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А втори політологічного словника 
визначають опозицію, з одного 
боку, як протиставлення своєї 
думки і своєї політики іншій 

думці і політиці, а з іншого – як організовану 
групу, яка протистоїть оцінкам, програмі, 
політиці, правлячій еліті у законодавчих, 
партійних та інших структурах [1]. Відповідно, 
опозицію можна розглядати як парламентську, 
позапарламентську, внутрішньопартійну, 
внутрішньоурядову. Як правило, у 
посткомуністичній політичній трансформації 
мова йде про парламентську і 
позапарламентську опозицію. Наявність 
опозиції і оформлення правого поля її 
діяльності є одним з найважливіших показників 
розвитку демократичного процесу. Політичні 
процеси осені 2004 – зими 2005 рр. в Україні 
потребують глибоких і об’єктивних оцінок 
того, що відбувалося. На цьому тлі, безумовно, 
зростає інтерес до проблеми опозиції і аналізу її 

діяльності в останні роки. 
Формуванню опозиції як нового інституту 

політичної системи, що трансформується, 
українські і зарубіжні дослідники (М. 
Михальченко, Д. Видрін, А. Бойко, В. Карасьов 
та ін.) приділяли достатньо уваги, але в силу 
того, що цей процес був дуже повільним і 
ніяких особливих змін не відбувалося, 
більшість оцінок були досить однозначними. 
Спершу проблема розглядалася здебільшого в 
дослідженнях, присвячених політичній еліті в 
цілому, хоча в останні роки досліджуються 
окремі її елементи: теоретичні аспекти поняття 
“опозиція”, діяльність у законодавчих зборах і 
поза ними, необхідність її політико-правового 
оформлення та ін. [2]. Є підстави вважати, що 
ця проблема вноситься до порядку денного 
політичного розвитку України і чекає на своїх 
дослідників. 
У даній статті автор вдається до спроби 

проаналізувати процес становлення опозиції у 
посткомуністичних країнах на прикладі 
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Болгарії і України, який має багато спільних 
рис і в значній мірі пояснює причини слабкості 
опозиції та її неорганізованості. Разом з тим, ці 
країни демонструють ряд особливостей, які 
представляють науковий і практичний інтерес. 
Для вирішення поставленої задачі автор 
використала публікації, програмні документи 
фракцій болгарського парламенту, а також 
особисті контакти і бесіди з представниками 
опозиції і учасниками різноманітних акцій. 
Більша частина болгарських досліджень 

останніх років присвячена вивченню саме 
парламентської опозиції [3]. Парламентська 
опозиція розглядається як частина законодавчої 
влади, яка бере участь у законодавчій 
діяльності і несе за неї відповідальність разом з 
правлячими силами. А позапарламентська 
опозиція намагається делегітимувати правлячу 
силу, прагнучи довести її неспроможність 
управляти. Для цього вона використовує 
різноманітні види вуличної демократії або 
прямого натиску – демонстрації, зібрання, 
голодування та ін. Активно використовуються 
ЗМІ. Як правило, цими діями опозиція прагне 
призвести до дострокових виборів. Практика 
болгарського транзиту багаторазово 
підтверджує цю тезу. 
На наш погляд, аналіз процесу становлення 

сучасної опозиції не може бути повним без 
вивчення її “біографії”. В цьому сенсі багато 
що у визначених процесах співпадає в Україні і 
Болгарії. Загальноприйнятим є вважати, що 
Болгарія, на відміну від інших 
східноєвропейських держав, не знала 
могутнього антикомуністичного руху і не мала 
будь-яких опозиційних структур за 
попереднього режиму. Та й інтелектуальна 
опозиція у вигляді дисидентського руху теж 
була відсутня, хоча, на думку деяких авторів, 
така однозначна оцінка має окремі недоліки [4]. 
На думку відомих болгарських політиків, 

багато які невдачі переходу полягають в тому, 
що ті сили, які вважали себе опозицією, 
насправді не є опозицією у загальноприйнятому 
її розумінні. На відміну від країн Центральної 
Східної Європи, у них немає вистражданої 
біографії. Становлення болгарської опозиції 
має ряд особливостей. По-перше, враховуючи 
той факт, що в Болгарії не було традиційного 
дисидентства, опозиція представляла собою 
певний симбіоз між критично налаштованими 
діячами БСП (реформаторами) і “дисидентами” 
– представниками в основному наукових кіл і 
інтелігенції. Тому на самому початку еліта 
“дозволеної” антикомуністичної опозиції 
складалася з декількох більш менш відомих 
дисидентів і представників заборонених раніше 
партій, а також деяких критично налаштованих 
проти системи інтелектуалів [5]. У цих людей 
було бажання змінити існуючий порядок, але 
уявлення про механізм функціонування влади, а 

