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Tien jaar gel eden zakte het Staats
beste! van de Sovjetunie ineen en 
waren de hervormingen in het 
kader van de 'perestrojka' die Mi
chael Gorbatsjov voor ogen stond 
voorgoed van de baan. 

De laatste algemeen secretaris 
van de Communistische Partij van 
de Sovjetunie ontving, nadat hij de 
beschilddngen over de ophefling 
van de Sovjetstaat had onderte
kend en zijn macht en zijn privile
ges moest prijsgeven, uit aile 
delen van de wereld persoonlijke 
boodschappen met bemoedigende 
woorden van !of en waardering 
voor zijn bijdrage aan de inmiddels 
vreedzamer internationale ver
houdingen. Van de Amerikaanse 
president Bush sr. en de Britse pre
mier Major en hun voorgangers 
Reagan en Thatcher, van rege
ringsleiders als kanselier Kohl en 
president Mitterand en vele ande
ren, terwijl ook de media en de 
publieke opinie in het Westen vrij
wel unaniem positief over hem 
oordeelden. In eigen land verliet 
hij het politieke toneel echter 
roemloos, als weinig meer dan een 
politieke paria. Geen van de !ei
ders van de nieuwe republieken 
die uit de ussR voortkwamen 
nam nog notitie van hem - hij 
werd geruime tijd zelfs in het on
gewisse gelaten over zijn recht op 
een inkomen. Ook voor de media 
en het publiek was hij Iucht. 

Dit sterke contrast tussen de 
waardering in het buitenland en 
de afkeer en onverschiliigheid in 
eigen land, dat zich al enige jaren 
aftekende, heeft in het Westen 
doorgaans niet vee! meer dan ver
bazing gewekt. De algehele condi
tie van het Sovjetimperium in de 
laatste decennia van haar bestaan, 
noch de onverwacht snelle ineen
storting ervan zijn echter te be
grijpen zonder inzicht in de ach
tergronden van Gorbatsjovs falen 
in de binnenlandse politiek. 

Ontgoochelde medewerkers 
Weinigen hebben er meer ophel
dering over kunnen verschaffen 
dan Gorbatsjovs naaste persoon
lijke adviseurs en medewerkers: 
Alexander Jakovlev en Anatoli 
Tsjernjaev. 

De eerstgenoemde was een kri
tische partijman die tijdens het re
giem van Brezjnev werd wegge
werkt naar de Sovjetambassade in 
Ottawa. Toen Gorbatsjov in het 
Politiek Bureau van de cPs u nog 
slechts verantwoordelijk was voor 
de landbouw en een bezoek aan 
Canada bracht, wist Jakovlev hem 
er in vertrouwelijke contacten van 
te overtuigen dat de zelfingeno
men propagandaverhalen over de 
situatie in de Sovjetunie gevaarlijk 
misleidend waren en het beter was 
opener en eerlijker te worden 
over de werkelijke stand van zaken 
in de Sovjeteconomie en de groei
ende achterstand ten opzichte van 
het Westen. Jakovlev werd later 
door Gorbatsjov in zijn staf opge
nomen - hij geldt als de vader van 
'glasnost', . wat stond voor meer 
openheid en eerlijkheid over de 
toestand in de wereld en in de Sov
jet-maatschappij. 'Glasnost' werd 
de belangrijkste vernieuwing in 
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de Sovjetsamenleving die onder 
Gorbatsjov werd ingevoerd. 

