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ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОЧАТКУ РОЗМОВИ 
 
У чому Ви бачите складнощі для сучасного українського політика? Як їх відчули Ви особисто, 
посилаючись на власний досвід? Що Ви вважаєте корінною темою своєї політичної 
діяльності? 
 
Якби порівняти політичну ситуацію і склад політикуму початку 90-х з теперішніми, то вважаю, 
що тоді займатися політикою було простіше. Ситуація видавалася більш контрастною, мало не 
чорно-білою. Радикалізм протистояння тим і визначався, що враховувалися і об’єктивності, на 
яких можна було опиратися. Ще існував Союз РСР, суспільне життя в ньому багато років 
визначалося партією комуністів. Вона, в свою чергу, мала великий загін функціонерів, які, хто 
за переконаннями, хто з службового обов’язку проводили офіційну лінію партії. Робити це 
ставало все складніше, бо в плетиві політичних обставин з’являлися незнайомі раніше складні 
фактори: Чорнобиль, Афганістан, дисидентський рух, Гельсінська спілка, підігріта інтрига з так 
званими привілеями партійної еліти. Суб’єктом політичного дійства ставала вулиця, але  
і вона мала відповідне чітке забарвлення. 
Сьогодні політичне тло розмальоване в стилі імпресіоністів, фарби ніби «стирають» обриси 
конструкцій, базові фактори напружень, позиції різних політичних сил. Але мимоволі виникає 
відчуття, що ця неясність створена штучно, аби замаскувати видимістю політичного 
різноманіття справжні негаразди, не дозволити людям ясно побачити джерела цих негараздів. 
Насправді ж, ситуація принципово змінилася, але внутрішньо вона так само контрастна. Просто, 
відбувся поділ суспільства на бідних і багатих. Багаті оволоділи владою, і вона працює на них. 
А щоб люди менше зважали на таку несправедливість, їм і наводять туманэ більше сотні партій і 
псевдопартій, підкидаються дискусії не першого значення, розгоряються скандали між гілками 
влади та всередині їх. Видовищ стало більше, але хліба вони замінити не можуть. 
А час іде. Люди все-одно потребують ясності. Вони менше питають про те, як їм вижити в 
нових умовах, бо зрозуміли, що викручуватись треба самим. Але всі хочуть знати, до яких пір 
продовжуватиметься безлад, свідками якого вони є, і що треба робити, аби побачити якесь 
світло в кінці тунелю. 
Ставлячись до політики відповідально, впродовж останніх майже двадцяти років я намагаюся 
йти назустріч цим потребам людей, роз’яснюючи суть того, що відбувається, пропонуючи те, 
що може змінити ситуацію в кращий бік для конкретної людини. Маю право претендувати на 
таку роль. Іще в 1993 році побачила світ моя перша книжка публіцистики «Куди йдемо?». Можу 
будь-кому запропонувати її для перегляду, щоб переконатися: всі мої передбачення 
справдилися. На жаль, в першу чергу, найгірші передбачення. 
Складнощі в політиці пояснюються тим, що твої переконання самі по собі нічого не вирішують. 
Вони повинні поділятись багатьма. Одна справа — передати їх політичним однодумцям, зовсім 
інша — опонентам. Тут переконання потребують доказів, найперше, практичних аргументів. 
Вони знаходилися, коли потрібно було приймати Конституцію, відстоювати парламентаризм, 
боротися проти диктатури, захищати права людини, організовувати акції протесту, усувати з 
високих посад недостойних владців. 
Вдалося переконати представників різних політичних сил в потребі зміни системи влади і 
внесення для того деяких уточнень в Конституцію України. Розпочату роботу треба 
продовжити, переслідуючи мету запровадження в Україні європейської моделі управління. Тієї 
моделі, яка пройшла випробування часом і, з точки зору громадянина, найкраще захищає його 
права і інтереси, дає змогу йому контролювати владу, відчути себе частинкою того джерела, що 
за Конституцією визначає політичну роль народу. 
В нинішній Україні добиватися таких перемін непросто. Бо потрібні для великої справи 
переконання треба сформувати у зовсім різних людей, волею виборців делегованих у єдиний 
законодавчий орган влади.  
Така робота нагадує творчість скульптора, але, на відміну від нього, у політика немає 
однорідного, вибраного ним матеріалу, з якого можна ліпити або вигранювати створену в уяві 
чи навіть запозичену модель. 
«Матеріал» політика — свідомість колег різної політичної орієнтації. Звести їхній потенціал у 
потрібний момент до спільного знаменника — це найбільша складність для нинішнього часу. І 
найвища потреба, якщо виходити з інтересів держави, суспільства, громадянина. 



Можна до безконечності дорікати виборцям: не тих, бачте, обрали, не так розділили голоси. 
Але, навіть якщо такі докори небезпідставні, то результат виборів — данність, яку треба 
враховувати. Бо суть її — люди, котрим довірено державне будівництво. Бути в цьому 
середовищі, знаходити способи його консолідації,  
розуміти проектування наслідків таких зусиль на все суспільство, на його об’єднання — це 
найвідповідальніша потреба політичної діяльності, законодавчої роботи, зокрема. 
Легше, звичайно, бити себе в груди, демонструючи свою абсолютну відданість народу, 
доводити неможливість врахування іншої позиції або навмисне виставляти свою, неприйнятну 
за змістом, щоб не допустити знаходження компромісного (отже, політичного) рішення. Так 
робиться з розрахунку на майбутні дивіденди від виборця, сподіваючись на його абсолютну 
підтримку. Це одна з очевидних вад української політики перехідного періоду. Вада з причин 
незрілості політикуму та його кон’юнктурності, що ґрунтується на гірших традиціях 
новоукраїнської (не в сенсі партійності) влади. 
Потреба в зміні поганих традицій сьогодні найбільш актуальна. Для такої потреби ефективними 
можуть  
бути різні інструменти, в тому числі, владні. Якщо влада — не самоціль, а засіб досягнення 
поставленої мети. В даному випадку, мета — запровадження європейської моделі управління, 
котра допоможе справитися  
з тими вадами суспільного життя, які стали смертельними виразками на тілі народу України: 
корупція, казнокрадство, бюрократія, кумівство у владі і, головне, наруга над Конституцією, 
законами і правами людей. 
Боротьба за таку систему та конституційний порядок і є корінною метою моєї політичної 
діяльності, принаймні тієї її частини, що стосується парламенту. 
 
1. Напевне, нинішній Ваш статус, перебування поза парламентом змушує інакше оцінити 
все, що відбулося влітку 2006 року. Оцінки політиків, політологів, журналістів усім відомі, Вам 
теж. Але що було насправді, принаймні, у Вашому сприйнятті? 
Мені не раз уже доводилося відповідати на подібні запитання, здебільше фрагментарно. Хтось 
це читав, хтось ні. Дехто відразу пристав на чужі міркування  
і слухати іншого не хотів. Бо… так зручніше, коли начебто є чорне і біле, є чистота помислів і 
зрада, є висока мета і приватний інтерес… Навіщо якісь уточнення, коли все і так зрозуміло? 
Маючи серйозний політичний досвід, набутий у найскладніший період новітньої історії 
України, перебуваючи безпосередньо у вирі подій, я мав би зважати  
саме на таке сприйняття дійсності обивателем (в нормальному розумінні цього слова). Однак, 
сподівався, що він — обиватель — уже навчився сам розбиратися  
в тому, що відбувається. Досвіду ж набралися всі. На жаль, я помилився. Висновок, 
підготований на кухні, де об’єднали свої рецепти влада і бізнес, конкуренти, опоненти і вороги, 
споживався легко, навіть з приємністю. І це було прикро. Прикро ще й тому, що з цієї причини 
пропущено час для пояснення необхідності, безальтернативності того, що було мною, зокрема, 
зроблено. Прикро, бо втрачено час для поступу держави. А останні події, що відбуваються в 
українському політикумі, лише підтверджують, що є причиною гальмування розвитку і що слід 
робити, аби держава таки відбулася, щоб руїна була подолана. 
Ця історія розпочалася відразу після виборів 99-го. Підготований мною проект змін до 
Конституції передбачав перерозподіл влади між президентом, парламентом і урядом, та її 
переміщення більшою мірою «вниз», під контроль громад. Передбачалась інша схема виборів, 
бо при попередній нічого було сподіватися на справедливий підсумок. Цей проект доповнили 
своїми варіантами Г. Крючков із фракції комуністів, відомі депутати С. Головатий і А. 
Матвієнко. Більшість членів парламенту підтримали ідею вдосконалення системи влади, 
запровадження європейської моделі управління. 
Потреба політичної реформи одержала незаперечне підтвердження після початку «касетної 
історії», акції «Україна без Кучми», розпочатої соціалістами і підтриманої відразу кількома 
десятками партій та громадських організацій. Згодом акція набула вигляду Форуму 
національного порятунку, і ми, організатори УБК, погодилися з тим, щоб Форум очолила Ю. 
Тимошенко, яка позбулася тільки-но (в лютому 2001 року) посади  
віце-прем’єра і освоювала роль «мучениці». Не висловлював свого ставлення до реформи В. 
Ющенко, залишаючись іще деякий час в ролі прем’єра. Лідери громадських симпатій, котрі 
згодом стали конкурентами (навіть більше), взагалі були обережні в висловлюваннях, тим паче, 
в діях. Маючи далекоглядні плани, вони не поспішали на барикади. Коли від імені УБК взимку 
2000–2001 року ми просили їх висловитися всього-на-всього фразою «слідство і суд має дати 
оцінку», вони тривалий час мовчали, потім в устах В. Ющенка ми стали «фашистами», тоді ж 



прозвучало і сакраментальне «батько і син» (щодо Л. Кучми) та «офіцер честі» (щодо Ю. 
Кравченка). Не оспорюючи професійних якостей міністра, який за нез’ясованих і досі обставин 
пішов  
у небуття, знаючи його намагання дистанціюватися від злочинної авантюри, нав’язаної «згори», 
вважаю, що  
в той час нагороджувати його високими моральними епітетами було для всіх очевидним 
зразком звичайної кон’юнктури. 
Вибори за змішаною системою у 2002 році, безцеремонне використання адмінресурсу на 
користь президентської ЗаЄДи, на чолі якої неждано з’явився В. Литвин, ще більше виявили 
вади і виборчого закону, і системи влади, і її персонального складу, сформованого Л. Кучмою. 
Потреба усунути такі вади та ще свіжі враження від злочинних дій влади до і під час виборів 
стали рушійним мотивом акції «Повстань, Україно», в якій пліч-о-пліч з соціалістами були 
комуністи і БЮТівці. То була справді весна і літо надії, демократичних сподівань та віри в 
можливість подолати певні розбіжності задля інтересів суспільства. 
А розбіжності були. Кілька разів, після мітингів у різних обласних центрах, я звертався до Ю. 
Т.: «Юля (тоді вона ще не ображалася на звертання лише по-імені), якщо Ви так само будете 
говорити про систему влади,  
я більше разом з Вами на мітинги не піду. Ми домовилися про спільне бачення реформ. Актив 
нашої партії якраз тому й погодився діяти разом. Якщо Ви маєте інші наміри, то хоч не 
висловлюйтеся щодо них перед тисячами людей. Це шкодить справі». 
Позиція Ю. Т. в той час була проста: потрібен «добрий цар». Здогадатися було неважко — цар у 
спідниці. Але ще один «добрий» теж чекав своєї удачі. В. Ющенко участі в акції не брав, 
вичікував, хоч в окремих областях активісти партій, що були на його боці, на мітингах 
виступали, потребу реформи влади підтримували. Лише одного разу, ранньої осені 2002 року, В. 
Ющенко не міг не прийти на Європейську площу, оскільки більше 100 тисяч демонстрантів 
хотіли єдності різних політичних сил, прагнули свободи. Там-то йому і був запропонований для 
підпису документ з вимогою щодо відставки Л. Кучми. Ясно, що перед таким велелюддям, та 
ще й відразу після свого виступу, він не міг цей документ не підписати. 
З тим документом ми, група організаторів акції, прорвалися в адміністрацію президента, до 
півночі тримали на плечах його екіпірованих по-бойовому охоронців, ночували в апартаментах, 
а вранці все-таки вручили йому наші вимоги. 
В. Ющенко там не ночував, діло ж то «не царське». Та й по всьому було зрозуміло, що його 
мета — президентські вибори. Це помітно насторожувало Ю. Т., але вона стримувала себе, бо її 
фракція була ще слабка та  
і час її не настав. Ще жила легенда, що В. Ющенко повернув борги з пенсій і зарплат. Як на ту 
потребу в уряді з’явилися гроші і чому через кілька місяців підскочили ціни, можна було б 
запитати у Л. Кучми та самого В. Ющенка і його заступника в Національному банку. Природу 
операції я розумію, хоч деталями не цікавився, тому й коментувати не буду. Але пам’ятати 
треба, що саме ліквідація боргів була найважливішим аргументом для В. Ю. та Ю. Т. на виборах 
2002 року. Вона дала змогу В. Ю. провести в парламент велику фракцію, хоч цією перевагою 
він не скористався, оскільки фракція була різношерста, актив чіткої лінії не дотримувався. Це 
допомогло адміністрації президента перетягнути на свій бік декілька депутатів, і з мінімальною 
перевагою головою парламенту став вірний президенту В. Литвин. 
Протягом 2003–2004 років у Верховній Раді велася напружена робота над проектом змін до 
Конституції. Нинішні висловлювання щодо того, що Основний Закон ніде не обговорювався, що 
він «писаний на коліні» — це звичайна брехня. Кажу про те як співголова тимчасової 
спеціальної комісії, створеної для підготовки проекту змін. Проекту, суть якого впродовж 
кількох років декілька разів скріплювалась підписами В. Ющенка, Ю. Тимошенко, П. 
Симоненка і моїми. Так, в політичній угоді від 21 липня 2002 року з приводу «…проголошення 
об’єднання та консолідації всіх демократичних опозиційних сил… для усунення від влади 
збанкрутілої дискредитованої верхівки на чолі з президентом Леонідом Кучмою…» йдеться про 
єдину мету: «…зміна системи влади, починаючи з усунення від влади чинної верхівки 
законними, демократичними, правовими, конституційними методами, дострокові вибори 
Президента України». А меморандум, підписаний таким же складом у 2003 році, містить 
детальні роз’яснення суті змін, де чітко передбачався порядок формування уряду парламентом, 
пропорційна система виборів, посилення ролі місцевого самоврядування. 
Протиріччя, які виникають нині, коли уряд фор- 
мується не за одним порядком (двох міністрів — оборони і закордонних справ — парламенту 
пропонує не прем’єр, а безпосередньо президент), створені самим В. Ющенком, який наполягав 
на залишенні за президентом таких повноважень. Він орієнтувався на цю посаду. Іще до виборів 



він вирішив для себе: президент може все, важливо ним стати, потім всі попередні 
повноваження можна відновити. Тому він і згоджувався підписувати різні документи 
демократичного змісту, щоб одержати підтримку на президентських виборах, не збираючись 
виконувати свої зобов’язання. Благо, що за ним після обрання залишалося ще 1,5 року для 
користування попередніми повноваженнями для розстановки своїх кадрів по всій вертикалі 
виконавчої влади. Це теж, до речі, «удосконалення» його прибічників, яке тепер боком виходить 
навіть за нібито єдиної, політично монолітної влади, коли голова виконавчої влади, він же 
прем’єр, дає одні доручення на місця (губернаторам, наприклад), а секретаріат президента чи 
він сам навмисне дають доручення протилежного змісту. 
Після президентської кампанії, перипетії якої добре відомі, спочатку зрідка, а з наближенням 
терміну скорочення обсягу влади у президента частіше почали лунати претензії до змісту 
Конституції, на більшу концентрацію влади в його руках. Сама кампанія могла пройти спокійно, 
без Майдану і майданів на місцях, якби  
8 квітня 2004 року всі депутати з НУ проголосували за зміни до Конституції. Так, як 
передбачалося домовленостями. Але, як не раз бувало, домовленості виявилися порушеними. В. 
Ющенко і його наближені гадали, що посада президента уже в їхніх руках, а з тим і вся повнота 
влади, досягти якої іншими способами для них неможливо. Ілюзія перемоги розвіялася після 
першого туру голосування, В. Ющенка обходив В. Янукович. Одержати перевагу можна було 
лише заручившись підтримкою прибічників соціалістів. Ми погодилися, але поставили кілька 
публічних вимог, в т. ч.: мораторій на продаж землі, виведення військових з Іраку, і, 
найважливіше, — голосування фракцій НУ і БЮТ за зміни до Конституції. Рівно через 8 місяців 
після квітня довелося повторно голосувати. НУ була на цей раз організованою, інакше шансів 
стати президентом у В. Ющенка не існувало. Не проголосували за зміни БЮТівці і (за першим 
разом, що було симптоматичним) Ю. Луценко, з фракції соціалістів. Перед голосуванням «в 
цілому» він одержав потрібні роз’яснення. 
Щоб краще відчути суть нашого компромісу  
з В. Ющенком і атмосферу того часу, наведу дві свої замітки із газети «Товариш» за 12.11.04 і 
07.12.04. Прочитайте їх: 
 
“ПОЛІТИЧНА УГОДА І ПЕРСПЕКТИВИ  
ПОЛІТИЧНОЇ РЕФОРМИ 
6 листопада в політичному житті України сталася важлива подія. Соціалісти і блок «Сила 
народу» уклали угоду про підтримку Віктора Ющенка в другому турі голосування на виборах 
Президента держави. Різноманітні коментарі цієї події підкреслюють значення угоди для 
завершення кампанії, але багато коментаторів навмисне зводять все до єдиного ніби предмета 
компромісу — політичної реформи. 
 
Справді, реформування системи влади і все, що її стосується, — важливий момент політичних 
домовленостей. Але не випадково про це йдеться лише в четвертому (із семи) пунктів угоди. 
Віктор Ющенко сприйняв наші пропозиції, висловлені в Меморандумі СПУ, і, вважаю, проявив 
у тому далекоглядність. Адже найгостріші для виборців соціальні питання (зарплати і пенсії не 
нижче прожиткового мінімуму, повернення заощаджень, освіта і охорона здоров’я за рахунок 
бюджету та ін.) все одно стануть клопотом нової влади. Рішення цих питань слід шукати 
заздалегідь, так само як і вихід із глухого кута в земельній реформі, доведеній нинішнім 
режимом до абсурду. Як і завершення авантюрної участі наших військових в Іракській війні чи 
доведення до суду кримінальних справ щодо політичних убивств. 
Погодившись із нашими пропозиціями, Віктор Анд- 
рійович іде назустріч побажанням виборців, адже він, як і я та інші учасники виборчої кампанії, 
відчув, що най- 
гостріше хвилює нині українських громадян. Звичайно, більшість із перерахованих в політичній 
угоді проблем  
в іншій формі були відображені і в передвиборній програмі В. Ющенка. Та й не тільки в його 
програмі. Бо, ідучи на вибори, не згадати про те, що хвилює сьогодні більшість громадян, не 
можна. Ми ж робили це не в зв’язку  
з виборами. Боротьба за права людей, за їх добробут, за соціальну справедливість — це суть 
нашої політичної діяльності. Сподіваємось, що після перемоги В. Ющенка вдасться впритул 
зайнятися проблемами людей, вони стануть нашою спільною справою. Власне, в такий спосіб і 
треба шукати компромісу в тому, що не викликає принципових розбіжностей, що, зокрема, 
безпосередньо не стосується ідеології. 



Однак політична реформа, на моє глибоке переконання, в переліку узгодженостей займає 
особливе місце. Вона не лише предмет компромісу, вона і умова здійснення всього задуманого, і 
гарантія безповоротності корисних для суспільства змін. Таке місце реформі громадяни поки що 
не відводять з багатьох причин. Назву лише дві. Одна — шельмування реформи як вигадки  
лівих, і владою воно велося тривалий час. Друге (і головне) — люди не пов’язують своє 



 Голова Соціалістичної партії України» 
 
 
 
«НАРОДНА РЕВОЛЮЦІЯ: ЧИ ДОПУСТЯТЬ  
ДО ВЛАДИ НАРОД? 
Тисячі й тисячі людей у столиці. Жовтогарячі кольори на авто, у вітринах, в одязі, навіть на 
ошийниках собак. Помаранчева революція. Для декого — мода. 
Емоційні піднесення і спади. Готовність продовжувати боротьбу і втома. Здатність зайняти 
будь-яку установу  
і пошук легітимності вибореної влади, якій захоплення Кабміну чи адміністрації Президента 
нічого не дає. 
Суботнього ранку останню п’ятисотметрівку до роботи іду пішки, — проїхати неможливо. 
Сотні рукостискань, прохання автографів, спільних фото на згадку. «Давайте понесемо його!», 
— вигуки особливо екзальтованих. Увечері ті ж кричать «Ганьба!», частина продовжують 
славити. 
Воістину: від любові до ненависті — один крок. 
Так що ж трапилося вдень? Що перевернуло уявлення багатьох? Що викликало тривогу в 
обнадіяних раніше? Чому В. Ющенку на вечірньому майдані давали вільно  
говорити, рідше і тихіше перериваючи оваціями? 
А трапилось те, що два роки шукало чіткого підтвердження, — фракції «Нашої України» і 
Блоку Юлії Тимошенко не хочуть голосувати за зміни до Конституції. Ні за які зміни! 
– Та кому вони потрібні, ваші зміни?! — обуриться хтось на майдані чи біля телевізора. Он 
влада шахрайська, злодійським шляхом хотіла відібрати перемогу  
у народного Президента … Ю-щен-ка! 
Правильно. Шахрайська. Хотіла відібрати. І ще не  
перехотіла. Та й за перемогу треба поки що боротися  
з усіх сил. Вона іще не в кишені. І не над київським майданом, де дочасно злітають феєрверки. 
А чому шахрайство в Україні можливе? Бо влада так створена. Бо при такій побудові безкарно 
можна залякувати людей, примушувати «бюджетників», господарників та інших, хто ходить під 
владою, займатися агітацією, шантажем. Можна вписувати мертвих і ненароджених у списки 
виборців. Можна з комісій виживати порядних, а не зовсім порядних — прикупити, зобов’язати, 
налякати. Можна півкраїни посадити на колеса, щоб  
з відкріпними талонами вони об’їздили по кілька дільниць, віддавши кілька разів голоси за 
«потрібну» кандидатуру. Можна в людей відбирати паспорти, а потім відмічати в протоколах, 
що півсела чи третина міста «про- 
голосувало» вдома. Врешті, можна «за планом», під контролем паралельної комп’ютерної 
мережі переписати протоколи, підмінити бюлетені, і… нехай міжнародні спостерігачі 
милуються «демократією» в Україні. Комар носа не підточить, бо неправда стала способом 
державного управління. Бо система влади, де все скеровується з одного місця, від однієї 
людини, де немає поділу влади, а одна рука карає і милує, призначає суддів і судить, — там 
права людини — одна назва. Там людина — ніщо. 
Таке в Конституції не передбачено. Але ті її норми, що не допускають диктатури, заблоковані 
Президентом, і це закріплено практикою управління. А краще їх виписати у 96-му не допустили 
ті, хто тепер бореться  
з владою, свого часу догоджаючи їй до непристойності. Це особливість сучасної української 
політики і українського політикуму. І це наша спільна біда, з якою спільно ж і боротися треба. А 
зробити це можна лише тепер! Іншої можливості не буде. Це добре знають ті, хто сумнівається, 
голосуючи, і ті, хто без сумніву не голосує. Обіцяючи внести зміни потім… після перемоги. 
Знаючи, що обіцянка — цяцянка. 
Напевне нікому так, як мені, не довелося на собі відчути стільки шельмувань за ідею реформи 
системи влади. З усіх боків. Та коли вже зарубіжні і Схід, і Захід нарешті поставили правильний 
діагноз української хвороби, коли вони разом з кандидатами в президенти ставлять підпис під 
документом, де чорним по білому написано: «Сторони дійшли згоди щодо прийняття в пакеті з 
внесенням змін до Закону «Про вибори Президента України» політичної реформи  
з внесенням змін до Конституції України відповідно до проекту Закону № 4180 та формування 
на цих засадах уряду України», то невже дехто з наших підписантів не читав ці рядки? Чи не 
зрозумів, про що там йдеться? 
А про що йдеться в цьому «таємному» № 4180? Про те, що кандидат, ставши Президентом, до 
вересня матиме всю повноту влади, як і Президент нинішній. Що він розставить кадри в центрі, 



