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рецепція Комунізму й сучасний уКраїнсьКий проєКт

Розвал Совєтського Союзу на початку 1990-х рр. минулого сторіччя й завершен-
ня совєтського проєкту з побудови комунізму знаменував завершення цілої доби 
в історії Європи й світу загалом. Новочасна альтернативна модель історії потребу-
вала віддалення від комуністичної постдоби з її ортодоксальними схемами мислен-
ня й канонічними моделями поведінки та актуалізувала проєктування нових іден-
тифікаційних практик. Сучасний український проєкт, який оприявнюється в со-
вєтському, бо з нього виростає і йому протистоїть, — це національний інваріант 
такої моделі 1. Зайве твердити, що процес віддалення/відсторонення/ «перетворен-
ня» комуністичного минулого достатньо довготривалий і болісний, його результа-
тивність залежить від міри органічності й прив’язаності до комуністичних ідеалів. 
Найперший і найпродуктивніший варіант — це формування відповідних рецепцій 
комунізму.

У сучасній Європі можна чітко простежити три ключові парадигми рецепції 
совєтського комунізму. Їх аналіз — шлях до унаочнення теоретичних і практичних 
стратегій українського проєкту. продуктивне дослідження цих стратегій передбачає, 
на наш погляд, використання компаративістського підходу. Він дозволить оприяв-
нити вписуваність українського проєкту в три парадигми, заявлені в практиці різних 
країн, проаналізувати генетичні й типологічні зв’язки з ними, визначити національ-
ну специфіку проєкту й описати його інтелектуальний і культурний потенціал на тлі 
загальноєвропейської політичної картини світу.

першу парадигму проєктують західноєвропейські країни. Щоб зрозуміти її осо-
бливість, варто ще раз обумовити той факт, що це інший, оперуючи совєтською 
лексикою, «буржуазно-капіталістичний» світ, який не мав безпосереднього досвіду 
в розбудовуванні комуністичних ідей на рівні державної практики. Тому така рецеп-
ція завжди опосередкована, зовнішня й «безстороння».

Відомий французький совєтолог Ален Безансон, аналізуючи західну рецепцію 
совєтського комунізму, указує на її компаративний характер. Він наголошує, що 
комунізм завжди порівнюють із нацизмом як іншим варіантом тоталітаризму. по-
рівняльний аспект уможливлює відповідну аксіологічну низку: лише нацизм визна-
но абсолютним злом, комунізм уважають злом відносним. Цей феномен дослідник 
пояснює тим, що нацизм відкрито проголошує ідеали, гідні осуду, тоді як комунізм 
важче збагнути, бо він на позір відданий ідеалам справедливості, рівності, свободи. 
Комунізм перестав бути загрозою для Заходу, а його філософія не стала об’єктом 
критичної рефлексії, звідси — позірну орієнтацію комунізму на загальнолюдські 



180 Схід / Захід. Випуск 13–14. Спеціальне видання

цінності сприймають як даність. Тому до поняття «комунізм» на Заході ставлення 
шанобливе, зазначає А. Безансон. Він також стверджує, що «всі без винятку західні 
країни вирішили амністувати комуністичне минуле, швидко піддавшись амнезії» 2. 
Безумовно, позиція А. Безансона потребує детальнішої арґументації, вивчення 
різних векторів оприявлення цієї рецепції на рівні державної політики, наукової 
рефлексії та масової свідомості, однак ключові моменти все ж описано достатньо 
переконливо.

Аналіз західного варіанту дає найменше матеріалу для генетичного чи типоло-
гічного підходів в осмисленні українського проєкту. Однак цей аналіз максимально 
його актуалізує. Український проєкт, який пов’язаний із відповідним оприявленням, 
аналізом та оцінкою совєтської історії, закоріненої в національну пам’ять, мусить 
зреформувати сьогочасну «оптимістичну» рецепцію комунізму, притаманну західно-
європейської свідомості, «реконструювати» ключові історичні події та їх аксіологіч-
ну парадигму (прихід більшовизму в Україну, Голодомор, чистки 30-х рр. ХХ ст., 
Друга світова війна), у репрезентації яких «український голос» подосі не гучний. 
У цьому випадку український проєкт рецепції комунізму концептуально важливий 
як для формування неупередженої історії Європи у ХХ сторіччі, так і для програму-
вання новочасних політичних тактик.

На рівні практичного продукування стратегій український проєкт співвідносний 
із двома іншими парадигмами: центральноєвропейською (представлена країнами 
«пізньої комунізації» «від Вісли до Берлінської стіни») і проросійською (новочасна 
російська ідеосфера — Росія разом із сателітами, насамперед Білоруссю). Обидві па-
радигми (Україна як їх дієва «частка») оприявнюються на теренах, заражених кому-
ністичним минулим. Відтак рецепція комунізму пов’язана безпосередньо із власним 
досвідом і новочасним конструюванням пам’яті. Вона стосується як антропологічних 
проєктів, пов’язаних із феноменом совєтської свідомості, так і політико-ідеологічної 
площини, яка передбачає формування відповідної державної стратегії.

