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Тот, кто борется за коммунизм, должен уметь вести борьбу и 
прекращать ее, 

уметь говорить правду и умалчивать о ней, 
верно служить и отказываться от службы, 

выполнять и нарушать обещания, 
не сворачивать с опасного пути и избегать риска, 

быть известным и держаться в тени.
Тот, кто борется за коммунизм, из всех добродетелей наделен лишь 

одной — он борется за коммунизм.

Бертольд Брехт. Предпринятые меры

15  квітня  1998  року його тіло  було  спалено на старих 
автомобільних покришках; попіл розвіяли. Разом із ним згоріли 
його улюблена тростина та бамбукове віяло.  Йому  було  72. 
Саме так, здавалося б, мирно і навіть зворушливо, пішов з життя 
один із найстрашніших тиранів ХХ століття.  Звали його Салот 
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Сар, хоча у світову історію цей кривавий диктатор увійшов під 
іншим ім ям – псевдонімомʼ  Пол Пот.

Мета  статті  полягає  в  аналізі  діяльності  Пол  Пота  як 
державного діяча.

Завданням  статті,  зважаючи  на  недостатню  вивченість 
особи  Пол  Пота  вітчизняною  історією,  є  з ясування  йогоʼ  
біографії,  приходу  до  влади  та  феномену  встановленого  ним 
режиму «червоних кхмерів». 

Як  уже  зазначалося  вище,  особистість  і  діяльність  Пол 
Пота,  на  превеликий  жаль,  є  недостатньо  висвітленими 
вітчизняними дослідниками, тому основою для написання статті 
слугували  праці західних і  російських істориків  і  дослідників, 
серед  них  Вадима  Ерліхмана  [10],  Пітера  Кальвокорессі  [13], 
Девіда Чендлера [11], Бена Кірнана [4], Елізабет Беккер [1] та 
інших, а також інформаційні ресурси ВВС, журналу ТІМЕ тощо.

Пол  Пот  (справжнє  ім я  –  Салот  Сар;  Пол  Пот  єʼ  
скороченням від французького терміну «politique potentielle” – 
політика  можливого)  народився,  за  найпоширенішою версією, 
19  травня  1925  року  (варто  наголосити  на  тому,  що,  окрім 
вказаної дати народження, фігурують ще дві – 1927 р. та 1928 
р.) в родині заможного селянина китайського походження. 1949 
року  Пол  Пот  отримав  урядову  стипендію  для  навчання  у 
Франції.

Прибувши  до  Парижа,  Пол  Пот  почав  вивчати 
радіоелектроніку.  Наприкінці  1950 року Пол Пот стає  членом 
підпільного  марксистського  гуртка.  1952-го  –  стає  членом 
Комуністичної  партії  Франції.  До цього часу,  за  твердженням 
Девіда  Чендлера,  Пол  Пот  втратив  інтерес  до  навчання,  був 
відрахований з університету і  повернувся до Камбоджі [11,  c. 
15]. 

Повернувшись  на  початку  1953  року  до  Камбоджі,  у 
серпні  цього  ж  року  Салот  Сар  стає  членом  Комуністичної 
партії Індокитаю (з 1966-го – Комуністична партія Кампучії). 9 
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листопада  1953  року  Камбоджа  отримує  незалежність  від 
Франції [5].

Отримавши незалежність, Камбоджа виявилася залученою 
до Другої Індокитайської війни. У країні почалася громадянська 
війна,  наслідком  якої  став  безкровний  переворот, 
камбоджійський принц Нородом Сіанук був відсторонений від 
влади, країну очолив прем єр-міністр Лон Нол, який проголосивʼ  
створення  Кхмерської  республіки  (кхмери  становлять  основу 
камбоджійського  населення).  Було  взято  курс  на  розвиток 
ринкової  економіки  та  орієнтацію  на  США.  Почалась 
інтервенція  американо-сайгонських  військ  до  країни.  Набирає 
обертів  громадянська  війна,  а  Комуністична  партія  Кампучії 
перетворюється на провідну політичну силу Камбоджі.