областях і районах так, як вважатиме за потрібне. Підібравши людей, готових здійснювати його 
програму перетворень. 
Налагодивши робочі взаємини уряду і парламенту, він підштовхне розвиток такої співпраці, а 
далі вона зміцниться новою виборчою системою, коли сформована за підсумками пропорційних 
виборів коаліція візьме на себе відповідальність за формування і роботу уряду. 
З вересня також будуть введені в дію і ті зміни, котрі стосуються місцевої влади. Там 
передбачене принципове посилення ролі і статусу місцевих рад та їхніх виконкомів, зведення 
ролі місцевих держадміністрацій головним чином до контролю за виконанням законів, захистом 
прав людини. В сукупності це буде інша, гармонійна система влади, котра через порядок її 
формування та функції стане підконтрольною громадянам. Це буде система, яка десятиліттями 
доводить свою ефективність у Європі. А щоб швидше вона наблизилася до європейської, ми 
залишаємо за демократичним, сподіваюся, Президентом права, найсильніші з-поміж прав, 
котрими володіють його колеги — президенти країн Старого Світу. 
Ось що було предметом конфлікту в парламенті в суботу, 4 грудня. Ось проти чого виступили 
депутати  
з «Нашої України» та мій попередник на чолі парламенту, що недавно примкнув до них. Як 
прочитати було їхню позицію? Можна і так: вони прагнуть диктатури. Щоб робити добро 
людям? Наміри хороші, але за всю світову історію ні разу ще не була зафіксована рівність: 
диктатура = добро народу. Ні разу. 
Я дивився виступ Віктора Андрійовича Ющенка на Майдані пізнього вечора тієї ж суботи. За 
ним «тесною толпой стоящие у трона…». Далі цитувати генія не буду. Вони того не заслужили, 
правда. Вони просто підставили свого лідера. Говорив той гарно, хоч аргументів йому 
бракувало. 
Мені здалося, що у багатотисячної громади Віктор Ющенко просить… монаршої влади. А я 
хочу, щоб влада була підконтрольною цій громаді. В цьому (на нинішній момент) наші позиції 
протилежні. Протилежні, хоч відповідну угоду ми підписали удвох. Нехай би хто пояснив, ЯК 
після 26 грудня (27, 28, …), коли, дасть Бог, Віктор Ющенко стане Президентом, він встигне 
виконати своє зобов’язання щодо голосування фракціями «Нашої України» та Блоку Юлії 
Тимошенко за реформу системи влади. До …1 січня 2005 року. Так нами підписано. Поміж 
«наближених» мене не було, як  
і інших соціалістів. Це дало привід деяким яструбам звинуватити мене у… зраді, а соціалістів — 
у виході з коаліції «Сила народу». Не поспішайте, братове, ми нізвідки не виходили. Бо нікуди 
не входили. Ми підтримали ПЕРСОНАЛЬНО кандидатуру Віктора Ющенка і, як авторитетна 
політична сила, надали  
йому пристойну допомогу. Він і його штаб це добре знають. Чому підтримали? Тому, що перед 
тим він зобов’язався реалізовувати напрями політики, з якими соціалісти йшли до виборців. 
Ось така суть подій, що схвилювали багатьох. Від співпраці ми не відмовляємося. Будуть 
кандидатом зроблені правильні висновки (а понеділок–вівторок це покажуть), він може на нас 
розраховувати. 
Бо тільки так, разом, але взаємно відповідально можна рухати добру справу. 
Разом — до кращої долі! 
Олександр МОРОЗ 
народний депутат України 
Голова Соціалістичної партії України» 
 
 
Як Ви знаєте, 8 грудня 2004 року фракція НУ проголосувала проект змін до Конституції. 
Початок нового тисячоліття в Україні відзначився низкою взаємозв’язаних виборів. 
Парламентські вибори 2002 року закладали підґрунтя виборам президентським — 2004. Ті ж в 
свою чергу були увертюрою для виборів до рад всіх рівнів у 2006 році. Важливо, що ці вибори 
вперше проводилися за списками партій. Значення виборів підвищувалось і тим, що в 
Конституції передбачалось: за підсумками виборів в парламенті створиться відповідальна 
коаліція, котра пропонуватиме парламенту кандидатуру прем’єра і склад уряду (за винятком 
двох міністрів). 
Дехто пішов навіть далі… за межі Конституції і виборчого закону, Ю. Тимошенко на своїх 
бігбордах писала те, чого прагнула, але чого не мала права писати: «Ви обираєте Прем’єр-
Міністра». 
Згадаємо, що цим виборам передував корупційний скандал осені 2005 року, основними 
суб’єктами якого були П. Порошенко і Ю. Тимошенко, а «розводив» ситуацію сам В. Ющенко. 
Ним забулося, що лише двома тижнями раніше до відставки КМ він назвав цей уряд 



найуспішнішим, що в ЗМІ раз-по-раз з’являлася інформація про єдиний виборчий блок 
НУ+БЮТ на чолі  
саме з Ю. Тимошенко та П. Порошенком, на той час секретарем РНБО. В приватній розмові з 
Ю. Т. я запитав: «Ви й справді підете одним списком?». Ю. Т. лише відверто усміхнулася. 
Скандал розгорівся на початку вересня. Приблизно за день до візиту В. Ющенка до Москви ми 
вперше після виборів, тобто, вперше за 9 місяців, зустрілися. З його ініціативи. 
— Що робити з Ю. Т.? — питав поради В. Ю. 
Для мене таке запитання було неочікуваним, бо за час після обрання В. Ющенка, в його 
рішеннях, в кадровій політиці особливо, не спостерігалося вболівання за державу (в моєму 
розумінні). На перший план виходив суб’єктивний інтерес, те, що тривалий час (і в глибшій 
історії України) було її кармою. Так, ніби він не стояв на велелюдному Майдані, котрий волів не 
Ющенка, а свободи в своїй країні. Адже і «Україна без Кучми», і «Повстань, Україно», і Майдан 
були ланками одного процесу. Він визрівав як протест проти авторитаризму, проти гноблення 
людини, обмеження її прав і свобод. Знаючи процес зсередини, віддавши його спрямуванню 
стільки сил, я гостріше відчував розчарування в практичних діях влади. Вони суперечили 
сподіванням, що сколихнули ще недавно Україну. Тому моя порада навряд чи була потрібна 
президенту. 
— Вікторе Андрійовичу, — відповів я, — не буду давати поради, Ви ж їх не потребували, коли 
призначали прем’єра. Робіть, як знаєте. Тільки я Вам перед тим розповім один анекдот.  
На Крайній Півночі наш геолог з місцевим аборигеном пішли на підводний лов. В океані лід 
товстий, снігу багато, тому підготовка лунки вимагала часу. Коли добралися до льоду, геолог 
запитує чукчу: «А що то на горизонті рухається?» «Ведмідь, однако», — відповів знавець 
місцевої фауни і почав хутко одягати лижі.  
«А навіщо тобі лижі? Ведмідь же рухається із швидкістю 80 кілометрів на годину». «А мені, 
однако, важливо тебе обігнати», — пояснив чукча. 
Так от, Вікторе Андрійовичу, у кожного з учасників скандалу — у Порошенка, Зінченка, 
Тимошенко…  
є кілька пар запасних лиж. У мене їх немає. Моя мета інша — правова держава, обов’язковість 
закону для всіх, прозора влада. Тому як зробите — ваша справа. Але як на мене, то Юля ще 
мала би попрацювати прем’єром. Нехай наступний бюджет зведе, за нинішній відзвітується. Так 
буде краще і для всіх зрозуміліше. 
— Мабуть, це правильно. Я подумаю, — додав В. Ю. 
А наступного дня підписав указ про відставку прем’єра, відправивши його (її) у виборчу 
кампанію  
з «високого старту» як людину, котрій «не дали робити добро для людей». 
Годі й говорити, що Ю. Т. пішла на вибори ворогуючою стороною для В. Ю. І для СПУ теж, 
адже після Майдану у нас не було чітко розмежованим електоральне поле. Не випадково саме в 
цей час виходить дешева фальшивка, брошура 2-х мільйонним накладом під назвою «Убити 
Юлю!» В ній автор виводить ключовий персонаж — кілера з абсолютно вигаданим «прізвищем» 
— Морозенко Олександр Олександрович. НУ відповідала БЮТу взаємністю. БЮТ не йшов на 
протистояння з ПР: бізнесові впливи вагоміші неіснуючих ідеологічних розбіжностей, та й екс-
прем’єр ще зовсім недавно в футболці «Шахтаря» зверталася до донбасівців зі словами привіту. 
Соціалісти, можливо, зробили помилку, залишившись в уряді після вересня 2005-го. Пропозиції 
про вихід з нього були, їх вносив В. Цушко. Але зважили на аргумент: як люди сприймуть, що 
ми відмовилися підтримати В. Ющенка? Все ж таки, ми допомогли йому стати президентом, 
кидати одного з проблемами негарно. Та й не знають іще люди, що він далеко не той, за кого 
видавав себе до виборів. Щоправда, і тодішні міністри не заперечували проти свого перебування 
в уряді. Передвиборну агітацію ми планували будувати не на критиці влади (така критика 
найбільше подобається виборцям), а на звітуванні про те, що соціалістам при владі вдалося 
зробити корисного людям. Про конкурентів згадували як про однакових для нас. І НУ, і ПР,  
і БЮТ за принципами побудови партії (політичне оформлення бізнесових груп), за цілями і 
практикою роботи були для нас однакові. 
Так, до речі, кампанія і велася. Ми оцінили її невдалою, електорат краще сприймав не 
аргументи, а обіцянки, реагував не на факти, а на… гроші. Платити ж нам було нічим, та й 
використовувати кримінальні засоби — не в правилах соціалістів.  
З наближенням дня голосування актуальною стала тема перспективи в парламенті: будемо поза 
коаліцією чи увійдемо до неї? Переважила думка про потребу входження. Враховувалися при 
тому різні обставини, але головним було те, що багатолітнє перебування в опозиції відсіває 
кадри, відлякує їх. Хоч-не-хоч, але в протистоянні з владою минає час, люди мають свої амбіції, 
хочуть скористатися своїм освітнім, професійним багажем, хочуть самореалізуватися. Тим паче, 



звичний для Заходу, законний бізнес, ділова сфера в Україні ще не розвинулись і знайти 
застосування своїм здібностям при протидії влади практично неможливо. Тим частково 
пояснюються і «відколи» від партії невеликих груп та окремих активістів (Вітренко, Чиж, 
Кияшко, Квятковський та ін.). 
Отже, більшість активу партії вважала необхідним входити у владну коаліцію. Попри недружнє, 
м’яко кажучи, ставлення до нас під час виборів з боку БЮТ і НУ, ми погодилися створювати 
коаліцію з фракцій, що мали відношення до Майдану. Ще свіжою була людська пам’ять. Хоч ми 
на президентських виборах підтримали В. Ющенка лише персонально, як гаранта внесення змін 
до Конституції і як спосіб відсторонення від влади персоналій з команди Л. Кучми, виборці 
значною мірою ототожнювали соціалістів з «помаранчевими». Але ж реформу влади потрібно 
було завершувати. Участь  
в коаліції — це інструмент для продовження реформи. З іншого боку, присутність в уряді 
кількох міністрів-соціалістів теж диктувала нам логіку поведінки. Окрім того, ще під час 
президентської кампанії і згодом, закликаючи соціалістів до співпраці, нам було гарантовано  
і місце голови парламенту, і (пропорційно до кількості депутатів) посади в уряді. До таких 
«гарантій» я ставився стримано, бо відчував, що це «любов з необхідності» і віри їй немає, а 
навіть підписані угоди діють до тих пір, поки послуга з нашого боку надається. Так було, між 
іншим, з наданням соціалістам шостої частини всіх посад у різних гілках влади після обрання В. 
Ющенка президентом. Замість «кожне шосте» ми одержали «кожне сімдесяте» місце. «Казав 
пан: кожух дам…» За цією приказкою діяли наші партнери. Ще зовсім недавно,  
в кризові моменти грудня 2004-го, коли виникала потреба до обрання президента знайти на 
посаду прем’єра людину, що могла б влаштувати різні політичні сили,  
в сесійній залі до мене підійшов В. Ющенко, Що, мовляв, я сказав би на пропозицію стати 
прем’єром? 
— На який період це пропонується? — запитав я. 
— Ну…— пауза у В. Ю. затягнулася. 
— Вікторе Андрійовичу, це — не моє, по-перше.  
А, по-друге, з обов’язками я, думаю, справився б, але не хочу, не буду «временщиком». 
Все це не забувалося, проте до формування коаліції потрібно було готуватися. Угода про 
створення її в складі фракцій НУ, БЮТ і СПУ була підготовлена і парафована. В угоді 
передбачалося, зокрема, що найбільша фракція одержить право рекомендувати на посаду 
прем’єра свою кандидатуру, а решта посад вибиратиметься партнерами почергово, в кількості 
пропорційній чисельності депутатів у фракціях коаліції. Скажімо, СПУ могла би три-чотири 
рази взяти участь у «колі посад», НУ — вісім-дев’ять, а далі все залишалося би за БЮТ. Так 
стало відомо після підрахунку голосів.  
Але НУ і президент не сподівалися, що вони настільки програють БЮТу. В їхніх намірах 
уявлялося збе- 
реження за НУ посади прем’єра. Тому, одержавши оцінки екзіт-полу, увечері 26 березня 
нашоукраїнці відмовилися від підписання вже парафованої уго- 
ди. Зав’язався конфлікт, що тягнувся більше трьох  
місяців. 
Наступного дня після виборів ми домовилися зустрітися у форматі представників трьох 
фракцій. В залі Верховної Ради, де зазвичай ведуться зустрічі із зарубіжними гостями, ми (я і Й. 
Вінський), А. Кінах і Ю. Єхануров від НУ чекали Ю. Тимошенко і О. Турчинова. Вони 
затримувалися. 
— Що ви, друзі, такі невеселі? — пожартував я. 
— Та… 
— Що, Юля турбує? 
— Ну, так. 
— А в чому проблема? У нас є проект угоди про створення коаліції. Давайте доповнимо її 
однією фразою: «Ця угода відкрита для підписання іншими фракціями». 
— І що з того? — запитав Ю. Єхануров. 
— Як «що»? Керівники Партії регіонів мають найбільшу фракцію, вони не захочуть опинитися 
на обочині, поставлять свої підписи. Тоді проблема Ю. Т. зникає сама собою, коаліція матиме 
більше 400 депутатів, автоматично вирішиться проблема об’єднання України на основі волі 
виборців. Причому, це не означатиме, що В. Янукович буде прем’єром, можуть розглядатися 
різні варіанти, адже у ПР не буде навіть половини коаліції. 
Через пару годин В. Ющенко ідею підхопив: 
— Мені Юрій Іванович (Єхануров. — Авт.) говорив. Мудра пропозиція, так і будемо робити. 



Два тижні я провів у лікарні. Повернувшись на переговори, прочитав у фінальній частині угоди 
безальтернативне: коаліція могла формуватися лише з представників трьох фракцій. Тим самим 
закладалися основи протистояння в парламенті. 
— Чому так записано? — поцікавився я у Й. Він- 
ського. Він нічого переконливого сказати не міг. Та й пояснення були зайві: Ю. Т. знайшла 
аргументи, щоб переконати і Й. Вінського (думаю, це було неважко),  
і В. Ющенка. 
Далі «картина маслом» не писалася. Ю. Т. погоджувалась нібито на все, бо її прем’єрство 
виглядало вирішеним питанням. Вона ж підтримувала мою кандидатуру на посаду голови 
парламенту. В. Ю. відносно мене певний час, до поїздки в США, висловлювався прихильно. Але 
«любі друзі» не спали. Вони шукали вихід, щоб позбутися мороки з прем’єрством Ю. Т. В тому 
ключ  
до розуміння коаліціади. Відмова Ю. Тимошенко —  
варіант нереальний. Простіше було розвалити коаліцію, знайшовши перед громадськістю 
вибачливі для президента причини. Причину знайшли: соціалісти неправомірно претендують на 
посаду голови парламенту, вони винні в неможливості домовлятися, отже  
в руйнуванні коаліції. 
Як і раніше бувало, істерія нагніталась не лише на переговорах, а й у ЗМІ, в телеефірі, 
найперше. З Ю. Т. ми змушені були через телеекран публічно звертатись до В. Ю., аби 
відновити продуктивні переговори і рухатися до їх завершення. 
Щоб припинити істерію і не бути крайніми в розвалі коаліції, я зняв свою кандидатуру як 
претендента «на папаху». 
— Пізно зняв, — необачно прохопився та TV того ж дня Віктор Ющенко. Зламалася 
запланована комбінація: В. Ю. «хоче» створити «демократичну» коаліцію, залишаючись 
«вірним принципам Майдану», але соціалісти того не дають. Отож, він «змушений» скоритися 
волі виборців, зважити на їхні голоси і сформувати коаліцію «на двох» — НУ і ПР (угода про 
таку коаліцію уже була парафована). Врешті, з цієї біди і користь є — вдасться об’єднати 
Україну — теж свята для президента справа. А що Ю. Т. піде «в тираж» і ностальгічні надії 
прихильників Майдану не справдяться, так то соціалісти винні, президенту нікуди було 
діватись, він зобов’язаний дбати про єдність держави … 
Такі велись розрахунки. Але задум не вдався. Тоді з’являється ще одна комбінація: замість 
офіційно внесеної В. Ющенком кандидатури Ю. Єханурова на посаду голови ВР з’являється 
кандидатура П. Порошенка. 
— Навіщо Ви це робите? — не раз я звертався  
до В. Ющенка. — Ще року не минуло після скандалу між П. Порошенком і Ю. Тимошенко, 
який закінчився відставкою КМ. Хіба люди не знають, чим все це завершиться? 
Мене в цей час активно підтримувала Ю. Т. Вона чудово розуміла суть задуму. П. Порошенко 
— один з досвідчених депутатів, політиків, економістів. Співпраці між ними не вийде, «дістати» 
її він, та ще при підтримці президента, зможе завжди. 
На засіданні фракції СПУ 19 із 33-х депутатів категорично висловилися проти кандидатури П. 
Порошенка, розуміючи, що стоїть за пропозицією президента. За кілька днів до голосування на 
зборах коаліції я оголосив про позицію фракції, підтвердивши, що ми підтримаємо будь-яку 
кандидатуру від НУ, але не можемо брати участі у брудних іграх. 
Напередодні голосування до мене в Кончу-Заспу приїхав Давид Жванія, на той час довірена 
особа президента і П. Порошенка. 
— Підтримайте кандидатуру П. Порошенка, — говорив він настирливо, — через три місяці ми 
відправимо Юлю у відставку, Порошенко стане прем’єром, а Вас оберемо головою парламенту. 
— Так ви зараз пропонуйте його на прем’єра, в чому справа? Ми підтримаємо. 
— Та… Юля… 
— Давиде, я все розумію, що Ви говорите. Але не можу збагнути, чому Ви вважаєте, що мені 
можна таке пропонувати? Невже я здаюсь лохом? 
З усього було видно, що соціалістів знову беруть  
«в розробку» «любі друзі» на чолі з президентом. Якщо ми проголосуємо за П. Порошенка, 
комбінація ще раз підтверджена Д. Жванія, звершиться. Коаліція розпадеться і створиться інша 
— «на двох». Винні ж будуть соціалісти, котрі повелися на авантюру. Якщо не проголосуємо за 
П. Порошенка, знову ж винні, бо не дотрималися угоди, а продовження сюжету відоме: коаліція 
«на двох», а соціалісти — «зрадники». 
Все це діялось уже на четвертому місяці після виборів. Комедію потрібно було припиняти. Я 
звернувся до В. Януковича. Він був «у матеріалі» і мав відповідний настрій, бо його уже 
«кинули» з коаліцією, яку мали оголосити  



в червні. Тоді Ю. Т. вчергове знайшла підходи до В. Ю. 
— Вікторе Федоровичу, Ви розумієте, що Вам нічого в цій ситуації «не світить». Нам, по всьому 
видно, теж. Я не хочу, щоб хтось грав у преферанс, а я і всі соціалісти сиділи весь час на 
прикупі (в преферанс я не граю, ніколи було навчитися). Пропоную Вам під час обрання голови 
парламенту внести достойну кандидатуру від ПР, а ми — від себе. Але проголосуєте ви всі за 
нашу кандидатуру. Про це треба переговорити з П. Симоненком. Думаю, посада першого 
заступника голови парламенту комуністів влаштує. 
В день голосування з Ю. Т. поїхали її машиною  
до В. Ю. 
— Не робіть того, що задумали. Дайте будь-яку іншу кандидатуру, ми гарантуємо 33 голоси. 
— Ні, це єдина кандидатура. (А вже ж розглядалися  
і інші, не тільки Ю. Єхануров). 
По дорозі в парламент Ю. Т. запитала: 
— А якщо після першого голосування, коли П. Порошенко не пройде, його кандидатуру внесуть 
вдруге, ви голосуватимете? 
«Невже вона не знає, що «вдруге» внесення не планується?», — подумав я, але відповів: 
— Можливо. Ми ще порадимось у фракції. 
У фракції потрібно було зарадити розколу, бо голоси вже розійшлися.  
— В такому разі я пропонуватиму свою кандидатуру, принаймні фракція продемонструє свою 
єдність. 
Після того Й. Вінський поспішив на організовану прес-конференцію із заготованою наперед 
заявою, а я з В. Цушком — ще раз на координаційну раду коаліції. Знову звернувся з 
пропозицією: 
— Знаю, що з П. Порошенком ми втратимо нормальні стосунки, але ще раз наполягаю. У вас є 
різні кандидатури: Єхануров, Тарасюк, Безсмертний, Кінах… Вносьте будь-яку, можете не 
сумніватися, підтримка буде повною. 
— Ні, може бути лише П. Порошенко, — за всіх відповідав Р. Безсмертний. Він декілька разів 
спілкувався з президентом, а для мене В. Ю. в якості співрозмовника був закритий.  
Залишався останній аргумент — сказати В. Ющенку про альтернативний варіант, про іншу 
коаліцію. У приймальні голови парламенту я попросив чергових з’єднати мене з президентом. 
Абонент мовчав. 
Політичний процес потрібно було переставляти на нові рейки. Іншого вибору не було. 
 
2. Ви вважаєте, що у Вас не було іншого варіанту? Можливо, краще було взагалі не йти в 
будь-яку коаліцію, аби не наражатися на нищівну критику з боку БЮТ і НУ? 
Переконаний, іншого варіанту не існувало. Можна розглядати різні комбінації під умову 
«якби»… Користі від того ніякої, умовності тут не підходять. Але буквально відповідаючи на 
запитання, ще раз підтверджу: схема, розроблена щодо соціалістів, зокрема з боку НУ, була 
залізобетонною. Не ризикувати втратою ще великих залишків симпатій до В. Ю. з боку тих, хто 
пам’ятав Майдан, можна було лише одним способом: звинуватити в руйнуванні коаліції будь-
кого, крім президента  
і його «любих друзів». Звинуватити БЮТ ніяк не виходило, бо Ю. Т. мала запас голосів і 
погоджувалася на все, адже посада прем’єра, якої вона дуже прагнула, їй гарантувалася. 
Лишилися соціалісти. 
Не пішли б ми в коаліцію, вона в тому складі не створилася б. Радіючи з того, бо відкривався б 
шлях коаліції НУ+ПР, «любі друзі» і БЮТ, дбаючи про свою перспективу, приліпили б нам той 
же ярлик зрадника, руйнівника так званої демократичної коаліції. Кажу — «так званої», бо до 
демократії в ній було дуже далеко  
і першою метою провідників БЮТу було знищення конкурентів — ПР. Через підкупи, 
руйнування бізнесу, зманюючи посадами… Про це говорилося відверто, як про недалеке 
практичне завдання, причому В. Ющенко на такі міркування реагував цілком позитивно. Це 
згодом він почне вправлятися у красномовстві щодо аморальності підкупів, переходів і щодо 
відповідальності перед виборцями. А, виходячи з доцільності для себе, такі дії цілком могли 
здаватися «моральними». 
Захоплюючись наслідками такої перспективи, Ю. Т.  
з трибуни парламенту шельмувала фракцію ПР, не добираючи слів, не думаючи, що вони все-
таки представляють майже 40 % виборців. Кому цікаво, може через Інтернет ознайомитися зі 
стенограмами тих засідань. Розуміючи шкідливість такої лінії, і знаючи, що без регіоналів нам 
не знайти 300 голосів на завершення політреформи, мені від імені соціалістів доводилося 



кожного разу вирівнювати дискусію, приглушувати войовничу, зневажливу риторику Ю. Т. Те 
ж саме, віддамо належне, від фракції НУ робив і Р. Безсмертний. 
В політиці нерідко буває, що аргументація, обґрунтування своєї позиції діаметрально 
змінюється, як тільки змінюються цілі і шляхи їх досягнення. 6 липня 2006 року, поки йшла 
дискусія про кандидатуру голови парламенту, ні сама Ю. Т., ні члени її фракції не сказали на 
мою адресу жодного «кривого слова», а в’їдливі питання адресували М. Азарову. Натомість 
нашоукраїнцям руки були розв’язані, йшла гра уже по схемі створення коаліції з ПР і виходило, 
що соціалісти самі підіграли їм у підготованій п’єсі. 
Але, як тільки голосування відбулося і БЮТівці  
зрозуміли, що їхній розрахунок хибний, тут же був  
задіяний весь арсенал паплюження соціалістів, а найбільше — мене. А ще годиною раніш, 
буквально за кілька хвилин до видачі бюлетенів, Ю. Т. набрала мене по мобільному: 
— Зараз наші депутати підуть до столів. Як Ви порадите нам голосувати?  
— Юлія Володимирівна, мені здається, що голосів за мене вистачить. Але я не хотів би бути 
обраним, в основному спираючись на голоси Партії Регіонів. Не хочу бути їм занадто 
зобов’язаним, та й маневру при Вашій підтримці було би значно більше. 
— Добре, ми ще порадимось… 
Зрозуміло, що радитись ніхто не збирався, бо голосування розпочалось. 
Наступного дня, по обіді, Ю. Т. зайшла в кабінет  
Голови Верховної Ради України. 
— Ми збиралися зайти з Романом (Безсмертним. — Авт.). Ми всі зробили колосальну помилку. 
Це справді Ваше заслужене місце. Давайте ми з Романом прийдемо на засідання Вашої 
Політради (вона мала зібратись за годину в Будинку кіно. — Авт.) і пояснимо все її членам. 
Нехай Ви відмовитеся від цієї посади, а завтра ми Вас оберемо знову. 
— Юлія Володимирівна, а куди подіти всі ті сло- 
ва, які вчора уже були сказані? Зробимо так, як  
Ви пропонуєте, що скажуть люди? Вам не варто іти  
до нас на Політраду, бо почуєте там багато прикрого. Не треба. 
Шкодую, що не погодився з пропозицією щодо Політради, багато чого б потім інакше 
виглядало. А конфліктних ситуацій там вистачало і без Ю. Т. Юрій Луценко весь час 
наголошував на недопустимості входження в коаліцію з ПР. 
— Юрію Віталійовичу, — звертався до нього я, — тоді поясніть логіку голосування регіоналів і 
тут же наше об’єднання з нашоукраїнцями і БЮТом. Як Ви це уявляєте, тим паче, після 
вчорашнього вечора і всього того, що вилилось уже на нас із TV. 
— Не знаю, але з регіоналами у коаліцію йти не можна. І я себе в уряді Януковича не бачу… 
Побачив, однак. Ще й клопотався про продовження часу перебування там. 
 
