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П ЕРИПЕТІЇ внутріпартійної бороть-
би навколо ХІV з’їзду ВКП(б) взи-

мку 1925 року і політична поразка “нової 
опозиції” на чолі з недавніми соратниками 
Й.В. Сталіна Г.Є. Зінов’євим та 
Л.Б. Каменєвим сприяли становленню но-
вої політичної конфігурації у вищих ешело-
нах правлячої Комуністичної партії СРСР.  

У вітчизняній і зарубіжній історіографії 
традиційно вважається, що незабаром після 
з’їзду, у I половині 1926 року починається 
формування “об’єднаної опозиції” шляхом 
з’єднання сил “троцькістів” і “зінов’євців”, 
а також остаточне закріплення сформовано-
го вже восени 1925 року розкладу сил у 
стані більшості ЦК ВКП(б) – прихід до реа-
льної влади “дуумвірату” у складі 
Й.В. Сталіна та М.І. Бухаріна [1]. 

На нашу думку, актуальною науковою за-
дачею з погляду вивчення політичної бороть-
би в СРСР у післяленінську епоху є суттєве 
корегування, якщо не перегляд сталого, але 
досить схематичного поділу основних учас-
ників політичного процесу 20-х років на лі-
вих, правих і центристів. Це дозволить не ли-

ше уникнути стереотипізації, що обмежує 
науковий аналіз, але й виявити справжнє роз-
ташування політичних сил, їхні стратегічні 
орієнтації та взаємозв’язок з об’єктивними 
тенденціями розвитку СРСР у конкретно-
історичний період 20-х років.  

По-перше, слід відзначити, що характерис-
тики, які відносяться до “троцькістів”, 
“бухарінців” та “сталіністів”, склалися саме у 
епоху внутріпартійного протистояння – й то-
му активно використовувалися як політичні 
ярлики задля характеристики опонентів. На-
приклад, генсек ВКП(б) Й.В. Сталін, оцінюю-
чи позицію прихильників Л.Д. Троцького, 
спеціально вживав термін “ліва опозиція” у 
лапках, чим не лише свідомо додавав йому 
негативний відтінок, але й прагнув підкресли-
ти політично непослідовний характер діяль-
ності суперників (звідси метафора: “Підеш 
ліворуч – прийдеш направо”). І навпаки, у 
комуністичному середовищі термін “правий” 
вживався як синонім відвертого ревізіонізму 
та використовувався задля того, щоб 
“викривати” прихованих “капітулянтів”. Так, 
приклеюючи даний ярлик до прихильників 
М.І. Бухаріна, їхні опоненти (спочатку ліва 
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опозиція, потім той же Сталін) фактично ста-
вали на шлях звинувачень у “реставрації капі-
талізму” з наслідками, що звідси випливають. 
Усе це не дає підстави механічно ототожню-
вати згадані визначення з прийнятими в су-
часній історичній і політичній науці класифі-
каціями. 

По-друге, ми вважаємо за необхідне де-
термінувати основні політичні процеси 20-
х років лінією протиборства між двома ба-
зовими антагоністичними тенденціями роз-
витку радянської суспільно-політичної сис-
теми у постреволюційну добу – авторитар-
ною, бюрократичною та демократичною, 
що розвивалися внаслідок закладеної одвіч-
но суперечливості радянського політичного 
режиму. Внаслідок цього класифікація вну-
тріпартійних коаліцій і угруповань у 
ВКП(б) повинна відповідати критерію по-
зиції, що ними були опановані в руслі за-
значеного протиборства протягом усього 
розглянутого періоду. Відношення стосов-
но маневрування в умовах непу має в цьо-
му зв’язку хоча й важливий, але все ж таки 
другорядний характер.  

Отже, під зазначеним кутом зору пер-
ший з політичних блоків, що тоді сформу-
валися , – сталінсько-бухарінський 
“дуумвірат” 1925-1927 років – з самого по-
чатку свого існування являв собою глибоко 
суперечливий, а тому нестійкий союз, на 
який обидва діячі пішли з тактичних й тому 
ж не обов’язково до кінця усвідомлених 
міркувань.  

