, знову ж таки, була 
схожість між Албанією і Румунією.
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СТРАХИ, ФОБІЇ, КРАХ НАДІЙ:
Східна Європа між етнократією і демократією

Бути об’єктом презирства або зверхньої терпимості з боку пихатих 
сусідів є одним з найболючіших досвідів, якого особистості або 
суспільства можуть зазнавати. Відповідь, часто і “так”, і “ні”, є пато
логічним перебільшенням реальних або вигаданих почуттів.

—Ісайя Берлін

Від Варшави до Тірани, від Братіслави до Софії — Східна 
Європа рухалася від комуністичного минулого до нової ери. 
Сьогодення і майбутнє належало різноманітним національним 
лідерам, від яких залежало, яку будувати політику: демократич
ну чи авторитарну. Ніхто не може встановлювати керівні прин
ципи для такого переходу. Немає жодної методики доказу по
милок, щоб гарантувати пом’якшення цієї гігантської транс
формації. Однак очевидно, що у всіх цих суспільствах бороть
ба точилася між прибічниками демократії і авторитаризму. 
Тріумф останніх міг бути результатом кривавої місцевої і 
міжнародної конфронтації.. З іншого боку, ніхто не може ігно
рувати той факт, що у всіх цих країнах є потужні групи і партії, 
які зберігають плюралістичні цінності і які готові боротися за 
свої переконання.

Для багатьох з мого покоління комунізм здавався безсмерт
ним. Ми зростали у Східній Європі (до якої я відношу також 
Радянський Союз) з вірою у те, що існуючий порядок речей, 
встановлений владою, можна піддати сумніву, але в жодному 
разі не можна радикально зруйнувати. Дякуючи епохальним 
подіям 1989 року, це твердження втратило сенс. Видовище, яке 
розгорталося перед нашими здивованими очима, було ней
мовірним. Вражало диво падіння формації, яка проголосила 
себе втіленням тисячолітніх надій на краще життя. Радикалізм 
у своїй лівій версії був щонайменше бойнею, і не знайшов 
можливості приховати (чи замаскувати) наслідки цієї бойні. 
Цей колапс означав кінець утопічної мрії про всесвітнє 
спасіння і разом з тим, перевинайдення давно забутих ціннос
тей особистої свободи. Закрите суспільство, що його оспівува
ли численні “інженери людських душ”, розпалося під шаленою 
атакою опозиційних сил і було захоплено в полон відкритим
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суспільством з його повагою до різноманітності, меншин і ню
ансів.

Можливо, цей процес розпочався з розвінчання Хрущовим 
сталінського культу (“таємна промова”) на закритому історич
ному засіданні XX з’їзду КПРС. Тієї лютневої ночі 1956 року 
міф про монолітну єдність світового комунізму зазнав смер
тельного удару. Далі були тривалі періоди ескалації і поступок, 
палких звинувачень і шаленої полеміки. У всіх східноєвро
пейських суспільствах містифікація партії, втілена у ролі ко
лективного вчителя, зазнала виклику з боку нових соціальних 
рухів, які не ототожнювали себе ні з лівою, ні з правою тра
дицією. Комунізм сприймався як лицемірство, що замахнуло
ся регламентувати та контролювати людську свідомість і 
людські потреби в ім’я принижуючої ідеології, яку винайшов 
молодий німецький філософ середини XIX століття. З ней
мовірною швидкістю люди здійснили все, що було в їхніх си
лах, щоб звільнитися від гамівної сорочки ідеології, розірвати 
її та створити вільні анклави людського спілкування. В XX 
столітті, коли інформація стала наймогутнішою зброєю, палка 
туга за прозорістю і спілкуванням підірвала переплетіння 
брехні і забобонів, які забезпечували існування комуністичних 
тираній.