3. Перші дні після обрання Вас Головою Верховної Ради навіть для стороннього 
спостерігача здавались жахливими. Згадуючи і про них, але більше турбуючись про 
парламентську процедуру загалом, що можна сказати про парламентаризм, маючи такі свіжі 
приклади «парламентської демократії»? Чи не було тоді ще якогось іншого шляху? 
Те, що демонстрували БЮТ і НУ в перші дні після створення антикризової коаліції, знаходиться 
за межею здорового глузду, не кажучи навіть про парламентаризм і демократію. Це був 
відьомський шабаш,  
з допомогою якого сценаристи прагнули досягти мети, що вислизла з їхніх рук. Вислизла, бо 
цілей було багато, а єдності щодо них — ні. Ю. Т. прагнула прем’єрства при збільшених 
повноваженнях. В. Ю. дуже не хотів, щоб Ю. Т. стала керівником уряду з будь-якими 
повноваженнями. В. Ю. і його оточення приглядалися до бізнесових кіл регіоналів. Нехтувати 
ними, керуючи державою, було б нерозумно. Але В. Ю. і Ю. Т. зобов’язані ще були оглядатися 
на тінь Майдану: занадто «народними» вони там себе видавали. Тому їхня «єдність» 
спостерігалася лише в одному: шельмуванні соціалістів, мене особисто, щоб тим самим 
виправдати себе перед (умовно) Майданом, перед виборцями. 
Їм здавалося, що мета виправдовує найбрудніші засоби. Сирени, свистки, мегафони, крики, 
скандування, блокування… Засідання перетворювалися в суцільний ґвалт, в якому і самі 
ініціатори безчинств іноді забували, а чого вони власне добиваються? З благословення 
керівництва державної служби охорони планувалось внесення в сесійну залу пристроїв для 
влаштування димової завіси. Цю затію вдалося нейтралізувати, але вона ще раз 
продемонструвала, що в Україні силові структури служать не закону, а прислужують 
чиновникам. 



Фракція НУ вела себе стриманіше, депутати намагалися сліпо не копіювати Ю. Т., зберігаючи 
лице. А ще  
в повітрі витала ідея широкої коаліції. Нехай в іншій послідовності, але можна було адекватно 
відповісти на волю виборців, виражену результатами голосування (умовно беремо за істину те, 
що озвучила ЦВК). Фактичний лідер НУ — В. Ющенко, дозрівши за кілька днів до сприйняття 
факту обрання голови парламенту, запросив мене на зустріч і в розмові не відкидав можливості 
такої коаліції. За класичною схемою розподілу влад це було не його справою, але в Україні до 
класики ще далеко, тому думка президента важила немало, принаймні, для фракції НУ. Важила 
вона і для всього парламенту, для всієї влади, бо за президентом залишалося право  
обнародування законів, право вето, участь у кадрових призначеннях тощо. Для буденної 
ситуації того було б досить. В. Ющенку буденність, схоже, не личила. Він прагнув верховенства 
у всьому (риса, взагалі, звичайна для лідера, але якщо вона підкріплена іншими якостями… 
Проте, повернемося до української ситуації). 
Аби продемонструвати, хто хазяїн в державі, з’явилася ідея «Універсалу». На перший погляд, 
його можна було віднести до демагогічних, пустопорожніх витівок. Але для В. Ю. «Універсал» 
став виправданням для частини українства, на яке він розраховував на минулих і майбутніх 
виборах, та для зарубіжних «наставників». Опонуючи в багатьох змістовних речах, ми — хто 
погодився підписати цей документ — постарались «вичесати»  
з нього всі антиконституційні «блохи». Це вдалося, проте робота над «Універсалом» висвітила 
ключові моменти в позиції президента. Якщо раніше вони маскувались, то тепер вилізли 
назовні: членство в НАТО, помісна церква, продаж землі. Ці та деякі інші питання ми загнали в 
конституційні рамки, але не «загнали» туди їхнього ініціатора. В тому і полягає природа всіх 
конфліктів — В. Ю. вище Конституції, вище думки народу ставить власні уявлення про 
майбутнє держави і про свою роль у її створенні. 
З приводу «Універсалу» та окремих спірних тем В. Ю. ініціював проведення відкритих круглих 
столів. Щось схоже на такий стіл стосовно Універсалу один раз відбулося. «Схоже», бо звелося 
все до монологу Ющенка і невеликих реплік інших. Але й того було досить, щоб телеглядачі 
зробили для себе висновки. Далі В. Ю. не ризикував, жодної відкритої дискусії з будь-яких 
питань більше не проводилось. І причина того зрозуміла: президенту нічим було прикривати 
свої наміри, вони занадто відрізнялися від всього, що говорив він за час президентської 
кампанії, відрізнялися, що найважливіше, і від положень Конституції. Звідси починалась 
нестабільність, тут її джерело, хвороба влади, її важливого інституту. Лікувати таку хворобу 
можна лише двома способами: визнанням президентом хибності своєї лінії і дотриманням ним 
(все-таки) Конституції або заміною президента. Чим ця хвороба завершиться в Україні — 
побачимо, але важливо, щоб все більше людей зрозуміло причину нинішніх негараздів у 
державі, чвар у владі і безправного становища народу, придушеного корумпованим 
чиновництвом. 
Схоже, для нашої влади така хвороба стала хронічною, заразною. Її інкубаційний період 
визначається термінами виборчої кампанії. Саме в цей час політики говорять те, що хочуть 
почути виборці, уникають конфліктних тем (мова, церква, НАТО, історія, УПА…), або 
торкаються їх в різних місцях по-різному. Набивши сім мішків вовни, вони й самі, беручись до 
важелів управління, не знають, що робити, яку мету хоч би ставити перед собою. І швидко стає 
зрозумілим, що передвиборна риторика — не лише демагогія, вона переливається в 
різновекторну управлінську практику з нульовим результатом на виході. Адже не можна 
збудувати щось, не уявляючи чітко, що будуєш, замішуючи свої проекти на словоблудді та 
брехні. Напевне, тому людей не зачіпає зміст передвиборних гасел, їхня фальш очевидна: 
«Український прорив», «Закон один для всіх!», «Справедливість є, за неї треба боротися», 
«Україні потрібен Литвин»… Не вистачає хіба «Гроші є, але в небагатьох», це хоч би було 
правдою. 
Уже вісімнадцятий рік держава живе без засад внутрішньої і зовнішньої політики. Один раз, у 
1994 році, парламент зміг виконати свій конституційний обов’язок, схваливши такі засади. 
Попередній президент тим не переймався, а майбутній завадити не міг. Щоправда, ставши 
невдовзі біля керма, він зґвалтував парламент на свою програму, продублювавши щонайменша 
80 % положень з парламентської, і робив усе всупереч тому, що обіцяв. Згодом всі програми 
блокувалися президентами з однієї очевидної причини: не було бажання керуватися хоч 
якимось орієнтиром, бо яким би він не був, а звітувати щороку за його дотримання довелося б. 
Відсутність затверджених засад вимагає надзвичайно уважного ставлення до формування 
коаліції. До широкої коаліції. В тому виникає об’єктивна необхідність. Поясню. При 
незавершеності політичної структури і партійного будівництва, при однакових по суті партіях 
олігархічного типу, котрі вже багато років окуповують важелі управління в «неширокій» 



коаліції, вирішальний вплив має суб’єктивний фактор. Простіше кажучи, «хазяїн» чи «хазяйка» 
партії намагається коаліцію ставити «до ноги» («к ноге!» — рос.), щоб з її допомогою 
задовольнити свої особисті бізнесові або корпоративні інтереси. Тому він — «хазяїн» — не 
зацікавлений у розширеній коаліції, щоб не ділитися ні з ким перевагами від влади, в т. ч. для 
можливості «домовлятися» з конкуруючим бізнесом. Про інтерес народу не згадую, «…пусті 
слова про право бідних…». Народ своє одержав, купившись на виборах за 30–50 чи і 500 грн — 
залежно від «ідеологічно-фінансової» спрямованості партії. 
Так от, ширша коаліція дає хоч невелику, але противагу суб’єктивному фактору. Спрацьовує 
потреба передачі владного інструментарію в різні руки, менш помітна концентрація влади, не 
так однобічні впливи на правоохоронні органи, при виробленні конкретних кроків має значення 
публічна парламентська дискусія, в якій більше шансів для врахування ідеологічних і 
соціальних аргументів. 
(Ще раз підкреслюю, це стосується країни в стадії незавершеного, неефективного, навіть 
корисливого — якщо йдеться про Україну — реформування). 
Це важливо. Навіть раз обдурений під час кампанії виборець не відчуває себе обійденим 
остаточно, якщо коаліція вбирає в себе широкий спектр різних, хоч би за назвами, партій. Не 
спрацьовує стереотип «наші програли — ми програли», особливо при різних регіональних 
впливах політичних партій. Українська теперішня традиція, на жаль, при «вузькій» коаліції 
ділить країну навіть територіально: виграв-програв, Захід — Схід? 
Так продовжуватись не повинно. Мені здавалося, що В. Ю. розумів ситуацію, він почав 
схилятися до розширення коаліції. Ми пішли назустріч такій потребі, виділивши в КМ майже 
третину міністерських посад для «нашоукраїнців». Більше, ніж вони могли претендувати за 
принципом пропорційності. Призначення відбулися, але шило невдоволення діставало декого 
безперервно. Спокій в суспільстві, порозуміння у владі  
і її ефективна робота шкодили тим, хто звик до інтриг, до скандального середовища. На догоду 
таким замовникам під ноги кидалося все, в т.ч. і перевага злагоди по лінії Схід-Захід. Причому 
завідомо шкідлива схема видавалася благом для країни. В. Ю. пристав на цю схему, на чужу 
навіть для нього гру. 
Так не склався інший, як Ви запитали, шлях. Політичне керівництво НУ при потуранні В. Ю. 
виживало нашоукраїнців з уряду (Ю. Павленко, Р. Зварич…), а «канал чесних новин» 
переконував обивателя в тому, що міністрам не дають працювати. 
 
4. Але ж президент має право на розпуск парламенту. Він цим правом і скористався. Та й 
ефективність законодавчої роботи давала йому для того підстави. Очевидно, якщо 
порівнювати всі «за» і «проти», то дії президента хоч і були дискусійними, але виправданими? 
Президент має право на оголошення дострокових виборів тільки за умов, які передбачені в 
Конституції, коли парламент не здатен працювати. Таких умов не було. Парламент працював 
ефективно, більше 80 % ухвалених ним законів зібрали і конституційну (300 голосів) більшість, 
і навіть більшу за 400 чисельність «за» при  
голосуванні. 
Верховна Рада схвалила перспективний п’ятирічний план законодавчих робіт, на його основі 
приймала і виконувала сесійні плани. При всіх складнощах, що пов’язані із законодавчим 
супроводом руху до СОТ, Верховна Рада п’ятого скликання прийняла більше двадцяти 
потрібних для того законів. Деякі з них зволікалися впродовж 12 років. Звичайно, не всі закони 
досконалі, на  
їхню якість вплинуло те, що протягом багатьох років представники попередніх урядів України 
не зуміли відстояти інтерес нашої держави при підписанні потрібних угод. Є підозра щодо 
тверезості у свій час наших «підписантів», бо відстоювання, наприклад, наших виробників у 
сільському господарстві і переробці потребує тепер колосальних зусиль і затрат. Складається 
враження, що, зважаючи на тимчасовий характер усіх наших попередніх урядів, там нікому 
було серйозно спитати за якість виконаних робіт нашою стороною. А ті, хто мав за те питати, 
напевне, готувалися передавати естафету влади більше, ніж займатися захистом державних 
інтересів. 
Звичайно, в своїй відповіді я використав би ще багато аргументів на користь парламенту хоч би 
тому, що був його головою і відстоювати його авторитет — мій обов’язок.  
Взагалі, оцінка роботи парламенту, порівняння парламентів різних каденцій — справа навряд чи 
об’єктивна. Можна було б зауважити, що кращий парламент той, який більше зробив корисного 
для людей та ще й так, щоб вони це відчули. Звучить гарно, але нереально на практиці, бо 
наслідки законодавчої роботи люди відчувають лише з плином часу і по-різному щодо різних 
законів. Легше перелічити характерні ознаки, яких парламенту мати не слід, і, можливо, за ними 



оцінювати законодавчий орган. Наприклад, в парламенті (у владі в цілому) не треба зайвої 
присутності бізнесменів, бажано, щоб їх там не було зовсім. За такою ознакою, на мій погляд, 
можна було б розраховувати критерій рівня демократичності в державі. 
Це не моя забаганка, а справжня потреба для громадян. Бо й справді, на що вони можуть 
розраховувати, маючи, скажімо, в нинішньому парламенті більше  
400 представників бізнесових утворень? Влада — інструмент. В чиїх він руках, на користь того, 
як правило, і використовується. 
В. Ю., домагаючись розпуску парламенту, достеменно знав, що робить це антиконституційно. 
Його маневри для обходу Конституції, для невиконання резолюції ПАРЄ від 17.04.07, де 
йшлося про потребу суворо виконувати рішення Конституційного Суду, протизаконне та 
безцеремонне втручання в роботу Конституційного Суду, укази за указами, аби тільки 
попередній указ не став предметом розгляду в КС.., все це — не дотримання права, а 
збиткування над його нормами. Збиткування, яке не говорить про силу чи право президента,  
а свідчить про зневагу до Конституції, до прав конституційних органів держави. Ця зневага 
тривалий період демонструвалася у формі звичайного самодурства, погано прикритого 
словесами про мораль, вірність народу, іншою святенницькою риторикою. Пройде небагато 
часу і ця риторика обсиплеться, як бруд на сонці. Вона вже й тепер зрозуміла більшості 
громадян як маніпулювання брехливими аргументами. Адже зусиллями президента вчинено 
протиправні дії, загальмовано вирішення десятків проблем, де потрібне втручання 
законодавчого органу. Загальмовано розвиток української держави. Сподіваюся, Україна 
невдовзі матиме закон про відповідальність за порушення Конституції всіма,  
а президентом — найперше. Без поважного ставлення до Основного Закону годі й сподіватися 
на будь-які позитивні зрушення в країні. Світ не наводить прикладів, коли добро для народу 
робилося владою всупереч закону. Натомість історія знає безліч прикладів, коли порушення 
закону «во благо» приводило до зла. Україна це нині підтверджує не тільки фактично 
непрацюючим парламентом, а й безладними діями у внутрішній і зовнішній політиці всієї 
української влади. Це тільки на перший погляд здається, що обхід закону може принести 
користь. Ні, зло проектується на низку залежностей, взаємозв’язків, не приносячи добра врешті-
решт і творцю зла. 
Дбаючи про верховенство конституційного права,  
я звернувся неофіційно до голови КС. На той час ним був І. Домбровський. Був тільки-но 
виданий перший указ про дострокові вибори, і КС одержав звернення від депутатів щодо 
конституційності указу. Затяжне зволікання з розглядом цього питання було безпідставним. 
Зволікання провокувало безчинство. 
Суть мого клопотання зводилося до одного: потрібно ухвалити висновок… будь-який. 
— Зробіть висновок про те, що президент правий зі своїм указом. Всі будуть знати, що він 
грішить проти правил, але формально це буде відповідати Конституції, не буде її порушенням. 
Тільки зволікати не можна, від того підривається авторитет закону, влади, Конституційного 
Суду теж. Не може держава нормально існувати, коли закон для влади не обов’язковий! 
Тим часом КС уже піддався тиску, в першу чергу,  
з боку секретаріату президента. Голову КС змінили, напередодні розгляду питання про указ 
його — указ — замінили іншим, але з подібним змістом. Законний шлях розв’язання конфлікту 
свідомо блокувався на догоду кон’юнктурникам та авантюристам. 
Мені інколи дорікають підписом на угоді, котрий поставив на світанку 28 травня. Мій підпис 
вмотивований тим, що згоду на дострокові вибори я підтверджував при умові доведення 
ситуації до стану, передбаченого  
в Конституції та законах. В угоді не задля протоколу писалося про зобов’язання сторін чітко 
дотримуватися законних процедур. Себто, якщо 150 депутатів схильні залишити парламент, то 
всі процедурні моменти ними повинні були бути дотриманими. Насправді, дотрималися лише 
одного — дати проведення виборів. Все інше або не виконувалося зовсім, або настільки 
«навпрошки» (партійні з’їзди, наприклад), що про відповідність закону можна і не говорити. А 
про те, що фракція блоку НУ взагалі не могла проводити з’їзд, бо видозмінилася конфігурація 
блоку і ЦВК зобов’язана була визнати депутатські повноваження чергових кандидатів у 
законному виборчому списку, те взагалі намагаються не згадувати. ЦВК просто не дали 
розглянути це питання. Комісію тероризували під професорські розміркування її голови, при 
недопустимому затягуванні часу. 
У політичному житті завжди має значення співвідношення між правом і обов’язком, потребою і 
можливостями, законністю і доцільністю, рішенням і наслідками, метою і засобами… Щоб не 
припускатися помилок, не наробити шкоди, потрібно, по-перше, керуватися нормами 
Основного Закону та іншими законами, а, по-друге, треба високим достойникам у застосуванні 



законів бути зразком законослухняності, а ще — триматися у цій справі послідовної лінії. Тоді у 
людей з’явиться повага до закону і повага до влади. Коли ж влада намагається крутити законом 
як дишлом, то так керований державний віз неминуче опиниться у проваллі. Для мене це — 
істина. Інакше і бути не може. Хоч для української влади це — абстрактна теорія, що заважає 
задуманому, заважає практиці, метою якої є влада, а влада — інструмент задоволення власних, а 
не суспільних інтересів. 
Пригадайте, наприклад, риторику півторарічної давності, що звучала з вуст керівників БЮТу і 
НУ про потребу дострокових виборів. Повторювати її не варто, вона брехлива, хоч опирається 
нібито на волю виборців, на їхню думку. Минув лише рік і з тим же посиланням на волю і 
думку виборців ті ж пропагандисти твердять на TV, радіо та в пресі, що дострокові вибори 
проводити не можна. Гадаю, тут немає розрахунку на забудькуватість людей, тут лише 
демонстрація глибокої зневаги до них. Таку владу до пори терпітимуть, інколи її 
остерігатимуться, але поважати не будуть. 
 
5. З Ваших відповідей складається враження, що винуватцями подій осені 2006 р. — весни 
і літа 2007 р. були тільки Віктор Ющенко, Юлія Тимошенко, їхні прибічники. А Ваші? Чого 
варта діяльність одного Василя Цушка. Його демарші, захоплення прокуратури ще й тепер 
демонструють на TV. 
На чиєму TV? Чому демонструють? Можливо, варто спочатку пошукати відповідь на ці 
питання? 
Василь Цушко став міністром тоді, коли (випадково, чи ні) був обнародуваний план 
антиконституційного перевороту, дострокових виборів в тому числі. В тому плані одне з 
найважливіших технологічних місць відводилось МВС і його керівнику Ю. Луценку. Очевидно, 
тому він і звертався до мене з проханням не підтримувати звільнення його з посади, бо… У 
міністра, думаю, Ви погодитесь, завжди вистачить мотивів — і відзначити кого слід, і 
професійне свято відбути разом з працівниками системи, і ще десятки важливих і «важливих» 
причин. 
Запланованої відставки за першим разом справді не відбулося. Але причиною того були не 
прохання Ю. Луценка, бо на той час інформація про план перевороту уже гуляла на багатьох 
сайтах. Фракція соціалістів наполягала на збереженні за нею права на цю посаду, вважаючи, що 
в умовах, які склалися, не можна залишати під впливом однієї політичної сили всю 
правоохоронну систему. 
Тут варто зробити невеликий відступ. В ідеалі ключові інститути влади, їх апарати бажано не 
тасувати при чергових політичних змінах. При радикальній зміні кадрів втрачаються традиції, 
професіоналізм, знижується рівень компетентності. Яскравий приклад — СБУ.  
Буквально за десяток років спеціальний аналітико-охоронний орган перетворено у прислугу 
президентської влади, у, вибачте, жандармське управління. Останніми роками деградація 
служби прискорилася. А, пригадайте, ще на початку 90-х там можна було опертися на 
об’єктивність, незалежно від того, кому вона була потрібна — рухівціям, комуністам, 
центристам. 
Вкотре при зміні конфігурації влади спостерігаємо бажання впливових політичних партій 
використати силові і судові структури, генпрокуратуру як інструменти боротьби і 
переслідування, як карні органи, спрямовані проти опонентів, конкурентів, проти, умовно, «не 
своїх». 
Україні потрібно скоріше подолати погану традицію кадрових чисток за критеріями політичної 
лояльності. Правильніше було б сказати: за критеріями персональної відданості, бо політична 
лояльність оцінюється в ставленні до політичної програми, ідеї. А як можна ставитись до ідеї, 
якої не існує? Адже чимало років владу в Україні одержують партії за назвою, за близькістю до 
капіталу, до владців, а не партії за означенням, тобто ідеологічні партії. 
Ми рекомендували на посаду міністра внутрішніх справ людину, котра на різних рівнях влади і 
управління, при різних депутатських, громадських і партійних обов’язках проявила себе 
принциповою, відповідальною, грамотною і доброзичливою до інших. Рекомендували політика-
професіонала. Відповідаючи за висуванців партії і маючи у цьому відношенні відомі огріхи, 
стосовно Василя Петровича можу стверджувати: вибір був абсолютно правильним. 
Проте, і він, і інші наші міністри, і керівництво партії не зважили як слід на потребу не лише 
бути керівними менеджерами у єдиному органі виконавчої влади, а й бути політиками, уміти 
доносити до свідомості суспільства переконливі докази правильності своїх дій, викорис- 
товуючи при тому громадські ради при міністерствах, відпрацьовуючи ключові напрямки, 
найбільш корисні справі, державі, народу. Вони, на жаль, залишилися добросовісними 
функціонерами і тепер мусять нагадувати людям, здавалось би, очевидне: хто забезпечив 



помітні позитивні переміни в освіті і науці –С. Ніколаєнко, хто вперше навів елементарний 
порядок в процесах приватизації і управлінні державним майном — В. Семенюк і т. д. А треба, 
щоб громадяни знали про те своєчасно; щоб з прізвищем керівника пов’язувались конкретні 
події, зміни, напрями діяльності. Он Ю. Т., наприклад, розпорядилася стосовно «тисячі», гарно 
про те розповіла. І люди запам’ятали добро. Навіть ті, хто грошей не одержав.  
Проте, повернемося до В. Цушка і згадуваних кризових подій. Криза була створена політичними 
авантюристами за безпосередньої участі В. Ющенка. І хоч він намагався демонструвати своє 
дистанціювання від подій, шило в мішку не ховалося. То укази неконституційні, то втручання в 
роботу КС, то непідписання прийнятих законів (пряме невиконання конституційного обов’язку), 
то незаконна «чехарда» з керівниками Генпрокуратури, то перепідпорядкування собі 
«силовиків» (втручання в компетенцію КМ). Дійшло до розпорядження про введення в Київ 
озброєних військових формувань. Останнє — безпрецедентний крок за рівнем авантюрності і 
протизаконності. 
Згаданий Вами сюжет в Генпрокуратурі має свою передісторію і своє продовження. Сам по собі 
він теж красномовний, бо доводить: міністр не ховався від відповідальності за спини підлеглих. 
В той же час він безпосередньо забезпечував функцію МВС: захист правопорядку, дотримання 
закону, гарантування державному органу можливості здійснювати свою місію. 
А щодо передісторії, то корисно запитати: на якій законній підставі Генпрокуратура держави 
була захоплена невідомими цивільними людьми зі зброєю в руках? Що розблокував підрозділ 
МВС в присутності міністра? По TV бачимо, як міліціонери намагаються відкрити двері 
приміщення. Чому? Хто заблокував двері  
з середини, хто закрив співробітників прокуратури  
в їхніх кабінетах? Щоб припинити це свавілля, керівництво ГП звернулося до міністра і до КМ, 
тому В. Цушко і прибув на місце подій (наскільки мені відомо, і на прохання прем’єра). 
Інша передісторія пов’язана з наявністю в той час аж трьох генпрокурорів. Один із них в цей 
момент  
нібито мав право першого підпису, був на посаді аж три дні, потім В. Ющенку пояснили, що 
Генпрокура- 
тура — не його секретаріат і Генерального прокурора без парламенту призначати та звільняти 
не можна.  
По-правді, він і сам про це міг би дізнатися, заглянувши в Конституцію. 
Що ж встиг зробити незаконний Генпрокурор? Встиг за вказівкою В. Ющенка порушити одну 
кримінальну справу — проти міністра внутрішніх справ В. Цушка. Згодом справу закрили як 
безпідставну. Іще згодом справа була відкрита знову, вже тими керівниками прокуратури, які 
наприкінці травня 2007 р. просили  
у Василя Петровича захисту. Горе з розуму, їй-право! Діє постанова, яку не мав права приймати 
той, хто її підписував! Але діє. Відкривати справу щодо отруєння міністра прокуратура не 
наважується, видно, перевантажена іншим отруєнням. Хоч, на відміну від нього, тут дві 
експертизи засвідчують факт отруєння, а про правомірні (!) дії МВС біля Генпрокуратури, 
справа відкрита. 
Як тут не згадати: «Хто платить, той замовляє музику». Платить посадами, іншими 
преференціями. І як не обурюватися, що у деяких посадовців професійна честь і репутація 
нічого не важать проти волі високого «начальства», а ще більше — проти грошей. 
А «музика» готувалася серйозна. Приблизно о десятій вечора Василь Петрович зателефонував 
мені на  
роботу. Голос був начебто чужий, з нехарактерними для нього інтонаціями: 
— Я прошу Вас, поїдьте до них. Вони ні до чого не домовляться. Схоже, і домовлятися не 
хочуть. Перемагає лінія силового перевороту. Моїх замів шантажують, тиснуть. Боюсь, я їх не 
втримаю, люди залякані. Знають про команду «Альфі», про списки, передані прокуратурі для 
арештів, про розпорядження військовим. Внутрішні війська ми перехопили, вони й самі не 
хочуть іти на Київ, не хочуть бути крайніми. Але.. як далі буде? Треба щось підписати, щоб 
зняти напругу. Бо якщо кров проллється, правих не буде, всі будуть винними. 
— Василю Петровичу, невже там такі ідіоти, — не розуміють, чим все закінчиться? 
— Не всі. Але видно, так задумано. Тільки крові ми не маємо право допустити. Робіть, що 
завгодно, бо — катастрофа.  
В залі робочих нарад, що через анфіладу кімнат є ніби продовженням кабінету президента (на 
оздоблення яких при Л. Кучмі витрачено було близько 40 млн гривень з Чорнобильського 
фонду), ситуація була патова. Навіть І. Плющ в ролі агента компромісу, будучи після річної 
опали на цей час цілком на стороні В. Ю., не проявляв оптимізму. 