тим більше, політичного і управлінського 
досвіду, у них не було. Але у них було деяке 
ставлення до відсторонення Т. Живкова, що 
дозволяло їм приєднувати себе до опозиції. В 
той період опозиція асоціювалася із здатністю 
висловити своє негативне ставлення до окремих 
дій Т. Живкова. Загальновизнаний болгарський 
дисидент Ж. Желєв, обраний в подальшому 
президентом країни від опозиції, дуже довго 
сповідував марксизм, хоча й виступив у свій 
час проти ленінського визначення матерії. 
По-друге, як підкреслює незмінний лідер 

партії Рух за права і свободи А. Доган, один з 
“пізніх” дисидентів, це була вирощена і 
вихована опозиція. Всі вони були думаючими, 
обізнаними людьми, але самі того не 
розуміючи, посіли підготовлені для них владою 
“укромные гнезда” [6]. До цих пір праві не 
можуть позбавитися від комплексу, що вони не 
брали участі у підготовці і поваленні старого 
режиму. П. Симеонов, Ж. Желєв, П. Дертлієв, І. 
Луджев, К. Тренчев мають певні заслуги як 
дисиденти, але вони не були опозицією, тобто 
альтернативною владою. Тоді з’явився і І. 
Костов, майбутній прем’єр від СДС і нинішній 
лідер партії ДСБ, який претендував на місця в 
парламенті на виборах, що мали відбутися у 
червні 2005 р. А Луканов, один з реформаторів і 
ініціаторів усунення Живкова від влади, 
розумів, що ці люди тоді не були готові до 
участі у владі. Звичайно, на початку змін вони 
могли бути використані старою владою в своїх 
інтересах. Інакше складно пояснити перші 
заяви лідера СДС Желєва про те, що опозиція 
виступає за демократичні зміни, але влада їй не 
потрібна. Це була найбільша помилка, як 
неодноразово в подальшому визнавали творці 
СДС [7]. 
При всіх складнощах появи опозиції в 

Болгарії, СДС, безумовно, є першою 
політичною опозиційною організацією. Партії 
цього Союзу представляли соціал-демократів, 
землевласників, християн-демократів, 
демократів, радикалів та ін. По суті така 
багатолика коаліція навряд чи могла створити 
щось конструктивне. Вся її деструктивність 
була направлена проти колишньої 
соціалістичної держави. Вироблення більш-
менш реальної програми, побудованої на 
підґрунті ринкових відносин і попередніх 
соціальних досягнень, було не під силу такій 
різнорідній коаліції. Тому ці партії не змогли 
виробити і спільну національну позицію за 
наявності традиційних у болгарському 
політичному процесі вождизмі і залежності від 
закордонних покровителів. Саме в силу цих 
причин партії “демократичних сил”, 
організовані в СДС, не встигли до 1997 р. 
надати успішну програму управління. 
Аналізуючи становлення і розвиток СДС, її 
лідер Костов відзначив, що у 1991 р. не могло 
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бути єдності з основних пріоритетних напрямів 
управління країною, оскільки не було навіть 
чіткого уявлення про те, що таке реформа [8]. 
Недорозвиненість опозиції, крайності у її 

поведінці відштовхнули багатьох дійсних 
прибічників демократичних перетворень, 
справжніх  інтелігентів, так званих 
“отшелушившихся”. Вони самі страждали від 
цієї опозиції, яка їх не зрозуміла. Таким чином, 
професійні, соціальні і моральні риси біографії 
опозиції на початку змін свідчать про наявність 
багатьох дефектів, які не сприяли формуванню 
нової професійної еліти, здатної розробити 
стратегію переходу. 
Українська інтелігенція, як відомо, вдалася 