Чотири роки тому я брав участь у нью-йоркській конфе
ренції на тему “Виживуть комуністичні держави чи ні? Погляд 
ізсередини”. Це був жовтень 1987 року і горбачовські реформи 
викликали поширений стан ейфорії. Піднесення лідера- 
ревізіоніста до святая святих імперії, здавалося, виправдає ве
ликі очікування стрімких змін. Було очевидно, що межа дозво
леного або, точніше, ліміт терпимості Кремля до експери
ментів з реформами драматично змінюється. Те, що було абсо
лютно неможливе за часів Брежнєва, стало новою партійною 
лінією при Горбачові. Наприклад, лозунг про соціалізм із 
людським обличчям був підхоплений Генеральним секретарем 
Радянського Союзу і проглошений однією з основних цілей 
перебудови. Я пригадую, як добре відомий радянський пись- 
менник-дисидент і аналітик Олександр Зінов’єв іронічно оха
рактеризував свій твір “Крокодили не літають” Міклош Ха- 
расті, угорський інтелектуал і борець за людські права, 
надіслав листа під назвою “Парадигма чоботів”, присвяченого 
монументу Сталіна в Будапешті, де стверджувалося, що то
талітарні чоботи зробили будь-яку надію на лібералізацію про
сто ілюзією. Чеський філософ Іван Світак запевняв, що горба
човські реформи не що інше, як порох в очах, різновид пропа
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ганди, призначений зберегти, а не знищити систему. Румунсь
кий дисидент Міхай Ботез говорив про піднесення націонал- 
комуністичних держав як про один з можливих шляхів розвит
ку, який передбачався навіть за часів Горбачова. На той мо
мент кадарізм, описаний учнями Дьордя Лукача Агнеш Геллер 
і Ференцом Феєром, як просвітницька версія хрущовізму, зда
вався найкращим, чого можна було очікувати для Східної 
Європи. Інші, враховуючи й мене, думали, що новий напрямок 
руху, який указав цар-ревізіоніст з Кремля, зламає бар’єри, що 
десятиліттями заважали тріумфу східноєвропейського “по
встання проти Ялти” (використано усну формулу, запропоно
вану вищезгаданими угорськими філософами). Такий погляд 
було сфокусовано на піднесенні громадянського суспільства у 
більшості країн, включаючи такі фортеці сталінізму, як Східна 
Німеччина та Болгарія.

Великий бунт 1989 року зруйнував багато глибоко вкоріне
них переконань і підштовхнув нас до питання звичайної муд
рості, що притаманна цим режимам. Коли ми розглядали при
чини потрясінь 1989 року, то брали до уваги такі фактори: по- 
перше, переворот був пов’язаний із складною втратою влади 
керуючими елітами регіону. Щоправда, цей феномен розпо
чався ще у середині 50-х років, але досяг свого піку за часів 
глибокого песимізму і навіть відчаю часів брежнєвізму, коли 
соціалізм у його радянській версії здавався малонадійним істо
ричним cul de sac. Комуністичні партії втратили всю довіру до 
себе і зазнали надзвичайного політичного розладу. Всі нама
гання втиснути нове життя у старі догми, всі спроби відтвори
ти те, що католики зробили зі стратегією aggiomamento, не 
спрацювали у Східній Європі. Вже не було кредиту довіри до 
тих, хто пророкував спасіння існуючих структур. Іншими сло
вами, марксистський міф втратив свою неприродну владу і не 
було соціальних груп, зацікавлених в увічненні матриці пану
вання, яка функіонувала протягом десятиліть. По-друге, 
оскільки комуністичні еліти демонстрували їхню повну не
здатність, нові соціальні сили опинилися попереду і запропо
нували альтернативні рішення. У прямому сенсі, це були ви- 
ходці з громадянських суспільств, які колективними зусиллями 
створили паралельні інституції, що кинули виклик урядам, які 
намагалися контролювати всі аспекти людського життя. По- 
третє, розвінчання марксистського міфу і піднесення грома
дянського суспільства були пов’язані з політичною, соціаль
ною, економічною і моральною кризами, що спіткали всі ці 
країни. Найбільш очевидним каталізатором близького колапсу
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було економічне банкрутство державного соціалізму і усвідо
млення того, що тільки вільний ринок може гарантувати еко
номічне відновлення. Командна економіка не встигала забез
печувати населення товарами, що пояснювалось безперервним 
продажем товарів без зиску, що, в свою чергу, знову лягало на 
плечі того ж населення. По-четверте, зовнішній фактор не мо
же бути недооцінений; без радикальних змін у Кремлі і без пе
реорієнтування командою Горбачова-Яковлєва-Шеварднадзе 
радянської міжнародної стратегії, яка включала нову доктрину 
деідеологізації міжнародних відносин, зміни у Східній Європі 
були б значно повільнішими і напевне ніщивнішими і ша
ленішими. Загроза закордонної інтервенції втратила функцію 
стримування, особливо після виведення радянських військ із 
Афганістану. Для громадянських активістів у Східній Європі 
ставало зрозумілим, що Радянський Союз не буде зацікавлений 
у будь-яких нових витівках, які б сплюндрували його новий 
імідж і відносини, що встановилися між Заходом і Горбачовим. 
“Банда чотирьох” — Ніколає Чаушеску, Мілош Якеш, Еріх Хо- 
некер і Тодор Живков склали опозицію реформам, що їх на
дихнув Радянський Союз. З точки зору місцевих комуністич
них еліт такі реформи були непродуктивними, до того ж вони 
(еліти) втратили всі шанси відігравати значущу роль у пе
рехідному посттоталітарному періоді.

