
бые движения которые протестуют против ущемления прав тех или иных 
категорий населения. Всяческий плюрализм, горизонтальные связи между 
индивидами в противовес вертикальным -  таковы социальные лозунги 
постмодернизма» .

Целенаправленный процесс перехода от тоталитаризма, осуществляе
мый в конце XX в., с его возможностями проведения анализа развития со
циальных технологий позволяет осознанно направить социум в рамки, за
даваемые постиндустриальной эпохой. При этом институты политической 
элиты должны стать первыми, кто осуществит переориентацию функций, 
предоставляя место для влияния на процесс принятия политических реше
ний плюралистичным гражданским инициативам, привлекая максимально 
возможное количество экспертных оценок, формируя политику не только на 
основе меняющихся социальных интересов, но и на основе растущих соци
альных знаний.
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М.Э. ЧАСНОУСКІ

ЭТАПЫ СІСТЭМНЫХ ПЕРАУТВАРЭННЯУ У РЭСПУБЛІЦЫ ПОЛЬШЧА
(1989-1999 гг.)

У Польскай Народнай Рэспубліцы і іншых краінах сацыялістычнага 
блоку, развіццё якіх пасля Другой сусветнай вайны ажыццяулялася ва 
неуласцівым для іх напрамку, праз паувеку неабходнасць змен аказалася 
магутнай стай -  большай за страх перад іх непрадказальнымі вынікамі. 3 
пачатку 90-х гг. на агромністым абшары Цэнтральнай і Усходняй Еуропы 
разгарнууся ачышчальны працэс гіганцкага палітычнага і сацыяльна-экана- 
мічнага пераўтварэнняу, не меушых прэцэдэнта у навейшай гісторыі. Яму 
спадарожнічалі крушэнне міжнародных палітычнай і эканамічнай структур, 
якія утваралі краіны блоку, і распад камандна-адміністрацыйнай сістэмы 
улады і гаспадарання. Кожная з названых прычын асобна магла выклікаць 
глыбокі крызіс. Ix злучэнне азначала, што заняпаду сацыялізму спадарож- 
нічае сапраудная сацыяльная і эканамічная катастрофы на усёй яго былой 
прасторы.

Лёс і поспех постсацыялістычнай трансфармацыі залежалі ад таго, якія 
палітыкі і якая палітычная ста знаходзіліся на пазіцыях дзяржаунай улады. 
Ba умовах народжанай дэмакратыі адказнасць за рэформы стала вызна- 
чацца выбаршчыкамі. Калі на азначаных пазіцыях аказваліся людзі, якія
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жадалі і былі у стане выкарыстаць уладу дзеля дэпалітызацыі эканомікі i 
рэформы дзяржавы, то краіна атрымлівала шанс на поспех. Калі ж палітыч- 
ная улада трапляла у рукі асоб, няздольных або непрыхільных да рэалі- 
зацыі вызначаных мэт i бачыушых у ёй толькі сродак далейшай палітызацыі 
эканомікі, то краіна аказвалася у небяспецы .

У гэтых умовах Польшча зведала разнастайныя спосабы пераўтварэн- 
няу. Краіна не пазбегла палітычных, сацыяльных і эканамічных узрушэнняу. 
Пстарычны вопыт падказвае, што рынкавыя рэформы амаль заусёды вы- 
клікаюць крызіс, які працягваецца ад трох да пяці гадоу. Адзіным занатава- 
ным выключэннем з гэтага правіла сталі эканамічныя рэформы у КНР, што 
праводзіліся больш паступова i прагматычна, але яны не былі звязаны са 
зменай грамадскага ладу. Польшча стала прыкладам пстарычнай мадэлі 
паслярэформеннага крызісу. У 1989-1992 гг. нацыянальны даход i жыццё- 
вы узровень значна панізіліся. У 1993 г. спад затармазіуся i пачауся перыяд 
адразу павольнага, а пазней даволі хуткага эканамічнага росту. Гаспадар- 
чая кандыцыя краіны істотна паправілася, знізіуся «паказчык рызыкі». Факт 
нармалізацыі зауважылі інвестары, і пасля першых крокау наплыу замеж- 
ных інвестыцый дасягнуу здавальняючага узроуню -  каля 4 млрд дол. што- 
год. Нягледзячы на пераходны перыяд, укараняліся і спрауляліся з патрэ- 
бамі дня капіталістычныя грамадскія і эканамічныя адносіны. Валавы уну- 
траны прадукт 1998 г. склау 123 % ад 1989 г., або ад пачатку пераўтва- 
рэнняу; тэта прыкметна лепшы паказчык, чым у любой іншай постсацыяліс- 
тычнай краіне .

