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вступ. Сталий розвиток та поступова еволюція 
державних  інституцій  є  однією  з  найважливіших 
умов  ефективного  функціонування  суспільства. 
Проте  існують  ситуації,  коли  суспільство  може  і 
повинно  коригувати  державний  курс  за  допомо-
гою здійснення протестних дій. Здатність громадян 
до мирної або ненасильницької форми протесту з 
метою запровадження демократичності державних 
інституцій  та  забезпечення  верховенства  закону  і 
права є чинником зрілості такого суспільства.

У  статті  розглянуто  досвід  здійснення  нена-
сильницьких протестних дій у Республіці Польща, 
що є одним із прикладів ефективного застосування 
стратегії  і тактики опозиції в ході трансформацій-
них процесів польських державницьких інституцій 
від авторитаризму до демократії.

Тематику  ненасильницького  протестного  руху 
в  Республіці  Польща  вивчали  як  українські,  так  і 
зарубіжні  науковці.  Під  час  дослідження  пробле-
матики статті використовувалися праці таких зару-
біжних науковців, як Л. Бальцерович, А. Антошев-
ський, Г. Кітчельт, Дж. Коен, Н. Коровіцин, А. Кинєв, 
А. Міхнік, Дж. Шарп та ін. Також було використано 
праці вітчизняних науковців – О. Кукуруз, А. Теле-
гуза, М. Мариновича та Г. Зеленько.

Методи дослідження включають  сукупність 
принципів,  підходів,  загальнонаукових  і  спеці-
альних  методів  пізнання,  зокрема  принципів 
об’єктивності, історизму, логічної послідовності та 
системності.

Мета та завдання. Метою статтi є дослідження 
досвіду політичного протесту в Республіці Польща 
загалом  і  такої  його форми,  як  ненасильницький 
протестний рух.

результати.  Насамперед  варто  зазначити, 
що для Республіки Польща впродовж  її новітньої 
історії  найбільш  характерна  така форма політич-
ного протесту, як мирний протест. В умовах сього-
дення саме він вважається найбільш ефективним, 
більше того – єдиним прийнятним варіантом полі-
тичного спротиву існуючій владі з боку населення 
демократичної держави.

То  що  ж  являє  собою  ненасильницький  полі-
тичний  протест?  Загалом,  його  можна  охаракте-
ризувати  як  спосіб  досягнення  політичних  цілей 
без  застосування  сили.  Такий  протест  зазвичай 
виникає  поза  межами  традиційної  політичної 
участі населення держави і фактично означає при-
пинення  підтримки  діючої  влади  в  країні.  Такий 
протест  має  на  меті  делегітимізацію  авторитар-
ного політичного режиму.

Один  із  найвідоміших  теоретиків  ненасиль-
ницького протесту Дж. Шарп дає розгорнуте визна-
чення поняття «ненасильницький політичний про-
тест». Він  трактує  його  як  таке  політичне  явище, 
що  являє  собою  множину  більш  чітко  окресле-
них форм протесту  та  конкретних протестних дій 
(як-от,  відмова  від  втручання  і  співробітництва  з 
владними  структурами),  під  час  здійснення  яких 
їх учасники втручаються в конфлікт шляхом здій-
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снення  (чи  принципової  відмови  від  здійснення) 
деяких дій, не вдаючись при цьому до насильниць-
ких методів.

Отже, можна зробити висновок, що ненасиль-
ницький  метод  політичного  протесту  не  є  пасив-
ним за своєю сутністю, і, таким чином, це поняття 
можна визначити як практику досягнення політич-
них цілей без застосування силових методів [6].

Окрім  того,  як  стверджують  західні  дослідниці 
М. Стефан та Е. Ченовет, ненасильницький полі-
тичний  протест  має  низку  стратегічних  переваг. 
Розглянемо їх дещо детальніше.