Tsjernjaev, werkzaam in de In
ternationale Afdeling van de 
CPSU, een intellectueel en cultu
reel ontwikkelder partijfunctio
naris dan gebruikelijk was, werd 
door Gorbatsjov, toen deze een
maal de hoogste functie in de Sov
jetpartij had bereikt, aangetrok
ken als persoonlijk medewerker 
en vertrouwensman. Dit met het 
oog op de fundamentele wijzigin
gen die hij in de buitenlandse poli
tick beoogde en tegen grote weer
stand in eigen rijen moest zien 
door te zetten. Hoewel Tsjern
jaevs memoires vooral zijn gewijd 
aan de voorbereiclingen, verwik
kelingen en resultaten van Gor
batsjovs koerswijzigingen op het 
internationale terrein - met wei
nig nieuws dat van be lang is - wer
pen de informatics die ze bevatten 
over Gorbatsjovs positie in het Po
litick Bureau van de CPSU en de 
wijze waarop hij op dat vlak ope
reerde veellicht op onmiskenbare 
zwakten van de laatste en nog 
altijd meest competent ogende 
Ieider in de historic van de Sovjet
staat. 

Tsjernjaev schetst Gorbatsjovs 
optreden vanuit bewondering 
voor diens uitzonderlijke politieke 
moed. Al besteedt Tsjernjajev 
nauwelijks aandacht aan factoren 
die de !eiders van het Sovjet
regiem dwongen tot een koerswij
ziging in de internationale politick 
- de toenemende achterstand in 
techniek en wetenschap en de al 
inefficienter planeconomie inver
gelijking met het Westen - , hij 
geeft wei de waterscheiding aan 
met de voorgaande periode toen 
het optreden van de Sovjetunie in 
de internationale arena achtereen-
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volgens door Stalin, Chroesjtsjov 
en Brezjnev werd bepaald: 'Dank
zij Gorbatsjovs inspanningen werd 
de ovjetunie daadwerkelijk een 
vreedzaam land'. Dit oordeel 
loopt parallel met de waardering 
van de regeringsleiders van Wes
telijke Ianden voor de ommekeer 
in de buitenlandse politick van 
Moskou. Tsjernjajev stemt ook in 
met wie Gorbatsjov zien als een 
doorslaggevende factor in het 
voorkomen van het uiteenvallen 
van de Sovjetunie in een nacht
merrie van 'honderd Joegoslavies' 
waarin ook kernwapens beschik
baar waren. 

In de beschrijving van Gorbat
sjovs opstelling in de partijtop en 
de binnenlandse politick loopt de 
aanvankelijke geestdrift van 
Tsjernjajev echter uit op ontgoo
chelingen en verbittering. De po
gingen van deze kroongetuige om 
op dit punt tot kritische analyses 
te komen zijn in de memoires wel
iswaar niet als zodanig geordend, 
maar ze geven overtuigend aan 
waar de hoofdoorzaken van Gor
batsjovs fa! en in eigen land moeten 
worden gezocht. 

ldeoloaie en privileaes 
De planeconomie in de Sovjetunie 
werd georganiseerd in 1 9 3 o. De 
eerste pogingen tot noodzakelijke 
verbeteringen en aanpassingen 
aan nieuwe technieken en maat
schappelijke behoeften waren in 
de jaren vijftig, zestig en zeventig 
telkens weer blijven steken in wei
rug effectieve halve maatregelen. 
Gorbatsjov zag in dat vee] funda
menteler wijzigingen in beheer en 
management werden vereist en 
ruimte moest worden geschapen 
voor persoonlijk initiatief en per
soonlijke aansprakelijkheid. Hij 

ontweek echter het debat dat in 
daarbij betrokken kringen al gauw 
op gang kwam over de vraag of 
dergelijke hervormingen nog 
waren te rijmen met de 'heilige 
koeien' van het 'socialisme' dat de 
cPs u tot stand zei te hebben ge
bracht. 

Tsjernjaev schrijft dat Gorbats
jovs analyses van wat er in het 
heden en verleden op allerlei ter
reinen misging - in de theoreti
sche kwesties alsook waar het roo
reel van de mensen in geding is -
waarschijnlijk de grondigste en 
scherpzinnigste is geweest sinds 
Lenin, maar benadrukt dat ze bin
nen de perken van het leninisme 
bleven. De vraag bleef ofhij daar
buiten kon gaan en of hij dat wei 
wenselijk vond. Achteraf ver
moedt Tsjernjaev dat Gorbatsjov 
de leer van Lerur; hoe dan ook niet 
echt los wilde Iaten. In dat verband 
herinnert hij zich dat na Gorbats
jovs aantreden een aantal ver
vaagde en bijna vergeten begrip
pen als 'bolsjewiki' in de termino
logie van de partij weer tot Ieven 
werden gebracht en wei in de be
tekenis van 'weldoeners voor het 
volk'. 