Центральноєвропейська та проросійська моделі чітко демонструють два вектори 
у політиці щодо комуністичного минулого. Якщо для країн «пізньої комунізації» со-
вєтське оприявлення комунізму — це, оперуючи метафоричною мовою, «past 
Indefinite», то для постсовєтських країн — «present perfect». Як зазначає Галина Єль-
шевська, «те, що сталося в минулому сторіччі, ще перебуває в активному «present 
perfect» стосовно сучасності» 3. Тобто постсовєтське зовсім не означає антисовєтське 
чи «щось інше, аніж совєтське». Сергій черняхівський уточнює: «[…] термін “постсо-
вєтське” радше означає не “не совєтське”, а навпаки, “те, що випливає із совєтсько-
го”, “базоване на совєтському”» 4. Совєтське, зазначає дослідник, — це “весь той світ, 
який був створений у країні за сімдесят років соціалістичного експерименту» 5. І досі 
совєтське в постсовєтському світі розуміється як константа сучасного соціопростору, 
як «наше», спосіб самоідентифікації, що уможливлює онтологічну саморепрезентацію, 
тоді як для несовєтського світу він уявляється «чужим» і «ворожим».

Різновекторність центральноєвропейської та російської парадигм позначена 
насамперед на рівні державних стратегій. Центральноєвропейська модель спрямо-
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вана на те, щоб ізолювати комунізм завдяки цілому комплексові заходів, які декла-
рує державна політика й активно підтримує народ. Російська модель, навпаки, по-
будована на адаптації інституційних механізмів, задіяних у совєтському комунізмі. 
Л. Ґудков констатує, що «ідеологічно основа легітимності російської влади полягає 
саме у збереженні ізоляціонізму, механізмів мобілізаційного суспільства, підтриман-
ні в масі уявлень про вороже антиросійське оточення, змову західних країн проти 
Росії, їхні повсякчасні зусилля послабити Росію, «поставити на коліна», зробити 
залежною від зовнішніх сил». І далі: «Неможливість проведення послідовної полі-
тики десовєтизації, за взірцем Німеччини після розгрому нацизму чи дефашизації 
в Італії, зумовлена тим, що нова російська еліта була продовженням чи видозміною 
старої номенклатури. Відтак Росію було визнано спадкоємицею СССР, а отже, було 
збережено ідеологію великої держави та її інститутів […]» 6.

пояснення різновекторності парадигм в оприявленні комуністичного минулого 
лише відмінністю в державній політиці та інституційній системі видається неповним, 
якщо не враховувати їхніх адептів. Вихід із зони комунізму для практично всіх цен-
тральноєвропейських країн уможливився завдяки активності й опору народу. Це 
була завойована свобода, а важливіше — відбулося звільнення свідомості. У совєт-
ському світі ситуація радикально інша. потуги ідеологічної машини совєтської 
цивілізації мали значний результат — совєтську людину таки було сформовано, вона 
почувалася цілком гармонійно в совєтскому світі 7. Совєтологи стверджують: можна 
з певністю твердити, що у 70–80-х рр. ХХ ст. формується феномен совєтського на-
роду й совєтської нації — специфічної нації, яка ототожнює себе з єдиним союзним 
простором. Очевидним є висновок: зникання СССР із політичної мапи світу — це 
наслідок загнивання системи, а не вибір народу, який став «совєтським».

Видається правомірним стверджувати, що аналіз феномену «совєтської людини» 
оприявнить усю складність і багатоаспектність постсовєтської ситуації, унаочнить 
генетичні зв’язки українського проєкту з російською парадигмою. Совєтську люди-
ну в постсовєтському просторі чітко вписано до відповідої картини світу, яка визна-
чає совєтизм як корпус ідеологем та їхнє інституційне оприявлення 8, совєтськість 
як онтологічний критерій, морально-етичну парадигматику й комплекс характерис-
тичних поведінкових ознак, совєтчину як територіально-психологічний ареал по-
бутування.

Феномен совєтської людини позначає логіку спадкоємності між совєтським 
і постсовєтським. причину розвалу Совєтського Союзу Л. Ґудков убачає в розірван-
ні самої системи тоталітарних інституцій, усуненні КпСС, КҐБ, Держплану, які 
забезпечували цілісність і взаємозв’язок органів тотального контролю та перероз-
поділу. Однак соціальні інституції (армія, прокуратура, суд, органи регіонального 
й місцевого самоуправління) залишилися загалом неторканими, тобто інституційно 
система не оновилася. Обумовленість цієї ситуації дослідник коментує так: «За 
опертя нинішній соціальній системі править особливий культурно-антропологічний 
тип “совєтська людина”, адаптована до тоталітарної системи, навчена існувати 
всередині корупційної держави, а отже — і самі механізми знижувальної адаптації» 9. 
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Так означується совєтизм як ідеологемний та інституційний корпус побутування 
совєтської людини.