Тобто, якщо Й.В. Сталіна у середини 20-х 
років вже можна розглядати як 
“апаратника”, що остаточно сформувався й 
тому прагне будь-де застосовувати одну й 
ту ж саму адміністративну універсалію, то 
М.І. Бухарін увійшов до коаліції зі Сталі-
ним, являючи собою політичну фігуру про-
тилежного сенсу. На нашу думку, його під-
тримка жорсткості тогочасного внутріпар-
тійного режиму може розглядатися як інер-
ція стереотипного мислення, можна сказа-
ти, ідолопоклонства формальної “єдності”, 
що тягнуло за собою різке неприйняття са-
мої ідеї опозиційності. Тут бачимо характе-
рне для багатьох діячів післяленінської по-
літичної еліти неприйняття політичного, 
нехай навіть і фракційного, інакомислення.  

З іншого боку, саме М.І. Бухарін був од-
ним з тих, хто уособлював демократичний 
підхід до соціально-економічних процесів у 
руслі непу, і з цих позицій він вступив у 
боротьбу з прихильниками Л.Д. Троцького 
і Є.О. Преображенського, яких вважав апо-
логетами адміністрування. Однак відзначи-
мо, що така оцінка давалася Бухаріним вна-
слідок того, що він виходив з нав’язаних за 
його ж безпосередньої участі стереотипів 
стосовно діяльності лівої опозиції 
(згадаємо полеміку Бухаріна і Преображен-
ського 1924 року, під час якої Бухарін як 
редактор “Правди” активно використовував 
“адміністративний ресурс”). І цей факт не 
може не виводити на думку про необхід-
ність первинного вирішення питань лібера-
лізації політичного режиму, починаючи з 
відносин всередині ЦК правлячої партії, що 
стало б значним кроком у справі заблоку-
вання вищезазначеної авторитарно-
бюрократичної тенденції.  

Отже, на своєрідній шкалі “бюрократія – 
демократія” Й.В. Сталін відповідним чином 
займає позиції на правому фланзі, 
М.І. Бухарін знаходиться в районі “лівого 
центра”, що тяжіє праворуч. І “дуумвірат” 
Сталін – Бухарін розпався вже після 1927 
року саме внаслідок припинення “дрейфу” 
Бухаріна у напрямку Сталіна й усвідомлен-
ня ним помилковості ставки на “єдність 
партії за будь-яку ціну”. 

Так само непростим є й питання стосов-
но побудови та функціонування опозицій-
ного блоку Л.Д. Троцький – Г.Є. Зінов’єв – 
Л.Б. Каменєв.  

Зазначимо, що не відразу пішов Троцький 
на коаліційну угоду з Зінов’євим і Каменєвим 
– і зовсім не згадуючи про старі особисті об-
рази. Під час ХІV з’їзду Троцький не приєд-
нався до жодної зі сторін, а непряма підтрим-
ка Зінов’єва у питанні щодо редакції 
“Ленінградської правди” пояснюється праг-
ненням захисту статутних відносин [2].  

Світло на позицію Л.Д. Троцького взим-
ку 1925 – 1926 року можуть пролити його 
записки, у яких аналізується сутність нових 
розбіжностей у ЦК. Троцький, за словами 
провідного історика лівої опозиції 
О.В. Панцова, повністю усвідомлював те, 
що Г.Є. Зінов’єв та Л.Б. Каменєв є 
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“апаратниками”, жодним чином не краще 
ніж сталіністи, а їхня опозиційність не в 
останню чергу зумовлюється особистим су-
перництвом у боротьбі за вплив у партії [3]. 
Дійсно, Троцький, який ще з 1923 року вів 
боротьбу за оздоровлення внутріпартійних 
відносин та їхню послідовну демократиза-
цію, оцінював зінов’євські методи керівни-
цтва як “агітаторську крикливість”, 
“місницьку зарозумілість” і в цілому як 
“апаратний режим”. У Ленінграді, як писав 
Троцький на початку 1926 року тому ж Бу-
харіну, “більш яскраво знайшли відобра-
ження ті негативні риси, які властиві партії 
в цілому”: апаратний режим підтримується 
“шляхом заглибленого підгвинчування 
[гайок] з одного боку, і демагогією – з ін-
шого” [4]. Дійсно, політично соціалізовані 
в умовах бюрократизації партійного життя, 
Зінов’єв та Каменєв, як і сталінська верхів-
ка в цілому, застосовували у своїй діяльно-
сті як апаратні методики (наприклад, при 
підготовці до XIV партз’їзду в Ленінграді), 
так і недозволені прийоми ведення полемі-
ки. У цьому відношенні, як вважав Троць-
кий, “оновлення ленінградської верхівки і 
засвоєння ленінградською організацією 
менш комісарського тону у відношенні до 
всієї партії є, безперечно, фактами позитив-
ного значення” [5]. 