Прагрэс і нармалізацыя не былі пастаяннымі спадарожнікамі транс- 
фармацыі. Дэфіцыт гандлёвага балансу пакрывауся толькі часткова дзя- 
куючы наплыву доугатэрміновых інвестыцый. Фізічная і сацыяльная струк
туры (адукацыя, навука, дэмаграфія, сацыяльная дапамога, ахова здароуя) 
перажылі і нават да канца 90-х гг. не пераадолелі крызіс; нездавальняюча 
развіваліся аграрная і прамысловая сферы: працоуныя вельмі многіх галін 
гаспадаркі атрымлівалі нізкую зарплату. Нарастала няроунасць даходау і 
захоувалася галеча. Побач з рэгіёнамі хуткага росту дабрабыту і зніжэння 
беспрацоуя існавалі закансерваваныя абшары беспрацоуя і беднасці. Няу- 
вага да сацыяльных праблем пагражала эканамічнымі і сацыяльнымі крызі- 
самі. Польшча запаволена дасягала дабрабыту, а непатрэбныя узрушэнні 
або памылкі у эканамічнай і сацыяльнай палітыцы толькі аддалялі згаданы 
працэс.

Распаусюджаным міфам з'явілася вера у няздольную да рэфармавання 
дэмаралізаваную супольнасць, абцяжараную перажыткамі сацыялізму. Bi- 
давочны прагрэс грамадства абверг такое сцвярджэнне. Польскі работнік 
адаптавауся да рынку, аказауся гэткім жа працавітым, як у іншых краінах, а 
польскі менеджэр (у тым ліку бізнесмены з наменклатурным радаводам 
ПНР) стау вытрымліваць канкурэнцыю з адміністрацыйнымі кадрамі Заха- 
ду. Разам з тым справа павышэння узроуню адукаванасці грамадства і ква- 
ліфікацыі кадрау заставалася надзённай нацыянальнай задачай па-над 
партыйнымі і палітычнымі падзеламі.

Ha працягу пераутварэнняу краіна двойчы перажыла усеагульныя прэзі- 
дэнцкія і тройчы -  парламенцкія выбары. Кожны раз адбывалася радыкаль- 
ная змена уладарных палітычных укладау, але пры гэтым захоувалася пе- 
раемнасць грамадскай і эканамічнай трансфармацыі. Эвалюцыя грамадст
ва за тэты час прайшла некалькі этапау: энтузіязму і эйфарыі у самым па
чатку пераутварэнняу; расчараванняу у час шырокага разгортвання рэ- 
форм; урэшце, этап скептыцызму і індывідуалізму, знітаваных з прагматыз-

Менавіта тады узнікае спакуса ісці шляхам кансервацыі сацыялістычных руін ці напрамкам, што у 
другой палове 80-х гг. збанкрутавау у Лацінскай Амерыцы: раздуты і нягнуткі дзяржауны сектар і 
мноства форм дзяржаунага рэгулявання. Эфектам усяго становяцца нязначнае развіццё і высокая 
карупцыя. Ha практыцы можа выступаць -  і мае месца -  спалучэнне гэтых абедзвюх антырэфар- 
матарскіх і антырынкавых форм. Так стала у большасці краін былога сацыялістычнага лагера.
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мам i паглыбленнем у штодзённыя праблемы, на завяршальнай фазе рэ- 
фармавання. Прагматизм і мысленне аб уласных інтарэсах (або інтарэсах 
уласнай трупы) -  менш прывабныя, чым ідэалізм і калектывізм, але новыя 
рысы грамадства цяжка западозрыць у ненармальнасці. Пасля мноства уз- 
рушэнняу людзі часта успрымалі перамены як пагрозу i не выказвалі павап 
да рэалізатарау перамен. Страта даверу да кіруючых эліт з кожным годам 
усё больш распаусюджвалася. Зніжауся працэнт выбаршчыкау. Інтэлекту- 
альная частка насельніцтва была заклапочана узроунем палітыкау, у сувя- 
зі з чым павялічыуся недавер да змен. На шчасце, змучанасць палітыкай не 
вяла да выбарчай апатыі, уласцівай Захаду, але мощна уплывала на па- 
водзіны выбаршчыкау.