Совєтськість як комплекс онтологічних вимірів — теж одна з констант совєт-
ської людини, яка живе в постсовєтському світі. постсовєтський простір так 
важко виходить із зони комуністичного через феномен совєтської людини, яка 
належить минулому, ним зумовлена й доконечно ув’язнена. переконливо-
ілюстративною є самореконструйована історія Ґеоргія Ґачева, російського совєт-
ського інтелектуала. 1995 р. вийшов один із перших збірників, присвячених менш-
більш неупередженому досліджнню соціалістичного реалізму «Знайомий незна-
йомець», де було вміщено статтю Ґачева “Я — совєтська людина”, що виходила за 
рамки академічної науки й наближалася радше до жанру автобіографії, пронизаної 
думкою про те, що совєтськість живе в авторові й визначає його сутність. пара-
доксальним є те, що Ґачев змальовує трагічну історію своєї родини, яка зазнала 
втрат протягом доби репресій, умовчуючи, однак, напевно, тяжкий шлях власно-
го самостановлення в статусі сина ворога народу, і прославляє совєтську систему, 
яка забезпечила його самореалізацію.

Моделювальний характер даного тексту полягає, проте, не в особливостях його 
фактології, хоча вона вражаюча й по-своєму показова, бо знаменує процес одержав-
лення людини, який витісняє власне людський трагічний досвід, радше — у спосо-
бах аналітичної реконструкції онтології совєтської людини. Слід відзначити й те, 
що до аналітизму додається мітологічна семантика, яка сприяє утворенню захопли-
вої розповіді про народження й формування нової совєтської людини.

Ґ. Ґачев стверджує, що реальний інтернаціоналізм совєтського життя — це «суб-
страт його виникнення», бо революційна Росія уможливила зустріч його батька-
політеміґранта з Болгарії та матері-єврейки з Мінська. «Золота пора дитинства» 
пройшла в 30-ті, «коли мітологія Революції і Громадянської війни живила душу 
звитяжним епосом: “чапаєв” — кінофільм, “Як гартувалася сталь”, життєрадісні 
пісні Дунаєвського й хору п’ятницького»10. Совєтська людина Ґачева має “пісенну 
й музикальну душу”, “просякнуту темпоритмами й мелосом совєтської епохи”, вона 
звикла існувати в забезпеченому державою побуті. Автор статті наголошує: «[…] мені 
багато забезпечено без зусиль із мого боку: помешкання, їжа, […] робота, освіта собі 
й дітям, медицина безоплатна, путівка до будинку відпочинку й піонертабір» 11.

У цьому разі актуалізовано відповідні антропологічні терміни. Совєтську люди-
ну науковці кодифікують як тип інфантильної дитини, світ якої наперед визначає 
влада, продукуючи сценарії поведінки. Сучасну людину вкинуто у вир ринкових 
стосунків, які вимагають «дорослої» активності й відповідальності, і вона носталь-
гійно сумує за втраченим «совєтським» дитинством. Ґ. Ґачев цілком відповідально 
констатує: «Так, совєтська людина має самопочуття “хлопчика, не мужа”: з дитинства 
й підлітковості не виходить — навіть у юність, не кажучи про роки мужності й само-
опірності повної […]» 12.

Визначальними рисами совєтської людини він називає здатність «не думати 
про гроші й не рахувати їх» («А коли що — так мої діти отримували безоплатні 
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сніданки в школі, як діти батьків, що отримують нижче прожиткового мініму-
му» 13), невміння заробляти гроші, жити в пришвидшеному темпі («Так, я со-
вєтська людина, — із уповільненими реакціями, не пристосований до змагань-
конкуренції Ринку» 14). Натомість Ґачев моделює совєтську людину як філософа-
мрійника, який, маючи розкіш вільного часу, поклоняється Любові, природі, 
Культурі, Творчості.

Ґачев-філософ пропонує розглядати два етапи в совєтській історії. перший — 
драматичний (сталінізм), другий («відлига», «застій») період уможливив життя 
«в спокої й дітонародженні, у культурі та творчості, уможливив користування 
благами соціалізму». Обумовлюючи драматизм першого етапу, він наголошує на 
його типологічності — кожна історична подія (заснування Риму, Французька рес-
публіка) починалася із крові. Так тоталітарна совєтська свідомість «виправдовує» 
себе і світ, у якому живе, що диктується онтологічно. «Моє життя вкладене в рам-
ки совєтської доби», — констатує Ґачев, гніваючись, «і коли нині цю добу про-
клинають, то плюють у мене: значить, я — такий негідник, гад, ницість, коли міг 
тут існувати» 15.