Але як поводитися лівої опозиції, що бо-
ролася проти засилля адміністрування в 
партії й критикувала правлячу верхівку з 
питань економічної політики з 1923 року, 
тобто, з часів існування сталінсько-
зінов’євсько-бухарінського союзу? Чи є не-
обхідним в умовах розколу колишнього 
блоку влади зробити ставку на тактичний 
союз з ким-небудь з вчорашніх опонентів, і 
якщо так, то на якій саме основі можливе 
об’єднання зусиль – на ґрунті пошуку зага-
льних економічних підходів, вимоги внут-
ріпартійної демократії, або ж зробити зага-
льним знаменником поразку суперників? 
Чи є можливим довгострокове співробітни-
цтво з іншою політичною силою, або ж роз-
мова може йти лише про тактичну угоду?  

У сформованій конфігурації політичних 
сил після розмежування політичних сил на 
початку 1926 року чітко виділялося три ве-
ликих сегменти:  

1. Апаратники, що групувалися навколо 
Й.В. Сталіна (як знакову фігуру можна роз-
глядати В.М. Молотова, який не мав чіткої 
політичної орієнтації з точки зору тодішніх 
дискусій, але опанував установку на під-
тримку діючої влади);  

2. Угруповання суперників діючої влади, 
що уособлювалося Г.Є. Зінов’євим і 
Л.Б. Каменєвим, політична платформа яких 
сполучила справедливу критику окремих 
аспектів внутрішньої політики більшості 
ЦК, політичне лівацтво й особистісні моти-
ви у боротьбі за повернення втраченого 
владного статусу; 

3. Група М.І. Бухаріна та О.І. Рикова, що 
зарекомендувала себе як захисниця непу і 
його стратегічних перспектив. 

Перед найбільш послідовної у своїй по-
літиці й ідеології політичною силою епохи 
20-х років – лівою опозицією, що уособлю-
валася Л.Д. Троцьким, – постала неабияка 
проблема: необхідно було знайти ту межу, 
що відокремлює тактичне маневрування й 
пошук союзників від погрози сповзання зі 
стратегічної платформи та втрати власного 
політичного обличчя. У середовищі лівої 
опозиції обговорювалося кілька варіантів 
політичного поводження. Так, лівий опози-
ціонер 1923 року (а згодом – ренегат-
сталініст) К.Б. Радек радив Л.Д. Троцькому 
вступити у союз зі Сталіним проти давніх 
супротивників – Зінов’єва та Каменєва [6]. 
З іншого боку, послідовний опозиціонер 
С.В. Мрачковський вважав, що ліва опози-
ція 1923 року повинна продовжувати від-
стоювати власну лінію і до жодних союзів 
не входити, тим більше, що й відомі потен-
ційні союзники – люди ненадійні: “Йосип 
обдурить, а Григорій втече” – таке попере-
дження зробив тоді Мрачковський [7]. 

Що ж стосується лідера лівої опозиції 
Л.Д. Троцького, то він добре розумів зна-
чення коаліційної тактики: адже підстави 
для боротьби були серйозні – йшлося про 
загрозу бюрократичного переродження ра-
дянського режиму. Вибір можливих союз-
ників для продовження боротьби, а її сен-
сом Троцький бачив протидію апаратчині й 
наступу капіталістичних елементів на ґрун-
ті невміння апаратників керувати соціаль-
но-економічними відносинами непу, що 
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погрожувало “термідором”, диктувався на-
явністю конструктивних елементів у пози-
ціях тих або інших груп. Відкидаючи союз 
зі Сталіним цілком і повністю, Троцький 
замислювався над вибором між бухарінця-
ми та прихильниками Зінов’єва – Каменєва.  