до багатьох спроб організованої боротьби з 
владою і оформлення “іншої картини” 
перспектив українського суспільства, але в 
цілому вона характеризується тими самими 
“родимими плямами”, що і болгарська. 
Складність українського дисидентства полягала 
в тому, що його опозиційність була направлена 
на вирішення одночасно двох задач – 
конструювання нового ідеологічного простору і 
боротьба з владою за створення незалежної 
національної держави. Цей рух зверху не міг 
дати реальних результатів у короткий термін. З 
іншого боку, одержавши незалежність як 
подарунок “зверху”, українська опозиція не 
змогла ним розпорядитися вже з інших причин. 
Однак відсутність професійного політичного 
досвіду, відповідного інтелектуального заряду і 
сучасної політологічної освіти є, на наш погляд, 
головною причиною нездатності опозиції 
обрати адекватні стратегії демократичних 
перетворень. 
Сьогодні конституційні умови в Болгарії 

створюють можливість для парламентської 
опозиційної діяльності. Однак спостерігаються 
численні спроби влади встановити контроль 
над засобами масової інформації і постійні 
зусилля опозиції відвоювати більше 
інформаційного простору. Недостатня 
представленість опозиції у ЗМІ-просторі не 
дозволяє їй працювати повноцінно і 
комплексно, у відповідності з демократичним 
процесом в цілому. В останніх 39 Народних 
зборах представлені парламентські групи 
традиційних і нових політичних учасників і 
блоків: 
НРСД – 97 народних депутатів. Голова – 

Я. Ілчев; Коаліція “За Болгарію” – 48 депутатів. 
Голова – С. Станішев; ОДС – 28 депутатів. 
Голова – Е. Михайлова; ДПС – 20 депутатів. 
Голова – А. Доган; СДС – 28 депутатів. Голова 
– Н. Михайлова; Народний союз – 
БЗНС+НС+ДП – 11 депутатів. Співголови – 
А. Мозер, А. Проматарскі. “Новое время” – 13 
депутатів. Голова – М. Сівлієвска; Незалежні – 
7 депутатів – очолює Е. Бакарджиєв [9]. Нові 
парламентські вибори 2005 р., безсумнівно, 

змінять зміст політичного простору, про що 
свідчить передвиборна ситуація, і опозиція буде 
реконструйована. 
У конфронтаційному болгарському 

суспільстві до 2001 р. роль парламентської 
опозиції послідовно відіграють 
просоціалістичні сили на чолі з БСП і 
антикомуністичні на чолі з СДС. БСП і СДС – 
це дві політичні партії, які у період, що 
розглядається, виконували по черзі роль лідерів 
опозиції у парламенті та поза ним.    Часто вони 
поводилися однаково. Позапарламентські 
методи використовувалися більше правою 
опозицією, її антикомуністичною 
налаштованістю, які проявилися від самого 
початку її виникнення і мали місце до подій 
січня 1997 р., які стали кульмінацією цього 
процесу. В результаті було скоєно напад на 
парламент, в основному молоддю, і 
використана поліцейська сила, щоб справитися 
з ситуацією. Ці дії були підтримані і новим 
класом власників і підприємців, що 
народжувався. Парламентська група СДС 
фактично очолила соціальне невдоволення і 
організувала позапарламентський натиск, з 
вимогами відмови БСП від влади. І. Костов, 
лідер опозиції, визнав, що парламент і вулиця – 
дозволені демократичні засоби і опозиція діє в 
рамках порядку. 
Існують й інші думки про події січня 1997 р. 

Наприклад, що вони були підготовлені, як і 
фінансовий зрив, внутрішніми і зовнішніми 
силами (політика МВФ стосовно валютного 
боргу). Болгарські економічні угруповання 
були зацікавлені у гіперінфляції, щоб знецінити 
цим заборгованість та ін. Розростався конфлікт 
між могутніми економічними інтересами, які 
прикривалися боротьбою СДС і БСП. Певним 
виходом з ситуації стала підписана 4 лютого 
1997 р. угода між основними політичними 
силами про дострокові вибори, відмову БСП від 
влади і призначення службового уряду. Це одна 
з небагатьох спроб компромісу на етапі 
переходу між СДС і БСП. 
Провокаційна або спонтанна атака проти 