Самопроєкція, сконструйована Ґачевим-інтелектуалом, не унікальна. Без 
перебільшення можна стверджувати, що вона типова для масової постсовєтської 
свідомості, приміром, українського взірця. показовим є сюжет у телевізійних 
новинах 16, де йшлося про проблеми демонтажу статуї Леніна в українському міс-
течку. Інтерв’ю давала жінка, яка виступала проти знесення статуї. Свою позицію 
вона мотивувала не симпатіями до ідей вождя пролетаріату, а символічною роллю, 
яку ця статуя Леніна відігравала в її житті: тут її приймали в піонери й комсомол, 
тут вона ритуально покладала квіти в день весілля, ті ж процедури пережили біля 
статуї її діти. Тож демонтувати статую для цієї жінки означало перекреслити її 
життя. Відтак умотивованим є висновок: приналежність совєтської людини до 
системи й відданість їй цементували совєтську цивілізацію, оприявлення якої на 
рівні світоглядних орієнтирів уможливлюється й сьогодні — совєтське живе з нами 
й у нас.

Цілком зрозуміло, що сучасну постсовєтську ревізію комунізму орієнтовано 
передовсім на деконструкцію совєтської онтології й відповідних світоглядних орі-
єнтирів. по-перше, актуалізується ревізія морально-етичного поля. Аналізуючи 
морально-етичні принципи в совєтській цивілізації, З. Антонюк використовує ди-
ференціацію В. Лефевра, яка виділяє дві етичні філософії. перша ґрунтується на 
ідеї, що компроміс між злом і добром є злом, її скеровано безпосередньо на індиві-
да. Друга — на ідеї, що компроміс між добром і злом є добром, її скеровано на пев-
ного групового посередника і її наразі пов’язують із комуністичною ідеологією та 
фашизмом. Цю філософію найповніше оприявнено в моральному кодексі будівни-
ка комунізму.

подолання тоталітаризму, закоріненого у світоглядній та моральній царині 
людини, уможливлюється, на думку З. Антонюка, завдяки наверненню на першу 
етичну систему. Тому дослідник виробляє «моральний кодекс руйнівника комунізму», 
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він свідчить, що пріоритет «звичайної» моралі, фаховість і патріотизм є основ-
ними формантами постсовєтського морального кодексу 17. Окрім того, З. Антонюк 
пропонує пройти ініціацію «злочину й кари», він наголошує: «Маємо, чесно 
усвідомивши, що ми сьогоднішні, всі походимо “зі збільшовиченої ери”, рішуче 
і беззастережно прийняти вину в тому тоталітаризмі на себе» 18. про потребу 
очищення твердить А. Безансон, пропонуючи Україні «очищення історичної 
пам’яті» 19.

М. Мінаков орієнтує цю проблему на «особистий вимір», акцентуючи на по-
требі люстрації як психотерапевтичного катарсису не лише для спільноти, але й для 
кожного окремо. Відсутність люстрації стала визначальним чинником сучасної 
України та спричинила драму ідентифікації. «[…] не люстрація уможливила, скажі-
мо, позицію людини, котра брала активну участь як радянський офіцер у військовій 
операції в чехословаччині 1968 р. після 1991 р. така людина щиро звинувачувала 
радянський лад у злочинах проти чехів. […] Відбувся ідеологічний симбіоз, коли 
особистий вибір нової ідентичності ставав підставою для звільнення від відповідаль-
ності за вчинки в радянські часи», — коментує М. Мінаков 20.

Інший варіант памяті/очищення пропонують литовці 21, пропагуючи «екскурсії 
в совєтське минуле». Мандрівку в совєтське минуле можна здійснити в совєтському 
бункері, розташованому в містечку Неменчине за 25 км від Вільнюса. Основна ідея 
цієї екскурсії/шоу/вистави — повторне переживання совєтського минулого через 
ритуали. Тобто відвідувачі не просто споглядають, а безпосередньо беруть участь 
у ритуальній реставрації совєтського життя. Вони перебувають на церемонії під-
няття совєтського прапора, відповідають на питання перед портретом Леніна, від-
відують совєтську крамницю для іноземців «Берізка», знайомляться з усіма атрибу-
тами, які характеризують 1984 рік совєтської ери. Організатори цього видовища, 
окрім економічної вигоди, мають на меті соціополітичну, вони сподіваються, що 
екскурсія «слугуватиме пересторогою для мешканців країни, де, як і в інших країнах 
Балтії, серед тих, хто вважає себе обмеженими у своїх правах, усе ще сильна носталь-
гія за совєтськими часами» 22.

В Україні поки що не апробовано жоден варіант «очищення». Навіть більше — 
совєтське продовжує формувати постсовєтську картину світу, передовсім на рівні 
часо-просторових координат. Так, ритм життя сучасної людини визначає система 
совєтських свят, починаючи від менш ідеологізованого 8 Березня, що практично 
безуспішно намагаються витіснити Днем матері, так і найбільшими ідеологічно-
релігійними совєтськими святами — днем народження Леніна та днем Жовтневої 
революції, які обов’язково згадують ЗМІ, констатуючи таким чином їх непромину-
щість для постсовєтського часу. просторовий рівень совєтськості сучасного україн-
ського світу означують скульптури Леніна та інших вождів совєтської доби, які на 
візуальному рівні позначують совєтськість як територію. Ідеться і про царину до-
мінування владно-ієрархічних стосунків, і про організацію топографії — своєрідної 
«совєтчини» чи «совєтії». Для унаочнення проблеми слід проаналізувати основні 
етапи її становлення.
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Відцентрова організація совєтського простору формує візію про цілісність і гар-
монійність тоталітарного світу. Функцію центру на різних онтологічних рівнях — 
топографічний не виняток — виконувала/нує Москва. Архітектура сталінських 
висоток знаменувала монументалізм і грандіозні досягнення совєтської влади. Ста-
лінське метро — це окрема країна здійсненого комунізму, де станції документують 
славу совєтської держави. Московський простір совєтського увічнює кічевий стиль 
Красної площі, де воєдино злилися ідеї російського царства, імперської претензій-
ності й совєтського монументалізму.