З висоти сьогоднішніх знань можна ви-
знати, що остаточний вибір політичного 
союзу лівою опозицією в 1926 році був 
зроблений невірно. Як нам здається, 
М.І. Бухарін як політичний діяч за складом 
мислення був набагато більш перспектив-
ним союзником з погляду загальної страте-
гічної спрямованості політичної діяльності 
лівої опозиції. З іншого боку, нам здається, 
що саме на Г.Є. Зінов’єві та Л.Б. Каменєві 
лежить значна частка відповідальності за 
розкол у рядах мислячих більшовиків, здат-
них скласти потенційну опозицію сталінсь-
ким апаратникам. Адже саме з їхньої пода-
чі по відношенню до М.І. Бухаріна, 
О.І. Рикова та ін. був приклеєний ярлик 
“праві”. Це затушовувало основну лінію 
протистояння між демократичною й авто-
ритарною-бюрократичною тенденціями, що 
визначала діалектику розвитку радянської 
системи. Полеміку з прихильниками Буха-
ріна Каменєв та Зінов’єв перетворювали з 
тактичних розбіжностей на стратегічні 
(боротьбу з “правою небезпекою”), у той 
час як реальна погроза виходила саме від 
бюрократії, відповідальної в тому числі за 
недооцінку “правих” тенденцій в економіч-
ній сфері. Заплутування основних ліній бо-
ротьби давало Й.В. Сталіну можливість ві-
дігравати роль об’єктивного керівника, на 
яку він активно претендував, і яка вдало 
допомагала йому маскувати реальну без-
принципність у тогочасних дискусіях. 

Однак задамося питанням, – чим саме 
був обумовлений вибір політичного союзу 
лівими опозиціонерами Троцького? І чи 
було реальним об’єднання дійсно прогреси-
вних сил Компартії для відсічі наступаючої 
бюрократії? 

Л.Д. Троцький, аналізуючи дискусію 
1924 – 1925 років з економічних проблем 
непу й переходу до реконструктивного пе-
ріоду, схилявся в цілому до позиції 
Л.Б. Каменєва, який вів розмову про поми-
лковість ставки на “аграрно-кооперативний 

соціалізм”, додаючи, що відома теза про 
“черепашачі кроки” М.І. Бухаріна відбиває 
нерозуміння питання темпу розвитку ра-
дянської економіки, – адже ані “мужик”, 
ані світовий ринок “чекати” не будуть [8]. 

Разом з тим Троцький бачив, наприклад, 
і справедливу постановку питання про по-
слідовно-соціалістичний характер держпро-
мисловості СРСР Бухаріним у полеміці 
проти Каменєва [9].  

Нарешті, Троцький, визнаючи більший 
збіг своїх поглядів на соціально-економічні 
процеси з поглядами Каменєва, підкреслю-
вав, що верхівковий характер дискусії 1925 
року та переплетення із закулісною бороть-
бою “додає її ідейним відображенням вкрай 
схематичного, доктринерського і навіть 
схоластичного характеру”, внаслідок чого 
“партійна думка при зіткненні з новими пи-
таннями або небезпеками прокладає собі 
дорогу обхідними шляхами та плутається в 
абстракціях, спогадах, незліченних цита-
тах”. Тому, хоча позиція, зайнята 
“ленінградськими верхами” (тобто зинов’є-
вцями), є “вираженням політичної тривоги 
найбільш передової частини пролетаріату 
за долю нашого господарського розвитку в 
цілому і за диктатуру пролетаріату”, але 
вона, з огляду на специфічний характер 
“ленінградських верхів” , є “бюрократично 
перекрученою” [10]. 

Троцький, як нам здається, ще з початку 
20-х років добре розумів, яку небезпеку 
представляє бюрократичне використання 
навіть самих правильних методик у будь-
якій сфері суспільної діяльності. Саме тому 
запоруку успіху запропонованої ним лівої 
альтернативи в економіці він бачив у її де-
мократичному заплідненні на рівні політич-
ної сфери, починаючи з внутріпартійних 
відносин у ВКП(б).  