Проте 1973 року американський Конгрес приймає рішення 
про  призупинення  військової  допомоги  уряду  Лон  Нола. 
«Червоні  кхмери»  стають  правлячою  партією  в  Камбоджі. 
Комуністична  партія  була  відсторонена  на  другий  план. 
Керівництво  країною  здійснювала  так  звана  «Верховна 
організація» («Ангка лоеу») – на чолі якої стояли сімейні клани 
– Пол Пот, Йенг Сарі, Кхіеу Самфан, Сон Сен та їхні дружини.

«Червоні  кхмери»  –  неофіційна  назва  ультра  лівого 
напряму  аграрного  спрямування  комуністичного  руху 
Камбоджі. У переважній більшості основу «червоних кхмерів» 
формували етнічні кхмери. Їхня ідеологія базувалася на маоїзмі, 
несприйнятті всього західного та сучасного [3].

17  квітня  1975  року,  перемігши  в  кровопролитній 
громадянській війні, «червоні кхмери» на чолі з Пол Потом без 
жодного  супротиву  увійшли  до  столиці  Камбоджі  міста 
Пномпень.  

Прийшовши  до  влади,  уряд  Пол  Пота  поставив  три 
завдання, які потребували негайного виконання:

1. Зупинити  політику  розорення  селянства,  яке  становило 
основу кампучійського суспільства, побороти хабарництво 
та лихварство.

2. Ліквідувати залежність Кампучії від західних держав.
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3. Навести порядок у країні, яка потопала в анархії, для чого 
необхідно  було  встановити  жорсткий  політичний  режим 
[13, c. 45].
Усе  населення  країни  за  рішенням  народної  влади  було 

поділене на три основні категорії. Перша категорія – «основний 
народ» – включала в себе мешканців областей; друга категорія – 
«нові люди» або «люди 17 квітня» – це мешканці міст і сіл, які 
тривалий час перебували на територіях, тимчасово окупованих 
американцями або під контролем маріонеткових сил Лон Нола. 
Цю  частину  населення  потрібно  було  «серйозно 
перевиховувати».  Третя  категорія  –  інтелігенція,  духовенство, 
державні службовці та офіцери режиму Лон Нола. Ця категорія 
населення  мала  бути  піддана  широмасштабним  чисткам  і 
репресіям.  У  цілому,  кількість  жертв  режиму  «червоних 
кхмерів» досягає 3 млн. осіб [9].

Усі громадяни були зобов язаніʼ  працювати.  Уся країна 
була  перетворена на трудові сільськогосподарські  комуни з 
18–20-годинним робочим днем, у яких місцеве бідне та середнє 
селянство і зігнані з  міст люди за  тяжких  умов займалися 
низькокваліфікованою фізичною  працею –  в основному 
висаджуванням рису. Одночасно були створені сільські комуни, 
де всі були зобов язаніʼ  проживати не за сімейним принципом, а 
за принципом громади –  спати і їсти тільки одночасно і тільки 
спільно, їжу готувати в загальному казані і їсти тільки з нього та 
винятково за обмеженими нормами споживання, затвердженими 
владою.  За  невиконання трудової норми,  за  недотримання 
порядку комунального побуту, за приховування рису на власну 
користь,  за виявлене особисте  майно,  не  здане в комуну,  за 
відпочинок у недозволений  час передбачалось, у кращому 
випадку, фізичне  покарання,  а в гіршому –  в язницяʼ ,  що 
насправді дорівнювало смертному вироку.

Основою  ідеології  «червоних  кхмерів»  була  негативна 
оцінка міста, яке «експлуатує та розорює кхмерське село» [12]. 
Місто  та  ринок  –  це  величезний  насос,  який  викачує  із  села 

418



Пол Пот: революціонер, диктатор чи борець за щастя народу?