— Слухай, Олександре… Ти ж говорив із журналістами про варіант із стап’ятьдесятьма 
«отказниками». Це ж конституційно. 
— Говорив. Якщо відмовляться, а замінити ніким, — відповідав я, знаючи, що 150 
«відмовників» зібрати якщо і вдасться, то за ними в ЦВК черга кандидатів ще на два склади 
парламенту. 
— Ну, давайте запишемо, що, коли парламент не здатний працювати… 
— Відповідно до норм Конституції, — зауважив я, будучи переконаним, що В. Ющенко шукає 
юридичний вихід із халепи, в яку, не без власного бажання, вскочив і згоден на формулювання, 
що дозволять йому вийти сухим з води, не доводячи авантюру до фіналу. 
Так появилася угода, озвучена на світанку … 
Зі свого кабінету я набрав міністра: 
— Ось такий документ підписаний. Якщо у Ющенка вистачить глузду, то це — вихід. 
— Я бачив. Спасибі… , — голос у В. Цушка був зовсім безбарвним. 
Відносно отруєння. Я зустрічався з В. Ц. другого дня після того, як він відчув себе зле. 
Спортсмен, що зберіг свою форму, абсолютний «трезвенник» (рос.) за переконаннями і 
життєвою практикою, людина, яка ніколи не палила, В. Ц. лежав у госпіталі не схожий на себе, 
об’єктивні показники теж свідчили про серйозні зміни в організмі. Лікування його за кордоном, 
враховуючи  
і політичну ситуацію у нас, було і є виправданим. Думаю, він давно долікувався б в колі сім’ї, 
якби знав що Україна — таки правова держава. 
 
6. Ваші партійці не раз заявляли, що програш на виборах–2007 залежав і від того, що Ви 
весь час говорили про неможливість дострокових виборів. Ви дезорієнтували однопартійців, а в 
цей час Ю. Тимошенко і Ю. Луценко повним ходом вели кампанію. Невже не можна було 
своєчасно підготуватися до виборів? Чому це раніше зробила, наприклад, Партія регіонів? 
Я й тепер можу повторити: законних виборів не могло, не повинно було бути. Ініціатива В. 
Ющенка антиконституційна, процедурні моменти, передбачені в згаданому тільки-но документі 
НУ і БЮТом порушені. Соціалісти завжди були послідовними. І не лише через це я не міг 
закликати до участі в кампанії, а ще й тому, що інакше обиватель не повірив би в правдивість 
моїх слів про незаконність дій глави держави. Як же, мовляв, він критикує В. Ющенка, говорить 
про ігнорування ним Конституції, а сам готується до виборів? Значить, все йде правильним, 
законним шляхом і претензії до президента видумані… 
Так, ми ризикували, але сподівання на здоровий глузд ще жевріло, занадто очевидною була 
затіяна авантюра з припиненням повноважень парламенту. 
Пригадайте, парламент приймає низку важливих законів, деякі з них, правда, РR-івські, так би 
мовити, для перевірки опонентів «на вошивість». Що ж, перевірка зразу підтвердила — закони 
не вводяться в дію підписами президента. Бо йому сказали, що парламенту… нема, а 
Конституцію дочитати він не зміг до того місця, де йдеться про безперервність влади, про 
повноважність парламенту до складання присяги новообраними депутатами. От і вийшло, що 
навіть закон про скасування депутатських пільг, котрий зібрав більше 280 голосів, В. Ющенко 
не підписав. А його ж прибічники та «білосердечні» з’їли зуби на пропаганді своєї скромності! І 
що в підсумку? Закон до нинішнього дня навіть не розглянутий поборниками справедливості 
по-бютівськи. 
Під популістськими гаслами вже з кінця 2006 року велася виборча кампанія БЮТом і НУНСом. 
Знову ж таки незаконна кампанія, навіть якби вибори були призначені правильно, бо тоді 
відводиться конкретний термін на агітацію — тільки після реєстрації списку кандидатів у ЦВК. 
Дострокове ведення агітації — юридична підстава для зняття партій з перегонів. Щоправда, це в 
правовій державі, не в Україні, хоч закон таке покарання передбачає. Тільки при чому тут 
закон? Він же «один для всіх». 
Втративши посаду міністра внутрішніх справ, Ю. Луценко відкрито приступив до виконання 
ролі, визначеної йому лідерами авантюри. Вже не потрібно було приховувати свій статус — 
заступника начштабу по організації перевороту, заступника В. Балоги — провідника задумів В. 
Ющенка, від якого (від яких) він через рік стане відхрещуватися. (Вдумайтесь лише, це функція 
міністра, відповідального за правопорядок?). І не в Луценкові врешті справа, про нього я менше 
всього хотів би згадувати. Справа в системі, насаджуваній закарпатським оточенням В. 
Ющенка, в якого він, що далі — то більше, стає заручником. Заручником за згодою, бо не може 
він не відчувати таку принизливу для його посади роль. 
У Ю. Луценка був лише один мотив вести кампанію, звозити громадян з допомогою місцевих 
адміністрацій на велелюдні мітинги. Цей мотив — «зрада». «Відірвався» він тут на весь арсенал 



своїх здібностей. Навіть більше, бо перейшов на такі особисті речі, які порядні люди ніколи собі 
не дозволяють. Тому якраз із ним полеміку вести не бачу потреби. 
А стосовно сприйняття людьми цього звинувачення, висловитись мушу. В попередніх 
відповідях я пояснив суть обставин, за яких довелося приймати рішення. Будь-яке інше в наборі 
варіантів мало би той же «цінник» — зрада. В політиці іноді складаються комбінації, коли 
найпростіша оцінка легше засвоюється, особливо, якщо для її донесення до громадськості 
ведеться ретельна підготовка, а згодом планомірна і щедро профінансована інформаційна атака. 
Бо й справді, підписана угода «трьома», люди в очікуванні, — чому так довго тягнеться процес 
— вони не розуміють, напруга очікування наростає і… раптом ситуація кардинально 
змінюється. Як зрозуміти, не маючи повної інформації? Зрада. Це просто і достатньо, тим паче, 
паскудство української політики вже стало звичним, воно обридло. Відрізнялися соціалісти, а 
тут і їх — в один ряд! «Всі вони однакові», — обиватель відчув полегшу, йому вже не треба 
робити винятків, бо з ними складніше жити, часом виправдовуючи свою позицію, наприклад, 
здатність купитися під час виборів. 
Отже, потрібна система групування аргументів  
і залпове, масове їх донесення до суспільної свідомості. Це легше робити, маючи відповідні 
можливості. Ще легше, коли тим займається влада. Це не її функція. Але в Україні влада 
бореться… за владу, тому «…не зівай, Хомко!». 
Тепер спробуйте самі систематизувати цілу низку фактів, підсумуйте їх і поставте оцінку. 
Перше, Ю. Луценко стає міністром при повній протекції П. Порошенка, завдяки йому більше, 
ніж під моїм впливом. Давній непримиренний опонент Ю. Луценка в партії Й. Вінський 
погоджується теж. При голосуванні за зміни до Конституції Ю. Л. раптом не тисне на кнопку. 
Це симптом далеких намірів, щоб повноваження президента були великими, але наскільки 
далеких, що він про них не сміє заявляти і після короткої розмови змушений голосувати як всі у 
фракції. Друге, звинувачення проти мене, зв’язане з непідтримкою П. Порошенка на посаду 
голови парламенту, весь час використовується на мітингах з осені 2006 року аж до виборів. 
Паралельно з тим під ситуацію створюється проект «народна самооборона», її лідер хоче 
демонструвати самодостатність (про віддалені наміри пам’ятаємо). Згодом НС об’єднується з 
НУ і з’являється НУНС. Блок, очолюваний колишнім міністром, на прапорі якого В. Ющенко, 
«самоочищується» від «недостойних». Таким чином в його списку немає… П. Порошенка, ще 
вчора «єдиного» найкращого кандидата на посаду спікера. (Правду кажу, від НУ він і був 
найбільше підго- 
тованим). Третє, результати виборів «зроблені», але домінування БЮТу порівняно з НУНСом 
настільки  
виразне, що декому з порадників В. Ющенка воно мало не коштувало посад та прихильності. 
Ще недавно,  
в перший прихід Ю. Т. в кабінет прем’єра, її головним болем був Ю. Луценко. Той, навзаєм, 
підкидав на догоду В. Ющенку, знаю, гостроти на зразок: «У нас сьогодні не СБУ, а СБЮ», 
натякаючи на роль О. Турчинова, тодішнього Голови служби безпеки. Екс-міністру довелось 
робити вибір в новій ситуації і величезний букет троянд переможниці, і поцілунки, і інші 
демонстративні речі. Це трохи не подобається В. Кириленку, в «підтанцьовці» не хочеться 
появитись, і ніби голова політичної сили, в якої є ще вища «голова» — президент,  
і натяк на спікерство, і… Та нема виходу, треба демонструвати єдність коаліції. Четверте, 
конкуренція, яку вже не можна маскувати, між В. Ю. і Ю. Т., а також розрахунки на 
перспективу, змушують визначатись, нехтуючи навіть потребою імітувати єдність коаліції.  
А що визначатись, коли альтернатива одна — В. Ю. чи Ю. Т.? У кого більший вплив, до того й 
тягнеться залежна людина. Тепер вони разом і газета «Сільські  
вісті» зобов’язана майже в кожному номері критикувати президента і презентувати чергові 
мудрі кроки прем’єра, не звертаючи уваги на однаковість ставлення двох владців до корінного 
для селян питання — про землю. Ставлення, яке йде в розріз з потребами самих читачів газети 
та з потребами держави. Тому й доводиться на одній сторінці говорити з позиції влади одне, на 
іншій — робити нариси про справжніх хліборобів, які проти перетворення землі в товар. Про 
розкручену газетою тему єдності коаліції БЮТ і НУНС, злагодженості у президента і прем’єра 
вже ніхто не згадує. Розумію, що вплив газети великий, майже монопольний на сільську 
аудиторію, вона має заслужену роками репутацію і наклад. І звідки читачеві знати, що 
багаторазове збільшення накладу в певні періоди не відбувається за його — читача — 
ініціативи, а іншим способом.  
І що дякуючи відвертості Ю. Луценка, той же читач знає, що головний (і принциповий та 
чесний, зрозуміло) самооборонець про гроші не турбується, бо то — клопіт Д. Жванії. А що 
останнього пов’язують з «лондонським вигнанцем» Б. Березовським та його тур- 



ботою про українську демократію (пам’ятаєте «Л. Кучма — від Бога»?), то виходить дарма 
«СВ» так різко виступала, популяризуючи контраверсійні матеріали В. Яременка? До речі, 
тільки одні соціалісти стали тоді вчергове на захист газети, її колективу та прав читачів. Все це 
— про «музику» і про «воза». 
Можна і далі нумерувати факти, їх вистачає, вони незаперечні, але, якщо додавати їх один до 
одного, яким буде результат? Яким словом його можна сформулювати? Це, як бачите, залежить 
від політтехнології більше, ніж суть справи. Бо мало людей знає суть, а слово чують мільйони.  
Ось відновив своє шоу, вже на ТРК «Україна», Савік Шустер. Йде передача, а паралельно 
інтерактив з одного приводу «Хто зрадив тепер?». А чому б не поставити іще одне запитання: 
«Хто ж зрадив тоді?». Ні, так питання не ставиться, бо ще тоді звинувачених «призначили». Це 
як у системі рівнянь з багатьма невідомими, одне — визначено і через нього можна шукати 
загальну відповідь. 
А задача ж то простіша! Бо, розв’язуючи її без наперед підготованої заданості, виявиться, що і 
«тоді», і тепер зрадники ті ж самі. Система рівнянь спрощується, розвалюється. Залишається 
система брехні, інтриг, за якими приховуються особисті цілі. І відповіді на них  
в кінці збірника політичних задач не пишуться. Ці відповіді люди мусять знайти самі. 
Партія Регіонів, справді, раніше включилася в кампанію. Мені не зовсім з руки коментувати 
рішення її лідерів, адже ми були партнерами в коаліції. Заради об’єктивності все ж зауважу, що 
єдину лінію партії  
вести не дуже легко. В кожній партії є внутрішні напруження з суб’єктивних, корпоративних, 
ідеологічних, програмних та інших причин. Таке велике утворення, як Партія Регіонів, 
уникнути подібних напружень не може. Інша справа, яким чином і хто ними  
може скористатися? Як і хто напруження може нейтралізувати?  
Якщо в СПУ в останній період помітнішим було  
напруження на суб’єктивній основі, то в ПР, на мій  
погляд, вони на основі корпоративній, котра представлена кількома центрами впливу, за якими 
великі фінансово-промислові групи. Це бізнес, він має свої  
природні інтереси, котрі важко поставити в рамки, зашорити. Бізнес, захищаючи себе, шукає 
можливості зняти виникаючі загрози, а ті йдуть від інститутів влади. Принаймні, для сучасної 
України це закономірність. Тому в пошуках захисту чи підтримки всередині або поза межами 
країни бізнес наводить контакти, вибудовує різні комбінації, втілення котрих часто залежить від 
політичних ходів, від інструментів влади. Через те з владою контакти і налагоджуються. Так, 
очевидно, і тут. 
Думаю, багатьох тонкощів такого плетива взаємозалежностей я не знаю. Та й навіщо вони в 
даному випадку мені? Важливі ті прояви залежностей, що мають вплив на велику політику. А 
тут вплив був. Рішення ПР про участь у виборах, про їх неминучість, оголошене 4 травня 2007 
року на мітингу в Києві, прийняте без узгодження з партнерами по коаліції. Вважаю його 
помилковим. Воно дуже зашкодило захисту конституційного порядку, врешті-решт 
перспективам поступу держави.  
 
 
7. А передвиборні гасла, реклама та інші компоненти кампанії? Навіть на з’їзді у Вас 
чути було критику, що гасло «Права і владу — місцевим громадам» незрозуміле, не закличне, 
воно не чіпає душі людей. 
Звичайно «Український прорив», «Закон один для всіх», «Україні потрібен Литвин» — гасла 
«зрозуміліші», «закличні». 
А що значить гасло для кампанії? Основне його завдання — привабити людину і в її свідомості 
зв’язати це гасло з відповідною політичною партією. Те, що гасло значно впливає на результат 
кампанії,— перебільшення. Певна річ, якщо воно не зовсім дурне. Ми ж хотіли передати в 
одному реченні мету, для досягнення якої партія витратила вже багато часу та зусиль і буде 
вести боротьбу далі. Все, чим ми займалися роками: Конституція; захист прав людей; протидія 
продажу землі, корупції, рекету; відстоювання інтересів учителів, учнів, студентів і т. д. — все 
це залежить від організації влади. Та, що існувала дотепер, заклала такі традиції та порядки, що 
людина прагне заховатися від влади, не перетинатися з її представниками в життєвих справах. 
Влада, держава здебільше стали ворожими для людини. А так не повинно бути. Вибудовуючи 
конструкцію взаємин у суспільстві і державі, влада часто забуває, для кого ця конструкція 
призначена. Забуває, що головне — людина як така, бо вона — весь світ, світ єдиний, 
неповторний і скороминущий. Держава, влада в ній зобов’язані обережно ставитись до цього 
багатства, не обмежуючи його тим, що часто робить життя нестерпним і залежним. 



Прогрес суспільства проявляється в такому обсязі свобод людини, який би давав змогу кожному 
індивідууму почуватися вільним. Ясно, що таке становище скоріше ідеалістичне, чимось 
конкретним його вимірювати не варто, тим більше, що на кожному етапі розвитку суспільства 
змінюються потреби, їх оцінки, мораль, обов’язки тощо. Але держава зобов’язана постійно йти 
назустріч людським потребам, а світовий досвід переконує, що цей рух ефективний тоді, коли 
людина не пригнічена владою, а сама владою і є. Владою для себе найперше. 
За сотні літ недемократичної влади у громадян настільки сформувалося ставлення до держави 
як до патерналістської (вважай: опікунської) системи, а самі вони так довго були відлучені від 
реальних владних повноважень, що в них втрачено почуття особистої відповідальності за все, 
що діється довкруж. Ми раз-по-раз зіштовхуємося з доказами такої безвідповідальності — від 
«сміття в лісосмугу, аби не в дворі» до голосування за гроші або за вказівкою «начальства». 
Невипадково багато країн давно пішли шляхом  
децентралізації влади, передачі її місцевим громадам, людині. 
— Ви що, пропонуєте передати всю владу цим радам? Там же найбільша корупція, дерибан 
землі, майна, там нічого для людей не вирішують…, — так часто перекручують пропозиції 
соціалістів. 
— Ні, не сьогоднішнім радам потрібно передавати владу, хоч не всі вони такі, як ви кажете, — 
відповідаємо. Передавати потрібно людині, громаді, туди, де вона живе, де в основному і 
реалізується найбільше диво природи — право людини на життя. Щоб ця людина, відповідаючи 
за свій вибір, провела в органи самоврядування тих, хто буде відстоювати її інтерес, і щоб ці 
органи мали змогу вирішувати все необхідне людям.  
А для цього їм потрібні фінансові, матеріальні, організаційні, кадрові можливості. Вони 
створюються зміною податкового, бюджетного законодавства, законів про місцеве 
самоврядування, про держадміністрації, про реформу житлово-комунального господарства, 
земельного кодексу та ін. 
Таку лінію соціалісти відстоюють багато років. Вона протилежна тій, яку ведуть минулий і 
нинішній президенти. Наша лінія — шлях до ширшої демократії. Те, що відстоює президент, — 
консервація авторитаризму під словеса про демократію та європейський вибір. «Збудуємо 
Європу в Україні» — такий заклик робили ми на виборах 2006 року, ні про які утопічні цілі в 
тому заклику не йшлося. Озвучена назріла потреба створювати  
і розвивати в Україні європейську систему влади, ключовою ланкою якої і є місцеве 
самоврядування. Цю потребу ми з В. Ющенком, і не тільки з ним, коли він намагався стати 
президентом, передбачили в кількох спільних документах та погодженому проекті змін до 
Конституції. Гасло «Права і владу місцевим громадам» конкретизує попередній заклик, є його 
логічним продовженням. Не вина соціалістів, в тому, що нинішні високі посадовці не хочуть 
таких перемін, не забуваючи, однак, просторікувати про європейський вибір. Чому не хочуть? 
Бо при розвинутому самоврядуванні — фундаменті демократії — непридатними стають методи 
адміністрування. Тоді втрачається багато з важелів нинішнього керування, точніше: 
командування, часто некомпетентного і шкідливого, але такого, що зміцнює позиції 
«вишесидящих» на владній драбині. 
Зверніть увагу, існуюча система управління в державі — джерело найбільшого на нинішній 
день зла — корупції. Вона роз’їдає всі механізми взаємин, нищить право, мораль, свободи, 
нищить людську гідність. Так виходить тому, що громадянин фактично не впливає на функції і 
персональний склад тих структур влади і управління, в яких він і бачить державу. Від ЖЕКу до 
Генпрокуратури, від пологового будинку до ритуальної контори, від автоінспектора до 
Верховного Суду — створені незалежні від громадянина і над ним структури. Призначеним 
туди чиновникам людина — ніщо, джерело зиску, об’єкт для поневірянь. А повинно ж бути так, 
як записано в Конституції: народ — джерело влади. Народ не призначає, він обирає і 
контролює, а в нас керують «призначенці», причому, безконтрольно і безкарно. 
Ось до чого зводиться наше гасло. Воно залишається актуальним в Україні. 
Тепер про рекламу. Оцінювати її зміст, форму, розміщення… не буду. Це технологічні речі, не 
дуже цікаві читачу. А чи задумувався він над тим, що рекламою його додатково обдирають? 
Буквально або опосередковано, це можна аналізувати окремо. Але коли за секунду реклами на 
телебаченні треба заплатити 15 тисяч гривень, коли бігборд з портретом посадовця, де 
популяризується неправда — «Закон один для всіх», або така ж нещирість — «Справедливість 
є…», коштує близько тисячі «зелених» та ще тисячі в місяць за експлуатацію рекламного місця, 
і коли від цих місць ряботить в очах мешканця міста, водія автомобіля чи пасажира метро, то 
вони повинні знати: все те — реклама злодійства. Бо так можна зробити лише вкравши у людей 
потрібні на це кошти. Величезні, багатомільярдні кошти. 



Наша реклама, звичайно, бідніша, бо в нас немає крадених грошей. Вона робиться за іншим 
принципом: це звіт перед людьми за зроблене у владі. 
Задумаємося над простим питанням: для чого потрібна реклама під час виборчої кампанії? Щоб 
дати побільше об’єктивної інформації людям про тих, хто претендує на їхню підтримку. Отже, 
це об’єктивна потреба для народу, оскільки він — джерело влади. Якщо це так, то його потребу 
має фінансувати держава, бюджет. Витрати на рекламу тоді будуть у сто разів меншими, а 
суб’єкти кампанії — партії чи блоки — дотримуватимуться єдиних вимог і матимуть однакові 
умови для донесення до виборців своїх пропозицій. 
Наші виборчі кампанії не мають елемента змагальності. Занудні, безліч разів повторювані 
ролики, що викликають роздратування у глядача, треба замінити регулярними дискусіями 
опонентів. Там видно буде: чи мають опоненти власне бачення необхідних перемін у державі; 
чи можна їм довіряти, посилаючись на попередню практику; чи варті вони підтримки просто як 
люди, які повинні врешті навчитися поважати опонента, слухати його. У нас освічений глядач, 
він розбереться у всьому і вже під час таких диспутів зрозуміє, хто може забезпечити 
консолідацію політикуму, відповідно і суспільства, при втіленні справді корисних намірів. 
 