Природа зрушення потребує спеціального аналізу, оскільки 
це додатково пояснює ускладнення, яких зазнали країни 
Східної Європи у перехідний період. Між іншим, зазначимо, 
що революції 1989 року кинули виклик фальшивим повнова
женням, заснованим на всеохоплюючій брехні і псевдолегітим- 
ності. Зміни були революційними тому, що одна форма 
політичної влади заступила іншу. Всі ці режими були міфо- 
логізованими диктатурами, єдиною причиною для обіймання 
влади якими була ідеологічно визначена роль робітничого кла
су і його авангарду — партії. Коли це ідеологічне припущення 
було викрито як цілком свідомий раціональний засіб узурпації 
влади некомпетентною і корумпованою бюрократією, не зали
шилось жодної цеглини у фундаменті її існування (окрім стра
ху, апатії та інерції). Зрушення було синтезом двох напрямків:
з одного боку, хвиля антикомунізму і, з іншого — пошук аль
тернативних логічних рішень. Все, що трапилось у Східній 
Європі після 1989 року, було одночасно самоліквідацією ко
муністичної політичної культури (з її традиціями, звичками, 
положенням, менталітетом, цінностями і зразками поведінки)
і, з “позитивного боку”, перевинайденням громадянських
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суспільств (розпорошених і зруйнованих комунізмом) разом із 
структуризацією справжніх політичних форм.

Комуністичні режими привласнили ліву риторику, незважаю
чи на те, що насправді авторитарні диктатури маніпулювали як 
націоналізмом, так і інтернаціоналізмом. Угорщина Кадара була 
дещо іншою, з її усталеною байдужістю до національних сим
волів, що грало на руку опозиції, яка щойно почала підніматися. 
За винятком Албанії, Румунії та Югославії всі були готові підтри
мати радянську інтернаціональну лінію. Це було логічно, тому 
що їхня відмова носила б ознаки антитоталітарної (або, згідно із 
східноєвропейською політичною термінологією, антикомуніс
тичної). Після того, як комунізм перетворив ідеологію на дер
жавну релігію, а ленінська ідеологія сприймалася народами як 
символ їхнього гноблення, повстання можна було охарактеризу
вати як антиідеологічні. Заколоти мали витоки у поширеній руй
нації надій, яка була пов’язана з політичним цинізмом правлячої 
еліти і тому відбувалася ще й у антиполітичній площині. Не
довіра до всього, що діялося за лаштунками сцени, пояснювала 
(за визначенням Макіавеллі) існуючу відразу людей до політич
ної активності. Політика сприймалася як ринкове місце для 
соціальних честолюбців, угодовців, шахраїв та авантюристів. У 
всіх цих країнах існувала загальна підозра до спроб уряду ор
ганізувати особисте життя громадян із втручанням у приватні 
сфери. Цим пояснюються антистатичне і антиієрархічне спряму
вання змін, а разом з тим і труднощі, які виникали при запрова
дженні нових принципів влади. Незважаючи на не дуже часту 
вживаність наступного терміну, існує поточна “анархістська” 
спокуса у Східній Європі, яка йде парарельно пошукам держав
ної підтримки і зветься “патерналістська спокуса”

У Польщі, Угорщині й Чехословаччині підпільні групи та 
рухи були спрямовані спонтанними спалахами невдоволення і 
спричинили ненасильницький колапс комуністичної авто
кратії. Переговори за круглим столом і мирний перехід до плю
ралістичних форм влади в цих країнах були гарантовані віднос
ною зрілістю громадянських суспільств і дезінтеграцією ко
муністичних еліт, що втілилась у неминучий розподіл на “яст
рубів” (сталіністи-консерватори) і лібералів-реформаторів 
(горбачовці). В той же час мала місце напруга між моральни
ми уявленнями (антиполітична точка зору) та інституційними 
зобов’язаннями, що пояснюється певними коливаннями і за
стереженнями всередині колишніх опозиційних груп.

Через те, що громадянське суспільство було недорозвинене 
або кволе у Румунії і Болгарії, і через те, що комуністичні еліти
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були нездатні запропонувати якусь альтернативу власній 
руйнівній політиці, переходи у цих двох країнах істотно 
відрізнялись. В Румунії ейфорія перших днів після Чаушеску 
змінилася гірким усвідомленням того, що Національний фронт 
порятунку, замість ототожнення з антитоталітарними ідеалами 
тільки прагматично і корисливо привласнив їх. У промові на 
конференції під назвою “Влада і опозиція у посткомуністичних 
суспільствах” в Тімішоарі (25—27 березня 1991 року) Ніколає 
Манолеску (один з найвидатніших румунських інтелектуалів і 
на той час голова Громадянського партійного альянсу, політич
ної формації, подібної до чехословацького Громадянського фо
руму) дав такий аналіз ситуації в країні та ідеї, що переслідува
лася:

Ми зробили революцію, яка усунула диктотора, але не знищила ко
мунізм. Старі структури були відновлені під новими назвами. Інколи 
там навіть можна зустріти тих же людей Коли східноєвропейські 
суспільства вважали, що йдуть шляхом реформ, вони мали б знати, що 
переслідують ілюзію. Комунізм не може бути реформований, він може 
бути тільки знищений. І доки останній зародок комунізму не буде зни
щено, наші суспільства не будуть мати ані миру, ані можливості вста
новити демократію1.