Від Москви йдуть чіткі вектори на схід, який ушляхетнено Байкало-Амурською 
магістраллю, і на південь, де розроблена цілина. Совєтське топографічно універса-
лізувалось, пов’язуючи північ і південь у символічно єдину територію. Воно завжди 
позначає максимум. Совєтське плато — найвища частина східної Антарктиди й най-
холодніша частина материка. Є принаймні два селища «Совєтське» у Криму (ще 
одне — у Харківській області). Одне явно призначене викликати асоціації з раєм. 
Житлова забудова розташована в зоні гірських лісів, де росте унікальна кримська 
сосна, і є фіто-санаторною зоною. понад 50 видів рослин, які зростають у цьому 
районі, занесено до червоної книги.

Один із найпотужніших векторів спрямовано на захід. Відбудовані по Другій 
світовій війні Київ, а особливо Мінськ і досі зберігають магію совєтського. Най-
більше топографічних (чи вужче — архітектурних) експериментів припало на поль-
щу — так її активно долучали до совєтського проєкту.

Реінкарнація Варшави після війни стимулювала міт про місто-Фенікс, яке за-
вдяки совєтській владі постає з попелу. палац культури й науки, зведений у Варша-
ві, слугував новою комуністичною точкою опори, руйнуючи пріоритети костелу 
й католицької культури загалом. Таку ж функцію покликана виконати й Нова Гута — 
місто-супутник Кракова. Краків — старовинне місто католицької культури — сим-
волічно усувалося з «мапи свідомості» за рахунок розбудовування міста комуністич-
ної мрії. Нова Гута мислилася як потужне індустріальне місто, взірець комуністич-
ного побуту. Алея троянд, широкі вулиці, однотипні будинки мали символізувати 
добробут і велич комуністичного сьогодення.

Символічно мовлячи, усю Європу можна розглядати як оприявлення комуніс-
тичної топографії. часова «тривкість» топографічного зумовлює той факт, що 
Європа й досі означена комуністичними локусами, оприявленими у відповідних 
ідеологічних пам’ятках. Територію від Сибіру до центральної України організова-
но в єдине ціле скульптурами Леніна, які маркують світ як свій і наш. Столиці 
західних держав (Берлін, Відень, Будапешт) як завойовану територію позначено 
пам’ятниками-монументами совєтським визволителям, які, згідно з совєтською 
ідеологією, визначили поворотний момент в історії західних держав.

Новочасна проблема, яка оприявнює посткомуністичну ситуацію, полягає в ре-
цепції цієї топографії. Для центральноєвропейського світу — це радше рудименти, 
«сліди» колишньої доби, які не зачепили Історії. примітною в даному разі є пам’ятна 
дошка на честь генерала Конєва, визволителя праги, яку встановили в центрі міста 
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на славнозвісній ратуші, біля якої щогодини збирається тисячний натовп, щоб по-
милуватися старовинним годинником, справжнім витвором мистецтва, що знаменує 
торжество людського розуму й майстерності, непідвладні вікам. Годинник — це іс-
торія, яка промовляє до сьогодення, дошка — лише знак цієї історії, що втратив свою 
колишню актуальність.

Кореляція «історія» та її «рудименти» більш ніж очевидна. Ще зримішою вона 
стає в порівнянні з Красною площею: те, що центральна Європа марґіналізує, 
Росія централізує. Старовинний Кремль і собор Васілія Блаженного як об’єкти 
туризму, видається, «програють» щодо відсотка відвідуваності Мавзолею й мо-
гилі Невідомого солдата. Інтриги цим комерційним (бо працюють на совєтську 
історію) і некомерційним (бо це чи не єдині видовища в центрі Москви, які, як 
і єдина на Красній площі вбиральня, є безкоштовними) проєктам додає ритуаль-
ність. Мавзолей є місцем сьогочасної прощі, біля якого щоранку, як і в «добрі 
совєтські часи», гуртується тисячний багатонаціональний натовп спраглих по-
дивитися на вождя всіх народів і Кремлівську стіну — цвинтар/храм совєтського 
на Красній площі. Так само і щогодинна зміна варти біля могили Невідомого 
солдата є найбільшим видовищем центру столиці Росії, яка викликає шалений 
ажіотаж у туристів.