парламенту свідчила про кризу легітимності 
правлячої БСП і всієї системи відносин, яка 
ототожнювалась з цим правлінням. Ця ситуація 
багато в чому повторилася в Україні на 
президентських виборах 2004 року, коли на 
вулицю вийшли тисячі людей не вимагати 
“хліба”, а виступати проти режиму, який 
порушив чи не забезпечив реалізацію прав 
громадян. Це вже не бунт голодних, а свідомий 
масовий протест проти влади. До 1997 року 
Болгарія знала багато масових виступів, але ці 
події представляли собою небезпеку і виклик не 
тільки правлячій партії, але й всій 
демократичній системі. Вихід було знайдено, і 
почалася нова сторінка у подоланні 
конфронтації болгарського суспільства. Новій 
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владі на чолі з правими силами (прем’єр І. Костов 
і президент П. Стоянов) суспільством було надано 
величезний кредит довіри, який вона, на жаль, не 
реалізувала, захопившись неоліберальними 
стратегіями і зовнішньополітичною діяльністю. 
Ліберал Костов обіцяв демократичність і 
професіоналізм в управлінні, вихід з фінансової і 
економічної кризи та ін. Цим урядом була 
зупинена інфляція і почалася економічна і 
фінансова стабілізація. Однак професіоналізм і 
демократичність відійшли на другий план. 
Управлінський склад формувався багато в чому 
на принципах особистої відданості, та й стиль 
управління межував з авторитаризмом – так 
сьогодні багато хто оцінює час правління 
Костова. Суспільство чотири роки потому 
відмовило у підтримці і довірі цій політичній 
силі, проголосувавши за невідомих політиків, 
які прийшли зі спадкоємцем престолу 
Сімеоном Другим. Надто багато спільного є в 
обіцянках і діях І. Костова і президента 
Ющенка, що мимоволі привертає увагу і 
потребує серйозного вдумливого до себе 
ставлення. 
Суміщення парламентських і 

позапарламентських засобів політичної 
боротьби є одним з основних дестабілізуючих 
факторів у діяльності болгарського парламенту 
від початку його утвердження з метою 
дестабілізувати законодавчу владу. Ця 
тенденція проявилася в період роботи Великих 
народних зборів (страйки, голодування, група-
39 та ін.). Тоді засідання залишила група 
опозиційних депутатів, які виступили проти 
прийняття конституції, що відбилося на 
авторитеті і легітимності конституції, а в 
подальшому негативно відбилося і на колишній 
опозиції. Прийнята тоді манера поведінки 
опозиції залишати парламент чи залякувати 
цим, коли немає засобів тиску на владу, стає 
стилем болгарської опозиції незалежно від 
політичного кольору. Такий засіб у розвинених 
країнах використовується виключно рідко і 
свідчить про незрілість і нестабільність 
політичної системи. В парламентській системі 
цей інститут повинен уособлювати 
стабільність, генерувати її, а в Болгарії – 
Народні збори, покликані управляти 
суспільними змінами, сумнівно справляються з 
цією роллю. 
У демократично розвинених системах 

політичні сили – влада і опозиція, будують свої 
відносини на дотриманні суворих, ними самими 
прийнятих правилах. Болгарські політичні 
партії в ролі опозиції не можуть використати 
свої політичні програми як поле для змагання 
альтернативних програм. У перехідний період 
вони зводили опозиційну критику до 
ідеологічного протистояння з приводу 
минулого, а в окремих випадках – з приводу 
майбутнього. Цілком логічно, що 

парламентські дебати як основний опозиційний 
засіб набули гострого ідеологічного характеру і 
не стали джерелом управлінських ідей. 
Опозиція протистоїть владі й іншими 

методами, коли вона намагається 
переструктурувати парламентський простір, 
створюючи коаліцію з окремих питань. Така 
манера добре засвоєна болгарськими 
парламентськими партіями, які швидко і добре 
відчувають стан управління і вміють направити 
свою діяльність на вирішення 
короткотермінових планів з метою послаблення 
або компрометації влади та її структур. Це дуже 
чітко простежується стосовно виконавчої 
влади, коли уряд відправляли у відставку або 
голосували за вотум недовіри. Це є досить 
поширеною практикою в діяльності Народних 
зборів усіх скликань. Передбачена спеціальна 
процедура голосування недовіри уряду. 
Наприклад, з травня 1993 р. по травень 1994 р. з 
ініціативи СДС парламент голосував 7 разів з 
питання про недовіру уряду, очолюваного 
професором Л. Беровим, але результатів воно 
не дало. Іноді ця процедура може бути 
ініційована самим урядом, як це було в Болгарії 
не одноразово. Така постійна політична напруга 
спостерігалася до 1997 р., коли було 
сформовано уряд І. Костова, перший уряд 
перехідного періоду, який допрацював до кінця 
мандату. 
Але інтерес представляє парламентська 