1. Намагання  держави  придушити  ненасиль-
ницький протест часто призводить до протилежного 
результату.  Несправедливі  дії,  спрямовані  проти 
учасників  мітингів  натомість  діють  проти  власне 
самої влади. А це у свою чергу може вести до втрати 
режимом значної кількості його прихильників.

2. Придушення або приборкання мирним шля-
хом  ненасильницьких  акцій  політичного  протесту 
потребує  використання  значних  матеріальних  і 
нематеріальних ресурсів. Окрім того, насильницькі 
дії  режиму,  спрямовані  проти  протестувальників, 
можуть завдати значної шкоди міжнародній репу-
тації держави.

3. Унаслідок  проведення  мирних  і  відкритих 
ненасильницьких акцій протесту існує велика ймо-
вірність  переходу  прихильників  режиму  (напри-
клад,  суддів,  представників  силових  структур  та 
армії,  цивільних  службовців  тощо)  на  бік  протес-
тувальників.  У  свою  чергу  такий  перехід  сприяє 
втраті  правлячим  режимом  його  легітимності,  а, 
відповідно,  це  означає  і  припинення  його  існу-
вання. Натомість перехід до  збройного протисто-
яння значно збільшує ризики з боку протестуваль-
ників, проте не завжди означає більш продуктивну 
боротьбу  на  шляху  до  досягнення  поставленої 
ними мети протесту.

4. Саме в учасників ненасильницьких протест-
них рухів є більший шанс отримати широку міжна-
родну підтримку, що може означати як отримання 
ними лояльності з боку міжнародних недержавних 
організацій,  так  і  накладення  іноземними  держа-
вами  певного  набору  санкцій  на  представників 
правлячого режиму [9].

Яскравим  прикладом  реалізації  ненасильниць-
кого протесту в Польській народній Республіці (ПНР), 
який при цьому дозволив полякам досягти значного 
успіху, було протистояння  громадян та комуністич-
ної влади наприкінці 1970-х – початку 1980-х років. 
Як  зазначає  польський  дослідник  В.  Моравський, 
поступова  руйнація  чинного  державного  ладу 
являла собою «акумулювання негативних протисто-
янь між  суспільством  і  владою, між економікою  та 
владою і між суспільством та економікою» [4].

Протестний  потенціал  східноєвропейських 
країн  «третьої  хвилі»  демократизації  зумовлений 
насамперед  низькою  і  незадовільною  ефектив-

ністю  державних  інститутів  (як  політичних,  так  і 
економічних),  нелегітимністю  владних  структур, 
а  також  низьким  рівнем  життя  значної  частини 
населення. Ці ознаки були характерними і для про-
тестного руху в Республіці Польща.

Украй  складне  фінансове  становище  країни 
спричинило  певну  трансформацію  стратегічних 
цілей  протестного  руху  –  вони  еволюціонували 
в бік необхідності повної заміни системи держав-
ної влади (а не її відновлення чи часткової зміни). 
Головною  метою  протестувальників  стало  здій-
снення  «революції  свідомості»,  а  також  посту-
пова переорієнтація економіки на ринкові  засади 
функціонування  [11].  Першим  етапом  такої  дер-
жавної трансформації була політизація свідомості 
населення в напрямі засвоєння цінностей західної 
демократії,  наслідком  якої  стало  духовне  підне-
сення в суспільстві. Згодом аналогічні процеси від-
булися також і в суспільній економізації [2].

Основним  рушієм  змін  у  ПНР  став  високий 
рівень консолідації населення країни в соціокуль-
турному сенсі, розумінні їх спільного прагнення та 
готовності до глибоких структурних змін політичної 
та економічної системи країни.