Тварцы польскай знешняй палітыкі эпохі трансфармацыі ужывалі два 
раунапрауныя канцэптуальныя падыходы.  Першы, традыцыйны, 
патрабавау максімальнай магчымасці служыць іманентным мэтам дзяр- 
жавы па узмацненню яе ролі і значэння у свеце. Другі вызначау, якім чынам 
знешняя палітыка здольна служыць унутраным інтарэсам, быць працягам ці 
інструментам унутранай палітыкі. Абодва падыходы не лічыліся спрэч- 
нымі, але былі абумоулены менавіта пераключэннем геапалітычных інтарэ- 
сау на Захад. У ходзе пераутварэнняу па асноуных напрамках міжнароднай 
дзейнасці краіны існавау кансэнсус сярод унутрыпалітычных cm. Сэнс, які 
бачылі палякі у еурапейскай і еураатлантычнай інтэграцыі, тлумачыуся ад- 
сутнасцю сур’ёзнай альтэрнатывы палітыцы хуткай інтэграцыі з Захадам у 
вызначальных абласцях -  эканамічнай і палітычнай, у галінах бяспекі і 
ваенна-палітычных саюзау. У дзвюх апошніх сферах у выніку членства у 
НАТО працэс збліжэння значна прыспешыуся, а эканоміка-палітычная ін- 
тэграцыя праходзіла надзвычай запаволена з-за цяжкасцей дапасавання 
гаспадарання i права да заходніх стандартау. Але Варшава лічыла, што 
прынцып разнахуткаснай інтэграцыі -  тэта прымальны вынік.

Польшча змагла адшукаць для сваіх пераутварэнняу уплывовых саюз- 
нікау. Верагодна, найбольш ёй паспрыялі амерыканскія палітыкі. Прыхіль- 
нікам яе хуткага прыёму у еураатлантычныя структуры быу канцлер ФРГ 
Г. Коль. «Еуропа мае патрэбу у Польшчы так, як Польшча -  у Еуропе»2, -  
заявіу ён у 1995 г. Абапал з прыярытэтнымі заходнімі інтарэсамі з другой 
паловы 90-х гг. сталі больш выразна дэкларавацца i рэпянальныя.

Прагнозы польскіх вучоных і праграмы партый вызначалі, што суайчын- 
нікам патрэбна стабтьная улада са спрауным дзяржауным апаратам. На 
практыцы гэтага не адбылося. Пасля падзення сацыялізму двойчы адбыва- 
ліся датэрміновыя парламенцкія выбары, ні адзін урад не пратрымауся поу- 
ны тэрмін, акрэслены парламенцкім скпіканнем, а над чарговымі кааліцыямі 
вісела пагроза распаду. Дзякуючы уведзенай на пачатку пераутварэнняу 
«шокавай тэрапи» змянілася сутнасць эканамічнай сістэмы у дзяржаве. Ад- 
нак ні адзін з наступных урадау не меу дастатковай грамадскай падтрымкі, 
каб прасунуць наперад чарговыя рэформы. Таму ставіуся акцэнт на выдзе- 
леныя напрамкі (ці ix фрагменты).