8. Ви якось висловлювалися про відповідальність виборця за політичну ситуацію в 
державі. Але… виборець завжди правий і його претензії до вас — політиків — мають більшу 
рацію. Можливо тут є якась золота середина? 
Цікаве запитання. Над цією «серединою» я не раз замислювався. Пригадую, в Івано-
Франківську на телебаченні веду дискусію з глядачами. Перевага прямих передач в тому, що 
людина, потрапивши в ефір, говорить, що думає, і учасник передачі мусить відразу відповідати. 
Тут немає дублів, компонування, підчисток. Тобто, все як є, «наживо». 
Глядач з обуренням звертався до мене: 
— Чого Ви до нас приїхали? Не каламутьте воду. Ми вже визначились, голосувати будемо за 
Ющенка, а Ви йому не заважайте! 
Подякувавши глядачеві за відвертість, я запитав  
його: 
— Скажіть, а Ви (і Ваші земляки майже поголовно), Ви коли-небудь помиляєтесь? У 94-му я 
приїздив до вас, ви голосували за В. Чорновола і Л. Кравчука. Я для вас був комунякою, 
ворогом України. Пізніше, особливо після прийняття Конституції, контакти у нас стали 
кращими, бо Ви й самі знаєте, що для зміцнення державності я зробив набагато більше, ніж 
чимало ваших земляків, усіх ура-патріотів разом узятих. У 99-му я переконував вас: не 
голосуйте за Кучму! Ви ж прямо із церковних служб, під хоругвами і прапорами йшли на 
дільниці і голосували за нього. Пройшло зовсім небагато часу, і ви переконалися, що я був 
правий, що за Л. Кучму не потрібно було голосувати. Тепер Ви горою стоїте за Ющенка. Це 
Ваше право, я не збираюсь його критикувати, але й свою кандидатуру знімати не буду. У мене 
до Вас запитання: а чи не будете Ви незабаром голосувати проти Ющенка і за іншого 
«рятівника» нації? Якщо Ви завжди безапеляційно стверджуєте про свою правоту, відстоюючи 
протилежні фігури, то, можливо, Ви колись помилялись? І за ці помилки якось мусите 
відповідати, хоч би перед власною совістю? Хоч би не дорікаючи при тому мені, бо почуті 
мною докори — сміхотворні та безглузді. 
Запитую днями своїх однопартійців з Івано-Франківщини: 
— А як тепер виборці ставляться до В. Ющенка? 
— Та що Ви, довіри немає. Сьогодні Юля у них — фаворит. Хоч їй теж не вірять. 
Тоді природним у будь-кого стають запитання: хто формує настрої і погляди людей? Хто 
мусить (і як)  
відповідати за цю справу? Які висновки для себе роблять виборці, раз-по-раз купуючись на 
полові, направляючи до влади людей недостойних, іноді просто непорядних? 
— Люди у нас розумні, — казав один наш активіст, — але думати лінуються. Не хочуть думати. 
З ним не погодитись важко, хоч справа тут в тій же багатовіковій бездержавності і системі 
влади, відірваної від людей. Розум свій люди здебільше проявляють, захищаючи своє, часто те, 
що близьке і зрозуміле. А державне?.. Та було воно без нас і обійдеться! Всі там (пальцем 
догори) однакові. А на місці влада зробить те, що накажуть їй зверху. 
Стереотипність такої поведінки переважає навіть  
в особистісних моментах, коли, здавалось би, совість не дозволила б робити не по-правді. 
Валентина Семенюк розповідає зовсім житейську бувальщину. Напередодні виборів вона 
провідувала батьків. Під вечір забігла сусідка, хвалиться її матері: 
— Оце вперше такі гроші побачила, на одній бумажці 500 гривень. 
— Що, пенсію такими видали? — підтримала розмову Валентина Петрівна. 



— Та ні, це довірені… від Юлі… завтра ж голосування. 
— І як же Ви голосуватимете? — цікавиться В. П. 
— Ну… , — сусідка переводить очі на папірець. 
— Тьотю Галю , коли у вас біда була з худобою, то Ви до брата мого звернулися, бо він 
знаменитий ветеринар і грошей за роботу не бере. Коли дочці треба було  
з інститутом допомогти, то я туди добивалася, аби по-справедливості все вирішувалося. Коли 
здоров’я Вас підводило, то я за ліками кинулася і, слава Богу, Вам відпустило. В партії 
соціалістів ми роками б’ємося за Вас, за краще для Вас життя. І Ви це знаєте. Я навіть не знаю, 
що Вам казати. 
— Так… гроші ж… ось… 
В Черкасах, на навчанні партійного активу наша пропагандистка просить: 
— Передайте вітання Станіславу Ніколаєнку. У нашому районі всі вчителі кажуть, що кращого 
міністра освіти у нас не було. І зарплату за кілька років втричі підвищили, і борги по 57-й статті 
(Закону «Про освіту» — авт.) повернули, і підйомні молодим стали давати, і п’ять 
комп’ютерних класів минулого року в район прийшло… 
— А скільки у вашому районі вчителів? 
— Та більше п’ятисот. 
— А як вони проголосували? Ми просили всіх зробити аналіз по соціальних групах. 
— Двадцять чотири чоловіки… 
— А Ви, як зможете, передайте вітання усім учителям. Хай згадають як соціалісти відстояли 
обов’язкову середню освіту, врятувавши роботу десяткам тисяч учителів, як зберегли 
профтехосвіту, як добилися збільшення фінансування на освіту і науку, за три роки збільшили з 
37 до 56 процентів прийом абітурієнтів за бюджетний кошт, як ту стипендію, котрою нинішній 
уряд хвалиться, у бюджет минулого року включили… Якщо це треба нагадувати вчителям, то 
що тоді говорити про дітей війни, ветеранів? Ці хоч за віком, можливо, забувають, хто за їхні 
права боровся, а хто бреше про свої «подвиги». А вчителі ж — інтелігенція, еліта  
в селах і містах. Їм-то сам Бог велів думати. 
Давненько вже, після президентської кампанії 99-го, коли я прямолінійніше сказав про 
виборців, ніж один західний журналіст (він дивувався, як народ, бачачи такі шалені провали в 
економіці і соціальній сфері, може знову голосувати за тих, хто винен у руїні?), мене 
звинувачували: 
— Ви що собі дозволяєте — народ баранами обізвали. 
І хоч я не зовсім так тоді висловився, але багатьом запам’яталося саме так. А при нинішніх 
обставинах, певно, можна лише стверджувати: народ наш мудрий. От голосує, буває, не 
думаючи. 
Так буде до того часу, поки не здійсниться реформа влади. (Про неї див. раніше — авт.). 
Виборець свідомо голосуватиме тоді, коли він обиратиме владу для себе  
і коли ту владу він зможе контролювати. 
 
9. Вас багато років вважали моральним авторитетом, людиною, якій можна вірити на 
слово. Люди знали, що Ваша політична лінія — незмінна. Як Ви почуваєтесь після звинувачень у 
зраді? Тепер Ви іще відмовляєтесь від своїх же звинувачень Л. Кучми щодо вбивства Г. 
Гонгадзе, нібито вибачившись перед екс-президентом? 
Я спокійно ставлюся до різноманітних — і офіційних, і умовних — звань, інших статусних 
речей. «Хвалу и клевету приемли равнодушно», — учив колись великий поет. Цим правилом я 
завжди намагався керуватись, хоч, по-правді, зовсім байдужим бути не вдається. Розумієш, що в 
компліментах і прокльонах істини немає, бо звичний до критичного самоаналізу, я сам даю 
тверезу оцінку вчинкам і власній позиції, а в компліментарному слові відчуваю застережливий 
підтекст. На щастя, зловживань з компліментами я щось не помічав. А от з осудом, наклепами, 
звинуваченнями, інтригами… тут явний перебір. Рідко це було по щирості того чи іншого 
автора, здебільше спрацьовувало замовлення. Політичне замовлення. 
Звинувачення у зраді переносити було найважче.  
І тому, що воно несправедливе, бо в житті ніхто і ніколи, ні з якого приводу закидів таких мені 
не робив, і через те, що воно було запрограмованим та організовано здійсненим. Організовано 
зусиллями та з благословення вищих державних посадовців. А влада у нас, Ви знаєте, щось 
хороше зробити не здатна, от на підлість їй здібностей вистачає. 
У серпні 2006 року до мене звернувся головний редактор журналу «Огонёк» В. Лошак. Питання, 
задане ним, змістом нагадує ваше: «Родилась ли у Вас, как  
у поэта, какая-нибудь строфа, которой Вы охарактеризовали бы эти кризисные для Украины 
месяцы и вал критики, обрушившийся лично на Вас?» 



Відповів я йому відразу.  
 
Ничто не ранит так, как слово. 
Жаль не себя, а правды жаль. 
Но разве ты не ждал такого, 
Перед собой ответ держа? 
 
Перед собой, поскольку совесть 
Лишь рудиментом у «друзей». 
Не бойся, облаченной в слово 
Лжи, 
 если автор — фарисей. 
 
Не отступись! Рассудит время, 
В чём прав, а в чём не прав был ты. 
Узнай за каждым словом бремя 
И клеветы, 
  и суеты. 
 
Найди свои слова простые 
О том, что гнусно жить за страх, 
Что бледнолицые святые 
Уличены в мирских грехах. 
 
Порочен мир, где ложно судят, 
Забыв, что истина свята. 
Где даже места нет Иуде 
Из-за отсутствия Христа. 
 
Знаю, що мало хто читав ту відповідь. Напевне я переоцінив значення інших факторів, котрі 
загальновідомі. Серед них той, що «…мзду я не беру». Не міг я сподіватися, що люди забудуть 
мій вклад в захист селян (перший закон прямої дії, прийнятий ще у 1990 році)  
в підготовку Земельного кодексу, збереження землі, протидію сепаратизму в АРК,* про роль у 
прийнятті Акту незалежності, Конституції, у формуванні Рахункової палати, першого складу 
Конституційного Суду, викриття злочинств влади (справа Г. Гонгадзе, корупція, фінансові 
піраміди), в організації акцій «Україна без Кучми», «Повстань, Україно!» і т. д. 
 
* Президент АРК Ю. Мешков багатьма своїми висловлюваннями і реальними кроками поставив ситуацію 
в Криму (та й не лише в Криму) на межу вибуху. Бачачи таку небезпеку, я звернувся до Л. Кучми, аби він, 
уже даною на той час владою — вибори відбулися тільки-но — припинив сповзання Криму в бік від 
України. Президент нічого зрозумілого не сказав. Тоді я виніс на засідання Президії ВР, а наступного дня 
на сесійне засідання питання про скасування інституту президента в Криму. Рішення було прийняте, ще 
через день я проінформував про нього депутатів ВР АРК у Сімферополі… 
З яким же подивом я зустрів агітаційні матеріали Л. Кучми у 1999 р., в яких він, виявляється, «зняв 
кримську напругу». 
 
Кажу про це, а мені і тепер незручно від своєї наївності, адже роки, проведені в політиці, і весь 
життєвий досвід повинні були навчити, що пам’ять про твої добрі справи має багато меншу 
спроможність зберігатись, ніж брехня про тебе. Особливо брехня цинічна, безглузда і 
цілеспрямована. 
Уже досвід останнього періоду приніс деякі додаткові уроки. Один з них треба весь час мати на 
увазі: якщо твої політичні недруги використали проти тебе брехню, вони від неї не 
відступляться і тоді, коли суть брехні стане очевидною всім. Чому? Тому, що інакше доведеться 
брати під сумнів усе, що вони роблять. Про їхню відповідальність і мови нема — пройдисвіти, 
та ще при владі, докорами сумління не переймаються. Навіть більше, вони як усталений факт, як 
приклад для інших будуть повторювати брехню чи наслідок її, аби вона  
залишалася у суспільній свідомості. Причому, чим більша нікчема цим займається, тим ревніше 
вона це робитиме, примітивно сподіваючись, що наступаючи на чужий авторитет, вона 
підвищує власний. Це самообман, адже авторитет здобувається зовсім інакше, його можна 
тимчасово затуманити, збиваючи з пантелику людей, але взятий рубіж — твій, він заслужений 



твоїми зусиллями, визначений конкретними справами і згодом вони все-одно проступлять на 
суспільному тлі. 
А другий урок позитивний: якщо тебе продовжують і далі шельмувати, забувши, що, як їм 
здавалося, вони вже тебе закопали і навіть заступи почистили для чергової жертви, то це 
означає, що вони так само бояться твоєї правди, бояться тебе, бояться кари за свої гріхи. 
Не витрачай зайвих емоцій в такому випадку, не рви душу. Роби свою справу, зло все одно 
програє. 
Не випадково, очевидно, після інтерв’ю газеті «Дело» на мене були спущені різноманітні 
коментатори в інтернет-виданнях і газетах. Один високого польоту учений навіть висновок 
прорік, що я каюся перед Л. Кучмою. А йшлося всього лиш про згадку в інтерв’ю, де я 
повторив, що не звинувачую Л. Кучму в організації вбивства Г. Гонгадзе, бо саме його прямих 
команд на вбивство я ніде не чув. Що винні, очевидно, ті, хто, користуючись комплексами Л. 
Кучми і особливостями характеру, доносили йому відповідно підготовану інформацію у 
потрібний момент. Кому «потрібний», хто і чому це робив? Ніяких загадок немає, але треба, 
щоб на це питання відповідь дало слідство. Зробити це воно може, тільки долучивши до справи 
факти, які зафіксовані на достовірних записах майора М. Мельниченка. Однак, прикро, що 
слідство блокується нинішнім владним режимом, котрий у змові з режимом попереднім. 
Добросовісний коментатор міг би знайти мої аналогічні висловлювання в кількох десятках 
матеріалів за вісім останніх років, за час, коли не розслідувана справа дискредитує державу, 
ганьбить владу, нівечить авторитет України. Але ж завдання (!) полягало в тому, щоб принизити 
мене. Тим, кому це потрібно, хто платить за шельмування, не цікаві мої висновки про 
невідворотність суду над замовниками, організаторами і виконавцями тяжкого злочину. Хто, 
можливо, боїться кари за цей гріх або за інші гріхи, накопичені у владі. 
Відносно «вибачення» перед Л. Кучмою. По-перше, я його ніде не ображав. Називав речі своїми 
іменами, вони, певно, йому не подобалися, щодо них він мав свої міркування, і — то його 
справа. Ми не друзі з ним. Тим паче, у політиці дружба — не аргумент. За багато років не бачив 
жодного разу, аби особиста дружба кимось бралася до уваги при прийнятті рішень. Бачив 
інтерес, залежність, доцільність, розрахунок, зобов’язання, передбачливість.., але товариська 
підстава — це з іншої сфери. 
Та й за що вибачатись? За аферу з кровопролиттям, організовану спецслужбами за 
домовленістю з політичними опонентами в Кривому Розі, яку намагалися «пришити» мені, щоб 
запроторити туди, де Макар телят не пас? Як Л. Кучма слідкував за «слідством», я знаю. Чи, 
може, забути, чому саме під Таращу, біля дороги між селами, якою я їздив до місцевих 
активістів — моїх друзів, привезли тіло замордованого Г. Гонгадзе, хоч убитий він і закопаний 
був раніше в іншому місці, кілометрів за 40–50? (Це з матеріалів слідства). Чи випадково вже  
тоді, восени 2000-го року, найбільш запопадливий перед президентом журналіст з екрану ТV 
запитував: «Це ж  
у Вас, Олександре Олександровичу…». 
Так що давайте не будемо вести розмову ні про каяття, ні про вибачення. Зла я ні на кого не 
тримаю, хоч нічого і не забуваю. Так навчило політичне життя. 
А словом своїм дорожу. І писаним, і усним. Якби не бачив, що обставляють мене і людей, за 
яких відповідаю, ніяких би переформатувань коаліції у 2006 році  
не було. А ще якби в тій коаліції проглядався хоч натяк на згуртування суспільства, на інтерес 
держави і її громадян! Ні, нас просто використовували як… доважок для вирішення давно 
спланованої комбінації, коли всі повинні танцювати довкола одного, самого, догоджаючи його 
примхам і прозорим бажанням. Шкода лише, що відразу не перервав «коаліціаду», зрозумівши 
що  
і до чого.  
Коли запропонував В. Януковичу варіант, він поцікавився гарантіями його надійності. Відповідь 
моя була короткою: «Моє слово. Це і вся гарантія». 
 
10. Сьогодні видно, що Верховна Рада працює, м’яко кажучи, нестабільно. Природно, що 
це викликає у Вас почуття... своєї правоти. Я не помиляюсь? 
Можу бути задоволеним лише з одного приводу — точності моїх передбачень. Вони 
підтверджуються практикою. Ця Верховна Рада сформована внаслідок антиконституційного 
перевороту, при знищеній судовій системі, коли навіть Конституційний Суд не здатний 
приймати правові рішення. Парламент якраз тому стабільно… непрацюючий, в ньому немає і не 
могло бути надійної коаліції. Справа навіть не в запасі голосів, їх ситуативно можна знайти. 
Справа у відсутності єдності. Депутати прекрасно розуміють, що в стосунках між фракціями, як 
і між їх фактичними лідерами — В. Ю.  



і Ю. Т., немає відвертості, що ними керує розрахунок на власну перспективу через два роки. Ця 
обставина прирікає коаліцію. Крах її тепер чи після старту президентської кампанії — не 
головне. Коли об’єднуються формально близькі між собою структури і кожна робить ставку на 
«свого», то ладу не буде. Потрібно або переформатувати коаліцію, або йти на дострокові 
вибори. 
Цю відповідь я дав 2-го вересня, а з наступного дня все підтвердилося, супроводжуючись 
зверненнями до народу президента і прем’єра. Кожен шукав винних  
в тому, що сталося, забуваючи згадати про себе як основну причину розвалу коаліції, втрати 
навіть натяку на стабільність влади. 
У президентському зверненні звучали докори з приводу ймовірного створення коаліції БЮТ і 
ПР, про «конституційний переворот», «загрози державності»  
і т. ін. Ніби два роки тому не було парафовано угоду між ПР і НУ, не було тісних утаємничених 
переговорів між бізнесовими групами НУ і ПР, які і підштовхнули дострокові вибори. 
Наслідком їх виборів мала створитись коаліція НУ і ПР, а БЮТ «пішов би в тираж». 
Нічого ж дивного немає у різних варіантах коаліції, де партнерами ПР були б НУ або БЮТ (або 
і ті, і інші разом). Немає, бо такий склад природний, адже партії, що уособлюють бізнесові 
корпорації, інтересам бізнесу  
і служать. Їм влада потрібна як інструмент для бізнесу. Чому ж обурюється В. Ющенко, вдає 
образу? Адже прибічники з НУНСу так само вели консультації з ПР. Поки що безуспішно. 
Тільки не тому, що вони різні ідеологічно — різниці мало, окрім деяких відтінків патріотичної 
риторики, демонстративного націоналізму  
в НУ, а тому, що НУНС має меншу фракцію і дуже ненадійну щодо можливостей про що-
небудь домовлятися, фракцію з неоднорідними структурами, в котрих чимало отаманів без 
війська. Тому домовленості ПР  
з БЮТом стосовно окремих голосувань логічні і називати це конституційним переворотом? 
Проте турбує інше. Що взяв президент за основу звинувачень? Відхід від його тлумачення подій 
на Кавказі фракцією БЮТ. Як би я не ставився до Ю. Тимошенко, але її оцінка подій набагато 
тверезіша, вона ближче збігається  
з оцінками ЄС, де також немало стурбовані порушенням прав людини, норм міжнародного 
співжиття, людськими жертвами. В. Ющенко, ставши винятково на бік М. Саакашвілі, 
намагається переконати весь народ, весь політикум, що його лінія істинна. А це далеко не так, 
тим паче повної правди ми до цих пір не знаємо. Можна лише припускати, що М. Саакашвілі 
(як можливо і В. Ющенко) наперед знав суть кривавої провокації, яка необхідна йому (їм обом) 
як аргумент щодо прискореного вступу до НАТО. Останніми днями вони неодноразово 
заявляли про це. Звідси напрошується елементарний висновок, що куми-президенти стараються 
здійснювати політику чужу, замовлену, яку переважно не підтримує український народ. Тому — 
хто державник, а хто зраджує державу? — це питання навіть не дискусійне. 
Протилежні оцінки глави держави і прем’єра стосовно наслідків майже річного урядування Ю. 
Т. діаметрально протилежні. Можна подумати, що у кожного  
з них власне міністерство статистики. У президента — інфляція катастрофічна, у прем’єра — 
уже нульова. Спільний знаменник у цій дискусії знаходить середній обиватель, йдучи на базар 
або в магазин. Вартість життя в Україні зросла шалено, тому прем’єру обиватель не вірить. Не 
може він повірити в її винятково непрофесійні висновки про «вдвічі більший урожай ніж 
минулого року» і «більший, ніж будь-коли… у радянські  
часи». Схаменіться, фальсифікатори! В радянські часи за створену вами «систему» звітності, 
коли з присадибних ділянок приписане зерно заноситься в здобуток, ви б давно загриміли в 
тюрму. Не можна брехати людям ні про що, а про хліб — тим більше! Урожай нинішнього року 
кращий, але ніяк не порівнюється зі збором у 80-ті роки, це приблизно половина тих зборів. 
Всі українські президенти — Л. Кравчук, Л. Кучма, тепер В. Ющенко — не любили парламент. 
Таке спостерігається не тільки у нас, дивного тут мало. Але в інших країнах передбачена 
унормована процедура імпічменту, скоріше як застереження проти нехтування Основним 
Законом і нормами моралі. Зрідка ця процедура застосовується, слідство у справі президента 
США Б. Клінтона можна взяти за зразок. Чому ж така процедура сприймається В. Ющенком як 
посягання на баланс влад, як жадобу депутатів до можливості допитувати, вести слідство?.. 
Вірно, таку функцію в окремих випадках,  
і лише щодо з’ясування підстав недовіри президенту, можуть виконувати депутати. Чому це 
викликає осуд, чому звучать брудні натяки? Адже такий порядок в загальних рисах 
передбачений в тексті Конституції, як і в більшості конституцій у світі. Виступати проти нього 
— значить виступати проти Конституції! Це очевидно  
і незаперечно! 



Ганити ж зміст закону про Кабінет міністрів В. Ющенку ніяк не з руки. Свого часу ми з ним 
погодили 7 поправок, які можна було внести змінами до вже підписаного ним закону і зняти 
будь-які суперечки. Цього не сталося, бо тільки-но вийшовши із залу переговорів, де ми 
з’ясували всі деталі, він дав команду звинувачувати парламент, мене, начебто зі мною не можна 
ніяк домовитися. Ясно, що не закон був причиною конфлікту, він був приводом, бо все залежало 
від суб’єктивізму В. Ющенка, від його небажання випускати з рук всю владу. Складається 
переконання, що він просто не розуміє перспектив України як демократичної, європейської 
держави. На догоду власному «еqо» він відкидає потребу демократичного устрою, 
випробуваного  
в Європі як основи ефективного функціонування держави, як системи, зорієнтованої на потреби 
людини. Незрівнянно краще зорієнтованої, ніж при авторитарній владі. 
Пригадуєте, як істерично робилися висновки про  
загрозу опозиції, про «політичну корупцію», «купівлю депутатів» для коаліції в 300 голосів? 
Мовляв, Мороз  
у Вінниці про те проговорився. Я й справді на прес-конференції назвав цифру 300, але відповідь 
стосувалася можливості завершення політичної реформи. «…Проект закону готовий, висновок 
Конституційного Суду  
є, потрібно 300 голосів депутатів, інакше рішення не буде, а повернутися до цих змін під час 
нинішньої каденції не матимемо права. Не треба ризикувати. Думаю, що наприкінці травня — 
на початку червня 300 голосів буде». Так приблизно звучала відповідь. Не коаліція в 300 
голосів, а голосування конституційною більшістю! На той час згодних завершувати політичну 
реформу, посилювати роль місцевого самоврядування було достатньо за рахунок фракцій НУ і 
БЮТу теж. Потрібно було обговорити це питання додатково, одержати гарантії, а нас буквально 
тероризували всілякими вигадками з вулиці Банкової. Там не потрібна була нормальна 
законодавча робота, потрібна постійна атмосфера інтриги. 
Та й нині хіба не те ж саме? 
І під час правління Л. Кучми, і згодом душу рвало нав’язування інтриг, конфліктів, інсинуацій. 
Україна в позитивному розвитку могла би стрімко розвиватись, законодавчо супроводжуючи 
потрібні переміни. Але процентів 80 зусиль витрачалося на протиборство, на витягування 
«палиць із коліс», які з подачі президентів із хворобливою затятістю стругали в їхніх 
адміністраціях. 
Хто хотів би мені заперечити, нехай сам подумає, чому керівники апарату президента Д. 
Табачник, В. Литвин, В. Медведчук, В. Балога… так відомі журналістам, політикам, населенню, 
а керівники апарату Верховної Ради, з такими ж, або й важливішими, складнішими функціями, 
нікому не відомі? Чому ніхто не згадує Л. Горьового, В. Зайчука? Чому ніхто не посилається на 
висновки кращого в Україні знавця конституційного права і системи законодавчої роботи М. 
Теплюка,  
начальника юридичного управління Верховної Ради? Бо вони займалися своїми конкретними 
обов’язками,  
а не втручалися в чужі справи! І так має бути в кожному інституті влади, тоді і в державі буде 
порядок, і не діятиме зла приказка: «Не так пани, як підпанки…». 
 