Вважається, що  основоположною  ідеєю  нена-
сильницького  політичного  протесту  в  Польській 
республіці  тих  років  була  концепція  так  званого 
нового еволюціонізму (в деяких джерелах – само-
обмежуча революція), обґрунтована одним із ліде-
рів тогочасної опозиції А. Міхніком. Її основна ідея 
полягала в докорінній  трансформації державного 
устрою ПНР, що забезпечила би поступовий і без-
кровний перехід країни від комуністичної системи 
до демократії. А. Міхнік в одному з  інтерв’ю наго-
лошував  на  необхідності  ведення  опозиційної 
діяльності, спрямованої на реорганізацію держав-
них установ у мирний та ненасильницький спосіб, 
прийнятний  для  всіх  сторін  з  огляду  на  загрозу 
введення радянських військ у випадку виходу про-
тестних настроїв громадян з-під контролю [6; 7].

Саме тому «Солідарність» демонструвала готов-
ність до компромісу, здійснюваного, зокрема, за допо-
могою переговорів. Така філософія дозволяла вести 
ефективну  боротьбу  з  правлячим  режимом  і  вод-
ночас  убезпечити  країну  від  вторгнення  збройних 
сил Радянського Союзу. «Ми вважали:  тиску – так, 
насильству – ні», – підкреслював А. Міхнік [10].

Говорячи  про  процес  посткомуністичної 
трансформації  Республіки  Польща,  варто  також 
пам’ятати  про  особливості  чинного  на  той  час 
владного  режиму.  Згідно  з  класифікацією,  запро-
понованою  вченим  Г.  Кітчельтом,  польська  полі-
тична  система  із  самого  початку  характеризува-
лася більшою свободою та значно нижчим рівнем 
репресій,  а  отже,  і  більшою  готовністю  комуніс-
тичної  верхівки  йти  на  компроміс  із  політичною 
опозицією.  Такий  спосіб  організації  державної 
системи Г. Кітчельт характеризує як тип з елемен-
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тами пристосування до національних умов. Саме 
тому в Польщі склалися більш сприятливі переду-
мови для функціонування опозиційного руху,  ніж, 
наприклад, у Чехословаччині  (авторитарно-бюро-
кратичний  політичний  режим)  чи  СРСР  (система 
патримоніального  комунізму).  Усі  вищенаведені 
фактори зумовили таку ситуацію в ПНР, коли пред-
ставники  правлячого  режиму  мали  достатньо 
впливу для того, щоб вимагати від опонентів пев-
них  поступок  в  обмін  на  демократичні  реформи, 
проте все ж були недостатньо сильними для того, 
аби  силою  нав’язати  власний  варіант  розвитку  і 
трансформації політичного режиму [8]. Усі ці фак-
тори сприяли появі, консолідації та інституалізації 
політичної опозиції  у Польщі. Відправною точкою 
її  становлення  були  протестні  акції  з  боку  сус-
пільства, що відбулися в 1956, 1968, 1970, 1976 і 
1980 роках [3; 5]. Першою опозиційною політичною 
структурою  загальнодержавного  масштабу  стала 
Незалежна самоврядна професійна спілка «Солі-
дарність», яку очолив Л. Валенса.

Ще однією особливістю польського протестного 
руху є  те, що надзвичайно важливу роль у ньому 
відігравала Католицька церква, яка не лише висту-
пала  одним  із  додаткових  чинників  консолідації 
польського  суспільства,  але  й  виступала  як  посе-
редник між опозиційними та владними структурами. 
Одним  із  рушійних  факторів  виділення  польської 
Католицької  церкви  в  окремий  впливовий  опози-
ційний  інститут  стало  обрання  на  папський  пре-
стол поляка К. Войтили, що відбулося у 1978 році 
[7].  Церква  допомагала  громадянам  Республіки 
Польща набути та зберегти національну, культурну 
й  духовну  ідентичність, що  у  свою  чергу  сприяло 
прискоренню процесу консолідації дій суспільства з 
метою протидії комуністичній владі. Окрім того, релі-
гійні структури сприяли ненасильницькому перебігу 
протестних акцій та підписанню мирних угод [1].

