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О.СВЄЖЕНЦЕВА (УЖГОРОД)
РОЛЬ РЕПРЕСИВНОГО МЕХАНІЗМУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ АНТИДЕМОКРАТИЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ У

ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ НА РУБЕЖІ 40-50-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ

Наприкінці 1940-х років у Чехословаччині відбувся процес встановлення монополії Компартії на владу. ЧСР стала
однією з країн так званої «народної демократії», інтегрованою в радянський блок. Метою конкретних владних дій
утвердженої чехословацької комуністичної еліти в 1948 році став тотальний контроль над суспільством та ліквідація будь-
яких проявів інакомислення.

Як переконують нас доступні джерела, новостворений політичний режим не отримав сильного, організованого,
чисельного опору, проте наявність найменшої реальної чи навіть уявної загрози для режиму давала можливість
чехословацьким комуністам інтенсивно шукати «класових ворогів» та активізувати підготовку політичних репресій та судових
процесів.

В умовах формального збереження Конституції, загального виборчого права, регулярних «виборів»,
багатопартійності в країні так званої «народної демократії», демократія зникала. Комуністична ідеологія перетворювалась на
державну. Будь-яка альтернатива розвитку суспільства отримувала активне блокування. В умовах тоталітарного режиму в
Чехословаччині проходив процес формування масового суспільства та поглинання державою будь-якої соціальної
самостійності. Суспільство змусили жити для держави, людину – для державної машини. «Маса говорить: “Держава – це я” –
і глибоко помиляється. Держава ідентична масі лише в тому розумінні, в якому Ікс ідентичний Ігреку, поза як ніхто з них не
Зет» [10, с.115].

Для зведення суспільства до єдиного ідейно-політичного знаменника застосовували силові методи. Першочерговими
об’єктами репресій та політичного терору стали представники «старої» еліти, які розглядалися новою владою як адепти
буржуазного ладу. Водночас було розпочато підготовку процесів у справах так званих «буржуазних націоналістів»,
«тітовців», «троцькістів», «правих опортуністів», «американо-сіоністів» [30]. Утвердившись на політичному Олімпі, КПЧ
приступила до «чистки» своїх рядів, щоб позбутися інакомислення та покарати його носіїв.

Безпосереднім імпульсом налагодження репресивного механізму в Чехословаччині стала міжнародна ситуація [19, s.
83], а внутрішні обставини в країні створили сприятливі умови для нього [4, с.109]. Пошук «ворожих елементів» у країні
зумовлювався у першу чергу економічними негараздами. Після 1948 року населення, позбавлене приватної власності,
виступало проти «народно-демократичного» режиму. Із спротивом зустрічали кооперування на селі [18, s.116]. Погіршилися
відносини між державою і церквою [12, с.155]. Знизився життєвий рівень населення Чехословаччини, яке все частіше стало
виражати невдоволення владою.

Невдоволена прихована «критична маса» недовіри і ворожості до нової влади на початку 50-х років починає все
чіткіше "виходити з тіні"[6, с.299]. Така ситуація не могла не зародити в комуністичній еліті побоювань, що скинуті політичні
сили, зберігаючи суспільний вплив і очоливши невдоволення різних прошарків населення, знайдуть можливість стати
реальною опозицією, а із зовнішньою підтримкою перетворяться у реальну загрозу її влади. Настільки негативна для влади
перспектива прискорила вступ у дію "класичного" методу ліквідації проявів інакомислення і невдоволення, а саме
сполучення пропагандистських акцій і політичного терору.

Теорія загострення класової боротьби інтенсивно проникала в керівництво КПЧ і деформувала його погляди на
суспільство та пов’язані з ним проблеми. У політиці та законодавстві впроваджувався «класовий підхід». Для пояснення
причин економічних труднощів було використано звичну пропагандистську зброю - теза про "класового ворога",
використовуючи змови, підкуп, шпигунство, диверсії і саботаж. Для придушення цього опору, згідно політичної логіки
комуністів і вимагалось проведення широких репресивних акцій.