На думку Стеля Танасе, іншого впливового румунського гро
мадянського активіста і редактора тижневика Асит (“Зараз”), 
базова суперечність Румунії після Чаушеску полягала у 
конфлікті між ембріональним станом громадянського 
суспільства (яке здебільшого було представлено непарла- 
ментською опозицією) і державою, яка успадкувала тоталітарні 
структури2. Що стосується Болгарії, то там опозиція спромо
глася організувати і втілити рішучу боротьбу. Згідно з вислов
люванням громадської активістки і політичного філософа 
Димітрини Петрової:

Надія на справжній політичний плюралізм мала коріння в усвідо
мленні плинності: процес тільки-но розпочався. Інтереси опозиційних 
груп ще не були чітко визначені, відносини щодо власності не були ще 
конституційними, а ринкові реформи ще чекали на нас попереду. На 
той момент ми жили у відкритій ситуації, а не в системі; ми намагали
ся збагнути це, коли брали участь у створенні політичних стереотипів 
завтрашнього дня3.

У той час інтелектуали зі всіх посткомуністичних країн бу
ли охоплені дослідженням малозрозумілих соціальних і істо
ричних реалій. Комуністи, всупереч їхній інтернаціональній
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риториці, завжди заохочували національну автаркію. Тому для 
громадянських активістів і критично налаштованих інтелекту
алів у всіх колишніх комуністичних державах було життєво 
важливим розпочати відкритий і безперервний діалог. Якщо це 
правда, що Сербія і Румунія відставали від Чеської і Словаць
кої республік у розвитку плюралізму (або, що треба ще довес
ти, Словакія відставала від Богемії, а Сербія від Словенії), то 
попри очевидність всі ці суспільства зазнавали схожих тортур 
через схожі причини. Всі вони були жертвами псевдоунівер- 
сальної теології, згідно з якою безкласова утопія могла і мала 
бути збудована незважаючи на людську волю. Всі вони опини
лися перед потребою створити новий легальний суспільний 
устрій, який отримав процедурне втілення у найважливішому і 
фундаментальному принципі демократії — народовладді. Яск
раве визначення було зроблено Агнеш Геллер, яка поділяла 
точку зору Тімоті Гартона Еша стосовно часто вживаного аргу
менту, що нічого нового (тобто ідеї, інституції або феномену) 
не виникло внаслідок антитоталітарних бунтів у Східній 
Європі: “Політичні революції траплялись або мали місце через 
зміну суверенітетів. За таких обставин політична революція ма
ла місце у всіх колишніх радянських державах-сателітах 1989 
року, коли народовладдя перебрало повноваження партії у всіх 
сферах, щонайменше de jure, якщо не de facto”4.

Всі ці суспільства були позбавлені громадянської культури 
у більшій чи меншій мірі. Повсюдно особистість була репресо
ваною, регламентованою, нею маніпулювали як пішаком. Сьо
годні ці суспільства вже обізнані з перебігом політики як 
вільного простору, де більшість людських рис особистості зна
ходить своє втілення. І, ще одне мусимо додати, всіма було пе- 
ревинайдено цінність революційного досвіду і, як наслідок, 
мораль і первинні джерела політичної поведінки. Тим, хто про
голошував, що жодної нової ідеї не було винайдено під час ан
титоталітарних переворотів у Східній Європі, напрошується у 
відповідь одне — що точно було під час цих повстань (рево
люцій, переворотів, заколотів, бунтів — найкраще визначення 
буде знайдено), так це те, що такі концепції, як народовладдя, 
європейська свідомість, громадянські права і таке інше набули 
нового семантичного значення. Під час таких подій люди ма
ли шанс взяти участь у здійсненні мрії про Велику Республіку, 
або, послуговуючись визначенням Ханни Арендт, вони відно
вили “революційну традицію і її втрачену вартість”5.