Ось  чому  першим  прагненням 
Л.Д. Троцького була спроба встановлення 
контакту саме з М.І. Бухаріним – він, мож-
ливо, бачив в ньому союзника у питанні 
демократизації внутріпартійних відносин й 
керівництва. Саме на позицію Бухаріна 
Троцький посилався, відстоюючи принци-
пи внутріпартійної демократії, ще в листі 
від 23 (24) жовтня 1923 року в руслі пер-
шої, після відходу від керівництва 
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В.І. Леніна, відкритої дискусії у РКП(б) 
[11].  

Крок назустріч зробив на рубежі 1925-
1926 року і М.І. Бухарін, посилаючи на ім’я 
Л.Д. Троцького спеціальну записку. Остан-
ній відразу ж оцінив її як “можливість – 
після великої перерви – обмінятися думка-
ми з самих гострих питаннь партійного 
життя” [12]. 

У своїй записці Бухарін відверто зізнава-
вся Троцькому в тому, що його просто 
“трясе” від роз’їдаючої партію апаратчини 
[13]. В свою чергу Троцький в своєму листі 
у відповідь, аналізуючи становище, яке 
склалося в Ленінграді під час правління Зі-
нов’єва, нагадував, що саме Бухарін свого 
часу дав найбільш “різке, яскраве й гостре 
формулювання протистояння партапарату 
партійній масі”, але вся справа в тому, під-
креслював він, що “з осені 1923 року апара-
тно-бюрократичні тенденції надзвичайно 
підсилилися не лише в Ленінграді, але і у 
всій партії в цілому”. І, резюмував Троць-
кий, особисто він – на відміну від Бухаріна 
– “не чекав конфлікту Зінов’єва з більшіс-
тю ЦК, щоб побачити цю непривабливу ре-
альність та небезпечні тенденції її подаль-
шого розвитку” [14]. 

Все ж Бухарін так і не пішов на поглиб-
лення контактів з Троцьким і лівою опозиці-
єю. І на цьому як раз будував свою політичну 
гру генсек Сталін, який прикривав авторите-
том Бухаріна і його “непротивленням злу на-
сильством” “непривабливу реальність”. На 
думку спостерігачів, яку наводить С. Коен, 
Сталін та його прихильники штучно створю-
вали під час політичних дискусій “погромну 
атмосферу” – заради вбивання міцного клина 
між лівою опозицією і бухарінцями [15]. А 
це, зрештою, і стало не останньою причиною 
того, що, незважаючи на еволюцію спочатку 
економічних, а згодом й політичних поглядів 
Бухаріна в напрямку визнання правоти лівої 
опозиції, ці політичні сили так і не спромог-
лися знайти спільної мови у справі оздоров-
лення партійно-державного керівництва. 

На наш погляд, саме після провалу 
спроб наведення мостів по відношенню до 
М.І. Бухаріна Л.Д. Троцький обрав інший 
напрямок політичного блокування. Необ-
хідно відразу ж відзначити, що саме Зіно-

в’єв та Каменєв “прийшли” до Троцького, а 
не навпаки. Ще під час Квітневого (1926 р.) 
Пленуму ЦК ВКП(б), коли Троцький з од-
ного боку, а Каменєв з іншого, критикували 
економічні розробки більшості ЦК, союз, 
що практично напрошувався, укладений 
так і не був. Лише влітку, коли зінов’євці 
прилюдно визнали правоту лівих, починаю-
чи з 1923 року, у тому числі у питаннях бю-
рократизації партійного режиму та бороть-
би з цим явищем (тобто у головному) – ли-
ше тоді Троцький вступив у цю коаліцію на 
правах верховного лідера [16].  

Таким чином, для Л.Д. Троцького у 
справі створення єдиної опозиції наріжним 
каменем стало об’єднання політичних сил 
на платформі лівих – неприйняття сформо-
ваного бюрократичного режиму та сталін-
ського керівництва, що його увінчував. 
“Тільки на основі партійної демократії, – 
підкреслювалося в об’єднаній заяві новост-
вореного блоку Липневому (1926 р.) Пле-
нуму ЦК ВКП(б), – можливо здорове коле-
ктивне керівництво. Іншого шляху немає” 
[17]. 