Gorbatsjov verkondigde bij zijn 
aantreden als Ieider van de cPs u 
met langdurig en krachtig bazuin
geschal dat hij streefde naar ' pere
strojka', een verzamelbegrip voor 
vaag geformuleerde hervormin
gen van de Sovjeteconomie. Deze 
hervormingen moesten worden 
gekoppeld aan een daarvoor beno
digde democratisering van de 
wijze waarop partij en staat func
tioneerden, vooraf gegaan door 
'glasnost', opener en eerlijker 
voorlichting. 

Om daadwerkelijk een einde te 
kunnen maken aan de verlam-
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mende commandostructuur in de 
economie en in de overheidsorga
nen was een democratische recht
staat vereist. De fundamentele 
fout die Gorbatsjov maakte, was, 
zo concludeert Tsjernjaev, dat ruj 
te laat inzag dat een partij als de 
CPSU, opgebouwd en bang ge
maakt door Stalin, niet in staat was 
te functioneren als een normale, 
democratische politieke partij
Toen hij dat moest toegeven, zei 
Gorbatsjov geen andere keus te 
hebben dan algemeen secretaris 
van dec PS u te blijven om de 'co
lossus van conservatisme' in be
dwang te houden. 

Begin 1989, vier jaar na de aan
kondiging van de 'perr:strojka', 
die nog altijd niet tot overtui
gende verbeteringen had geleid, 
veronderstelde Tsjernjajev dat het 
nog steeds mogelijk was een 
sprong vooruit te maken. Maar ruj 
moest later constateren over Gor
batsjov: 'Hij wist wat we achter 
ons moesten Iaten. Hij begon te 
beseffen dat ruj niet ver zou komen 
als hij op Lenin zou blijven steu
nen.' Maar de vraag was op welk 
ander ideeengoed men zich kon 
baseren. Tsjernjaev: 'Humanisti
sche waarden waren zeer belang
rijk als teken van een nieuwe poli
tieke orientatie. Voor de prakti
sche politick was echter meer 
nodi g. En niemand wist waar men 
op af moest of hoe men er kon 
komen, onze experts het aller
minst. Ze waren bevreesd onze 
'socialistische identiteit" op te 
geven, die ons tot een 'supermo
gendheid' had gemaakt en het ons 
mogelijk had gemaakt op voet van 
gelijkheid te praten met de Ver
enigde Staten - zelfs over de 
'nieuwe wereldorde'. Gorbatsjov 
deelde deze angst.' 
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Arbeidersaristocratie 
Tsjernjaev en Jakovlev werden al 
maar ongeruster over de restanten 
van de oude ideologic bij Gorbats
jov die een vertekenende blik op 
de werkelijkheid gaven. Oat bleek 
bijvoorbeeld uit zijn respect voor 
'vertegenwoordigers van de ar
beidersklasse' in de partij - in feite 
een schaamteloos verwende 'ar
beidersaristocratie', die altijd de 
hand boven hethoofd werd gehou
den. Het uitblijven van de breuk 
met het marxisme-leninisme - de 
religie waarmee heel de geprivile
gieerde bureaucratische boven
laag in partij en staat ideologisch 
bijeen werd gehouden - maakte 
dat Gorbatsjov de gevangene bleef 
van deze 'nomenklatoera' die aile 
hervormingen blokkeerde die 
haar bevoorrechte posities zouden 
kunnen aantasten. 