Теза про єдину модель соціалістичного суспільства і держави призводила до експортування до Чехословаччини
радянських зразків з типовими деформаціями принципів соціалістичної держави. Держава набула функцій «диктатури
пролетаріату», перейшла до антидемократичних дій та недотримання законів. Фактами про беззаконня володіли вищі
партійні функціонери [9, с.202]. Всі смертні вироки (223 в 1949-1953 роках) виносили партійні органи [22; 23].

Політична система Чехословаччини не тільки не заважала проведенню процесів, а, навпаки, на її основі поступово
сформувався механізм їх здійснення, який відкидав пошук виявлення правдивих фактів у ході процесів, а пізніше і правду
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про самі процеси. Неконтрольовані організатори процесів ні перед ким не звітували, часто діяли за межами закону,
захопивши в свої руки всю повноту влади. Існування такого механізму суперечило конституції країни. Структура організації
політичних процесів формувалася з трьох основних елементів: політичних органів, держбезпеки та юстиції [30].

 Серед політичних органів важелі репресивних механізмів належали вузькому колу осіб, яке безпосередньо
вирішувало долю процесів. Це були президент К.Готтвальд, прем’єр міністр А.Запотоцький, заступник голови уряду
В.Широкий, міністр держбезпеки Л.Копржива (з 1952 р. К.Бацилек), міністр внутрішніх справ та члени політичного
секретаріату ЦК КПЧ – А.Чепічка, Ю.Доланський, В.Копецький, А.Новотний. Особливі функції належали К.Готтвальду, він
вирішував питання арешту, завжди був проінформований про хід розслідувань і брав участь у підготовці політичних процесів
[14].

Партійно-політичні органи рекомендували апаратові держбезпеки та юстиції відповідні довідки їх ідейно зумовленої
діяльності. Складовою частиною політичних органів були різні комісії, наприклад комісія партійного контролю. До політичних
інституцій належали кадровий та обліковий відділи ЦК КПЧ. Вони надавали держбезпеці потрібні матеріали та інформацію
на окремих осіб. Взявши на себе керівну роль в організації політичних процесів, політичні органи спрямовували
функціонування основних елементів структури.

 Національний орган безпеки знаходився під подвійним контролем, починаючи з 1949 року безперервно зростала
його підпорядкованість вузькому партійному керівництву країни, особисто лідеру партії та створеним при ЦК КПЧ спеціальній
комісії і бюро з громадської безпеки [16, s.108]. Намагаючись виправдати репресії 50-х років всередині КПЧ, міністр оборони
Чехословаччини і тоді "друга особа" у партії А.Чепічка стверджував пізніше, у бесідах з чеським істориком К.Капланом, що
"держбезпека вийшла з-під контролю партії та конституційних органів" [8, с.84]. Проте, сьогодні це твердження виглядає
непереконливим. Саме політичні органи, перш за все політбюро ЦК Компартії, ініціювали політичні репресії, виробляли
концепції, визначали жертви і міру покарання.

Протягом 1948-1950-х років помітно зростає «ранг» та політична вага служби безпеки [15]. Вона не тільки виконувала
рекомендації політорганів, але й проявляла власну ініціативу, готувала сфальсифіковані підстави для рішень політорганів.
Кадри держбезпеки лише виконували розпорядження партійних інстанцій, а їх юридична і політична кваліфікація залишалася
на низькому рівні.

На рубежі 1948-1949 років у країнах регіону спостерігалося інтенсивне збільшення кількості співробітників державної
безпеки за партійно-класовим принципом. Протягом 1948 року в органи безпеки Чехословаччини було прийнято 10 200
нових співробітників робітничо-селянського походження, що принципово змінило їх професійний склад [2, с.430].