Проте, як засвідчив подальший розвиток 
подій, союз із Зінов’євим та Каменєвим не 
став для “троцькістів” надійним підкріп-
ленням у справі ведення боротьби за зміну 
політичного режиму і методики керівницт-
ва соціально-політичними процесами. Зда-
ється, що Зінов’єв та Каменєв фактично зі-
грали у блоці роль своєрідного баласту і 
компрометуючого джерела. Про це свідчать 
наступні моменти. 

По-перше, Сталіну з його прихильника-
ми не важко було звинуватити Троцького, 
Зінов’єва та Каменєва у безпринципності, 
постійно нагадуючи партії про їхні минулі 
ворожнечі взаємини і звідси вивести їхнє 
теперішнє об’єднання як розкольницьку 
комбінацію, спрямовану на захоплення вла-
ди [18]. 

По-друге, як справедливо вважає 
С. Коен, “Зінов’єв вмів змусити кожного 
поводитися найгіршим чином із усіх мож-
ливих”[19], що наочно проявилося в спосо-
бах ведення боротьби як у дискусії 1923-
1924 років, так і в дискусії 1925 року, коли 
випади Зінов’єва провокували взаємну бру-
тальність. Бухарін відверто назвав тоді ме-
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тодику ведення полеміки збоку зінов’євців 
“верещанням” [20].  

По-третє, зінов’євці привнесли у відшлі-
фовану економічну програму лівої опозиції 
наліт демагогії і догматизму. Достатньо, 
наприклад, порівняти виступ від імені опо-
зиції Л.Д. Троцького та Г.Є. Зінов’єва на 
ХV партконференції восени 1926 року, щоб 
усвідомити різницю щодо рівнів інтелекту-
альних побудов. Так, Троцький приділив 
увагу небезпеці “розмички” в умовах від-
ставання промисловості від сільського гос-
подарства й об’єктивно високих цін на 
промтовари. “Якщо в селянина, скажімо, у 
його товарній частині врожай на 20% вище 
торішнього – я умовно беру, – але якщо 
відпускні ціни на хліб упали на 8%, а ціни 
на роздрібні вироби підвищилися на 16%, 
як це й відбулося, то селянин може одержа-
ти гірші результати, ніж при більш слабко-
му врожаї та більш низьких цінах на про-
мислові товари. Прискорення індустріаліза-
ції, зокрема, шляхом більш високого опода-
ткування куркуля, дає велику товарну масу, 
що понизить роздрібні ціни, а це вигідно як 
для робітників, так і для більшості селянст-
ва” – ось зразок аргументації Троцького 
[21]. А ось зразок підходу Зінов’єва до та-
кого проблемного питання, як джерела ін-
дустріалізації: “на півмільярда скоротити 
витрати за рахунок бюрократизму. Узяти за 
ребра куркуля, непмана – отримаємо ще 
півмільярда” [22]. 

По-четверте, вульгаризований підхід Зі-
нов’єва стосовно складних соціально-
економічних проблем, продемонстрований 
вище, зайвого разу переконував Бухаріна, 
Рикова і багатьох прихильників непу в то-
му, що “об’єднана опозиція”, у якій Зіно-
в’єв відігравав не останню роль, зорієнто-
вана на згортання непу й економічний аван-
тюризм – і цього враження не змогли пере-
важити серйозні економічні аргументи Тро-
цького та Преображенського. 

Таким чином, негативний імідж Зінов’є-
ва та Каменева (особливо – першого), що 
склався в партії вже досить давно і остан-
нім часом істотно зміцнився, відіграв не 
останню роль у дискредитації лівоопози-
ційних ідей після створення блоку Троць-
кий – Зінов’єв – Каменєв.  

Усе це показує, що, аналогічно до коалі-
ції Сталіна – Бухаріна, об’єднаних суто так-
тичним співробітництвом, опозиція 1926-
1927 років на чолі з Троцьким, Зінов’євим 
та Каменєвим також не мала міцної основи. 
Сам Л.Д. Троцький у 30-і роки з цього при-
воду писав: для того, щоб полегшити фор-
мування даного опозиційного блоку, “ліва 
опозиція – попри попереджень і заперечень 
автора цих рядків – пом’якшила окремі фо-
рмулювання та тимчасово утрималася від 
відповіді на найбільш гострі теоретичні пи-
тання. Навряд чи це було правильно”. Хо-
ча, додавав він одразу ж, принциповим мо-
ментом залишалося те, що “лівої опозиції 
1923 року не довелося все ж таки йти на 
поступки. Ми залишилися вірними собі. 
Зінов’єв та Каменєв прийшли до нас. Нема 
чого й казати, якою мірою перехід учораш-
ніх заклятих ворогів на сторону опозиції 
зміцнив упевненість наших лав у власній 
історичній правоті” [23]. 