Gorbatsjovs voornemen de 
'perestrojka' onder Ieiding van de 
partij te Iaten doorvoeren veroor
zaakte vee! verwarring, lokte sa
botage uit en bracht voor het da
gelijks Ieven van de bevolking 
voornamelijk verslechteringen 
met zich mee. Daardoor vervloog 
niet aileen de hoop op democrati
sering waar dissidenten als Sacha
rov naar streefden, maar verloor 
Gorbatsjov ook het vertrouwen 
van degenen in het partijkader die 
zich voor zijn vernieuwingsplan
nen inzetten. 

Nai'if internationalisme 
Gorbatsjovs positie werd onhoud
baar toen hij bovendien vasthield 
aan zijn nai'ef Sovjet-internationa
lisme, zijn volslagen onbegrip 
voor elk vanzelfsprekend, in eigen 
taal en cultuur, geschiedenis en 
tradities geworteld nationalisme 
niet alleen in de door de Sovjetu-

nie gewelddadig geannexeerde 
Baltische Ianden maar al evenzeer 
onder het Russische volk waar het 
'Naar de he! met alle anderen, we 
hebben genoeg aan onszelf,' een 
steeds vaker voorkomende ge
dachte werd. De behoeften zich 
uit de bovennationale structuur 
van de Unie van Socialistische Sov
jet Republieken te bevrijden kon
den niet Ianger worden genegeerd 
of onderdrukt. 

Een panisch aandoende Tsjern
jaev trachtte de situatie in zijn dag
boek samen te vatten: 'het belang
rijkste is dat de mythen van de sa
menleving verloren zijn gegaan, 
de planeconomie op zijn laatste 
ben en loopt, het denkbeeld socia
lisme vervluchtigt, er geen ideo
logic meer bestaat, het federatief 
imperium uiteenvalt, de partij die 
haar plaats als heersende macht 
heeft verloren in verwarring is, 
het gezag van de regering op in
storten staat en er niets en iemand 
is om dat op te vervangen. De 
chaos breekt uit .. .' 

Jakovlev hield Gorbatsjov begin 
1 9 90 voor dat de voornaamste ob
stakels voor zijn hervormingspo
gingen het Politick Bureau en het 
Centraal Comite waren. Hij beval 
hem aan zich, voor de op handen 
zijnde vergadering van het Cen
traal Comite waar de oude garde 
waarschijnlijk veld zou winnen, 
op de televisie rechtstreeks tot het 
volk te rich ten en zelf de volle ver
antwoordelijkheid te nemen voor 
een program van urgente maatre
gelen: hetland aan de boeren, de 
fabrieken aan de arbeiders, echte 
onafhankelijkheid aan de republic
ken, afschaffing van het machts
monopolie van de CPSU, een 
meerpartijenstelsel, terugtrek
king uit Oost-Europa, aanvaar-
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ding van leningen van het Westen, 
meer vrijheid voor particuliere 
ondernemers. 

Tsjernjaev waarschuwde Gor
batsjov tevergeefs dat diens stelre
gel ook met de oude garde in de 
partij 'eendrachtig' te blijven op
treden de aansluiting van de Sov
jetmaatschappij bij de moderne 
wereldbeschaving zou doen mis
lukken. 

Breuk met jeltsin 
Inmiddels wreekte zich op het 
binnenlandse front de kolossale 
blunder die Gorbatsjov beging 
door van Boris Jeltsin, een man die 
bij het doorvoeren van zijn 'pere
strojka' een belangrijk bondge
noot had kunnen zijn, ecn formid
abele, onoverwinnelijke tegen
stander te maken. Het was 
Gorbatsjovs initiatief geweest 
deze districtssccretaris van Sverd
lovsk, die groot vertrouwen bij de 
bevolking had weten te verwerven 
met zijn onorthodoxe maar suc
cesvolle aanpak van de regionale 
problemen, de Ieiding in het ge
bied Moskou toe te vertrouwen en 
in het Politiek Bureau op te nemen 
om zo de hervormingen krachti
ger door te kunnen zetten. Hij liet 
hem echter kort daarop alweer 
vallen als een baksteen, toen bleek 
dat bij Jeltsin de kruiperigheid 
ontbrak die in het Politiek Bureau 
'eensgezindheid' verzekerde en 
hij zijn meningen niet prijsgaf 
omdat ze niet meteen strookten 
met die van de anderen. De oude 
garde kreeg door dat Jeltsins aan 
pak de privileges van de geves
tigde orde in Moskou bedreigde 
en verwijderden hem zonder ver
zet van Gorbatsjov uit zijn func
ties. 