процес відсторонення від комунізму центральна Європа почала з топографіч-
ного експерименту: вона активно музеєфікує комунізм. Його поселяють у відповід-
не ґето на взір парків совєтського періоду. Для прикладу, парк Грутаса в Литві, де 
зібрано пам’ятки совєтського часу, чи згаданий литовський бункер, парк Мементо 
в Будапешті, де можна ознайомитись із особливостями угорського комунізму.

примітними є також музеї. Зокрема, музей терору в Будапешті, де комунізм 
розглядають у спілці з німецьким фашизмом — тенденція назагал притаманна цен-
тральноєвропейській рецепції комунізму. Комунізм уписується в глобальну про-
блему тоталітаризму як феномену ХХ ст. й отримує додаткові неґативні оцінки, 
пов’язані з осудом нацизму. Цікавим є також музей комунізму в празі, дуже грамот-
но оформлений. поземну композицію обумовлює логіка входження, побутування 
й виходу із зони комунізму, доземну — експозиції з різних царин життя (школа, 
молодь, спорт, сільське господарство, промисловість, торгівля, спецслужби тощо). 
Комунізм, відтак, отримує чітке місце прописки — це музей, кордони якого закри-
то назавжди. Відбувається процес «капсулювання» комунізму та його символічного 
відторгнення.

Слід зауважити, що наближення до центральноєвропейської моделі відсторо-
нення від комунізму в колишніх совєтських республіках позначено прагненням 
децентралізації й замикання совєтського на певних теренах. показова в цьому ви-
падку дискусія довкола перенесення поховань совєтських воїнів із центру Таллінна 
на цвинтар. Для Росії, яка болісно переживала цю процедуру й відреагувала полі-
тичними та економічними санкціями, це означало символічне «відривання» Таллін-
на від спільної історії.
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Активно працює на «відривання» естонський проєкт зі створення всесвітнього 
музею комунізму вкладення естонським парламентом коштів у Вашинґтонський 
меморіал жертвам комунізму. Топографічне «відривання» від комунізму відбуваєть-
ся також за рахунок спокути. Головні маґістралі Нової Гути названо на честь Івана-
павла ІІ й «Солідарності», поставлено скульптури борцям за незалежність, побудо-
вано костели.

«Заморожений» комунізм західна культура не кладе на полицю історії, але ак-
тивно використовує, транспортуючи в царину економічного зиску. потужно рекла-
мують також комуністичне ґето. Для прикладу, інформацію про парк Мементо 
в Будапешті подано в довіднику на ключових місцях — звороті та внутрішній роз-
гортці. У ньому зазначено: «Велетенські пам’ятки комуністичної диктатури. Остан-
ній погляд за залізні лаштунки. Одне із найцікавіших видовищ Будапешта. пам’ятне 
місце падіння диктатур. Єдина колекція комуністичних пам’яток, скульптур у Схід-
ній Європі». подібна рекламною стилістикою й інформація про парк Грутаса: «На 
великій території розміщено демонтовані пам’ятки совєтського часу, які доправле-
но сюди з великих і малих міст Литви. Стільки скульптур ідеологізованого змісту 
в одному місці — унікальне явище у світі. познайомтесь зі спадщиною литовського 
монументального мистецтва».

До речі, похід до музеїв чи парків комунізму — задоволення не з дешевих. Від-
відини литовського бункера коштують 35 євро, екскурсія в Нову Гуту на совєтсько-
му автомобілі — 40 доларів. Квиток до празького музею комунізму в 1,5 раза до-
рожчий, ніж, приміром, до Національного музею. примітним є також розташу-
вання цього музею: у самісінькому центрі міста. Точна дислокація більш ніж 
промовиста: “above Mc Donald’s, next to Casino”, що ще раз підкреслює його ви-
ключно комерційний характер. Отже, слід ще раз наголосити, що культура цен-
тральноєвропейських країн відшкодовує втрати шляхом ритуалізації процесу 
«продажу» комунізму.

Так, і на постсовєтському просторі комуністичне продають як товар. Однак тут 
ситуація інша, вона актуалізує проблему «економічного совєтофільства». Останнім 
часом у Росії відбувається економічна мобілізація совєтського. Знакова в цьому 
разі назва статті «Як продати совєтське» 23. У посткомуністичному світі комуніс-
тичне, переважно совєтське, стає товаром, певним брендом і потрапляє в зону 
прибуткової комерції. Футболки й матрьошки із зображеннями комуністичних 
вождів, совєтські нагороди, предмети вжитку давно стали джерелом вигідної тор-
гівлі. Совєтський брендовий крам почали реєструвати як товарні знаки. Цукерки 
«Мішка косолапий», вода «Тархун», горілка «Столічная», печиво «Юбілєйноє», 
цигарки «Біломорканал», плавлені сирки «Дружба» отримали російську прописку. 
Найбільша боротьба розгорнулася довкола бренду «Совєтського шампанського» 
(«Совєтське шампанське: від ностальгії не втекти», «Совєтське і шампанське»), 
його фінал на символічному рівні більш ніж промовистий: «Бренд “Совєтське 
шампанське” віддали виробнику “путінки”» 24.
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Якщо в Центральній Європі потужним є ефект відсторонення (іронізування, 
перегравання), то в Росії відчувається неприховане замилування совєтською добою. 
Видавництво «Контакт-Культура» протягом кількох років видало значну кількість 
совєтських плакатів, передовсім сталінської доби, у вигляді листівок, які можна 
придбати в будь-якій книгарні і які вочевидь адресовано не лише фаховим до-
слідникам, а й широкому колу покупців. Таку рекламу совєтського підтримують 
і безплатним відвідуванням мавзолею Леніна, до якого, як і в радянські часи, 
шикується величезна черга, символічно підкреслюючи непроминущість совєт-
ського часу.