Отже, протиріччя було у наявності: якщо 
брати за точку відліку шкалу “бюрократія – 
демократія”, то Г.Є. Зінов’єв та Л.Б. Каменєв 
у порівнянні з 1923 роком усього лише зру-
шилися дещо “ліворуч” й зайняли 
“правоцентристську” позицію – у той час як 
Л.Д. Троцький продовжував залишатися вож-
дем дійсно лівих. Виходячи з цього розташу-
вання, досить закономірною виглядає доля 
цього політичного блоку, що був набагато 
менш логічним, ніж потенційно можливий 
блок лівих і лівоцентристів Троцького та Бу-
харіна. Як визнавав згодом сам Троцький, 
Зінов’єв та Каменєв, зрештою, відхитнулися, 
“злякавшись розриву з радянською бюрокра-
тією”, і наступна їхня політична поведінка є 
цілком зрозумілою, навіть передбачуваною: 
“після капітуляції [вони] робили рішуче все, 
щоб повернути собі довіру верхів і знову аси-
мілювалися у офіційному середовищі. Зіно-
в’єв примирився з теорією соціалізму в одній 
країні, знову викривав “троцькізм” та навіть 
намагався кадити фіміам Сталіну особисто” 
[24]. Природним, хоча й донезмоги цинічним 
виглядає пізніше зізнання Каменєва: 
“Троцький нам потрібний був для уряду, а 
для повернення до партії він баласт” – яке 
навів у листі до соратника відомий діяч лівої 
опозиції Х.Г. Раковський [25]. 
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Підводячи підсумки, ми вважаємо за не-
обхідне зупинитися на актуальних й донині 
уроків, що можна витягти з вищенаведено-
го аналізу політичної боротьби: 

1. Вибір політичних союзників диктуєть-
ся орієнтацією на використання коаліції 
або в стратегічних, або в тактичних 
(кон’юнктурних) цілях, що повинно бути 
усвідомлено силами, що вступають у дого-
вірні стосунки;  

2. Довгострокове політичне блокування 
є можливим і плідним лише у випадку полі-
тичної однорідності учасників союзу, що 
мають як загальні програмні установки з 
основних питань, так і єдиний стиль полі-
тичного мислення. Гнучкість політичних 
компромісів у цьому випадку має свої межі, 
окреслені програмними принципами сил, 
що об’єднуються; 

3. У рамках коаліції питома вага протиріч з 
політичних питань в остаточному підсумку 
переважає спільність підходів стосовно вирі-
шення економічних проблем і здійснює все 
більший негативний вплив на останні; 

4. Створення суто тактичних коаліцій є 
уразливим з погляду небезпеки контргри 

політичних опонентів на підкресленні різ-
новекторності її складових елементів, що 
чревате як зниженням політичного автори-
тету коаліції в цілому та окремих її сегмен-
тів, так і небезпекою розвитку відцентро-
вих тенденцій всередині неї; 

5. Одним з факторів, що перешкоджає 
політичному об’єднанню, є міфологізація 
позицій сторін, адже це неминуче спричи-
няє концентрацію уваги на розходженнях, а 
не на подібності позицій можливих союз-
ників;  

6. Істотним фактором життєздатності 
новоствореної коаліції є політичний імідж 
й опосередкована ним довіра мас до її учас-
ників: негативний імідж одного з елементів 
коаліції буде використаний опонентами для 
дискредитації коаліції в цілому; 

7. Важливим фактором авторитету коа-
ліції є форма здійснення політичних, на-
самперед полемічних, заяв: необережнос-
ті та недбалості знижують ефект впливу 
як конкретної тези, що подається, так і 
політичної програми в цілому, адже за-
значені форми є складовою іміджу полі-
тичної організації.  
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