Na deze breuk met Jeltsin kon 
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Gorbatsjov nog slechts achter de 
feiten aanlopen. Jeltsin wist zich 
bij de verkiezingen in Moskou met 
tachtiB procent van de stemmen 
een onaantastbare positie te ver
werven. De partijtop was niet 
meer in staat te verhinderen dat hij 
eerst werd verkozen tot voorzitter 
van het parlement van de Russi
sche Federatie. Met mensen als de 
alom gerespecteerde dissident 
Sacharov bepleitte ook hij de 
afschaffing van het in de Sovjet
grondwet vastgelegde machts
monopoHe van dec P s u en demo
geHjkheid van een meerpartijen
systeem . Op het eerstvolgende 
CPSU-congres legde hij voor de 
tv-camera's in volle openbaarheid 
de groot opzien barende verkla
ring af dat hij de partij verliet - op 
zich al een aanslag op het machts
monopolie van de cPs u en als zo
danig ook bedoeld. Pas daarna 
werd bekend dat Jeltsin zich tame
Hjk laat had aangemeld als partij
Hd, in I 96o, en om te kunnen 
worden toegelaten in de daarbij 
vereiste autobiografie had verzwe
gen dat hij uit een boerenfamilie 
van onteigende en verdreven koe
lakken stamde. 

Het waren stappen op de weg 
naar het moment waarop Jeltsin in 
de meer dan duizendjarige ge
schiedenis van Rusland het eerste 
door verkiezingen aangewezen 
staatshoofd werd. Tekenend voor 
de beperkingen van Gorbatsjovs 
democratische gezindheid was dat 
hij voor deze ingrijpende verande
ringen weinig waardering op
bracht. 

Tegen aile waarschuwingen in 
bleefhij steunen op conservatieve 
apparatsjiks. Het waren juist deze 
door hemzelf benoemde poHtieke 
kompanen in het PoHtiek Bureau 

en de machtscentra van de Sovjet
staat die in de zomer van I 99 1 

door middel van een putsch een 
eind wilden maken aan alle her
vormingen en de oude machts
structuur wild en herstellen. 

Jeltsin was degene die hun 
manoeuvres doorkruiste en de 
prille vormen van de Russische 
democratie wist te redden. Gor
batsjov de man die ook na de mis
lukking van de putsch afstand be
waarde van degenen die in de stra
ten van Moskou hun Ieven 
waagden om de staatsgreep de kop 
in te drukken. Jeltsin stelde het 
voor de hand Hggende probleem 
aan de orde: de opheffing van het 
machtsmonopolie van de CPSU. 
Gorbatsjov verzette zich daar zelfs 
op dat ogenblik nog tegen. Er 
werd hem toen nog slechts ruimte 
gelaten voor een rol bij de afhan
deling van de formaHteiten van de 
opheffing van de Sovjetunie en 
naar de uiteenzetting die hij bij die 
gelegenheid dacht te geven wei
gerde mente luisteren. 

Gorbatsjov was op zijn hoge 
post terechtgekomen dankzij een 
besluit van een handjevol 'mas
todonten van de macht' uit het 
voorbije tijdperk. Jeltsin was de 
uitverkorene voor de kiezers. De 
hoop van de algemeen secretaris 
van de CPSU, dat zulke sprekende 
feiten het volk ontgaan bleek ver
geefs - uiteraard, en gelukkig 
maar, kan men zeggen. 