життєву енергію та силу. Розвиваючи ці ідеї, Пол Пот казав: «У 
Кампучії всі міста є іноземним породженням і заселені 
іноземцями.  Великі міста Кампучії були засновані китайцями, 
сіамцями і в єтнамцямиʼ . Населення міст не є суто кхмерським і, 
отже,  воно може бути безперешкодно усунуто політично і 
психологічно. Селяни ненавидять городян і навіть відрізняються 
від них фізично.  Селяни темні,  городяни мають світлу шкіру. 
Спустошити міста,  знищити буржуазію –  означає полегшити 
встановлення народної влади» [8].

Лідери і теоретики «червоних  кхмерів» уміло 
використовували невдоволення  селянства,  що  бачило  в 
зубожінні села зворотний  бік швидкого  зростання торгового, 
тобто,  насамперед, спекулятивного капіталу,  зосередженого 
якраз у містах.  Так що повести селян за гаслами урівнялівки і 
направити їх невдоволення проти міста було не  так вже  й 
складно.

Населенню кілька  разів по-різному  оголошували про  те, 
що станеться з  містами.  Спочатку було  оголошено,  що міста 
виселені через загрозу вторгнення військ Південного В єтнамуʼ , 
потім –  що міста стануть виконувати роль заповідних зон. 
Насправді ж спорожнілі великі міста (Пномпень, Компонг Чам, 
Удонг)  стали місцем  дислокації спецв язницьʼ ,  куди  звозили 
всіх, хто зараховувався до класових ворогів.

Саме  тому,  на  нашу думку,  висилка з  міст і  примус до 
тяжкої  фізичної  праці спочатку багатьма сприймалися як 
необхідність,  а  не як драма.  Саме ці багатовікові звички 
терпіння, покори та смирення полпотівці використовували дуже 
вміло,  адже  буддизм століттями виховував тут готовність до 
страждань і покірності.

Так само вміло полпотівці  спирались  і  на  вікову звичку 
коритися правителям, бо в традиційному східному суспільстві 
завжди були сильні «царистські» ідеї і настрої. Правитель – це 
втілення якогось божественного начала, він наділений від Бога 
даром державного управління. Саме тому, на нашу думку, коли 
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на зміну  режиму Лон Нола прийшла  «Ангка  лоеу»,  маси  без 
усякого опору прийняли її.

Ледве ввійшовши до Пномпеня,  Пол  Пот одразу видав 
декрет про скасування грошей і наказав підірвати національний 
банк.  Усіх,  хто намагався збирати банкноти,  розстрілювали на 
місці. 

Треба  зазначити,  що  досить  великий  відсоток міського 
населення тодішньої Кампучії становили  етнічні в єтнамціʼ  
(народність  Чам),  що  найчастіше займались інтелектуальними 
професіями –  більшість працювала лікарями,  вчителями, 
підприємцями,  інженерами.  У середині 70-х рр. вони стали 
організовувати збройний  опір політиці Пол  Пота.  На них,  а 
також на етнічних китайців, лаосців і тайців, уперше Пол Пот і 
випробував політику фізичного геноциду в концтаборах і 
спецв язницяхʼ ,  поширену  трохи  пізніше на все  населення 
країни.  Однією  з  найсумніш  відомих  стала  Пномпеньска 
секретна спецв язниця S-21, яка розміщувалась в приміщенняхʼ  
ліквідованої  вищої  школи  Туол  Сленг.  Існувала  особлива 
доктрина  перевиховання  нетрудових  елементів  –  фізичні 
катування і тортури, проголошені на вищому партійному рівні 
дієвим  знаряддям  оздоровлення  нації  та  лікування  її  від 
згубного  буржуазного  впливу.  Начальником  тюрми  був 
колишній  вчитель  математики,  який  став  полпотівським 
генералом Кханг Кек Йю. Тюрма мала 3 підрозділи: політичний 
відділ,  спеціальний  відділ  для  тортур  і  вбивств  і  карцерний 
відділ. Штат обслуговуючого персоналу формувався з підлітків, 
що відбирались із родин самих ув язнених (дітей  ʼ ізолювали в 
концтабори, де їм мали прищепити любов до чинного режиму і 
Пол Пота, а також змусити їх ненавидіти своїх батьків. В армію 
«червоних кхмерів»  забирали підлітків –  їм видавалася зброя і 
майже вся локальна влада  залишалася за  ними.  Вони 
патрулювали  вулиці,  наглядали  за  роботою на плантаціях, 
жорстоко  катували і знищували людей).  Офіс  в язниціʼ  
скрупульозно  вів  документацію  про  кожного  ув язненого,  уʼ  
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справах яких зберігалися відомості про їхню поведінку, рапорти 
доглядачів, фотографії, письмові зізнання та каяття арештантів, 
їх клятви про виправлення, звіти про катуваннях і страти [12].