Комунізм не можна вважати остаточно мертвим. Щоправ
да, у його традиційних формах, а саме як месіанський міліта
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ристський і фанатичний рух, він зник у історичному значенні. 
Окрім гротескових випадків, коли хтось є невиліковно захоп
леним, ніхто вже не сприймає комуністичну ідеологію серйоз
но. До того ж недавні події в Словакії і Югославії, як і зрос
тання популістсько-авторитарних рухів у багатьох країнах 
Східної Європи, показали, що демократія не стала неминучою 
переможицею комунізму. Однією з поширених ілюзій постко
муністичної ейфорії було те, що ксенофобія та інші спалахи 
племінного, псевдокомунного, містично-романтичного духу 
залишатимуться суто маргінальним феноменом. Якщо еко
номічна ситуація погіршувалася, а нові еліти не в змозі були 
запропонувати переконливих моделей швидких змін, такі рухи 
користувалися моментом. Вони підживлювалися переважно від 
зневірених і розчарованих соціальних груп, не здатних подола
ти травматичний ефект миттєвого розриву з минулим. У 
країнах з численими національними меншинами ці демагогічні 
рухи фали на етнічних невдоволеннях і фобіях. Інколи ми 
відчуваємо хвилююче відчуття історичного дежавю: ли
цемірство та істерія поєднуються з вибухами нетерпимості і не
припустимості. Дійсно, розподільча межа проходить нині між 
проєвропейськими партіями, яких надихнули ліберальні 
цінності, і їхніми противниками, які шукають натхнення у ес
калації понять на кшталт батьківщина, нація, предки і, навіть, 
кровне родство. Конфлікт, якщо можна так сказати, полягає 
менше у суперечці комунізму і антикомунізму, а радше між ко
лективізмом і лібералізмом. Останній є прозахідним, терпи
мим, зацікавленим у діалозі, таким, що підтримує швидку мар- 
кетизацію. Його противники атавістичні, ображені, ксено- 
фобічні, мілітаристські і нетерплячі. Ральф Дарендорф був не 
єдиним, хто помітив ризик сходу з рейок до нових форм дик
татури, не виключаючи і фашизму. Адам Міхник теж писав:

Націоналізм відродився, та ще й разом з конфліктами, ксено
фобією і кошмаром антисемітизму. Історична теорія заговору уможли
вила його повернення... Країни з слабкою демократичною традицією, 
які знаходяться на середині путі повернення до їхньої національної то
тожності, відроджують свою національну історію. Вони мають відрод
жувати те, що в комуністичний період було заборонено, те, що було 
вилучено із сторінок національної історії та з колективної пам’яті. 
Сьогодні триває відновлення навіть того, що найменше заслуговує на 
це, а саме — відновлення таких ганебних злочинів, як колаборація з на
цистами. Вважається, що конфлікт вище за майбутнє посткомуністич
них країн. У цьому конфлікті дехто знаходить схожі терміни, з якими 
добре знайомі по дебатах із Заходом, але фактично то є різні речі. Ви
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токи цього лежать не у конфлікті між лівими і правими, навіть якщо 
це сили на політичній сцені і вони використовують ці терміни для по
значення свого напрямку. Не є це конфліктом і між консерватизмом 
та лібералізмом, як і конфліктом між радикалізмом і уповільненням. 
Це конфлікт через форму нової країни: чи то імітація європейської мо
делі, чи то прямування власною дорогою з метою виробити радикаль
но відмінну модель6.

Думка про ексклюзивність, що її висловили румунські фун- 
даменталісти, часто пов’язана з правлячою формацією країни 
(Фронт національного порятунку) та появою такого феномену, 
як “Партія Ікс” під керівництвом ексцентричного перуансько- 
канадського емігранта Станіслава Тимінського у Польщі. їхня 
ідеологічна складова — погано визначене почуття історичного 
нездужання, відхилення ознак сучасності та культивація 
первісних цінностей доіндустріального аграрного життя. Всі, 
хто захищав інтеграцію у демократичну Європу, стали цілями 
для брудних кампаній і були затавровані як агенти всесвітньої 
сіоністсько-плутократично-масонської таємної змови.

Однак не слід перебільшувати темні кольори на цій картині 
та труднощі, які супроводжували еволюцію від тоталітаризму 
до іншого політичного порядку, побудованого на владі закону. 
Порівняно з 1987 роком тепер ми можемо цілком впевнено 
констатувати, що комуністичні держави не могли вижити, і, 
фактично, не вижили у країнах колишньої радянської 
“зовнішньої” імперії. Ленінські режими впали безповоротно. 
Але спадщина ленінської системи, включаючи культурні і мо
ральні елементи, набагато складніша й неподатливіша, ніж це 
можна було передбачити. Для успішного встановлення відкри
тих суспільств необхідними є такі фактори: перше — створен
ня плюралістичного політичного простору зі справжніми 
політичними партіями. Друге — перевизначення стосунків вла
ди і опозиції через розуміння того, що існування впливової і 
динамічної опозиції необхідне для здорового функціонування 
демократії. Третє — формування політичної еліти (класу), яка, 
попри всі можливі відхилення, буде здатна погодитись з таки
ми беззаперечними характеристиками відкритого суспільства, 
як роль ринку, захист особистості, обов’язкові гарантії для 
меншин.

Але якщо демократична орієнтація як політичний курс в 
цілому не викликає питань у багатьох з цих країн, то ми не мо
жемо замовчувати існування невиголошених страхів, фобій, 
зневіряння, невротичного синдрому, які пояснюють готовність 
багатьох індивідуумів приєднатися до етноцентричних, туман
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но пророкуючих рухів. Як гірко ми знаємо з досвіду Веймар- 
ської Німеччини, демократія не прищеплена проти нападів та
ких рухів. З іншого боку, демократична політика зможе захис
тити себе, коли позбудеться самообслуговуючих ілюзій і визна
чить соціальну та психологічну мотивацію популістського екс
тремізму. Ігнорування цієї мотивації і обмеження себе рамка
ми самовозвеличувальної риторики навряд чи може бути засо
бом для зміцнення перемоги двох останніх років. Якщо ці 
суспільства видерлися з комуністичної трясовини, діапазон на
ступних напрямків руху може коливатися від справжньої демо
кратії до фудаменталістської етнократії.