Звичайно, на процес трансформації польського 
суспільства мали вплив не лише внутрішні,  але й 
зовнішні фактори. До таких відносимо, наприклад, 
демократичні  інтенції  політики  керівництва  КПРС 
за часів «перебудови» в Радянському Союзі, а також 
підтримка польської опозиції з боку великих захід-
них демократичних держав, особливо США в період 
правління Р. Рейгана та Дж. Буша-старшого.

висновки.  Стратегія  і  тактика  ненасильниць-
кого політичного протесту в Польщі виявилась над-
звичайно ефективною внаслідок дії як внутрішніх, 
так і зовнішніх факторів впливу. З огляду на те, що 
протестний рух проходив мирно, вдалося уникнути 
гибелі  людей,  руйнування  економіки,  створення 
передумов для скорішого реформування політич-
ної системи країни. Насильницькі методи боротьби 
могли  би  призвести  до  результату,  протилежного 
очікуваному народом, та стати загрозою встанов-
ленню демократичного політичного режиму в Рес-
публіці Польща загалом.

Запорукою  успіху  становлення  демократичних 
інституцій  та  загалом позитивних  зрушень у Рес-
публіці Польща  стало  застосування  таких  інстру-
ментів політичного впливу, як переговори, компро-
міс  та  мирні  акції  політичного  протесту.  Важливу 
роль відіграв також вдалий вибір опозиціонерами 
періоду, коли вони наважилися перейти до рішучих 
дій,  а  також  консолідація  суспільства,  політичних 
та  релігійних  інституцій  навколо на  той  час акту-
альних у ПНР національних ідей.

Отже,  досвід  Республіки  Польща  свідчить 
про те, що ненасильницький характер політичних 
протистоянь  є  не  просто  одним  із  дієвих методів 
впровадження змін державного ладу, але й відріз-
няється надзвичайною ефективністю і є головним 
способом  якісної  зміни  політичного  режиму  дер-
жави. Бачимо  також, що  такий  спосіб,  на  відміну 
від  насильницьких  методів  тиску  на  органи  дер-
жавного  управління  (терористичні  акти,  збройні 
зіткнення, спроби здійснити державний переворот 
тощо),  є  набагато  безпечнішим  і  дозволяє  залу-
чити  на  бік  протестувальників  масову  аудиторію. 
Це особливо актуально за умови відкритості такого 
протесту, чіткості поставлених ним цілей, інформа-
ційної підтримки з боку національних та міжнарод-
них засобів масової інформації.
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The article is devoted to the study of the phenomenon of political protest in the Republic of 
Poland, namely, in form of peaceful non-violent political protest. The number of works of both 
ukrainian and foreign scientists were used to prove this fact and outline the theoretical and 
empirical foundations of such conclusion.
The basic factors and preconditions that have caused the emergence of the Polish protest 
movement, as well as its features, are outlined. The article also evaluates the result obtained 
by polish political opposition in the end. The difference between the Polish system of govern-
mental authorities from other European regimes with the communist ruling establishment is 
also discussed, as it has had major impact on the formation of bonds and the flow of commu-
nication between the policy-makers and opposition in the Republic of Poland.
The article analyzes in detail the example of the so-called revolution of consciousness that 
took place in the Republic of Poland in the late 1970s – early 1980s, its causes, preconditions, 
as well as socio-cultural and political factors that provided possibility of radical reorganization 
of Polish system of governmental authorities in a peaceful and non-violent way. At the same 
time, a particular attention is paid to internal factors of development of a peaceful protest 
movement in the Republic of Poland.
The article emphasizes the exceptional importance and effectiveness of non-violent method 
of political protest and highlights the reasons why such approach is considered to be the 
most effective one during the radical reorganization of the Polish state institutions process. In 
addition, the importance of meaningful cooperation between all participants of Polish political 
discourse at that time namely, the citizens, the political opposition, the current authorities and 
religious institutions, was substantiated.
Key words: political protest, protest, protest movement, Republic of Poland, non-violent pro-
test, political opposition.
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