Вяртанне да рынкавай эканомікі і ролі дзяржавы, набліжанай да гаспа- 
дарча развітых краін, было галоунай мэтай першага некамуністычнага 
прэм’ера Тадэвуша Мазавецкага (жнівень 1989 -  снежань 1990 гг.). «План 
Бальцэровіча», разгортванне самастойнай знешняй палітыкі, гмінная рэ- 
форма, а таксама стрыманае абяцанне не варушыць парушэнні адыходзя- 
чай камуністычнай наменклатуры дзеля суладнага выхаду краіны з крызіс- 
нага стану -  вось галоуныя дасягненні кабінета Т. Мазавецкага. Яго пера- 
емнік Ян Кшыштаф Бялецкі (студзень-снежань 1991 г.) лічыу галоуным пра- 
цяг прыватызацыі, змяншэнне польскага знешняга доугу, урэгуляванне ад- 
носін з Расіяй і вывад савецкіх войск. Да паражэння прывёу грамадскі ціск 
на урад, на які палі выдаткі рэформ, у выніку чаго яго партыя вымушана 
была зысці з палітычнай арэны. Новы прэм’ер Ян Альшэускі (снежань 1991 
-  чэрвень 1992 гг.) увайшоу у псторыю як кіраунік урада дэкамунізацыі i 
люстрацыі, а таксама эканамічнага занядбання. Ён адхінуу прыватызацыю
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Я.К. Бялецкага і гаспадарчую палітыку Л. Бальцэровіча, шукаючы «трэцяй 
дароп» для эканомікі. Найбольшым поспехам Я. Альшэускага быу пачатак 
перагаворау аб уваходзе Польшчы у НАТО. Кабінет прэм'ера Ганны Cy- 
хоцкай (ліпень 1992 -  кастрычнік 1993 гг.) прыспешыу прыватызацыю, зру- 
шыу эксперыментальную праграму для некалькіх дзесяткау гарадоу, спра- 
бавау не саступаць націску забастоушчыкау. Самым небяспечным ворагам 
урада Г. Сухоцкай аказалася стварыушая яго правацэнтрысцкая кааліцыя. 
Менавіта яе галасы у Сейме прадвызначылі яго адстауку.

Вальдэмар Пауляк (кастрычнік 1993 -  сакавік 1995 гг.) стау першым 
прэм’ерам кааліцыі партый з сацыялістычным радаводам, якія вярнулі ула- 
ду у выніку сакрушальнага паражэння лагера «Салідарнасці» на парла- 
менцкіх выбарах у верасні 1993 г. Урад не адмовіуся ад рынкавых перау- 
тварэнняу, але яго старшыня змагауся супраць дэцэнтралізацыі кіравання 
дзяржавай, спыніу эксперыментальную праграму. Поспехам яго кабінета 
стала рэструктурызацыя доугу замежным банкам, спад беспрацоуя, рост 
ВУП. В. Пауляк стау слынным ад таго, што гаварыу мала, ужываючы арып- 
нальныя сялянскія прыслоуі тылу: «Курыца найперш яйка знясе, пасля ку
дахча. Апазіцыя толькі кудахча». Першым пасля 1989 г. прэм’ерам з лагера 
посткамуністау стау Юзэф Алексы (сакавік 1995-люты 1996 гг.) -  партыйны 
ліберал, інтэлігент, здольны эканаміст. За яго аднагадовы перыяд праулен- 
ня разам з высокімі гаспадарчымі паказчыкамі рос сацыяльны аптымізм. 
Ю. Алексы меу усе шансы на поспех. Яго палітычная кар’ера аказалася 
падцятай нечакана. Абвінавачанне прэм’ера у кантактах з замежнай развед- 
кай страсянула усё грамадства. Не разблытаная па сённяшні дзень справа 
нашкодзіла яго рэпутацьм у вачах грамадскасці і партыйных паплечнікау. 
Мощным лідэрам аслабленай кааліцыі партый сацыял-дэмакратау i сялян- 
скай стау Уладзімеж Цімашэвіч (люты 1996 -  кастрычнік 1997 гг.). Праз пау- 
тара года яго урад трымау свой аутарытэт на падставе растучых гаспадар- 
чых паказчыкау, паніжэння беспрацоуя i росту поспехау у знешняй палггы- 
цы. Толькі «паводка стагоддзя» (лета 1998 г.) перарвала паспяховае пла
вание. «Трэба быць прадбачлівым і страхавацца», -  выказау ён пацярпеу- 
шым прынцып, і гэтым страціу папулярнасць як сваю, так i усёй левацэнт- 
рысцкай кааліцыі.