Таким чином, на додаток до всіх труднощів, створених еко
номічним оновленням, суспільства перебувають у стані 
політичної, соціальної і культурної кризи, що її спричинив ко
мунізм. Щоб запобігти розвитку таких тенденцій рухами, які 
грунтуються на невдоволенні й ненависті, та уникнути появи 
комбінації крайнього правого і лівого “туземних” радикалізмів, 
недосвідчені демократичні інституції мають створити рівнова
гу на рівні соціальної психології. Демократична політика побу
дована не на міфах і емоціях, а на поміркованому і наполегли
вому пошуку тих об’єктивних процедур, які тоталітаризм хотів 
би знищити: відповідальності політичної влади, існуванні неза
лежного правосуддя та інших інституціях, які мають на меті за
хистити, а не принизити особистість. Будівництво таких інсти
туцій перевищує волю політичної партії: воно полягає у недо
торканості індивідуума, тому що поняття свободи коріниться в 
усвідомленні того, що людина народилася вільною і ніякий 
уряд не має права привласнювати собі владу обмежувати цю 
свободу.
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Після 1938 року Йосипу 
Броз Тіто, хорватському 
комуністу, який став 
відомий як Тіто, доручили 
керівництво підпільною 
комуністичною партією 
Югославії. Сповнений 
любові і захоплення до 
Йосипа Сталіна, Тіто 
мріяв стати його 
двійником на Балканах — 
амбіція, яка зрештою 
змусила Сталіна відлучити 
його від міжнародного 
комуністичного руху. На 
фото він сидить поруч з 
д-ром Іваром Рібаром 
після боїв югославського 
руху опору в горах 
північної Чорногорії 1943 
року. Істфото.

Колишній залізничник, 
який провів у в’язницях 
і трудових таборах 
більше десяти років, 
прихильник твердої 
політики, Георге 
Георгіу-Деж очолював 
комуністичну партію 
Румунії з кінця 
сорокових до початку 
шістдесятих років. Його 
протеже Ніколає 
Чаушеску успадкував 
цей пост після його 
смерті 1965 року. На 
фото він зліва, приймає 
поздоровлення з нагоди 
прийняття конституції 
Румунії.
Істфото.



Після Другої світової війни Сталін призначив Рудольфа Сланського 
(другий зліва) Генеральним секретарем комуністичної партії Чехосло- 
ваччини. На фото він, разом із соратниками Антоніном Новотним і 
Мачакавою, приймає першотравневий парад. Сланського та інших 
визначних діячів Сталін звинуватив у сіоністській змові і таємному 
зговорі із західними шпіонськими центрами. Сланський був головним 
підсудним на показовому процесі у жовтні 1952 року; у грудні того ж 
року його було повішено. Істфото.

1952 року Анну Паукер, 
ветерана комуністичного руху, 
яку міжнародна комуністична 
пропаганда весь час вихваляла 
як визначного захисника 
комуністичної ідеї, внаслідок 
чистки було усунено з посади 
міністра іноземних справ і 
члена Політбюро та взято під 
домашній арешт. Змушуючи 
замовкнути Паукер, 
румунський лідер комуністів 
Георгіу-Деж діяв в інтересах 
Сталіна, виконуючи вказівку 
усунути керівників єврейського 
походження. Вона померла 
1960 року, залишаючись 
вірною справі Радянського 
Союзу. Істфото



9 березня 1953 року. Винос труни з тілом Йосипа Віссаріоновича 
Сталіна із Будинку профспілок. Труну несуть (справа наліво): Г. Ма
ленков, генерал Василь Сталін, В. Молотов, маршал М. Булганін, Л. 
Каганович і М. Швернік. Після смерті Сталіна його вірні прихильни
ки у Східній Європі втратили не лише свого керманича, а також засо
би для політичного виживання.
ТАРС від Совфото.



Радянський прем’єр Микита Хрущов розмовляє з югославським ліде
ром маршалом Тіто під час його візиту до СРСР 1956 року. В період 
антисталінської кампанії кінця п’ятдесятих і початку шістдесятих років 
Хрущов шукав шляхи до зближення з Тіто, котрий послідовно і ефек
тивно давав відсіч спробам Сталіна правити всією Східною Європою. 
Совфото.