11. Вашими партнерами в коаліції були комуністи. Чи не краще було б тепер створити 
блок, можливо, разом з іншими лівими партіями? 
Рація в тому є, якщо міркувати, враховуючи технологію виборчої кампанії, так би мовити, в 
комплексі. Перед виборами 2002 року, в розпал кучмівського адмін- 
ресурсу я підготував «Декларацію єдності», з якою звернувся до всіх партійних фракцій у 
парламенті. Пояснював приблизно так: якщо у Львові комуністам нічого чекати на 
мажоритарному окрузі, а в Донецьку — рухівцям, то не треба заважати одне одному. Важливо, 
що ні там, ні там не пройдуть ставленики кланів, проти прізвищ яких у списках кандидатів 
завчасно ставляться відмітки рукою президента. 
Це сам по собі цікавий документ, він торкається не тільки виборів, а й інших тем, потреби зміни 
системи влади, зокрема. Пройшло сім років, а зміст його ніби стосується і нинішньої ситуації. 
Давайте наведемо його повністю. 
 
«ДекларацІЯ ЄдностІ 
Напередодні чергової виборчої кампанії всі її учасники, усі громадяни задумаються над тим, яка 
Україна нам потрібна. 
Здається, вже нікого не треба переконувати, що вона повинна бути суверенною державою, 
зберігаючи добрі, взаємовигідні стосунки з близькими і далекими сусідами. 



Але суверенність буває різною. Та державність, 10-ліття якої відзначено нещодавно, не зробила 
вільною кожну людину, не дала їй простору для розкриття своїх можливостей, для поліпшення 
добробуту, забезпечення стабільності, упевненості і перспективи для кожної сім’ї. 
Безробіття і безгрошів’я, страх за близьких, безнадія для старших і невлаштованість молодих — 
такою, на жаль, стороною повертається наша державність. 
Відомі і причини такого стану. Їх багато. Та всі вони об’єднуються однією — Україна має не ту 
владу. Прикро визнавати, але її родовими ознаками стали корупція, хабарництво, угодовство і 
сваволя. Такій владі закон не писаний, конституційні права і свободи людей — формальність, 
саме їх життя — дріб’язок. Прикладів  
того безліч. 
Все більше людей в Україні розуміють — треба змінювати систему влади, робити її 
підконтрольною громадянству, а владні рішення — прозорими і зрозумілими для всіх. Не можна 
і далі миритися з чварами між парламентом, президентом і урядом, між урядом і керівництвом 
регіонів, між місцевими радами і адміністраціями. Стан постійної інтриги робить владу 
неефективною, а в її представників убиває кращі людські і професійні якості. Плачевні наслідки 
такого управління навіть не дивують, бо з кожним роком все більше зростає дистанція між 
владою і народом, між людиною і державою. Так само не дивує падіння моралі в суспільстві, 
п’янство, злодійство. Чому дивуватись? — приклад показують «верхи». 
Далі так продовжуватись не може. Подолання такого стану можливе лише шляхом внесення 
невеликих змін  
у Конституцію, внаслідок чого обраний народом парламент формуватиме уряд. Вони будуть 
зв’язані взаємною довірою і відповідальністю перед виборцями, а Президент звільниться від 
функцій, які не під силу одній особі. На місцях люди самі обиратимуть керівників, в тому числі 
представників держави, аби ті знали, що вони служать закону, народу, своїм землякам, а не 
чиновнику «зверху». 
Зміни до Конституції підготовані, вони погоджені представниками більшості політичних партій, 
що мають свої фракції у Верховній Раді. З усього видно, що залежні від владного режиму 
депутати не пропустять ці зміни, як не дозволять розблокувати вже схвалені парламентом 
правові механізми розв’язання найгостріших політичних конфліктів. Без цих механізмів люди 
на вулиці кричатимуть про свої права, а влада вдаватиме, що вона глуха. Власне, такою вона і є 
в Україні. 
Наступна виборча кампанія відкриває можливість змінити ситуацію. Тому сприяють і суттєві 
уточнення у виборчий закон, вони передбачають вільний вибір громадян, нейтралізацію 
злочинного адмінресурсу. Проте режим не спить. Ті, хто в нинішніх неладах має бездонне 
джерело збагачення, хто фактично і є владою, вже поділили округи поміж своїми достойниками, 
приготувались до маніпуляцій з голосуванням, аби знову виборців пошити в дурні. 
Зашкодити тому може тільки єдність дій представників різних політичних сил, котрі розуміють 
загрозу диктатури. Поодинці ми не зможемо вибороти більшість у Верховній Раді, тим паче 
конституційну більшість. Але разом, об’єднавшись, ми можемо переконати майже кожного 
виборця, що альтернатива для нього одна: або ми, хто хоче і може змінити систему влади і 
змінити на краще життя людей, або вони — ті, хто хоче утвердження диктатури. 
Ми різні за ідеологією, баченням перспективи України. Але ми однаково відчуваємо небезпеку 
того, що чекає на суспільство і державу, якщо не зупинити зловісну загрозу. 
Давайте подумаємо про народ, а не про партії чи їх лідерів. Людям потрібна ясність вибору, 
надія на кращу перспективу. Вона — в єдності дій. 
Давайте домовимося про те, що йдемо на вибори одним блоком — представники партій за 
означенням: ліві, праві, центристи, щоб виборовши більшість у Верховній Раді, приступити до 
найважливішої справи — зміни системи влади. Системи, яка була б підконтрольною народу і 
діяла б в його інтересах. Така система влади вигідна найперше виборцям, кожному 
громадянину. З принципових питань, де у нас немає розбіжностей, ми знайдемо спільні 
рішення. Щодо проблем, котрі викликають протиріччя між нами (НАТО і Союз, статус мов, 
об’єкти приватизації тощо) на час виборчої кампанії накладемо  
табу, а в разі розгляду їх новим парламентом представники кожної партії зможуть голосувати 
незалежно, утворивши групи в складі єдиної фракції. Фракції, котра  
стане справжньою більшістю, що спирається на волю народу. 
Мова не йде про ідеологічні чи політичні компроміси, відступ від своїх переконань. Йдеться про 
створення технологічних умов подолання адмінресурсу. 
Ми, соціалісти, маємо свою політичну нішу, не раз перевірену підтримку виборців і переконані, 
що поставленої мети доб’ємося всупереч незаконним діям влади.  



Є такі сподівання і в партій та їх лідерів, до кого ми звертаємось. Але зламати підготовані 
владою і кланами злочинні конструкції можемо тільки спільно, не залишаючи маневру для 
противників закону і права. 
Спільна дія ще більше проявиться і в боротьбі за одномандатні округи. Йдеться врешті про 
можливість створення конституційної більшості в парламенті — політично багатобарвної, але 
здатної вирішити головне завдання: зберегти державу, гарантувати в ній стабільність, 
поступальний розвиток, захист прав людей, утворення засад демократії. 
Те, що ми пропонуємо, на перший пог 
ляд, здається неймовірним, фантастикою. Але уважний аналіз переконує, що це прагматичний, 
вигідний усім нам і вигідний народу варіант. Єдино правильний варіант у нинішніх умовах. 
Разом не допустимо клани у Верховну Раду! Разом зробимо Україну справді демократичною, 
правовою державою! 
 
Від імені 
Соціалістичної партії України О. Мороз» 
 
 
Треба сказати, що ніхто, окрім соціалістів, не підтримав ідею. Згодом, коли висловлені в 
декларації  
побоювання підтвердилися і залежність депутатського корпусу від Л. Кучми стала іще більшою, 
багато хто  
з депутатів шкодував, що не прислуховувався до пропозиції. 
Нині ситуація схожа, але партії вже сильніші і вибори проводяться за пропорційною системою. 
Блоки  
тепер не зайві, хоч фактор першого прізвища в списку залишається важливим. Проте важливіше 
«вцілити»  
в свою соціальну нішу, знайти власну електоральну  
базу. 
У лівих вона велика. Більше 70 % населення хочуть жити в суспільстві соціальної 
справедливості, в стані, який для нашої партії є програмною метою. А голосують… 
Соціологія підтверджує: за лівими партіями більше 30 % симпатій виборців. Ми часто 
переоцінюємо свої впливи на настрої виборців, вважаємо, що… нас знають. Ні, не так воно в 
дійсності, до того ж, громадяни нас не розрізняють. Тому рядок в бюлетені «блок лівих» був би 
дуже привабливим для виборців, і, справді, до третини голосів можна було б зібрати. 
В липні ми звернулись до комуністів з пропозицією про створення блоку, передбачивши в 
умовах блокування пропорції для складання списку на основі результатів виборів — 2007 (себто 
віддаючи помітну перевагу комуністам). Передбачили також і право кожної партійної групи у 
фракції голосувати так, як велить програма партії, лише з принципово важливих питаннях 
узгоджувати позиції. 
Чекаємо від комуністів відповіді. 
У березні 1998 року я виступав з подібною ініціативою. Тоді було проведене спільне засідання 
трьох фракцій: комуністів, соціалістів і селян. Комуністи були категоричними: «Нам, прежде 
чем объединяться, нужно четко ответить на три вопроса: социализм, советская власть, 
Советский Союз». На тому все і закінчилось. 
Як було у 2002 році, вже згадано. Чи підтримають комуністи ідею тепер? Маю підстави 
сумніватися. Сьогодні в їхній газеті читаю висловлювання одного з депутатів-комуністів на 
запитання щодо реагування на можливе підвищення прохідного бар’єру. Депутат (прізвища не 
названо, але ж газета партійна, отже, це — позиція) заспокоїв, мовляв, у такому разі візьмемо в 
блок Н. Вітренко і В. Волгу. Тут коментувати — лише час витрачати. Всі ж знають, що обидві 
структури — клони соціалістів, створені для знищення нашої партії. 
Дивуватися тому не слід, На час виборів комуністи  
і соціалісти — конкуренти. У них майже спільне електоральне поле. Виборці мають вибирати. 
Допомогти їм, звісно, потрібно. Але не проти іншої партії, а розширюючи коло прихильників 
своєю практичною діяльністю, ідеологією, програмними цілями. 
Вже кілька кампаній ми не чіпаємо комуністів критичним словом, хоч знайти за що критикувати 
— в нашій новітній історії це «діло техніки». Вони — нібито теж. Хіба що, ведучи агітацію у 
2007 році, скрізь заявляли, що вони «партія, яка ніколи і нікого не зраджувала…». Це так, «не 
зраджувала», але цей месидж посланий не раніше, а саме тоді, коли соціалістам приліпили 
ярлик «зрадників». Відповіді виборцям на заготовлені питання про соціалістів теж характерні: 
«…вони не пройдуть …ми будемо достойно представляти в парламенті лівих». Деякі публікації 



в їхніх газетах іноді були з такими нісенітницями, що доводилось телефонувати: «…ну, не 
можна ж так, це чиста брехня». Красномовний факт: в одному з останніх номерів партійної 
газети (200 тис. наклад) надрукована стаття поета і критика  
Лади Федоровської про чудову поему мого товариша Володимира Черепкова «Зрада». Хороша 
стаття, винятково актуальна тема, пов’язана з постаттю І. Мазепи.  
В статті без дозволу автора знято кілька речень, де автор дає гарну оцінку перекладу, 
зробленому… Олександром Морозом. А далі — без змін: «… оба текста…» (оригінал і переклад 
надруковані однією книжкою). 
Думаю, коментарі тут також зайві. 
Я навмисне торкаюся не дуже значних епізодів, бо розумію, що при співпраці кожна «шпилька» 
шкодить. Розумію також, що комуністи теж «в розробці влади». Як це робиться, видно із 
закритого документа, котрий потрапив нам ще у 1999 році (наводжу витяги мовою оригіналу). 
 
 
«К вопросу о выдвижении кандидата от КПУ 
Выдержки из плана президентской кампании Л. Кучмы «Миссия Президента», подготовленного 
группой Т. Сергейцева (г. Москва): 
Мы должны ясно и однозначно понимать, что единственный вариант второго тура, дающий нам 
стопроцентную гарантию успеха — это выход во второй тур совместно с П. Симоненко. В этом 
случае для нас происходит идеальное сочетание общеполитической специфики, персональной 
уязвимости оппонента и наших организационных возможностей… 
Опора Симоненко на плотную гомогенную, но узкую (не более 30 %) электоральную 
группировку переносит коллизию выборов из плоскости «протестный электорат против власти» 
в плоскость «коммунисты против не коммунистов», что впервые предоставляет действующему 
Президенту пространство для широкого политического маневра и переводит выборы в режим 
отработанных  
и доказавших свою эффективность технологических  
решений. 
Личные качества Симоненко… исключают возможность трансформации его в лидера 
протестного электората (в отличие от Е. Марчука и А. Мороза). Все социологические и 
социопсихологические исследования сентября–декабря 1998 гг. показывают, что во втором туре 
Симоненко может по максимуму удвоить результат первого тура (15–16 %)… 
Наличие П. Симоненко предоставляет нам ресурс достаточно дефицитной международной 
поддержки. Угроза Симоненко разрешает применять любые решения,  
в том числе и неадекватные законодательству, с чем международное сообщество вряд ли 
согласится по отношению к другим, не радикальным фигурам. 
Вторая миссия П. Симоненко — выбивание главного противника — А. Мороза и нейтрализация 
Е. Марчука путем блокирования его подходов к протестному восточно-украинскому 
электорату… 
Важнейшим моментом, который, учитывая инерцию КПУ, на 80 % обеспечит успех операции, 
является факт официального выдвижения… 
Для обеспечения необратимого выдвижения П. Симоненко предлагаются к проведению 
следующие мероприятия: 
— надо заставить элиту КПУ поверить в то, что у П. Симоненко есть шансы, необходимо во 
всех СМИ регулярно публиковать завышенные рейтинги П. Симоненко, проявлять к нему 
особое внимание…; 
— через наши агентурные возможности… внедрить тезис о катастрофических последствиях для 
КПУ в случае неучастия со своим кандидатом в президентских выборах, подкрепить 
материальными стимулами… 
Как страховочный вариант мы предлагаем использование режима подсчета голосов в 
следующем порядке: поскольку разрыв в 1-м туре между А. Морозом и П. Симоненко будет 
небольшим (5–6 %) ресурсы подсчета бросить не на поддержку Л. Кучмы, но на поддержку  
Симоненко, снять 3–4 % у Мороза, добавить Симоненко, что делает его выход во 2-й тур, а 
значит и нашу победу предрешенной.» 
 
В цьому документі привертає особливу увагу один аргумент — «ресурс подсчета голосов» — це 
і є той злочинний інструмент, яким режим Кучми пробивав місце своєму патрону у «двійці» 
після першого туру. Це той інструмент, який на виборах–2007 дав змогу зарахувати за владу 1 
млн 700 тис. голосів трудових емігрантів, котрі у виборах участі не брали. Суд відмовився 
розглядати за нашим поданням це очевидне порушення закону.  



Ті ж технології, ще до закінчення президентської кампанії 99 року радять Л. Кучмі (приводжу 
деякі тези для кращого розуміння методики боротьби з лівими:  
 
«Президенту Украины 
Кучме Л. Д. 
Аналитическая записка 
«О подготовке к выборам в Верховный Совет Украины». 
Уважаемый Леонид Данилович! 
Учитывая тот факт, что Ваша победа на предстоящих президентских выборах фактически 
предрешена, мы предлагаем Вам обратить внимание на подготовку к досрочным парламентским 
выборам в апреле-мае 2000 года. 
Необходимость такого акцента обосновывается следующими факторами: 
1. Главной причиной торможения реформ в Украине является позиция Верховного Совета. Его 
консерватизм и политическая заангажированность исключают создание реформистского 
законодательства и, таким образом, ставят под сомнение всю политику реформ. 
2. Актуальными остаются задачи ликвидации левой оппозиции и расширения политической 
поддержки Президента, избранного на второй срок. 
Необходимо учитывать, что выборы придется проводить по старому закону, то есть по 
пропорционально- 
мажоритарной схеме, так как трудно ожидать, чтобы распускаемый Верховный Совет 
удосужился изменить Закон. 
Расстановка сил в левом лагере изменится после президентских выборов следующим образом: 
— деморализованные результатами выборов, распадутся структуры Селянской партии А. 
Ткаченко, резко ослабнет Социалистическая партия А. Мороза; 
— начнутся серьезные конфликты в руководстве Коммунистической партии Украины, очень 
вероятны  
оргвыводы в отношении первого лица; 
— левый электорат будет психологически угнетен  
и деморализован, к тому же как по политическим, так  
и по другим причинам следует ожидать значительного его сокращения ко дню выборов: 
— в выгодной позиции будут находится Н. Витренко, а также другие управляемые левые 
партии и блоки. 
В целом после сокрушительного провала левых на президентских выборах, мы прогнозируем 
сокращение их электоральной ниши с 33–35 % до 24–26 %.  
Главной целью парламентских выборов будет уничтожение Компартии, как последней 
уцелевшей после президентских выборов левой структуры, что будет иметь далеко идущие 
стратегические политические последствия, в том числе, и ликвидацию коммунистической 
идеологии, как массово поддерживаемого явления. 
Очевидно, что главные усилия необходимо будет сосредоточить на пропорциональных выборах, 
так как практика показала, что бедные левые кандидаты не смогут противостоять бизнесменам 
на мажоритарных округах. 
Главное, что сможет окончательно отвернуть левый электорат от Компартии — это… 
объяснение, кто виноват в проигрыше президентских выборов… 
Основных позиций должно быть две: 
— именно руководство Компартии обеспечило невозможность выдвижения единого кандидата 
от левых сил; 
— зная, что П. Симоненко гарантированно проигрывает Л. Кучме, Администрация и 
избирательный штаб активно содействовали его продвижению во второй тур… 
Помимо того, что коммунисты вряд ли смогут дать убедительные объяснения своему электорату 
по поводу предательства народных интересов, возникает крайне пикантная и удачная массовая 
психологическая ситуация, когда руководство Компартии выступает, как обязательно будут 
говорить в народе, в виде «лохов, которых кинули втемную». Над ними должна смеяться вся 
страна, а смешной политик уже политиком не является. 
Благодаря таким разоблачениям мы проведем большую часть левого электората в состояние 
недоумения  
и недоверия. Очень важно будет своевременно предложить альтернативный выбор — вовремя 
«включить» Витренко: «Я вас предупреждала, что коммунисты — перерожденцы и предатели», 
возродить «Трудовую Украину» и Аграрную партию. 
Очень важно, чтобы освободившееся пространство не заняли Соцпартия и Селянская партия. 
Поэтому сразу же после президентских выборов необходимо приступить  



к превентивным мероприятиям, позволяющим ликвидировать эти структуры. 
Предварительный анализ показывает, что в результате таких действий представительство 
Компартии в Верховном Совете сократится до 8–10 %, что является допустимым с точки зрения 
процесса голосования, однако позволит и в дальнейшем говорить о неконструктивной позиции 
части парламента… 
Просим рассмотреть.» 
 
 
Кілька моментів з «Аналітичної записки» варто прокоментувати. 
Перше. Дострокові парламентські вибори весною 2000 р. (замість 2002 р.) організувати Л. Кучмі 
не вдалося. Він сподівався шляхом референдуму протиснути авторитарний варіант Конституції 
і, по-суті безпідставно, «намалювавши» підписи 3 млн «ініціаторів» (по 7 сек. на збір одного 
підпису, з відміткою паспорта та інших даних) 16 квітня провів «брехерендум». Аферу в 
парламенті згодом не пропустили, не зважаючи навіть на переворот, організований у Верховній 
Раді силами, які згодом називатимуть себе «демократичною опозицією», а пізніше 
«демократичною коаліцією». Зовні це виглядало як засідання у Народному домі, підробка 
печаток Верховної Ради, невідомо якими голосами звільнення О. Ткаченка і обрання І. Плюща, 
проведення на посаду прем'єра В. Ющенка. Тобто, весь букет криміналу, який ще доведеться 
аналізувати, і добре було б — в порядку слідства. 
Друге. «Превентивные мероприятия» для ліквідації Селянської і Соціалістичної партії легко 
спрацювали щодо СелПУ підкупом — посадою для керівника партії. Розкол СПУ не вдався, 
вийшла з І. Чижем маленька група соціалістів. Тоді весь арсенал «мероприятий» був кинутий на 
скандал довкола «замаху на Н. Вітренко». Теж нічого не вийшло, занадто білими нитками 
шилося звинувачення проти соціалістів, хоч п'ять років Сергій Іванченко безвинно відсидів у 
в'язниці. Така, як бачите, «демократія», такі «превентивные мероприятия». 
На мій погляд, блокування під час наступної кампанії можливе. Успіх буде тоді, коли воно буде 
свідомим, без розрахунку на витіснення з політичного середовища комуністами нас чи нами — 
комуністів. 
 
 
12. Вже не так довго до двадцятиліття новітньої історії України, тих перемін, які 
передували референдуму про незалежність. Ви весь час були в політичному середовищі, на 
«кухні», де готувалися важливі речі. І весь час опонували тим, хто, проявляючи національну 
свідомість, боровся за незалежність. Чому так було тоді і тепер, адже патріотизм є 
важливим фактором державотворення? 
В цьому питанні, вважаю, приклади з історії не лише сучасної України. Від княжої доби, 
козаччини, різноликої і на різних теренах одночасно гетьманщини і аж донині всяк по-своєму 
використовує високі слова «патріотизм», «незалежність», «права народу». 
Хто ж вони — патріоти? Якщо ми їх не знаємо, то рівнятися ні на кого, тоді це слово, як і 
згадані інші, використовується тими, хто хотів би, аби рівнялися на… них. На себе. Отут і вся 
біда, бо патріот в сучасній Україні частіше той, хто про свій патріотизм кричить,  
а коли того не робить, то шельмує інших, вважаючи, що має на це право, бо він, звісно, — 
«патріот». 
Ця характеристика людської поведінки побудована в Україні на антитезі, на насаджуваному 
антагонізмі, на ворожнечі. В тому причина багатьох невдач в давні  
і недалекі часи. І тепер також. Не без підстав виникає підозра, що занадто багато українських 
«патріотів» галасом про те намагаються відвоювати собі вигідну нішу, водночас прикриваючи 
свої гріхи. Це — політична кон'юнктура, обман, гріх. 
Хай негарно використовувати подібні приклади, але вважаю, що патріотом України була моя 
покійна мати. Вона все своє життя тяжко трудилася, тримала своєю працею сім'ю, любила її, 
любила своє село, наш край  
і жоден, хто знав її, ні разу не запримітив, аби вона  
кому-небудь заздрила. 
Знаю, що таких патріотів є мільйони. Створити їм умови для нормального життя — обов'язок 
патріотичної влади. Лише тоді патріотизм переростає в суспільне явище, стан суспільства. Його 
не можна зводити на злобі та ненависті до співгромадян, до сусідів також. Чвари у владі, 
зокрема, убивають паростки усіх високих почуттів щодо держави. Нам би за приклад у цьому 
сенсі взяти поляків, іспанців, французів. Сусідів — білорусів, росіян і грузин… Бо там бачимо 
принцип: «Ми — патріоти». У нас же: «Я — патріот, отже, інші — вороги». А коли таке 
правило вибирає собі представник влади, то це — один крок до самодурства. 