«Мы прыйшлі ва уладу, каб аддаць яе людзям», -  так вызначыу курс 
прэм’ер Ежы Бузэк (з кастрычніка 1997 г.), кіраунік правацэнтрысцкай каалі- 
цыі, адсунуушай ад улады левых апанентау на вераснёускіх парламенцкіх 
выбарах 1997 г. Урад крыху вырауняу занядбанні папярэдняй кааліцыі, зру- 
шыушы чатыры вялікія рэформы завяршальнага этапу перабудовы. Зусім 
не выконвалася абяцанне аб «урадзе згуртаваным, дзейсным i эфектыу- 
ным», але нягледзячы на тэта, кабінет прэтэндавау на уладу на працягу 
доугага часу'.

У перыяд пераутварэнняу папулярнае у Польшчы патрабаванне ства- 
рэння моцнай дзяржавы не давала плену. Выбарчая сістэма не гарантава- 
ла умацавання палітычных структур. На чале вышэйшай заканадаучай i вы- 
канаучай улады папераменна аказваліся прадстаунікі процілеглых палітыч- 
ных арыентацый. Лёс далейшых рэформ ставіуся пад пагрозу. Паняцце 
мощная дзяржава падразумявае альбо дыктатуру, альбо дэмакратыю, у 
якой захоуваюцца шансы на стабільнасць урада. Ha практыцы некалькі дзе
сяткау партый настолькі дэзінтэгравалі палітычную прастору, што ні адна з 
іх не была у стане індывідуальна атрымаць грамадскую падтрымку сваей 
праграмы. Неуласцівая ж для левых партый падтрымка ліберальных рынка
вых рэформ пераблытала электаральныя сімпатыі. У грамадскай дыскусіі 
трывала замацавалася меркаванне аб тым, што польскай нацыянальнай 
спецыфікай з’яуляецца недахоп развал і хваравітая скандальнасць, а фар- 
мальны вынік -  колькасць палітычных партый, дасягаючая некалькіх 
соцень.

Спасціжэнне складанага перапляцення працэсау і падзей постсацыяліс- 
тычных пераутварэнняу у Польшчы патрабуе іх усебаковага аналізу, аба-
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гульнення і сістэматызацыі. Забяспечыць падобны навуковы падыход дапа- 
магае перыядызацыя. Першы этап польскай сістэмнай трансфармацыі мо- 
жа быць вызначаны як здзяйсненне «перагаворнай» рэвалюцыі. Ён 
ахоплівае час з вясны да канца 1989 г. Сутнасцю гэтага перыяду стала ма- 
савае незадавальненне існуючай уладай і сумненне у магчымасці сістэмы 
сацыялізму палепшыць лёс людзей. У асяроддзі самой улады узніклі такія 
ж сумненні, стала яунай няздольнасць пераламіць сітуацыю. Адначасова 
расла прыхільнасць грамадства да рынкавай эканомікі і дэмакратычнай 
формы улады. Злачная частка мае, найперш з інтэлектуальнага асяроддзя, 
пачала адмауляцца супрацоунічаць з уладамі. Кожны раз больш заганная 
сацыялістычная эканоміка губляла магчымасці развіцця і рэалізацыі 
сацыяльных мэт, што адмоуна уплывала на легітымнасць сістэмы.

Гэты прынцыповы факт знайшоу вырашэнне падчас перагаворау улады і 
апазіцыі за «Круглым сталом» (люты-красавік 1989 г.), якія у дагаворнай 
форме прадвызначылі невядомы дагэтуль тыл дэмакратычнай рэформы -  
сумеснае кіраванне прадстаунікоу адыходзячай і народжанай грамадска- 
палітычных сістэм. Галоуная заслуга у правядзенні перагаворау належыць 
Незалежнаму самадзейнаму прафсаюзу «Салідарнасць», але варта лічыць 
істотнай і ролю Польскай аб’яднанай рабочай партыі, кірауніцтва якой ад- 
хінула сілавыя метады падаулення «дысідэнтау» і згадзілася на дыялог. 
Вынікам стала легітымізацыя «Салідарнасці» і ажыццяуленне «перагавор
най» рэвалюцыі як разнавіднасці «пяшчотных» рэвалюцый рубяжа 80
90-х гг. XX ст. Крыху пазней партыйныя рэвізіяністы адкрыта абвясцілі аб 
неабходнасці ліквідацыі ПАРП і утварылі рух за выкарыстанне вопыту 
еурапейскай сацыял-дэмакратыі. іх філасофія абумовіла падтрымку урада 
Т. Мазавецкага. Так былі закладзены асновы новай дэмакратычнай Поль- 
шчы. Адначасова Варшава распрацавала (пакуль што у тэарэтычным пла
не) формулу нацыянальнай бяспекі, выпакутаваную у папярэднія дзесяці- 
годдзі. 3 пункту погляду шырокага разумения бяспекі і міжнароднай ролі 
дзяржавы, ключавым абшарам польскага інтарэсу была вызначана Заход- 
няя Еуропа. Этап завяршыуся прыняццем 29 снежня 1989 г. новай рэдакцыі 
Канстытуцыі і крыху сімвалічнай падзеяй: зменай назвы дзяржавы -  з ПНР 
на Рэспубліку Польшча.