Невід’ємною частиною структури держбезпеки і опорою комуністичного режиму інтенсивно ставала досконало
розгалужена агентурна сітка [20, s.60]. У зв’язку з «активізацією у країні внутрішньої та зовнішньої реакції», «появою у
державному апараті ненадійних елементів» було виділено структуру служби державної безпеки в самостійне міністерство [5,
с.380]. Об’єктом контролю з боку держбезпеки на рубежі 40-50-х років ХХ століття. опинилась значна частина населення
Чехословаччини та інших країн Східної Європи.

У вересні 1949 року К. Готтвальд звернувся до СРСР за допомогою в організації роботи МДБ та прикордонної служби
[5, с.382]. Запрошення радянських радників для організації міністерства в Чехословаччині, тоді ще розглядалось як явище
тимчасове чи одноразове, проте вже через деякий час Інститут радників у Празі трактувався як необхідний та постійний
елемент політичного життя [21, s.100]. Чимала кількість радянських радників відігравала важливу роль в організації
репресивного механізму Чехословаччини. За даними К.Каплана, тільки в центральному апараті державної безпеки
працювало 17 радників МДБ СРСР і 2 представника зовнішньої розвідки [16, s.110]. Їх першочерговим завданням було
інформування Москви про політичну ситуацію у країні, особлива увага приділялась діяльності партійної верхівки та позиції
лідерів. Об’єктом уваги був також стан органів держбезпеки, їх кадрове забезпечення, організація роботи та спрямованість
каральних заходів. Так, наприклад, в інформації надісланій з Праги до Москви співробітниками МДБ СРСР М. Ліхачовим та
М.Макаровим, міститься різка критика роботи управління безпеки МВС ЧСР та позицій його начальника.

Як свідчить документ, до компетенції радників МДБ СРСР входило і надання «практичної допомоги» у веденні
слідства органами безпеки Чехословаччини. Наприклад, у березні 1950 року про результати пошуків «чехословацького
Райка» М. Ліхачов та М.Макаров інформували Москву: «…В результаті ретельно організованого за нашої участі слідства у
справах арештованих отримані важливі дані про активну ворожу роботу ряду осіб, високопосадовців чехословацького
державного апарату». Інформатори доповідали Кремлю: «Співробітники органів держбезпеки Чехословаччини працюють
погано…за останні п’ять місяців…не розкрито жодної серйозної справи на агентуру іноземних розвідок…Це спричинено тим,
що керівництво Чехословаччини впевнене в тому, що в їхній країні англо-американська і тітовська агентура неспроможна
проникнути в керуючі ланки державного і партійного апарату…» [13, с.287].

Забезпечення розвитку ситуації у середині правлячої еліти в потрібне радянському керівництву русло, було одним з
найважливіших завдань радників МДБ СРСР в кожній з країн регіону, і тиск на К.Готтвальда не був винятком із правила [3, с.
318]. Радники МДБ СРСР окрім інформації про хід слідств надсилали до Москви й протоколи допитів, з яких Й. Сталін мав
можливість володіти вичерпною інформацією та впливати на перших осіб країн регіону [11, с.494].

Після 1948 року правові норми уже не регулювали відносини в суспільстві, закони не виконувались. Функції держави
– законодавчу та виконавчу владу, захопило партійне керівництво. Вироки, як результати політичних судових процесів часто
виносились не під час судових засідань, а в кабінетах політорганів. Юстиція виконувала накази, право деградувало. Ходом
політичних процесів керувала не прокуратура та суд, а органи держбезпеки [31]. Судове засідання перетворилося у
театральну виставу під режисурою співробітників МДБ. Заздалегідь писали запитання прокурорів і суддів та зізнання
підсудних. З вивченим текстом виступали і свідки. Функції юстиції як елементу структури репресивного механізму полягали
тільки в оформленні та легалізації рішень партійно-політичних органів і держбезпеки. Вся процедура завершувалась
організацією «схвалення масами» процесів та вироків на партійних та громадських зборах. На адресу суду та партійних
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органів масово «надходили листи вдячності». За допомогою партійного керівництва підбурювалась масова істерія під час
виконання судових та партійних рішень.