На початку 1991 року мене включили до складу ве- 
ликої делегації, котра два великодніх тижні провела  
в Штатах. Очолював делегацію Д.Павличко, нею опікувалась українська діаспора (можливо, не 
лише вона). На кожній зустрічі від делегації вручалися скромні сувеніри, красиві, тільки-но з 
друкарні відбитки «Декларації про державний суверенітет України». Я не звик займати в будь-
якому колективі відсторонену  
позицію, але тут, будучи єдиним представником біль- 
шості, мав змогу подивитися на моїх колег дещо збоку: на братів Горинів, Ларису Скорик, 
подружжя Чорноволів…, на тих, хто допомагав нам у спілкуванні: Юрка, Марту, Катерину 
(майбутню першу леді України). Скажу щиро, в окремі моменти заздрив по-доброму де- 
 
кому з моїх політичних опонентів, бо вони, здається, досягли мети, якій присвятили своє життя, 
свою боротьбу. Вона виявилась виправданою, і якщо навіть попередня біографія декого з них 
була не зовсім кришталевою, то на це не варто було б звертати увагу — висока мета, 
наближення до неї, як перед райськими вратами, виносила наверх саме здобутки чистої 
моральної якості. 
Одночасно в душі виникав притамований протест. Все моє життя було віддане служінню 
людям, це не красне слівце, а суть того, що робив — самовіддано, не шкодуючи себе, не 
додаючи уваги близьким, батькам зокрема. Чому ж інколи помічаю на собі зизі погляди, натяки 
недовіри, підозри? І від кого? Від тих, хто в минулий час повчав усіх, і мене також, вірності 
партії, інтернаціоналізму, радянському патріотизму. Так, я член Комуністичної партії, прийшов 
до її лав за переконаннями, не за посадами, у зрілому віці і робив усе для загальної справи так, 
як і має робити комуніст. І не шкодував (і тепер не шкодую) за свою партійність. Не було моє 
життя марним, і, хоч шляхи у нас різні, ворогами нам бути не слід, не варто… 
Днями я був на похоронах Аліни Петрівни Ведмідь, трагічна випадковість (сподіваюсь, що 
випадковість) забрала її життя. Я знав її більше тридцяти років. Красива людина, чистою душею 
красива. В складні часи розвитку інтенсивних технологій в сільському господарстві, в період 
недолугих реформ останнього десятиліття вона жила людськими клопотами, до останнього 
боролася за своїх земляків. І за Україну, як Герой Соціалістичної праці, депутат союзного і 
українського парламентів. Як комуніст. У кого ж язик повернувся б назвати її не патріотом? А 
знаходились, бо … комуніст. Пам'ятаємо поетичне: «О, русская земля! Когда б таких людей ты 
не рождала миру, заглохла б нива жизни!» Це про неї сказано, просто ті слова дочекалися її 
часу. Тепер і він минув, залишаючи слід від простого людського подвигу — подвигу вірності 
собі і людям, який і відбивається у тлі суспільного патріотизму. 
А Федір Трохимович Моргун, славу якого хотіли привласнити новітні «патріоти», бо він, 
бачите, відверто написав про голод 30-х. Але він написав, бо не міг не сказати гірку правду. І 
написав у тривозі за те, щоб подібні біди тепер не повторилися! 
Я перебираю в пам'яті образи моїх теперішніх однопартійців: Петра Петришина зі Львівщини, 
Анатолія Пачевського з Вінниччини, … Олексія Рябоконя з Полтавщини, Анатолія Борисенка з 
Київщини, Юрія Зубка зі столиці… Вони і є патріоти, і втричі більше, ніж інші, бо не лише 
люблять свою Вітчизну, але й борються за краще життя для її народу. 
Опонувати «борцям за незалежність» доводилося часто. Одна з причин вже названа: 
демонструючи свій патріотизм, вони всіх інших вважали ворогами, притягуючи де треба й не 
треба питання мови, УПА, Росії, голодомору, репресій. А ті ж — інші — були не ворогами, а 
просто іншими.  
Друга причина полягала в тому, що більшість із «патріотів» була безпорадною в питаннях 
державного будівництва і, ще більше, в господарських справах. На початку 90-х особливо було 
помітно, що вони боролись проти сільськогосподарської кооперації, колективних господарств, 
колективної власності, не пропонуючи нічого розумного взамін, аби лиш ліквідувати основу 
попереднього суспільного ладу. Кепкуючи над «…разрушим до основанья…», вони саме те і 
робили, умисно не згадуючи, що в «Інтернаціоналі» до основи руйнується «…весь мир 
насилья». Їхнє посилання на пропущений момент із люстрацією, заміною «колишніх комуняк» 
— звичайний блеф, бо власних кадрів не було і немає,  
а кадровою політикою їхнім провідникам займатися  
ніколи. 
Третя і, мабуть, головна причина зводилася до їх принизливого прислужування владі. Ні для 
кого ж не секрет, що режим Л. Кучми (як система влади) політично спирався на тих, хто бив 
себе в груди як «демократ»  
і «патріот». Кон'юнктурництво, конформізм, пристосуванство випирало з їхнього середовища 
тоді і тепер. Тепер ще більше, бо, одержавши доступ до влади, вони демонструють не 



патріотизм в дії, а звичайне угодовство, спрямоване в бік «начальства», і зневажливе ставлення 
до тих, хто «внизу». Це якраз те, що нищить державу, упосліджує закон, налаштовує громадян 
проти влади. 
Перелік причин можна продовжувати. Одна з них — політичне некрофільство та намагання 
переписувати історію. На цій основі ми не змогли б зійтися. Історію треба знати, а не 
підправляти під нинішню ситуацію. Якщо ми дбаємо про державу, про її історію нинішню  
і майбутню, то треба дбати про людину. Якщо на те не здатні, то все зводиться до імітації 
державництва, знесення пам'ятників, перейменування вулиць, переслідування за погляди, за те, 
що людина просто має свою думку, не прислужується, не гнеться. Зводиться до вручення 
нагород за темні справи і невручення їх заслуженим людям. Минулого року, наприклад, 
проігнороване представлення на здобуття Шевченківської премії колективу Донецького 
оперного театру за постановку протягом сезону шести (!) українських вистав, в т. ч. опери К. 
Данькевича «Богдан Хмельницький». Чому? Адже краща в Україні трупа, кращий в Україні 
художній керівник і диригент Василь Василенко, на чолі театру знаменитість світового рівня — 
Вадим Писарєв, колектив театру везе за кордон українське глибоке мистецтво,  
не «…спагеті в Італію», як люблять висловлюватись донецькі митці. Ким проігноровано 
представлення? «Патріотами» з комітету по державних преміях. Лауреатом став хороший 
київський хор, але ж хор і опера — речі незрівнянні. Одна, мабуть, причина — театр з Донецька. 
Нехай там українські вистави ідуть з аншлагом, але ж… не «патріоти». 
Не хотів би згущати фарби, але мушу сказати, що утвердженню патріотизму і консолідації 
суспільства шкодять якраз ура-патріоти. Поміркуйте самі, що краще — спускати в кожну школу 
формуляри про переведення викладання усіх предметів українською чи укомплектування шкіл 
комп'ютерними класами, з допомогою яких легше освоювати і українську мову, і російську, і 
англійську. Отож, минулого року школи одержали більше 3-х тисяч комп'ютерних класів, а 
нинішнього — численні вказівки щодо мови. Ті ж «патріоти» запровадили, часто безграмотний, 
переклад українською російських фільмів та концертних передач. Це звичайнісінький 
примітивізм. 
Чимало справжніх патріотів відчувають фальшивість псевдопатріотизму у багатьох його носіїв. 
Їх, справжніх, часто відсторонюють від політики, намагаються не примічати. І тим більше, 
слово щирих борців за майбутнє України живе, воно робить свою справу. Я знаю  
багатьох із них, для прикладу ж згадаю Ларису Скорик. Інтелігент, рідкісний професіонал, 
професор, педагог, полеміст, публіцист і … в усьому віддана Батьківщині.  
З такими людьми можна вести дискусію, можна знаходити компроміс, бо є довкола чого його 
шукати. Бо  
в центрі різних переконань таких людей лежить любов до України. Справжня, не показна 
любов. 
 
13. Соціологія свідчить, що на передвиборні програми партій виборці зважають менше, 
ніж на прізвища їх лідерів. Чому так виходить і що цікавого для громадян може запропонувати 
Соціалістична партія, ідучи на нові вибори? 
Кожна партія в своїх передвиборних програмах намагається сподобатися виборцям. Оскільки те, 
що людям подобається, відноситься здебільше до соціальної сфери, то й виходить, що програми 
всіх партій соціально зорієнтовані і тому подібні одна до одної. Складається враження, що всі 
вони — відбиток програми СПУ. Але для нас соціальний захист людей, основи соціальної 
справедливості, права людей — зміст партійної Програми, предмет постійної уваги партії, для 
інших — це передвиборне гасло, про яке забувають на другий день після голосування. 
Що людей турбує найбільше? Невпевненість у завтрашньому дні, безробіття, низькі зарплати, 
пенсії і стипендії, зростання цін, недоступність медичної допомоги. Це перше коло людських 
клопотів. Наступне стосується економічних та соціальних проблем (ціни на енергоносії, тарифи, 
податки, реєстрація підприємницьких структур, організація закупівель, доля землі, 
працевлаштування молоді, житлові потреби…). В наступних колах проблем знаходяться мова, 
віра, НАТО, міждержавні стосунки («щоб не було війни»), екологія, стан військових, 
бюджетників. 
Тому кожна партія чи блок, обіцяють добитися створення робочих місць, зростання зарплати, 
збереження пільг …словом, щоб не дуже тяжко робити, мало що змінювати і добре жити. В 
сукупності це іноді оформлюється в інтригуючу обгортку на зразок «Українського прориву», 
всередині тієї обгортки — порожньо. А й справді, не запише ж ніхто в програму щире бажання 
взяти владу в руки, з її допомогою сісти на енергетичні потоки, «на трубу», зокрема, витіснити 
звідти конкурентів-посередників і замінити їх своїми. В сфері закупок за бюджетний кошт (для 
потреб медицини, освіти, армії, комунальної сфери, екології, енергетики, транспорту…), де 



обороти вимірюються сотнями мільярдів народних грошей, зробити «дахи» із своїх людей у 
владі, налагодити «відкати», щоб красти по-крупному. А щоб людей це не турбувало і ніхто із 
занадто активних «відкатників» не «сів», вірних соратників треба направити в міліцію, митну і 
податкову службу, в Антимонопольний комітет, взяти в руки Фонд держмайна та докрасти те 
що ще не докрадено. Треба передбачити, щоб надійно працювала злочинна схема повернення 
ПДВ, коли через підставні фірми-одноденки по 10–15 разів бюджет розраховується за одну і ту 
ж експортну операцію, відтягуючи в злодійську кишеню зі злиденного бюджету щороку 20–30 
мільярдів гривень. Я трьом прем'єрам пропонував способи латання цієї дірки в бюджеті, 
рекомендував порядних спеціалістів, керівники раділи  
з такої державної вигоди і за два-три тижні… переставали цікавитись темою. Точно, як в 
анекдоті про прокурора: «— Ви чому кримінальну справу припинили? — Припинили, бо на 
мене вийшли». 
Не напише ніхто у програмі про афери з курсом валют, коли виробництво втрачає сотні 
мільйонів виручки, а певні банки за ніч астрономічно збагачуються. Так само до пори 
мовчатимуть зацікавлені в імпортних операціях і лише після отримання влади накидають 
населенню локшини на вуха про зниження цін, наприклад, на м'ясо шляхом імпорту дешевшої 
продукції. Справді, завозять дешевше… для імпортера, але в магазині ця (дешевша, бо 
другосортна) продукція йде по складених раніше цінах і посередник — потрібний владі 
імпортер — на зростанні свого приватного банківського рахунку відчуває «Український 
прорив». Від того втрачає власний виробник, згортаючи діяльність українських підприємств, 
звільняючи з роботи сотні і тисячі українців, але те владців не турбує. Влада тимчасово 
потрапила до рук, на обмані і підкупі виборця, тому  
й ставлення до неї споживацьке: вихопити що мож- 
на і «рвати кігті»… Щоб люди на це менше зважали, треба напустити їм туману про НАТО, 
мову, героїв УПА. «подвиги» Мазепи і Виговського, створення державою помісної церкви, про 
отруєння і зради, європейський вибір і фантастичні досягнення. Хоч перекладай українською 
«Жить стало лучше, жить стало веселей». 
Така в нас дійсність. Будемо відвертими: таку її заслужили виборці, котрі не чують тверезої 
оцінки того, що відбувається, не вникають в суть того, що пропонують і що роблять соціалісти. 
З чим підемо ми до виборців тепер? 
Ми провели позачерговий з'їзд партії, на якому схвалили програму «Справедлива Україна». 24 
розділи цього документа дають відповіді щодо ставлення соціалістів до усіх напрямів 
суспільного життя. Ми в кожній області провели навчання, більше 10 тисяч акти- 
вістів одержали додаткову інформацію про суть на- 
ших пропозицій і методику донесення їх до виборців, взяли участь в рольових іграх, 
наближених до реальних обставин. 
Можна без перебільшення сказати: активісти партії спокійно і переконливо дадуть відповідь на 
кожне питання, що хвилює виборця, пояснять ставлення соціалістів до всіх проблем, які нині 
турбують народ. 
Наш досвід тим часом переконує, що для досягнення успіху мало вести розмову про бачення 
соціалістів  
з того чи іншого приводу. Виборців цікавлять конкретні справи. Ми ж своє завдання бачимо в 
організації громадян на захист їхніх же інтересів. Це, на мій  
погляд, вище завдання для будь-якої партії лівого спрямування, котра прагне довіри громадян, 
розраховує  
на підтримку виборців. Для нинішньої України це найважливіше — переконати людей у тому, 
що вони можуть відстояти свої права, здатні змусити владу займатися їхніми проблемами. Для 
цього вибрали кілька напрямів, де наша організаційна, роз'яснювальна, консультативна та 
кадрова робота може бути корисною людям. 
До чого те все зводиться хоч би в загальних рисах? 
Ми зайнялися організацією мешканців гуртожитків на захист їхніх прав. В Україні більше 70 
тисяч гуртожитків, в них проживають майже 2 мільйони людей. Вони позбавлені багатьох прав. 
Окрім того, всупереч законодавству, під час приватизації частина гуртожитків потрапила в 
статутні фонди підприємств і вони стали приватною власністю нових хазяїв. Їх будівлі, як 
правило, знаходяться в центральних частинах міст, де високу вартість має земля, де вигідно 
розмістити казино, збудувати висотний будинок тощо. Мешканці гуртожитків в реалізації таких 
задумів зайві, але і прав  
у них — ніяких немає. Владі вони — теж зайвий клопіт. Суди їх не захищають, бо, як 
переконався на собі Анатолій Чорнобай з Донецька, закон на «зеленій» стороні. Боротьба за 
приміщення, за землю в містах — джерело неприкритої шаленої корупції. В Києві, за кілька 



кроків від Центрального стадіону, гуртожиток на 2200 квадратних метрів «проданий» власнику 
за 188 тисяч… гривень. Ціна занижена приблизно в 100 разів. І вже двічі перепроданий разом з 
мешканцями. 
Чи треба тут щось коментувати і пояснювати, чому суди раз за разом повертають скарги 
мешканців на «повторний розгляд»? Працює «зелений» бік справи. Хто не жив сім'єю у 
гуртожитку, тому важко зрозуміти стан безправності їх мешканців та ще у наш час. Як би не 
жилося господарю у власній квартирі чи приватному будинку, він почувається захищеним. «Он 
мій дім, мій паркан, моя собака,» — говорила Галина Стець  
з Житомира. «А що у тих, хто вже і внуків надбав у тимчасовому житлі?»  
Ми знаходимо юридичні підстави для захисту цих людей, вони за нашою допомогою створюють 
товариства споживачів комунальних послуг або кооперативи  
і стаючи юридичними особами, одержують передбачені законом права на своє помешкання, на 
господарську діяльність, впорядкування розрахунків з комунальними службами, на оформлення 
своїх дітей у школу, дитячий садок. 
Подібні проблеми виникають і в комунальному житлі, в будинках, зведених кооперативним 
способом, в приватному секторі, власне в усьому житловому секторі. Робота, яку ми розпочали, 
означає реалізацію прав мешканців на управління і розпорядження своїм майном, 
прибудинковою територією, вбудованими-прибудованими приміщеннями. Вони можуть 
укладати договори на надання послуг, самі сплачувати за них, позбуваючись при тому зайвих 
посередників, ЖЕКів  
у тому числі. Люди можуть самі, організувавшись, захистити свої інтереси і права, одержувати 
якісні послуги за меншу плату. Такий, сподіваюсь, шлях до реформи ЖКГ. Це не лише реальні 
кроки соціалістів на захист конституційних прав громадян, на організацію їх для такого захисту. 
Це і практичне формування громадянина — господаря власної долі, — основи громадянського 
суспільства. 
Давно слід знайти механізм захисту інтересів власників земельних паїв. Маємо різні блоки 
взаємозв'язаних пропозицій. Проте всі вони можливі при продуманому законодавчому 
супроводі. Те, що діється сьогодні із землею сільськогосподарського призначення, з лісами та 
водними ресурсами, не можна інакше назвати, як самознищення держави під орудою державної 
влади. Доки ідуть суперечки щодо окремих питань АПК, земля розтягується латифундистами і 
готується на вторинний ринок. Щоб сліди замести і… щоб Україна позбулася свого 
найбільшого багатства. 
Цю дискусію можна вести до безкінечності. Але на окремих її моментах варто зупинитися. По-
перше, наша земля дорога, дорожчатиме завжди. Пустити її сьогодні в товарний обіг — значить 
втратити і землю, і державу. По-друге, фінансову економічну ситуацію в світі та її розвиток 
великою мірою визначає емісійний долар. Урівноважити його в світі можна єдиним товаром —  
землею. Українською землею, іншої немає. Саме тому йде шалена агітація за продаж землі, а 
наші правителі — трубадури такої перспективи, бо знають, наскільки  
в тому зацікавлені «наставники». По-третє, земля — специфічний засіб виробництва і, до того 
ж, загальнонародна власність. У такому випадку вона має приносити дохід тому, хто на ній 
працює і повинна давати вигоду всьому населенню. Тому обов'язково треба забезпечити 
правильне використання механізму земельної ренти. Так, земля ніколи не дешевшає. Її вартість 
повинна відбиватися в ціні продукції, вирощеній на полях і фермах. Чи означає це 
подорожчання хліба і «до хліба»? Так. Але влада (уряд найперше) повинні запропонувати таку 
реформу політики цін, зарплат і соціальних виплат, щоб вивести економічний оборот в АПК на 
європейські параметри. Без того, працюючи на землі, людина завжди буде в програші, тікатиме 
від землі, із села. Маючи таке казкове багатство, ми не можемо ним скористатись для 
задоволення потреб людей у медицині, освіті, на здійснення державної політики щодо 
природокористування, захисту довкілля, в цілому на підвищення добробуту людей. З тим не 
можна миритися. 
Хтось може заперечити, мовляв, це фантастика, нездійснена пропозиція. Чому? Змогли ж 
змінити ціну на дизпаливо з 6 копійок за 1 кг до 7 гривень, тобто більше як у 100 разів. Змогли, 
бо це торкалося приватного інтересу нафтотрейдерів, які раптом стали власниками природних 
багатств. З ціною, яка перевищила світові, вони влізли в систему залежностей «ціни-доходи», не 
дуже переймаючись тим, як це сприймається споживачами, як змінює структуру собівартості 
величезної групи товарів. 
Так треба вчинити з хлібом, м'ясом та іншими товарами тільки під керівництвом і під контролем 
влади. Свого часу, коли прем'єром був В. Фокін, я запропонував уряду варіант реформи цін і 
доходів, взявши за масштаб 1 кг хліба. Вітольд Павлович, дякуючи за пропозиції для уряду, 



пройшов через зал засідань до «першого мікрофону», де було моє місце, і дещо картинно потис 
мені руку. Визнання було приємним, хоч потиском усе і закінчилося. 
В умовах (безповоротного, на жаль) розвалу сільськогосподарського виробництва і 
налаштованості «крутих» на придбання землі, начебто невчасно згадувати про господарювання 
на ній. Можна й не згадувати, але дійсність змусить згадати. 
Тільки не треба бідкатись, що «так воно трапилось». Ні, так було задумано. Нашу владу «вели» 
до краху АПК. 
Наприкінці 1994 року новий президент Л. Кучма проводив зустріч, присвячену реформуванню 
АПК. В аудиторії інституту Міжнародних відносин зібрались представники виробництва, вчені, 
урядовці. Мене забули запросити, але я приїхав теж. 
Л. Кучма зачитував доповідь, здалося мені, вперше побачивши текст. За цей час я уважно 
ознайомився  
з «методичними рекомендаціями», котрі були в основі доповіді і попросив слова в обговоренні. 
— Майже все, про що тут йдеться, можна брати до уваги, — приблизно так висловився я, — 
тільки треба розуміти, що вас зібрали, аби схвалити п. 13 «рекомендацій». Все інше — дрібниці. 
А п. 13 стосується продажу землі, паювання. Хочемо втратити землю, розвалити виробництво 
— підтримайте авторів методички. Тільки де вони?, — В брошурі навіть не встигли виправити 
вихідні дані. Вони надруковані англійською. 
В перерві ті, хто писав доповідь, навперейми робили компліменти президенту. «Прийом давній, 
— подумалось, — можна було ще й конспектувати так, щоб доповідач помітив». 
Пили чай, каву. Перший віце-прем'єр П. Лазаренко, недавно призначений на посаду, хотів 
підтримати Л. Кучму, нібито опонуючи мені. 
— От ми в Дніпропетровській області…, — розповідав він. Там справді суттєво зросли 
показники в АПК, люди це відчули. З'явилися господарства, організовані по-новому, до того 
доклав рук губернатор Лазаренко. 
— Павло Іванович, — звернувся я, розуміючи делікатність ситуації для нього, — а земля в 
Дніпропетровській області продається? 
— Ні. 
— То можна ефективно організовувати справу без торгівлі землею? Робіть це тепер в усій 
державі. 
Л. Кучма не любив заперечень та ще й перед аудиторією. Видно, мої слова з трибуни його 
зачепили. Він чомусь використав щемливий аргумент: 
— Моя мати горбатилася в колгоспі все життя. В селі ні доріг, ні води, ні клубу… 
— Леоніде Даниловичу, правда Ваша. Моя покійна мати теж скалічила на такій же роботі. А 
знаєте, чому так в селі було, а в багатьох є і сьогодні? — ми дивилися очі в очі, — Бо ми ракети 
робили найкращі в світі! На те йшли всі ресурси. А якби ми культиватори та сівалки робили не 
із ст. 3, а з легованої, як німці, та двигуни і обладнання було як у них, то й життя в селі  
було б іншим. 
Не думаю, що та дискусія стримала Л. Кучму. Незабаром був виданий указ про реформу в АПК, 
а через чималий період розпочалося сумнівне за змістом паювання. Проте кілька разів, 
розуміючи небезпеку запуску землі в оборот, Л. Кучма підписував мораторії на її продаж, 
остерігався наслідків. 
Нинішня влада, схоже, нічого не боїться. Так бу- 
ває або коли все знаєш, або — нічого. Або, що ймовірніше, — під чужим впливом, коли маєш 
обмежений термін на виконання замовлення. 
Для інтерв'ю це величезна тема, її треба розкривати в окремому матеріалі. Але деякі елементи 
політики СПУ щодо розвитку АПК варто повторити. А саме. 
1. Не можна перетворювати землю сільськогосподарського призначення в товар. Для України це 
абсурдний шлях, а в нинішніх умовах це абсурд подвійний. 
2. Ефект і сьогодні забезпечують господарства, де зберегли попередні, колективні форми 
господарювання, тільки в такому разі можна покладатись на індустріалізацію в землеробстві, 
без чого земля залишиться без господаря, а продуктивність праці — низькою. І хоч ця форма, 
сприйнята своєю в Східній Німеччині, показала вищу ефективність порівняно зі стандартними 
фермерськими господарствами, наші «реформатори» продовжують по інерції дудіти: «Фермер 
нас нагодує». Нагодує, на десятій частині угідь. Тільки треба подивитись, як йому доводиться 
викручуватися, держава відвернулася не лише від власника паю. 
3. Оренда — форма поєднання інтересів власника  
і користувача — дозволяє по-різному організовувати виробництво (ТОВ, кооператив, 
фермерське господарство, акціонерне товариство, аграрне утворення, коли інвестор об'єднує 
великі масиви земель). У всіх типах господарств власник земельного паю обділений у 



можливості брати участь у розподілі прибутку. У справедливому розподілі, який був би 
пропорційним розміру паю. В кожному випадку дискусії з цього приводу закінчуються не на 
користь власника паю, бо він одноосібно виступає проти системи, а тому приречений на 
неуспіх. Зарадити такому становищу можна, створивши споживчі товариства або кооперативи 
власників земельних паїв. Тоді на законній підставі при вирішенні різних питань, в т. ч. спірних, 
з системою змагатиметься не одинока людина, а юридична особа. Це принципово змінює 
ситуацію, дає надію селянину захистити свої права. Кажу про це, маючи на увазі, що паювання 
землі «по-кучмівськи» та відповідно до непроголосованого в парламенті Земельного кодексу 
проведено не для того, щоб дати людям землю, а для того, щоб відібрати її в них. 
Мине час, і всі переконаються, що інструмент оренди відкриває величезні можливості для 
ефективного використання землі, контролю за її родючістю, для інвестування в землю і 
кредитування виробництва, не перетворюючи землю в предмет купівлі-продажу. 
Знаю, що частина селян можуть не погоджуватися зі мною. Особливо тих, котрі проживають у 
приміській зоні. Там ціни високі, спокуса величезна. Мовляв, що то за власність, якою не можна 
розпорядитися? Таке буває. Адже земля — загальнонародна власність, але народ — власник — 
її не продає. І… ніхто не вважає це несправедливим. Народ, таким чином, — власник без права 
розпорядження, чому ж тоді індивід — частина народу — повинен мати право більше, ніж 
народ? 
Це не софістика, не словесні викрутаси, бо землю не можна ставити в порівняння з будь-яким 
товаром,  
з будь-яким засобом виробництва, з будь-яким предметом права власності. Для України це 
принципово важливо, бо втрата права народу на землю означатиме зселення селян із землі та, 
врешті, втрату державності. 
4. Кооперація, сільськогосподарська кооперація — ще один інструмент для порятунку села і 
держави, для захисту інтересів селянина. 
Можливості кооперації величезні, але нинішній владі вони ні до чого, вона зайнята іншим. 
Приведу лише маленький штрих до загальної картини застосування кооперації, аби доступніше 
змалювати її значення. Чи бачив хто-небудь упродовж років незалежності, щоб у місті на базарі 
хтось із селян продавав свою продукцію? Ні, він не має доступу до можливості скористатись 
прибутком, створеним власними руками і головою. Він не має доступу до збуту плодів своєї 
праці, покупець не може придбати товар за реальною ціною.  
 