Ha другім этапе -  разгортвання сістэмнай трансфармацыі -  ацэньва- 
ліся і прымаліся да рэалізацыі напрамкі, змест і магчымасці пераутварэн- 
няу. Храналагічна дадзены этап абмежавауся мерапрыемствамі лібераль- 
ных рэфарматарау з пачатку 1990 г. да вераснёускіх парламенцкіх выбарау 
1993 г. У гэты перыяд ухіл рабіуся на фарміраванне дэмакратычнай права- 
вой дзяржавы, парламенцкай дэмакратыі, укараненне прынцыпау палітыч- 
нага плюралізму, пераход да шматпартыйнай сістэмы, грамадзянскай су- 
польнасці, стабілізацыі прававой сістэмы, на канчатковае адхіленне былой 
наменклатуры ад улады, перадачу уладарных функцый на месцах органам 
тэрытарыяльнага самакіравання.

ініцыятары перамен зыходзілі з таго, што дэмакратычны лад -  менавіта 
той, які дазваляе чалавеку быць вольным і прызнае адзіную уладу над са
бой -  канстытуцыйныя правілы . У красавіку 1990 г. Сейм скасавау цэнзуру, 
а 17 кастрычніка 1992 г. прыняу асновы новага ладу дзяржавы у выглядзе 
«Канстытуцыйнага закону аб узаемных адносінах паміж заканадаучай і 
выканаучай уладай Рэспублікі Польшча і аб мясцовым самакіраванні», або 
так званай «Малой канстытуцыі». Дакумент стау сімвалам пераможнай 
дэмакратычнай рэвалюцыі. Польскі вопыт прадэманстравау незвычайную 
складанасць фарміравання асноу дэмакратычнага грамадства, укаранення 
адносін свабоднага рынку, спробау сацыяльных пераўтварэнняу, змены 
геапалітычных прыярытэтау ва умовах паскоранай сацыяльна-эканамічнай 
трансфармацыі. Ужо летам 1990 г. узнік востры канфлікт унутры лагера са- 
лідарыстау, які палажыу пачатак яго распаду. Значна было запознена увя- 
дзенне вышэйшага узроуню тэрытарыяльнага самакіравання -  павятовага.
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На фоне канчатковага пераадолення знешняга уплыву з Усходу дзяржаунае 
кірауніцтва без пераканаучых стратэпчных разлікау разгарнула упартую ба- 
рацьбу за далучэнне да еураатлантычнай абарончай прасторы. Своеасаб- 
лівы натуральны эксперымент адыходу ад сацыялізму у эканамічнай сфе
ры і стратэпя пералому сітуацыі да лепшага набылі ёмкую назву «шокавая 
тэрапія». Яна забяспечыла усталяванне рынкавых адносін, але прывяла да 
істотнага пагаршэння сацыяльнага стану пераважнай часткі грамадства. 
Урады ліберальных рэфарматарау не знайшлі рычаюу вяртання працоунай 
падтрымкі для працягу рэформ.