опозиція в останніх 39 Народних зборах, де на 
думку представників правлячої більшості 
НРСД, існує двохполюсна опозиція [10]. 
Вперше дві непримиренні основні політичні 
сили – БСП (червоні) і СДС (сині) об’єдналися 
проти правлячої більшості. В парламенті 
Болгарії п’ять опозиційних партій, які у лютому 
2005 р. виступили з вимогою голосувати за 
вотум недовіри уряду Сакськобурготського і 
відставку голови Народних зборів О. 
Герджикова. Мотивом послужила неуспішна 
внутрішня політика у здійсненні обіцяного 
підвищення прибутків болгарських громадян і 
провалі реформи системи охорони здоров’я. 
Такий демарш опозиційних сил, на думку 
правлячої НРСД, пов’язаний з передвиборними 
баталіями 2005 р., а не турботою про стабільну 
політичну ситуацію, якої потребують 
суспільство і влада напередодні проходження 
офіційних процедур з вступу до ЄС (квітень, 
2005). Прагматична позиція деяких фракцій 
(ДПС) не дозволила спровокувати 
парламентську кризу, хоча не виключені деякі 
перестановки в уряді.  
Прагнення утриматися у владі 

супроводжується використанням безлічі засобів 
з метою блокування найважливіших законів і 
“відкладання їх на потім”. Болгарія – 
парламентська республіка і дії опозиції 
знаходяться у прямій залежності від поведінки 
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більшості. Формується традиція, коли 
парламентська більшість поводиться не у 
відповідності до парламентських засобів 
опонування, і опозиція не бере повноцінної 
участі у законодавчому процесі. Спеціальні 
парламентські комісії, які складаються з 
професіоналів, політизовані, прагматичні і 
залежать від партійної більшості. Дуже часто 
опозиція позбавлена права брати участь у 
створенні важливих законопроектів зі своїми 
конкретними текстами. Тоді їй не залишається 
нічого іншого, як наполягати на 
президентському вето або вимагати втручання 
Конституційного суду. Процедура затягується, 
а ефективність парламентської діяльності 
втрачається. 
В Болгарії у перехідний період достатньо 

часто спостерігалося протистояння опозиції і 
влади із зовнішньополітичних проблем. У 1995-
97 рр. спостерігалася драматична ситуація, коли 
основні політичні інститути були представлені 
різними політичними силами, кожна з яких 
представила свою зовнішньополітичну 
стратегію (президент, прем’єр-міністр, міністр 
закордонних справ і голова парламентської 
комісії із зовнішньої політики). Це 
протистояння, на думку політолога М. 
Пирогової, розглядалося як загроза 
болгарському парламентаризму [11]. Такий 
стан дозволяє зацікавленим зовнішнім силам 
маніпулювати владою і опозицією. Відсутність 
усталеного консенсусу із зовнішньополітичних 
проблем впритул до 2000 р. стала 
дестабілізуючим фактором у відносинах влада-
опозиція, оскільки не здійснюється 
наслідування з основних напрямів зовнішньої 
політики, і це негативно відображається на 
міжнародному авторитеті країни. 
Євроатлантична інтеграція багато що змінила 

у поведінці опозиції та її ідеологічні вектори. 
Сьогодні в парламенті Болгарії немає жодної 
антинатовської сили, хоча ситуація в 
суспільстві не є такою вже однозначною. Але 
це був складний період пошуку і об’єднання 
опозиційних сил з подолання розбіжностей 
стосовно НАТО. Цей процес є цікавим для 
парламентаріїв України, яка визначилась 
однозначно на європейському векторі, але 
навряд чи такими ж однозначними є позиції 
парламентських груп і фракцій стосовно форм, 
змісту, темпів, шляхів євроінтеграції, особливо 
напередодні виборів 2006 р. 
Відмінності у підходах між владою і 

опозицією не консолідують парламентський 
процес, а навпаки, поглиблюють протиріччя. Це 
одна з причин відсутності наслідування при 
зміні правлячої більшості після виборів, коли 
починається перегляд досягнутого 
попередньою владою. Таке розуміння, на наш 
погляд, дуже важливе для нової української 
еліти, багато в чому колишньої опозиції, яка 