Генерального секретаря компартії 
Польщі Владіслава Гомулку 
вітають у прикордонному місті 
Бяла Подляска після його 
повернення з польсько- 
радянської наради, що відбулась 
у листопаді 1956 року в Москві. 
Повернення Гомулки до влади 
того ж року після кончини 
прихильника твердої лінії і 
улюбленця Москви Болеслава 
Бєрута ознаменувало 
відродження суто польської 
моделі соціалізму, але не 
призвело до розриву з 
Радянським Союзом, в якому 
Гомулка вбачав потрібного 
союзника проти впливу 
Німеччини на його країну. Хліб і 
сіль з рук його прихильників 
символізує гостинність поляків, 
традицію, що існує ще з X 
століття. Істфото.



Голова Ради Міністрів Імре Надь звертається до сесії угорського пар
ламенту, що розпочав роботу 21 січня 1954 року. Надь замінив вірно
го сталінця Матяша Ракоші на посту прем’єр-міністра після приходу 
до влади Хрущова у 1953 році. Надь намагався вивести Угорщину з 
Варшавського Пакту, який спровокував 4 листопада 1956 року зброй
ний напад радянських військ на гарнізони і військові частини, вірні 
уряду Надя. У червні 1958 році Надь був страчений згідно зі смертним 
вироком. Істфото

Народне повстання, ініційоване особисто прем’єр-міністром Імре 
Надєм, перетворилось у 1956 році на першу демократичну революцію 
у Східній Європі після Другої світової війни. Вона сформувала модель 
і традицію, що мала вплив на всі антитоталітарні соціальні рухи в цьо
му регіоні на найближчі десятиліття. Жителі Будапешта дивляться на 
тіла загиблих після першого дня боїв 24 жовтня.
Інтерфото М ТІ + Угорщина. Фото Томаса Мунка.



У січні 1968 року пленум ЦК Комуністичної партії Чехословаччини 
звільнив Антоніна Новотного з поста Першого секретаря, а на його 
місце призначив відомого реформатора Александра Дубчека. Сповне
ний бажання лібералізувати комуністичну владу, Дубчек, котрий про
тиставив себе Брежнєву та іншим лідерам країн-учасниць Варшавсько
го Пакту, став заручником і був депортований після придушення 
“Празької Весни” радянськими військами у серпні 1968 року. На фо
то, зробленому того ж року, Дубчек на фоні будинку Центрального 
Комітету.
Істфото

Прага. Рік 1968: студенти та 
активісти вийшли на вулиці, 
протестуючи проти 
введення в Чехословаччину 
військ СРСР і частин 
Варшавського Пакту для 
придушення
реформістського народного 
руху. Це покоління, не 
бажаючи більше терпіти 
продажну владу, поклялось 
зробити соціалізм гуманним 
і проголосило свої наміри 
створити організацію, вільну 
від партійного впливу. 
Істфото.



Тодор Живков (у центрі) з Олексієм Косигіним і Леонідом Брежнєвим 
— один із східноєвропейських лідерів, який був по-рабськи вірним ра
дянському керівництву. Живков правив Болгарією з 1954 до листопада 
1989 року, поки коаліція реформістських апаратників на чолі з Пета- 
ром Младеновим і армійських генералів на чолі з міністром оборони 
Добрі Джуровим не змусили його подати у відставку.
Совфото.

Ніколає Чаушеску на фото 
1966 року через рік після 
того, як він успадкував 
керівництво румунською 
компартією від свого 
наставника Георге Георгіу- 
Деж. Чаушеску, який 
спочатку послабив кермо 
влади, аби консолідувати 
свою позицію, правив 
Румунією залізною рукою, 
поки його не скинули, 
віддали до суду і стратили 
разом з дружиною Єленою 
у грудні 1989 року. 
Істфото.

%



Після окупації Чехословаччини радянськими військами у 1968 році 
драматург і активний захисник прав людини Вацлав Гавел відмовився 
залишити країну, продовжуючи боротьбу за громадянські права. Його 
нарис Влада безвладних, що вийшов у збірці самвидаву 1979 року, дав 
стратегію самовизволення для людей, які живуть у суспільствах, де ме
ханізми репресії підступні і одночасно невидимі. Нині він президент 
своєї країни. Це фото зафіксувало Гавела, коли він працював у бро
варні у сімдесяті роки. Іван Варта



Незалежна професійна спілка Польщі Солідарність відкрила нову 
сторінку в історії Східної Європи, продемонструвавши 1980 року, що 
тріщини у, здавалося б, монолітній споруді можна творчо використа
ти. Лех Валенса, електрик із верфі імені Леніна у Гданську -  у 1991 
році обраний президентом Польщі — на фото 1989 року відзначає своє 
переобрання керівником Солідарності.
Фото © Марек Свєзевський/Дельта

Політична кар’єра Адама 
Міхника почалась із 
студентського руху протесту у 
Варшавському університеті у 
шістдесяті роки, пізніше -  участь 
у команді радників Леха 
Валенси. Переривалась серією 
тюремних строків. Міхник 
проявив себе як дисидент, 
філософ, редактор газети і 
сенатор.
Іст Юеропеан Репортер