Трэці этап характарызавауся пераломнасцю з’яу пераутваральнага 
працэсу. На працягу чатырох гадоу, з восені 1993-га да вераснёускіх выба- 
рау у парламент 1997-га, ішла напружаная унутрыпалітычная барацьба на 
лініі «сацыялізм-капіталізм», запаволіліся працэсы эканамічнай і сацыяль- 
най перабудовы. Уладарныя функцыі перахапілі левацэнтрысцкія сілы; 
прайграушыя ім апаненты сцвярджалі аб верагоднасці вяртання сацыяліз- 
му. Рэстаурацыйным тэндэнцыям спрыялі укаранёныя сацыялістычныя тра- 
дыцыі, дзейнасць часткі палітыкау, настроі у грамадстве, а таксама надзеі 
на ілюзорны «трэці шлях». Небяспекай новаму ладу стау несвядомы са- 
цыялізм у лагеры правых: усе правыя групоукі, што прыходзілі да улады у 
папярэдні перыяд, кіраваліся левымі лозунгамі. 3-за укаранёнага на міну- 
лым этапе засілля Польскага рымска-каталіцкага касцёла большасць на- 
сельніцтва не ухваляла клерыкалізацыі грамадскага жыцця.

Характэрнай асаблівасцю этапа стала тое што ажыццяуляушыя уладу 
левацэнтрысцкія сілы перанялі рэфарматарскі курс папярэднікау, але 
імкнуліся надаць пераутварэнням больш выразную сацыяльную афарбоуку. 
Тым не менш прагрэс спрыяу не усім: у студзені 1997 г. 13 % насельніцтва 
знаходзілася за мяжой беднасці, а на мяжы -  палова грамадства5. Працэсы 
пераутварэння уласнасці трапілі на перашкоды. Сярод асноуных бар'ерау 
стау слабы эканамічны стан дзяржауных прадпрыемствау. У выніку прэзі- 
дэнцкіх выбарау 1995 г. праварадыкальны Л. Валенса не атрымау пад- 
трымкі большасці галасоу на другі гэрмін і уступіу пасаду сацыял-дэма- 
крату А. Квасьнеускаму. Пераломнасць этапу увасобілася у прынятай на 
усенародным рэферэндуме 25 мая 1997 г. новай Канстытуцыі6. Ухваленне 
асноунага закону рэспублікі стала вынікам узаемных саступак правячай 
большасці у Сейме і Сенаце на карысць парламенцкай і частцы пазапарла- 
менцкай апазіцыі і касцёлу. Канчаткова абазначыліся кардынальныя на- 
прамкі знешняй палітыкі: інтэграцыя у заходнееурапейскія структуры: ак- 
тыуныя рэгіянальныя дзеянні; удзел у агульнаеурапейскім працэсе. Безу- 
моунымі знешнепалітычнымі поспехамі папярэдніх гадоу было прызнанне 
польскай заходняй мяжы з аб'яднанай Германіяй і бесканфліктны вывад 
расійскіх войск; былі спадзяванні на тое, што трэцім важнейшым дасягнен- 
нем стане уключэнне РП у НАТО. Пасля 1994 г. пік польскай папулярнасці 
на Захадзе мінуу, і там чакалі, што у Варшаве не адбудзецца унутрыпалі- 
тычная завіруха. Дзякуючы набытаму вопыту і гістарычнаму месцу пра- 
віцелі дапамогуць зразумець, што адбываецца на Усходзе, не справакуюць 
канфлікт паміж Расіяй і Украінай, не абвостраць адносіны з Літвой і іншымі 
суседзямі. Гэтымі аспектамі вызначалася месца Рэспублікі Польшча у 
рэгіянальнай і еурапейскай палітыцы.

Парламенцкія выбары 1997 г. у чарговы раз ператасавалі польскую палі- 
тычную сцэну і прадэманстравалі істотны зрух сімпатый грамадзян управа. 
Кааліцыя сацыял-дэмакратычнай і сялянскай партый на справе прадаужала 
ліберальную праграму рэфармавання народнай гаспадаркі, вымагаючы ад 
працоуных велізарных ахвяр, паглыбляючы і без таго непавагу гэтага ася- 
роддзя да груповак з камуністычным радаводам. У такіх умовах «Салідар- 
насці» удалося вярнуць грамадскую падтрымку. Гэтыя працэсы далі старт 
чацвёртаму этапу, сутнасць якога у ажыццяуленні завяршальных кро- 
кау сістэмнай трансфармацыі польскага грамадства ад сацыялізму да ка-
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піталізму. Калі і прызнаць, што у першай палове 90-х гг. было магчымым 
аднауленне сацыялізму, то вяртанне улады правымі сіламі дэмакратычным 
шляхам стала своеасаблівым сігналам пауторнага росту аутарытэту нова- 
га ладу сярод грамадства.