своїми першими діями в коридорах влади 
підтверджує цю тезу. Такого в розвинутих 
демократіях не спостерігається, особливо у 
другій половині ХХ ст., яка характеризується 
великим ступенем наслідування у політиці 
партій різної направленості. Що стосується 
Болгарії, то тут царює практично одна й та сама 
партійна політика, прихована за багатослівними 
деклараціями про відмінності одна від одної, 
але не по суті перегляду попереднього спадку. 
Щодо української опозиції, то можна 

погодитися з думкою М. Михальченка, що в 
Україні поняття “опозиція” має троїстий 
характер. Одна частина відповідає класичному 
визначенню, а друга – ні. Є сили, які відверто 
заявили про своє опозиційне відношення до 
Президента і уряду, створили свої опозіційні 
фракції і групи в парламенті. Є сили, які з 
деяких питань перебувають в опозиції до влади, 
а з деяких – підтримують владу. Але є 
політичні лідери і рухи, які в понеділок в 
опозиції, а в четвер – уже друзі влади без 
пояснення своєї політичної позиції [12]. Ця 
характеристика стосується опозиції до 
президентських виборів, однак вона в такій же 
мірі характеризує і сучасну ситуацію, в 
результаті якої спровоковані численні 
“перебіжки” від одної групи до іншої. 
Нечіткість визначення статусу опозиції в 
українській ситуації наводить на деякі роздуми 
з приводу блоку “Наша Україна”, яка складала 
більшість в парламенті, але вважалась 
опозицією, хоча не завжди виступала проти 
влади і президента і не мала альтернативних 
програм. На наш погляд, її опозиційність чітко 
простежується тільки стосовно дій колишнього 
уряду у 2004 році. 
Якщо в Україні усі опозиційні групи в 

основному сконцентровані в парламенті і є 
швидше парламентською опозицією особисто 
до Президента, ніж виразниками 
альтернативного курсу розвитку, то у Болгарії 
президент посідає особливу позицію 
“нейтральної влади” і має дуже мало 
повноважень відносно парламенту. Опозиція в 
Болгарії направлена завжди проти правлячої 
партії. З переходом до пропорційної системи 
виборів можливості української опозиції 
розширюються, оскільки набагато легше 
вирішується проблема парламентської 
більшості.  

 Лише комуністи і соціалісти в Верховній 
Раді здійснюють спроби продемонструвати 
принципову ідеологічну і політичну позицію, 
але часто переходять на особисту критику 
лідерів владної еліти. Під час передвиборчої 
президентської кампанії ситуація змінилася. 
Опозиційні групи об’єднувалися біля своїх 
лідерів-кандидатів і критикували один одного. 
Основну свою функцію опозиція в парламенті 
не виконувала, а все масштабніше критикувала 
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владу за невиконання передвиборчих програм і 
рішень. 
Весь 2004 р. був присвячений завданням 

передвиборної боротьби, яка знову ж таки не 
працювала на подальше просування реформ, а 
була направлена проти президента, 
звинувачуючи його в уповільненні 
демократичних процесів, хоча кількісні 
показники економічного росту були досить 
високими. Жодна з опозиційних груп не могла 
запропонувати нову ідею інтеграції суспільства. 
Біда в тому, що ідея незалежності, яка 
експлуатувалася багато років, перестала бути 
інтегратором не тільки для електорату, але й 
для владної еліти. Дуже довго ідеологи і 
політики, в тому числі й опозиційні, блукали в 
пошуках між Заходом і Сходом, створюючи 
еклективні програми із застарілих економічних 
і політичних ідей. А тим часом Захід і Схід 
перетворювали Україну на об’єкт своєї 

політики. Західна тактика “подвійних 
стандартів”, невиплата обіцяної компенсації за 
закриття ЧАЕС, залежність від Росії з ряду 
об’єктивних причин і багато що інше по-
різному використовувались опозицією у 
“відстоюванні” не тільки національних 
інтересів, але й у погіршенні економічного і 
соціального рівня життя людей, інтереси яких 
вони покликані висловлювати і захищати. 
На закінчення підкреслимо, що 

посткомуністична опозиція в Болгарії і Україні 
представляє певний симбіоз дисидентів, 
реформаторів і нових політичних утворень. 
Вона не має вистражданої біографії у боротьбі з 
попереднім режимом і, відповідно, була 
позбавлена політичного і управлінського 
досвіду, що відбилося на стартових 
можливостях демократичного транзиту. 
Відмінністю є ідеологічна основа. Українське 

дисидентство відстоювало ідею національної 
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