Verboden lektuur 
Onthullend voor het poHtieke en 
intellectuele klimaat in de oude 
Sovjettop zijn enkele details over 
de weg waarlangs de nieuwe, bijna 
almachtige Ieider van partij en 
staat, begon te beseffen dat er iets 
mis was met de decennialang van 
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staatswege voorgeschreven heel
den van de geschiedenis van het 
Sovjetregiem en de wijze waarop 
het volk eronder leefde. Het was 
Gorbatsjovs lectuur van de verba
den en vervolgde, ondergronds 
verschijnende samizdat, die hem 
voor het eerst de ogen opende 
voor ernstige maar hem onbekend 
gebleven misstanden in de Sovjet
staat; alsmede het feit dat een 
Amerikaanse historicus de Sovjet
leidcr persoonlijk cen exemplaar 
toezond van de biografie die hij 
had geschreven van de tijdcns 
Stalins zuiveringen ter dood ge
brachte partijleider Boecharin. 
Gorbatsjov las het als vakantielek
tuur in 1 9 8 7 - het bracht hem er 
toe zich te verdiepen in documen
ten en historische studies die 
onder het Sovjetbewind aileen 
voor de machthebbers toeganke
lijk waren. Vervolgens gaf hij zijn 
meest naaste medewerkers op
dracht om nieuwe interpretaties 
te bedenken van wat in de Sovjet
unie onder 'socialisme' werd be
grepen. 

Tsjernjaev gaat er van uit dat 
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Gorbatsjov zijn socialistische ge
dachtengoed prijsgafin 1990. Oat 
hij het jaar daarna aan het congres 
van de cPs u toch een democra
tisch socialistische versie van het 
CPSu-program voorlegde - zon
der daarin mogelijkheden te ope
nen voor een meerpartijensys
teem - schrijft Tsjernjaev toe aan 
politiek opportunisme. Gorbat
sjov trachtte zodoende althans een 
deel van de partij te kunnen be
houden voor zijn pogingen de mis
lukte 'perestrojka' alsnog op gang 
te krijgen door een in de Sovjet
unie ongekend presidentschap in 
te voeren, uitgerust met ruime 
bevoegdheden. Een machtspositie 
die hij reserveerde voor zichzelf 
opnieuw zonder de risico's van 
verkiezingen te hoeven !open. 

Gorbatsjovs grote historische 
verdiensten zijn duidelijk: hij zette 
als eerste Sovjetleider een koers 
uit die metterdaad was gericht op 
ontwapening en wereldvrede, hij 
zette de ontmanteling van de dic
tatuur in door ongekende vrijheid 
van meningsuiting toe te staan en 
door te weigeren geweld te ge-

bruiken tegen opstandige natio
nale en sociale verzetsacties. Door 
de kern van de hem vertrouwde 
ideologie van het Sovjet-commu
nisme niet op te geven, bleefhij in 
een impasse die hij, ook als vrij 
man, nooit openlijk en duidelijk 
gemotiveerd heeft verlaten . 

In zijn laatste in ons land gepu
bliceerde boek - Mijn Rusland 
(Amsterdam, 1999) - houdthij de 
pauwestaart van zijn eigen 'nieuw 
denken' breed uitgewaaierd over
eind en blijft hij steken in een vrij 
megalomaan beeld van zijn rol in 
het wereldgebeuren. Voor zover 
hij enige ideologische Sovjetveren 
afschudt geschiedt dat oppervlak
kig en vrij onopvallend. Van waar
dering voor wat anderen verricht
ten om tot de ommekeer in de 
buitenlandse politiek van de Sov
jetunie en afschaffing van het dic
tatoriale systeem te komen is geen 
sprake - al het goede moest, zo 
lijkt het, toch altijd aan partijlei
ders te danken zijn. 

GER VERRIPS 

Schrijver 