Інтелігенція  оголошувалася  ворогом  номер  один  і 
піддавалася поголовному знищенню або каторжним роботам на 
рисових  полях.  При  цьому інтелігентом  вважався  кожен,  хто 
носив  окуляри.  Усіх,  хто  носив  окуляри,  «червоні  кхмери» 
вбивали відразу, ледве угледівши на вулиці. Не кажучи вже про 
вчителів,  учених,  письменників,  артистів  та  інженерів.  Були 
знищені  навіть  лікарі,  тому  що  охорону  здоров я  Пол  Потʼ  
скасував, вважаючи, що тим самим звільняє майбутню щасливу 
націю від хворих і хвороб. 

Пол  Пот  не  став  подібно  комуністам  інших  країн 
відокремлювати релігію від держави, він попросту її скасував. 
Ченці були безжально знищені, а храми перетворені на казарми.

З тією ж простотою було з ясоване і національне питання.ʼ  
Усі інші нації в Кампучії, окрім кхмерів, підлягали знищенню. 
Загони  «червоних  кхмерів»  за  допомогою  кувалд  і  ломів 
знищували по всій країні  автомобілі,  електроніку,  промислове 
обладнання та будівельну техніку. Знищувалися навіть побутові 
прилади:  електробритви,  швейні  машинки,  магнітофони, 
холодильники.

За перший рік свого правління Пол Поту вдалося повністю 
зруйнувати всю економіку країни і всі її  політичні і соціальні 
інститути.  Були  знищені  бібліотеки,  театри  і  кінотеатри, 
заборонені  пісні,  танці,  традиційні  свята,  спалені  національні 
архіви і «старі» книги.

Пізніше  піддалися  знищенню  і  села,  адже  відтепер 
селянам належало жити в сільських комунах. Населення тих сіл, 
які  не  погоджувалися  на  добровільне  переселення, 
винищувалося майже повністю. Перш ніж зіштовхнути в яму, 
жертвам наносили лопатою чи мотикою удар по потилиці. Коли 
ліквідації підлягало занадто багато людей, їх збирали в групи по 
кілька  десятків  людей,  обплутували  сталевим  дротом, 
пропускали струм від генератора, встановленого на бульдозері, 
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а потім зіштовхували знепритомлених у яму. Дітей зв язували вʼ  
ланцюжок  і  всіх  разом  зіштовхували  в  залиті  водою ями,  де 
вони  відразу  ж  тонули.  На  запитання:  «Навіщо  ви  вбиваєте 
дітей?»,  –  поставлене  Пол  Поту  одним  журналістом,  той 
відповів: «Тому що з них можуть вирости небезпечні люди» [1]. 