Развіццю краіны спадарожнічалі праблемы, якія не вычэрпваліся на 
згаданым этапе. Так, поуная эканамічная мадэрнізацыя расцягвалася пры- 
кладна да 2010 г. Але большасць працэсау давала падставы падвесці свое- 
асаблівы вынік эвалюцыі дзяржауна-палітычнай сістэмы, пацвярджала тры- 
валасць закладзеных дэмакратычных асноу. Былі разгорнуты так званыя 
рэформы «другога плана»: дэцэнтралізацыя улады і умацаванне мясцовага 
самакіравання; працяг прыватызацыі і падауленне карупцыі на сутыкненні 
эканомікі і палітыкі; умацаванне бяспекі грамадзян і прававой сферы; рэ
формы у сацыяльнай сферы і галіне адукацыі. 3 прыняццем краіны вясной 
1999 г. у ваенна-палітычную структуру НАТО своеасаблівым чынам пра- 
дэманстравана незваротнасць геапалітычных інтарэсау. Тэрмін уваходу у 
Еурапейскі саюз многімі звязвауся з асобай прэзідэнта А. Квасьнеускага і 
яго намерам пераабрання на новы тэрмін да 2005 г.: ясна, што уступленне 
меркавалася бліжэй да апошняй фазы яго прэзідэнцтва. Сістэмны характер 
перамен выявіуся, апрача палітычнай і эканамічнай сфер, у глыбокіх ry- 
манітарных зменах польскага грамадства. Як сродак вызначальных дасяг- 
ненняу усталяваліся захаванне права чалавечай асобы і падуладнасць ёй 
дзяржавы. Пасля працяглых унутрыпалітычных спрэчак быу прыняты 
досыць памяркоуны закон аб люстрации.

Кароткі пстарычны экскурс паказвае, што постсацыялістычныя сістэмныя 
пераутварэнні у Польшчы аказаліся менавіта комплекснай зменай палітыч- 
най улады, дзяржаунага кіравання і сацыяльна-эканамічнага укладу. Гавор- 
ка не ідзе аб сістэмным характары пераутварэнняу у сэнсе усеахопнасці і 
глыбіні; наадварот, даследаванне паказала, што сістэмнасці у намаганнях 
рэфарматарау якраз не хапала. Цяжка сцвярджаць аб сістэматычнасці 
трансфармацыі: аб паслядоунасці і непарыунасці працэсау. У польскай 
рэчаіснасці адбываліся і забяганні уперад, і запавольванні змен, і нават 
адкаты назад.

Можна зрабіць выснову, што у Рэспубліцы Польшча на працягу дзесяці- 
годдзя - з  1989 па 1999 гг. -  адбыліся маштабныя змены: разгарнулася, пе- 
ражыла пераломныя моманты і уступіла у завяршальную стадыю транс- 
фармацыя усёй эканамічнай і грамадскай сістэмы, укараніліся рынкавыя 
адносіны, сфарміраваліся асновы дэмакратыі, усталяваліся новыя міжна- 
родныя арыенціры. У 1989 г. Польшча першай сярод краін сацыялістычнага 
блоку уступіла на шлях рэформ. Пасля адносна непрацяглага пераутва- 
ральнага хаосу і стагнацыі развіццё у краіне пайшло параунальна хутка і 
ураунаважана. Паляю дэманстравалі дынамізм, які здзіуляу не толькі знеш- 
ніх назіральнікау. Працэс пазітыуных змен выдзяляу іх сярод многіх пост- 
камуністычных суседзяу. Дзякуючы калектыуным намаганням сваіх грама
дзян РП станавілася больш цывілізаванай. Аналізуючы дасягнутыя вынікі з 
10-гадовай перспектывы, можна сцвярджаць, што сістэмная трансфарма- 
цыя здзейснілася у асноватворных праявах.
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