Серед тих, хто займався 
активною діяльністю на 
місцевому рівні проти 
болгарського диктатора 
Тодора Живкова, був Желю 
Желєв, філософ, якого у 
шістдесяті роки було 
виключено з комуністичної 
партії за опозицію проти 
тоталітарного режиму. У
1988 році Желєв був 
співзасновником Клубу на 
підтримку гласності і 
перебудови, а у грудні 1989 
року його обрано 
президентом
координаційного комітету 
союзу демократичних сил. 
Іст Юеропеан Репортер

Одному з лідерів Вільних 
демократів в Угорщині 
філософу Яношу Кішу 
належить низка 
оригінальних есе про 
стратегію опозиції у 
суспільствах радянського 
типу. Вільні демократи, які 
з 1989 року брали активну 
участь у реорганізації 
політичної системи 
Угорщини, являють собою 
політичну партію, яка 
почалась із контркультури 
самвидаву в десятиріччя 
застою і політичної 
інертності у роки режиму 
Кадара.
Іст Юеропеан 
Репортер



16 червня 1989 року у Будапешті відбулась урочиста церемонія. Понад 
ЗО років Імре Надя та інших мучеників революції 1956 року обливали 
брудом як заводієв контрреволюційної змови. Тепер лідери повстання 
1956 року в Угорщині нарешті удостоїлись гідного перепоховання. 
Надь Пірошка

Свобода і демократія перемогли у Польщі швидше, ніж в інших 
країнах Східної Європи. На фото: агітаційні плакати перед головним 
будинком Солідарності у Варшаві у червні 1989 року під час першого 
туру загальнонаціональних виборів. Переважна більшість поляків 
підтримала кандидатів від Солідарності і відмовила у перемозі ко
муністичним кандидатам. Іст Юеропеан Репортер



У серпні 1989 року у Польщі 
було подолано новий рубіж, 
коли лідер комуністів генерал 
Ярузельський призначив 
Тадеуша Мазовецького, 
визначну постать католицької 
церкви і одного з провідних 
консультантів руху 
Солідарності, новим прем’єр- 
міністром країни. Відомо, що 
цьому рішенню передував 
телефонний дзвінок Михайла 
Горбачова до керівника 
компартії Мечислава 
Раковського, — Москва 
очевидно виражала готовність 
підтримати коаліційний уряд, 
представлений Солідарністю, у 
якому комуністи зберегли 
ключові міністерства оборони і 
таємної поліції.
Юліуш Соколовський/Дельта

29 листопада 1989 року Федеральні збори Чехословаччини скасували 
конституційну статтю, яка узаконювала провідну роль комуністичної 
партії. Таким чином, було відкрито шлях до повного розформування 
штучної владної структури, нав’язаної з допомогою радянських танків 
у серпні 1968 року. 29 грудня Вацлава Гавела було обрано президентом 
Чехословаччини. Праворуч на фото: Гавел і Александр Дубчек після 
оголошення про відставку Політбюро.
Іст Юеропеан Репортер



Румунська революція почалась у місті Тімішоара завдяки мужності 
однієї людини, преподобного Ласло Тьокеша. 15 грудня 1989 року, ко
ли таємна поліція спробувала примусово виселити Тьокеша з його 
приходського будинку, тисячі людей утворили живий ланцюг і влаш
тували масову демострацію проти режиму Чаушеску. Перед різдвом ко
муністичну партію було ліквідовано, а Ніколає та Єлену Чаушеску 
страчено. На фото зображено сцени революційних подій: (верхнє) тан
ки поруч з Центральним університетом у Бухаресті; (нижнє) демокра
ти знімають літери з дошки на будинку уряду.
Радек Сікорський (обидва фото)



Усунення Тодора Живкова від 
керівництва комуністичною 
партією Болгарії (на фото 
видно, коли він йде на суд, що 
відбувся у лютому 1991 року) 
стало сигналом для масових 
вуличних демонстрацій у Софії 
та в інших болгарських містах. 
Народний гнів змусив 
комуністичну партію 
відмовитись від монополії на 
владу та змінити назву на 
Болгарську соціалістичну 
партію — як символічний відхід 
від ленінських догм.
Кредіт. Верхнє: Міхаєла 
Пранчева.

Гелікоптер знімає червону зірку 
з будинку компартії у Софії. 
Праворуч: Іст Юеропеан 
Репортер



ЗМІСТ

Передмова

1. Жертви і відчужені:
Східна Європа докомуністичної доби

2. Діти в імлі:
Від народної демократії до 
“розвинутого соціалізму ”

3. Від відлиги до похолодання:
Східна Європа в роки “реального соціалізму ”

4. Славне воскресіння:
Пробудження громадянського суспільства

5. Суть громадянського суспільства

6. Тріумф безвладних:
Початок і динаміка бурхливих змін 
у Східній Європі

7. Родові потуги демократії

Епілог: Страхи, фобії, крах надій
Східна Європа між етнократією і демократією

Бібліографія
Індекс
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