А  щоб  з  дітей  виросли  «справжні  комуністи»,  їх  ще  в 
дитинстві  забирали  в  матерів  і  виховували  з  них  «солдат 
революції». У проведенні своїх «реформ» Пол Пот спирався на 
армію,  яка  майже  суцільно  складалася  з  фанатиків 
дванадцяти-п ятнадцяти років, очманілих від влади, яку давалиʼ  
їм  автомати.  Їх  привчали  до  вбивств  з  дитинства,  напували 
сумішшю  пальмового  самогону  з  людською  кров ю.  Їмʼ  
навіювали думку про те, що вони «здатні на все», що вони стали 
«особливими людьми», тому що випили людську кров.  Потім 
цим  підліткам  пояснювали:  якщо  вони  проявлять  жалість  до 
«ворогів народу», то після болісних тортур будуть убиті самі.

Пол Поту вдалося зробити те, що не вдавалося до цього 
жодному  з  революційних  вождів,  –  він  повністю  скасував 
інститут  сім ї  та  шлюбу.  Перш  ніж  потрапити  до  сільськоїʼ  
комуни,  чоловіки  відділялися  від  дружин,  і  жінки  ставали 
власністю нації. Кожною комуною керував сільський староста, 
камафібал,  який  на  власний  розсуд  призначав  чоловікам 
партнерок.  Однак  чоловіки  і  жінки  жили  окремо  в  різних 
бараках  і  могли  зустрічатися  лише  один  раз  на  місяць,  у 
вихідний  день.  Щоправда,  і  цей  єдиний  день  можна  було 
назвати  вихідним  лише  умовно.  Замість  роботи  на  рисових 
полях  комунари по  дванадцять  годин поспіль  працювали над 
підвищенням свого ідеологічного рівня на політичних заняттях. 
І лише під кінець дня «партнерам» надавався час для короткого 
усамітнення [14]. 

Існувала  також  система  заборон,  яка  поширювалася  на 
всіх кхмерів. Заборонялося плакати чи ще якось демонструвати 
негативні  емоції;  сміятися  чи  радіти,  якщо  для  того  не  було 
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належного  соціально-політичного  приводу;  жаліти  слабких  і 
хворих. 

Винних у недотриманні заборон заривали по шию в землю 
і залишали на повільну смерть від голоду і спраги. Потім голови 
жертв відрізали і виставляли навколо поселення з табличками: 
«Я  –  зрадник  революції!».  Але  найчастіше  людей  попросту 
забивали  мотиками:  у  цілях  економії  куль  розстрілювати 
«зрадників революції» заборонялося.

Проте  слід  сказати,  що  на  відміну  від  більшості 
диктаторів, Пол Пот був нетиповим диктатором.

Перебуваючи  на  вершині  влади,  він  дотримувався 
абсолютної  аскези,  харчувався  бідно,  носив  непомітну  чорну 
гімнастерку  і  не  привласнював  цінності  репресованих, 
оголошених  ворогами народу.  Величезна  влада не  розбестила 
його.  Для  себе  особисто  він  нічого  не  хотів,  усього  себе 
присвятив  служінню  своєму  народу  та  побудові  нового 
суспільства щастя і справедливості. Він не мав ані палаців, ані 
автомобілів,  ані  розкішних  жінок,  ані  особистих  рахунків  у 
банку. Перед смертю йому нічого було заповідати дружині та 
чотирьом дочкам – у нього не було ані свого будинку, ані навіть 
квартири,  а  все  його  убоге  майно,  яке  складалося  з  пари 
заношених  гімнастерок,  палиці  для  ходьби  та  бамбукового 
віяла,  згоріло  разом  з  ним у  багатті  зі  старих  автомобільних 
покришок,  у  якому  його  кремували  колишні  соратники  на 
наступний же день після його смерті [14].

Не було ніякого культу особи і не було ніяких портретів 
вождя.  Ніхто в цій  країні навіть не  знав,  хто  ними  править. 
Вождь і його соратники були безіменні і називали один одного 
не  на  ім яʼ ,  а за порядковими  номерами:  «Товариш  перший», 
«Товариш  другий»  –  і так далі.  Сам же Пол  Пот взяв  собі 
скромний вісімдесят сьомий номер,  він так і підписувався під 
своїми декретами і наказами: «Товариш 87».