Юридичною основою для розгортання масових репресій служили декрети і закони про захист держави (республіки),
«демократичного ладу» тощо. Ще 6 жовтня 1948 року парламент ЧСР прийняв закон про захист республіки [28]. І майже
одночасно, 25 жовтня, приймається закон про табори примусових робіт [29], куди направлялись особи, які ухилялись від
роботи, а також засуджені за законом про захист республіки і за спекуляцію. У Чехословаччині функціонувало 20 таких
таборів, особливо помітним серед яких був табір примусових робіт м. Яхімова, через нього, протягом 1948-1961 років,
пройшло біля 60 тисяч в’язнів [1, с.289]. Противників комуністичного режиму вирішено було знищити працею в уранових
шахтах. У березні 1949 року перша група з 209 політичних в’язнів прибула до Яхімова Табір був справжнім пеклом,
організованим на зразок ГУЛАГу – з декількома ешелонами охорони: із зовнішньої сторони – армійські частини, з внутрішньої
підрозділи Корпусу безпеки [26,].

 На рубежі 1940-1950-х років темпи видобутку уранової руди набирали небачених обертів, у 1953 році 15 тисяч
в’язнів видобуло біля 554 тон урану (для порівняння у період 1853-1945 роки видобуто всього 650 тон). З 1945 року
практично весь видобуток урану відправлявся до СРСР. Рішення про відправлення в табори приймали таємні «трійки» при
краєвих національних комітетах, що створювало простір для беззаконня [16, s.110]. До числа «табірників» входили і
«агітатори проти режиму» і «класові вороги». Різного роду антидержавні «злочини» передбачали різні форми покарання від
трудових таборів до смертної кари [17, s.369]. Наймасовішою формою репресій у суспільстві були «чистки» з політичних
мотивів. Застосовували найрізноманітніші форми обмеження з політичних мотивів громадянських прав і свобод, такі як
звільнення з роботи в органах влади, пониження на посаді, табу на професію, класовий принцип під час прийому дітей та
молоді на навчання і т.д.

Політика «гострого курсу проти реакції» була сформульована та представлена К.Готтвальдом на пленумі ЦК КПЧ ще
в листопаді 1948 року як умова структурних змін в політичній, економічній, соціальній та культурній сферах для переходу
Чехословаччини до соціалізму [7, с.648]. Стартувала підготовка «справ» проти так званих «троцькістів», «буржуазних
націоналістів», «правих опортуністів», «тітовців», «сіоністів» та ін. Закріпившись на політичній вершині, комуністи приступили
до розправи над політичним опонентами та церквою, до «чисток» в армії та інших силових відомств. А в атмосфері гучних
«справ» К. Додзе, Л. Райка, Т. Костова, В. Гомулки, Л. Патрашкану від інакомислячих змушена була «очищатися» і, власне,
Комуністична партія Чехословаччини.

Таким чином, новий політичний механізм сформувався у Чехословаччині в результаті того, що Компартія стала
домінуючою силою у країні. Владу сконцентрував у своїх руках вузький клан партійних діячів, яким належала і законодавча
гілка влади. Відбулися порушення суверенітету уряду і парламенту, незалежності суду. Було ліквідовано систему контролю
над верховною владою, всі органи перетворилися у виконавців рекомендацій та розпоряджень вузького кола політичного
керівництва, зруйнувалася правова система. Ряд нових політичних актів суперечив принципам, оголошеним Конституцією
1948 року [30]. До апарату держбезпеки перейшло чимало комуністичних функціонерів, з метою тотального контролю даного
органу. В ньому здійснювався сильний вплив аналогічних радянських органів. Комуністи використовували органи
держбезпеки для боротьби з політичними опонентами.