Симпатію до совєтського педалюють потужним ностальгійним імпульсом. ЗМІ 
повідомляють, що мандрівники за полярним колом знайшли бюст Лєніна і, розчу-
лені, на згадку сфотографувались. У день народження Леніна таксисти Єкатєрін-
бурґа проводили акцію: возили пасажирів за совєтські гроші. Уже кілька прикладів 
свідчать про потужне педалювання симпатії до совєтського, апогеєм якого є спроба 
реінкарнації Сталіна як вождя народів у номінації «Ім’я Росії».

Маси активно скеровують дискурсом загальнодержавної політики імперського 
штибу. Аналіз дискурсивних практик сучасної російської політики науковцями-
лінґвістами оприявнює їх спорідненість із совєтськими. Їх зближує розуміння по-
літичного документа як священного тексту, постулювання образу ворога, вирізнен-
ня свого й чужого, секуляризація й паразитування на християнських категоріях. 
Таким чином, сучасний дискурс своєю тактикою нагадує Lingua Sovietica. подібну 
ситуацію спостерігаємо й у Білорусі.

Вочевидь, і російська влада, і масова свідомість почуваються достатньо комфорт-
но в совєтському, яке продовжує бути потужним ідентифікаційним кодом, котрий 
педалюють зусібіч. Так, клуб вихідців із пострадянських республік у пенсильван-
ському університеті називається «СССР». Хостели у Кракові й Закопаному, улюбле-
ному польському курорті росіян, називаються «good-bye, Lenin». У рекламі чесько-
го російського салону-клубу використано совєтські листівки.

потужний інтелектуальний проєкт — як літературний, який постмодерно обігрує 
совєтське 25, так і науковий, який потужно розробляє Soviet Cultural history, — до-
корінно російську ситуацію не змінює. постає проблема із ситуацією українською, 
яка генетично тяжіє до російської, однак на неї не накладається, а типологічно 
прагне апробовувати центральноєвропейські взірці. Для аналізу слід виокремити 
рівень державної політики, наукового дискурсу й масової свідомості.

Державна політика, принаймні декларативно, намагається відмежуватися від 
комуністичного минулого, чим наближається до програм центральноєвропей-
ських країн і відрізняється від Росії. Так, російські політики активно викорис-
товують феномен совєтського для конструювання сучасної політичної парадиг-
ми. С. чернявський, приміром, уважає, що «успіх путіна полягав насамперед 
у тому, що, маючи в собі самому багато “совєтського”, він виявився органічним 
цим настроям і зрозумів, що треба не ламати їх, а зміцнювати та спиратися на 
них у своєму русі» 26.
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Україна, навпаки, намагається відмежуватися від совєтського минулого. За при-
кладом польщі в Україні створено Інститут національної пам’яті, музей совєтської 
окупації. Ураховуючи незаперечну важливість цих інституцій, які покликані демон-
тувати комуністичне минуле, оголюючи трагічні сторінки національної історії, слід 
застережно ставитися до можливості мимовільного викривлення. Коли совєтське 
зображується виключно як вороже, то породжує феномен, описаний Ґачевим. Якщо 
совєтське злочинне, то всі, хто жили в совєтський час, — злочинці. Такі небезпечні 
повороти у свідомості навряд чи посприяють українському проєкту національної 
ідентифікації. Йому шкодять також двовекторність політики, коли, з одного боку, 
проголошується відсторонення від совєтського, знищення пам’яток комунізму, 
з іншого — на рівні практики маємо механізми, притаманні совєтській системі, зо-
крема, гоніння на «неугодних».