Пол Пот ніколи не дозволяв себе фотографувати. Але один 
художник якось по пам ятіʼ  накидав його портрет.  Потім 
малюнок був розмножений на ксероксі, і зображення диктатора 
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з явилисьʼ  у казармах і бараках трудових  таборів.  Дізнавшись 
про  це,  Пол  Пот наказав усі  ці портрети знищити,  а «витік 
інформації»  присікти.  Художника забили мотиками.  Така  ж 
доля спіткала і його «спільників»  –  копіювальника і тих,  хто 
отримав малюнки.

Знав Пол Пот і про те,  що його близькі родичі виявилися 
репресованими, але він, як справжній революціонер, вважав, що 
не  має права ставити особисті  інтереси  вище громадських,  і 
тому не вжив жодних спроб, аби полегшити їхню долю [7].

У 1978 році  почався відкритий військовий конфлікт між 
Кампучією  та  В єтнамом.  Пол  Пот  оголосив  додатковуʼ  
мобілізацію  з  метою  масованого  вторгнення  на  територію 
В єтнаму, одночасно він поставив військове завдання – коженʼ  
червоний кхмер зобов язаний убити в боях не менше 30 ворогів.ʼ  
Він навіть намагався просити китайське керівництво відправити 
йому на допомогу кілька регулярних дивізій.

У грудні 1978 року 150-тисячна в єтнамська армія ввійшлаʼ  
на територію Кампучії і майже блискавично зайняла столицю. 
В єтнамські  війська  виявили Пномпень буквально пустельнимʼ  
місцем.  Пол  Пот  на  вертольоті  рятувався  втечею  в  джунглі. 
В єтнамці  створили  з  представників  помірних  «червонихʼ  
кхмерів»  маріонетковий  уряд  (деякі  з  них  і  нині  обіймають 
владні пости в Камбоджі). 

Наступні 18 років Пол Пот провів у джунглях Таїланду і 
північній Камбоджі, що охороняється солдатами армії Таїланду 
і деякими з його колишніх соратників. Позиція Таїланду щодо 
полпотівців  з  точки зору зовнішньої  політики недивна – уряд 
Таїланду  бажав  розгрому  «червоних  кхмерів»,  але  не 
остаточного,  тому  що  тільки  вони  слугували  прикордонним 
буфером  від  в єтнамського  вторгнення  і  якось  стримувалиʼ  
активність  в єтнамських  військ  на  східних  кордонах.  У  своюʼ  
чергу, й уряд соціалістичного В єтнаму теж ставив перед собоюʼ  
завдання  –  розгромити  «червоних  кхмерів»,  послабити  їхню 
військову організацію, але лише до такого рівня, коли вони не 
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зможуть вести повномасштабних бойових дій.  Це пов язано зʼ  
тим,  що  при  всій  своїй  ліво-радикальності,  «червоні  кхмери» 
були  єдиним  ідеологічно  близьким  рухом,  із  поміркованих 
представників якого і можна було сформувати підконтрольний 
соціалістичний уряд.

Ще в серпні  1979 року народно-революційний трибунал 
Камбоджі визнав Пол Пота винним у чиненні геноциду і заочно 
засудив його до  смертної  кари.  Однак привести у  виконання 
вирок про  смертну  кару лідера «червоних  кхмерів»  так і не 
вдалося.

Незадовго до своєї смерті Пол Пот дав інтерв ю західнимʼ  
журналістам, у якому сказав, що він ні про що не шкодує [6] .
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В  статье рассматриваются  особенности  развития 
Камбоджи в период 1975–1978 гг. Анализируется политическая 
и  социально-экономическая  ситуация  внутри  страны в  годы 
правления Пол Пота и режима «красных кхмеров».
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