 «Активізацією у країні внутрішньої та зовнішньої реакції», «появою у державному апараті ненадійних елементів»
зумовлене збільшенням повноважень МДБ та перетворення його на самостійне міністерство. Кадри МДБ не тільки
виконували накази політичних органів, але й ініціювали політичні репресії, виробляли концепції, визначали жертв і міру
покарання. Особливу «допомогу» у налагодженні роботи репресивного апарату співробітникам державної безпеки було
надано з боку радянських радників.

Розширення антидемократичного поля засвідчують закони про табори примусових робіт та захист «народно-
демократичної» держави, видані у жовтні 1948 року. Найрізноманітніші «антидержавні злочини» передбачали різні форми
покарання – від звільнення з посади та позбавлення майна до смертної кари. На рубежі 1940-1950-х років переважна
більшість довічно ув’язнення та позбавлення життя були з політичних мотивів. За даними Бюро документації та
розслідування злочинів комунізму, протягом 1948-1989 років, у Чехословаччині було винесено та реалізовано 262 смертні
вироки, 93% яких припадає на 1949-1955 роки – період піку тоталітаризму в дії.

З моменту встановлення диктатури комуністів були здійснені репресивні заходи проти лідерів некомуністичних партій,
як тих, хто знаходився в опозиції і не визнав керівної ролі комуністів, так і колишніх союзників по НФ. Після створення
Комінформу та офіційного визнання існування двох протилежних таборів – «соціалістичного» й «імперіалістичного», в основу
концепції цієї організації було покладено тезу про існування міжнародної змови проти соціалістичних країн. Розгорнулися
пошуки агентів міжнародного імперіалізму серед партійних функціонерів та вищих державних чиновників. Усі компартії
змушені були визнати тезу Сталіна про «загострення класової боротьби» в умовах будівництва соціалізму. Всіма
східноєвропейськими країнами на початку 1950-х років прокотилась хвиля політичних процесів над представниками нової
правлячої партійно-державної еліти. Прискорення процесу «уніфікації» країн соціалістичного табору сприяла кампанія з
критики буржуазного націоналізму та ревізіонізму теорії «побудови соціалізму», розгорнута після прийняття рішення другої
наради Інформбюро «Про становище в КПЮ». У пошуках «тітовців», серед керівництва східноєвропейських компартій
Кремль мав можливість ліквідувати саме тих лідерів, кому менше довіряв, а власне партійна верхівка могла позбавитися
політичних конкурентів. Саме такими фігурами стали – «буржуазний націоналіст» – В.Клементіс, «агент іноземної розвідки» –
О.Шлінг та «зрадник», «змовник», «шпигун-сіоніст» - Р.Сланський (Зельцман). Радянських та східноєвропейських
комуністичних «борців з імперіалістичним шпигунством» не влаштовувало викриття дрібних політичних фігурантів у ЧСР аж
до гучного процесу над другою особою у державі, генеральним секретарем Компартії Р.Сланським. Складається враження,
ніби кожна комуністична держава мала виконати план у викритті найрізноманітніших політичних злочинів. Березень 1953
року поклав початок відмови від політики масових репресій, почалися деякі зміни у комуністичних державах, але всі ці
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заходи були фактично «косметичними» і практично не змінили характер встановленого тоталітарного режиму у країнах
Східної Європи.
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SUMMARY

Svezhenceva O. THE ROLE OF REPRESSIVE MECHANISM IN PROVIDING OF ANTIDEMOCRATIC
TRANSFORMATION IN CZECHOSLOVAKIA ON THE BORDER OF 40-50 -S YEARS OF XX CENTURY

In this article the author analyses the basic method of totalitarian regime functioning in Czechoslovakia – actions of
repressive mechanism. Power was concentrated in the hands by the narrow clan of party figures who controlled and legislative
branch of power too. There were a great violations of sovereignty of the government and parliament and independence of the judge
too. It was liquidated the system of supreme authority control and all the states structures transformed into the performers of
recommendations and orders of narrow circle of political leaders, judicial system was ruined. The row of new political acts conflicted
with principles, declared Constitution.