Сумнівними щодо продуктивності для українського проєкту є новочасні мо-
делі історії. Тут знову актуалізується контекст Росії. Великодержавні потенції су-
часної Росії вимагають історичної легітимності, звідси актуалізація Сталіна як 
ефективного совєтського менеджера, який збудував величну країну, гідну подиву 27, 
виправдувальні вироки в підручниках історії, почесне третє місце в опитуванні 
«Ім’я Росії» й навіть зображення на іконах 28. Вибірковість у конструюванні історії 
притаманна й українській державній політиці. Відтак, ключовими точками в іс-
торії України мисляться козацька доба (відновлення Батурина), визвольні змаган-
ня 20-х рр. ХХ ст. (Крути) й Голодомор — принаймні такою історія постає завдяки 
ЗМІ, які повідомляють про чергові державні «проєкти» (щорічне відвідування Крут 
президентом, вкладання коштів у пам’ятники, присвячені Голодоморові тощо). 
Таке проскрибування історії нагадує совєтське — так воно ще раз оживає. Окрім 
того, акцентуація такого неґативного досвіду не сприятиме продуктивності від-
сторонення від совєтського 29. причина тут у масовій свідомості совєтського взірця, 
яка розцінює сучасний російський кінематограф як «наше нове кіно», пам’ятає 
добробут брежнєвських часів і, вочевидь, добре відчуває постсовєтську травму 
ідентифікації.

Свій безперечний вклад у новий ідентифікаційний код може внести наука й мис-
тецтво. Сучасна гуманітаристика активно розвиває дослідження совєтського, синх-
ронізуючись із російською наукою, яка протягом останнього десятиріччя досягла 
значних результатів. Хоча, слід зазначити, нова книга пізньосовєтського класика 
Ю. Борєва 30 засвідчує небезпечні спроби реінкарнації соцреалізму й совєтського 
загалом та актуалізує нові дискусії в гуманітаристиці. Українська наука й мистецтво 
може запрограмувати, принаймні для еліти, інший принцип самоідентифікації, який 
інтенсифікується кодом заперечення — «не-совєтськості». Його розробляє молодше 
покоління, зокрема літературне, що продукує соц-артівську якість художнього 
письма. Завдяки грі, пародіюванню, алюзії «совєтське» побутує на текстуальній 
території, але феномен іронії дозволяє онтологічно дистанціюватися від нього. Саме 
іронія уможливлює розуміння «совєтського» як «іншого», до якого ми вже не на-
лежимо, а обсервуємо, як музейний експонат. Транспортування «совєтського» 
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у минуле, позбавлення його ідентифікаційної сутності, відкриває нові перспективи 
для соціокультурного координування української людини.

Отже, оприявлення совєтського в сучасному українському проєкті актуалізує 
такі заходи: подолання травматичного синдрому, що уможливлюється завдяки, зо-
крема, рецепції совєтського, вербалізація й візуалізація процесу відсторонення від 
комунізму, подолання Lingua Sovietica через постулювання української мови.
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родного господарства, екологічні проблеми, забудова наших [російських — В. Х.] міст, 
ступінь мілітаризації суспільства, стосунки особистості й держави, система освіти, 
духовна ситуація часу — що не візьми, рано чи пізно наштовхнешся на сталінську добу» 
(Дейниченко П. Инструменты десталинизации//Книжное обозрение. — № 51 (2217). — 
С. 8). Розгляд сталінізму як «фундаменту» підтримує Є. Добрєнко, використовуючи 
онтологічні категорії й пояснюючи інтерес до Сталіна бажанням сучасності зрозуміти 
саму себе. Дослідник констатує, що Сталін був батьком совєтської нації, епоха сталінізму 
пройшла, однак ні нового батька, ні нової ідентичності не з’явилось. «Ось це життя 
в пошуках нової ідентичності — між історією й минулим, між так і ненародженим міфом 
нової нації (історії) й тим реальним досвідом, який генетично визначає її розвиток 
(минуле), — і складає суть ситуації, яку ми переживаємо сьогодні» (Добренко Е. Между 
историей и прошлым//Неприкосновенный запас. — 2002. — № 3 (23)//http://magazines.
russ.ru/nz/2002/3/dobr-pr.html

28 У репортажі ТСН повідомлялося, що священик повісив у церкві ікону із зобра-У репортажі ТСН повідомлялося, що священик повісив у церкві ікону із зобра-
женням Сталіна.

29 Наприклад, київський музей совєтської окупації актуалізує драматичні сторінки 
совєтського минулого, яке є, вочевидь, «не нашим».

30 Борев Ю. Социалистический реализм: взгляд современника и современный 
взгляд. — М., 2008.
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The reception of communism and the contemporary Ukrainian Project

This article envisages the study of formation and functioning of Ukrainian project 
directed to memory construction about communist past. The author uses comparative 
method to identify the specificity of Ukrainian project in the context of three paradigms 
of coping with communism: West European, Central European and Russian.

The analysis of the Ukrainian case of communist past reception testifies that 
genetically it is rooted in the Russian paradigm. At the same time it is typologically close, 
primarily on the level of state politics, to the Central European paradigm directed to 
museufication of communism and creation of new national identity. The transportation 
of the Soviet to the past, “killing” its identificative energy opens up new prospects for 
a social and cultural coordination of Ukrainians.

The author argues that to develop the Ukrainian project we have to overcome 
the trauma syndrome through the Soviet reception, to verbalize and visualize the process 
of communism museufication, to promote Ukrainian language in order to eliminate 
Lingua Sovietica.