І виробник, і покупець збагачують посередника, а по суті здирника. 
Кооперація може зняти цю несправедливість. 
5. Підтримка сільгоспвиробництва державою — багатолітній предмет суперечок в Україні між 
ура-реформаторами, котрі хліб бачили лише на столі, і тими, хто розуміє селянську працю. 
Готуючи документи для співпраці в рамках СОТ, наші представники, схоже, не звертали увагу 
на те, що правила СОТ складалися під диктовку бізнесу. Складалися тривалий час, коли на 
кожній ланці процесу (вирощування — переробка — реалізація) держава створювала умови і 
контролювала їх дотримання, так, щоб усі, хто був у цьому процесі (а це, власне, весь народ) не 
почувалися обділеними. І там, де об'єктивні затрати не дозволяли мати вигоду, держава її 
забезпечувала дотаціями, пільговими кредитами, цінами. 
Вигадувати в цій справі якесь прошкування —  
означає просто дурити людей, грабувати тих, хто трудиться на землі і тих, хто платить за 
продукти хар- 
чування. 
Отже, позиція соціалістів залишається незмінною: земля не продається, крупнотоварне 
виробництво домінує, оренда, кооперація і підтримка з боку держави використовуються як 
інструменти ефективності виробництва. 
На ХIV з'їзді партії з цього приводу прийнята розгорнута постанова. Її треба втілити в життя. 
Іншого шляху, корисного людям і державі, не існує. 
Ще одну стратегічну мету можна досягти, володіючи таким незамінним багатством, як родючі 
землі України. Загальновідомо, що однією з найгостріших проблем цивілізації є масове 
недоїдання. Чому б державній владі гучніше не постукати в двері ООН та інших міжнародних 
організацій і запропонувати спеціальну програму зняття голодного зашморгу з великої частки 
людства? Зробити це з використанням української землі. Тільки так можна вирішити проблему 
голоду. Це важче, ніж приплескувати деклараціям про ПДЧ, дражнити сусідів дочасними 
розмовами про базування флоту тощо. Але це благородна мета, що знімає багато вузьких місць  
в Україні. Такий результат можливий, коли влада буде справді українська, патріотична, 
консолідована, професійна. По суті — соціалістична. 



Такої поки що немає. 
Із землею поряд знаходиться винятково важлива тема довкілля, зокрема лісів. В усіх 
передвиборних документах партії ця тема присутня. Розглядати її треба ширше, зважаючи і на 
глобальні проблеми взаємин людини і природи. 
Покійний Федір Трохимович Моргун, полтавчанин, перший і останній міністр екології Союзу 
РСР, фундатор безплужного обробітку ґрунту, взагалі унікальна людина не один раз 
аргументовано доводив, що в Україні треба засадити лісами не менше 10–12 млн гектарів землі. 
Під час зустрічей у своїй першій виборчій кампанії, я знаходив підтримку у тисяч людей — 
механізаторів, тваринників, учителів. Всі вони пам'ятали часи, коли біля кожного села живі ще 
були річечки, били джерела, зеленіли левади. За кілька десятиліть інтенсифікації обробітку 
ґрунтів, оранки нижче урізу річок і водоймищ привели до запустіння природи. Зовсім  
видозмінилися ландшафти правобережжя Дніпра,  
Сули, Росі, Десни, Південного Бугу… Ситуацію дещо рятують лісосмуги — рештки 
сталінського плану перетворення природи, які люди нищать, перетворюють  
на смітники. Гірко визнавати, але об'їхавши (і не раз) всю Україну, я ніде не зустрів прикладів 
бережливого ставлення до природи, до околиць міст і сіл, до лугів, левад, посадок і лісів. Ніби 
тінь тимчасовців тисне на людей, визначає їхню поведінку, звички, традиції. Раніше ще якось 
придумувалось виправдання: скло, картон, метал… Щось перейде у землю, зіржавіє. А тепер? 
Пластик нікуди не дінеться. Подивіться, що робиться навесні в кущах на берегах озер і річок 
після любителів пікніків. 
Можу обурюватися, бо за все своє життя і сам, і з друзями нічого подібного не вчинив. Але від 
того не легше. Вигляньте з вікна поїзда, коли ще листя не розпустилося. Рейки біжать по… 
смітнику. Він обабіч залізничного насипу, а в лісосмузі… — один жах. Ми в «квітучій», 
«зеленій», «найкрасивішій» Україні живемо на смітнику. Створеному нами самими. І, що 
важливо, тут уже не влада винна. Хіба — відсутність влади. Адже не дозволила б влада, якщо 
вона є, перетворити в дачні масиви (хоча які там «дачні» — в палацові міста) рекреаційну зону 
вздовж Дніпра, знищити нерестилища риби і місця гніздування птахів. Водні і болотні тварини 
гинуть, переселяються туди, де не гуркоче бульдозер і не плюскотить земснаряд, живуть тісно. 
На всьому березі озера Конча тепер вирізані 20–30-літні дуби і осики. То зігнані з попередніх 
місць бобри змушені облаштовуватися там, де природа їх не витримає. 
Років двадцять тому, працюючи в Київському обкомі КПУ, розглядав скаргу письменників — 
союзних і республіканських депутатів щодо нібито неправомірної забудови дачами території 
довкола протипаводкової дамби і каналу. Але там будувати можна було — земля не освоєна, 
пустир, та й будувались справді дачі. Чому же тепер мовчимо? Пропонував прем'єрам, В. 
Ющенку говорив: «Давайте припинимо нищення хоч би  
заповідної зони. А ми паралельно ще закони жорстокіші зробимо, бо дохазяйнуємось до 
ручки…» Реакція  
відома. 
Це ж лише про один куточок України йдеться. А хіба в інших місцях інакше: в Карпатах, в 
Криму, на Поділлі, в Таврії? А поряд приклади — Австрія, Угорщина, Німеччина… Там людина 
живе в злагоді з природою, як її частина, а не як її цар. Лихий цар, коли йдеться про Україну. 
Сподіваюсь, що по нашій програмі виборці зможуть нас відрізняти з поміж інших партій. Крім 
згаданого, ми запропонуємо шлях до розв'язування негараздів  
у комунальному господарстві, концепції реформи правоохоронної служби, молодіжної 
політики. Залишається нереалізованою наша комплексна програма розвитку промисловості в 
Україні. Цей документ розроблений керівниками виробництв, ученими і спеціалістами. Він 
апробований на низці регіональних нарад з виробниками і одержав від них високу оцінку. 
Шкода, що владі він не потрібен, адже там не йдеться про продовження перерозподілу 
власності. Це сьогодні перший інтерес влади. Іноді здається — єдиний. 
А ділити вже майже нічого. Схоже, зовсім незабаром завершиться нинішній етап української 
історії і новій владі доведеться братися за тяжку справу: із хаотичних фрагментів економіки, 
суспільних взаємин, інститутів влади, зорієнтованих на ситуативні завдання, зводити все-таки 
українську державу. 
В тій справі витребуваними будуть розробки та ідеї СПУ — чи не єдиної державницької партії 
за своєю суттю. 
За багато років у політиці, займаючись партією, я не раз переконувався у живучості ленінських 
постанов щодо партійного будівництва. Та й не лише я. Всі партії до сьогодні організаційно-
партійну роботу вибудовують, практично копіюючи підходи партії більшовиків. 
Мені запам'ятався влучний вислів В. С. Чорномирдіна під час зустрічі з ним у Москві, коли він 
був іще Прем'єр-міністром РФ: 



— Ми яку партію не створюємо, в результаті виходить КПРС. 
Сприйнявши цей вислів за жарт, переповівши його не раз, я з власного досвіду переконуюсь, що 
сказане Віктором Степановичем — дійсність, навіть закономірність. 
В чому причина такого явища? Вона в тому, що В. І. Ленін створював партію для захоплення 
влади, але здійснивши такий задум, зробив із партії (уже зусиллями Й. Сталіна) інструмент і 
інститут влади. Там не потрібно було «ні великого почину», ні «живої творчості мас», ні 
«змички міста із селом», ні… багато чого іншого, що передбачало залучення до самоорганізації 
життя всього суспільства. Створювався інститут головний і… єдиний. Можна приводити зразки 
ефективності функціонування такого партійного інституту, можна його критикувати. Але 
важливіше зробити висновок з досвіду будівництва відносин: партія як владний інститут і член 
цієї партії. Думаю, тут приховується багато коренів нинішніх і партійних, і суспільних проблем. 
Одержавлення партії привело до «єдиномислія», але не до однакових думок серед членів партії. 
Вони на своїх зборах здебільше висловлювали підтримку «керівній і спрямовуючій силі», 
забуваючи, що вони — та сила і є, і що її реальна потуга залежить від зусиль кожного, від 
активної громадянської позиції. Всі ці речі не я придумав, вони пропагувалися в тій — і моїй 
теж — партії десятиліттями, але й десятиліттями в поведінці  
і світосприйнятті мільйонів партійців утверджувалось пасивне споглядання влади, якій треба… 
вірити. Вірити, бо вона — партія, бо вона — влада. 
Чим закінчилося — знають усі. Але не всі розуміють, що не зовнішні сили, не план Далласа, не 
конкуренція  
з «суспільством споживання» зруйнували Союз і партію. Зруйнувала сама партія. Вона не могла 
нічого протиставити руйнівним процесам, не навчена була тому, не мала жодного досвіду 
протидії. 
Сьогодні ситуація для партії при владі принципово змінилася. Вона піддається повсюдній 
критиці і — що не краще — їй не вірять. Владі не вірять, бо яка вона насправді і чий інтерес 
відстоює, люди розібралися.  
А що всередині партії? Як сьогодні почуваються її члени? Причому, члени всіх партій. Якщо 
«його» партія при владі, то ставлення таке, як було у комуністів до влади і до партії за 
радянських часів. (Гіпотетично вважаємо, що партія влади — не масовка, як нині є, а створена 
на переконаннях, на ідеології). А якщо партія  
в опозиції? Ставлення членів партії до влади зрозуміле, але й до своїх партійних обов'язків — бо 
на тому партія і має триматися — пасивне, як правило, споглядальне. Такі стереотипи 
партійного життя тривкі, їх потрібно викорінити. Інакше партія не має перспективи, отже, вона 
не потрібна. 
У читача, активіста партії, зокрема, може виникнути підозра, що автор хоче перекласти вину за 
неефективну роботу партії на її членів. Ні, йдеться про інше: про обов'язок керівних ланок партії 
так перебудувати її роботу, так налаштувати взаємини всередині партії, щоб кожен її член 
постійно відчував свою необхідність партії, свою витребуваність, що через партію він сам 
впливає на розвиток суспільства. Це головне завдання, а не прихід до влади, не протидія 
опонентам. Все це прийде слідом майже автоматично, якщо вирішиться головне завдання — 
відчуття відповідальності за партію кожним її членом. 
Досягти такого стану в партії надзвичайно складно, адже стереотипи, повторюю, тривкі. І серед 
керівного складу, штатних і позаштатних активістів, і серед партійного загалу. В керівництві 
панацеєю проти неуспіху може здатись продумане гасло, заклик, критика владних рішень, 
вдалий (і частий) виступ на телебаченні, або організованому мітингу і т. д. Все це має 
позитивний ефект, і ним потрібно розумно користуватись. Але набагато важливіше і 
ефективніше з допомогою членів партії організувати громадян на захист (ними ж!) їхніх прав і 
свобод. Це якісно інша робота, якій треба учитись самим і учити громадян. Потрібен вищий 
рівень знань членів партії хоч би тому, що за свої права треба боротись з державою на її полі, 
спираючись найперше на юридичну підготовку. 
Кожні правовідносини в суспільстві регулюються або, точніше, повинні регулюватися 
законами. Відносини у виробництві, підприємництві, житлово-комунальній сфері, в навчанні, 
пенсійному забезпеченні… мають свою нормативну базу. Активіст партії, котрий організовує 
громадян на захист їхніх прав, мусить знати цю базу, знати обсяг прав людини з відповідної 
соціальної групи, тих прав, які держава зобов'язана забезпечити. Просвітивши щодо змісту цих 
прав зацікавлених людей, він повинен посприяти створенню механізмів захисту. Це може бути 
акція протесту, пікетування, мітинг, хода (демонстрація), голодування, позов до суду, 
висвітлення в засобах масової інформації суті проблеми, може бути ініціатива депутата-
партійця щодо норми закону, щодо включення в рішення ради потрібного пункту, виділення 
бюджетних коштів  



і т. д. В цій справі важливо все, але особливо — технологічність дії, такий її стан, щоб зверху і 
донизу (і навпаки) всі, хто має відношення до конкретної справи, мали  
однакове її розуміння, мету, межі допустимого компромісу. Роль членів партії здебільше має 
бути подібна ролі каталізаторів у біологічних чи хімічних процесах,  
а це можливо тоді, коли партійці добре знають що хвилює людей. 
Діючи в цьому напрямку, ми орієнтуємо партійців на конкретику. По рівню життя люди 
оцінюють все довкруж: і державу, і владу, і партійний вплив, і все інше. Отже, проблеми, їх 
узагальнення, обговорення з людьми, оцінка складнощів і потрібних ресурсів, спосіб 
розв'язання, необхідні рішення, організація їх виконання, контроль за якістю… Цілий масив 
нюансів, які повинен знати партієць, в потрібній момент підключатись, але добиватися, щоб 
люди самі змогли за себе постояти. Щоб відчували, що це їхня справа, бо йдеться про їхнє 
життя у їхній країні. 
Чи йде мова про згадані вже права мешканців гуртожитків, чи про визначення показників якості 
життя, чи складання карти проблем населеного пункту (району, області, держави), чи про 
сприяння розвитку так званого народного бізнесу, захисту прав дітей війни, власників 
земельних паїв, чи про функціонування партійного медіа-простору або акцію «Закінчимо 
війну», чи діяльність низки громадських організацій (згадую лише те, де соціалістами 
накопичено певний досвід) — все це приклади соціальних комунікацій, себто — безперервного 
контактування з людьми. 
Завдання партії — подолати загальну пасивність громадян. Цього можна досягти лише 
небайдужими членами партії, їх осмисленою, технологічно організованою роботою. Кінцевою 
метою такої роботи є створення громадянського суспільства, здатного протидіяти сваволі, 
протистояти (в потрібних випадках) державі, змусити владу відчути, що її основна функція — 
дбати про людину. 
Природно, що в такій перебудові партійної роботи кожен активіст, кожен член партії повинен 
бачити  
і свою перспективу. Не йдеться в даному випадку про те, що всі будуть прагнути якихось посад 
в партії чи  
у владі, але кожен має бачити, що оцінюють його за досягнутими результатами, за уміння 
робити з людьми. Що на основі такої об'єктивної оцінки здійснюється  
і кадрова робота в партії, де не повинно бути «святих», «наставників», «недоторканих», а має 
бути відкритий шлях для небайдужих, готових аж до самозречення  
в служінні людям. Маю право так говорити, бо слідую цим шляхом усе життя. 
Ми ніколи не зможемо конкурувати з бізнес-партіями ні за кількістю фінансів, ні за частотою 
присутності  
в ЗМІ. Однак вони, на відміну від нас, ніколи не займалися і не будуть займатися такою 
копіткою соціальною роботою. І тут у нас немає конкурентів. 
Те, що я пишу, сьогодні здається ідеалізмом або романтизмом. Але, скажіть, що ж іще може 
бути метою діяльності партії, котра носить назву соціалістичної?  
 
14. Україна вже багато років незалежна держава, але враження таке, що як держава 
вона не склалася. В чому полягає причина такого стану? 
У будь-якому живому процесі, а розвиток держави теж такий, має бути відповідність 
об'єктивного і суб'єктивного начала, змісту і форми. В Україні такої відповідності поки-що 
немає. Влада, її інститути за формою такі, як має кожна держава. Є церемоніальні протоколи, 
зовнішні атрибути: виконання гімну, почесні марші, килимові доріжки, погони, фраки, прийоми, 
переговори, засідання, дискусії і… безмежний патріотизм. Вірніше: демонстрація патріотизму. 
Але вся ця мішура не має логічного зв'язку ні з життям народу, ні з реальними потребами 
економіки,  
соціальної сфери, духовного світу. Відсутня логіка, плановість, прогнозованість розвитку 
держави. А тому цей розвиток здійснюється хаотично, по-броунівськи. 
Щоб упорядкувати якимось чином вектори такого руху, потрібно мати спільну схему 
(концепцію, програму, план), яка би визначала орієнтири, рамки перемін, принципи 
залежностей, функції суб'єктів, строки досягнення завдань, рівень відповідальності юридичних  
осіб і посадовців, правове забезпечення всієї системи. Цю роль має виконувати, умовно назвемо, 
генеральна програма розвитку держави. В нашій Конституції вона називається «Засади 
внутрішньої і зовнішньої політики». Такий запис, як повноваження Верховної Ради  
України, з'явився в тексті під час голосування в ніч на 28 червня 1996 року за моєю 
пропозицією. Він не був моїм ноу-хау, формула взята з тексту попередньої Конституції. Така 
практика зафіксована у конституціях багатьох демократичних країн. 



Я розумів тоді, розумію і тепер, що парламент не може розробляти ідеальні програми розвитку 
держави. Але, знаючи настрої суспільства, потреби людей, орієнтуючись на досвід інших країн і 
володіючи правдивою інформацією про матеріальну базу та стан, як говорили в часи 
«перебудови» — людського фактору, депутати могли передбачити шлях виходу із існуючого 
лабіринту проблем. Кожного разу, аналізуючи зміст перемін, можна було б вносити корекції в 
загальну схему, виражаючи їх в річних прогнозах соціально-економічного розвитку та 
державних бюджетах. 
Колись на фуршеті з нагоди Дня незалежності Леонід Кучма запропонував мені проголосити 
тост (скоріш за все, це був 1997 рік). Я висловив побажання, щоб, відзначаючи чергову річницю 
народження держави, ми могли сказати, що визначені раніше завдання здійснені, рубежі 
досягнуті, люди відчувають результати перемін і тому шанують владу. 
В той час (і донині — ще гірше) у нас не було критеріїв оцінки змін, аналізу причинно-
наслідкового зв'язку між владними рішеннями і життям країни, добробутом людей. Це дає змогу 
кожному, кому не лінь, по-своєму трактувати цифри, статистику, навіть не даючи собі звіту за 
джерело показників, що використовуються. Ми чуємо, наприклад, бравурні репліки прем'єра 
про накопичення шалених коштів у казначействі, які є заслугою уряду і мали б бути направлені 
на соціальні потреби населення…, але не чуємо, що цей «успіх» — наслідок інфляції, 
карколомного зростання цін, через це — інших масштабів збору податків тощо, і що зростання 
коштів, і навіть спрямування їх на певні соціальні потреби в порівняльному сенсі позитивних 
змін не дають. 
Один раз (я вже згадував) у 1994 році засади були прийняті парламентом, взяті до виконання 
урядом В. Масола, впливаючи на ритмічність роботи всього державного організму. Це був 
короткочасний період, він закінчився волюнтаристськими рішеннями Л. Кучми під впливом 
далекого (на той час) від реального життя В. Пинзеника. Після того прийняття «засад» постійно 
блокувалося інститутом президента, держава змінювалась конвульсивно, залежно від того, в 
який період  
і ким реалізовувалися спонтанні рішення. 
Не буду їх аналізувати. Тут і розкрадання стратегічного багатства — чорноморського 
пароплавства, і трастові афери, і фінансові піраміди, і обвальне шахрайство ваучеризації, і 
дилетантські авантюри з селом  
і землею… Разом все це демонструє ще одну важливу причину затягування ембріонального 
періоду розвитку української держави — суб'єктивний фактор — люди, котрі уособлюють 
владу. 
Після Ярослава Мудрого Україна ніколи не була державою, на її території могли себе проявити 
хіба менеджери-виконавці. Керівники державного масштабу тут витребувані не були, кадрової 
системи не було і до сьогодні немає. Можна ганити, скажімо, Л. Кучму (і є за що) або славити 
його, порівнюючи з де Голлем (і таке звучало з вуст керівника його адміністрації), але… 
«ростом не вдався» — це не аргумент. Він був і сам визнав, що лишився директором заводу, 
котрий працював без ресурсних обмежень в сталій системі. А тут — система відсутня, стан 
перехідний від… чогось до чогось. 
Чому Білорусь має незрівнянні з нами успіхи в економіці, добробуті людей, благоустрої міст і 
сіл? Геніальний О. Лукашенко? Ні, він просто прагматик, вихованець системи, який її зберіг і 
поступово вдосконалив.  
В цій системі він звертає увагу на її головний компонент — власне виробництво. Тому й 
виходить, що Захід його кляне за відсутність демократії, але промислову та іншу продукцію (не 
сировину!) бере. Я не рекламую білоруську чи китайську системи влади, звертаю увагу на 
наявність системи як фактору, а її дієздатність надзвичайно залежить від персонального складу 
ланок влади, найперше, керівника держави чи виконавчої влади. 
Коли діє система, то кожна структура влади і її представники мають конкретні функціональні 
обов'язки, знають свій маневр, не втручаються в «чужі» повноваження. Чи могли б ви уявити в 
іншій країні, щоб під час візиту голови парламенту в, скажімо, ФРН (а зі мною це було!) 
адміністрація українського президента добивалася дипломатичними каналами, щоб приймаюча 
сторона максимально понизила рівень зустрічей, щоб делегацію поселили в непрестижному 
місці, щоб не висвітлювали в ЗМІ хід візиту? До честі німців, вони проігнорували ці 
«настанови», зірвавши хіба зустріч  
з міністром економіки ФРН. Приймав заступник міністра в кабінеті, що скоріше нагадував 
аудиторію для  
лабораторних занять. На завершення зустрічі, розповівши про перспективи співробітництва з 
Україною,  
я запевнив співбесідника: 



— Співпраця з Україною для Вас вигідна. Ви приїздить до нас. Ми знайдемо найкращі 
приміщення для переговорів і налагодження контактів, запросимо усіх, хто може бути корисним 
у цій справі… 
Мій візаві усе зрозумів правильно. 
А хіба в будь-якій країні допустимі були б оцінки  
з вуст чиновників від президента діяльності прем'єра, спікера, депутатів? Оцінки велеречиві, 
претензійні, пропаговані в ЗМІ. І... порожні за змістом. Ми ж цю ганьбу спостерігаємо уже не 
перший рік. Це теж прояв суб'єктивного фактору, а також відсутності політичної культури, 
політичної традиції. 
Закономірною є ще одна із найважливіших причин. Основа держави, її економіка була і значною 
мірою залишається осколком економіки супердержави — СРСР. В зв'язку з такою її 
підпорядкованістю та зміною пріоритетів (інша військова та оборонна доктрина, наприклад) 
зовсім інакше виглядають кооперативні та технологічні зв'язки, зміст торгово-економічного 
співробітництва. Наявні і раніше структурні деформації багатократно загострилися в зв'язку з 
«гулянням» цін на основні компоненти виробництва, коливанням кон'юнктури світового ринку, 
після передачі в приватні руки цілих секторів економіки (енергетики, наприклад, видобутку і 
збуту вуглеводнів тощо), які можна було приватизувати лише в останню чергу, або й взагалі 
залишити у власності держави. 
З точки зору державного управління такі раптові, скажу по-Олійниковому, тектонічні зрушення 
катастрофічно відбиваються на людях. Безробіття, безгрошів'я, втрата перспективи, втрата сенсу 
життя для багатьох, настрої відчаю — це далеко не благодатний ґрунт для управління, але це і 
його наслідок. 
В цих умовах винятково виростала роль міждержавного співробітництва особливо із суб'єктами 
колишнього Союзу РСР. Видно, що керівництво держави, в першу чергу нинішнє керівництво з 
причин своєї політичної заангажованості, ігнорує потребу такого співробітництва. Але ж 
йдеться про об'єктивні передумови успіху. Якщо ними нехтувати, успіху не буде. Все дуже 
просто  
і ніяк не схоже на непатріотизм. 
Якщо влада працювала без плану, хаотично, то це відповідно відтворювалося в реальній 
практиці. Пробачте за тавтологію, але безплановість у нас, схоже, запланована. Вона завжди 
зв'язана з інтересами та діяльністю людей. Що стало виходити на передній план? Збагачення, 
дерибан майна, названий приватизацією. Основна приватизація здійснена шляхом роздачі майна 
наближеним до виконавчої влади людям. Ніякої змагальності. Ніяких унормованих правил, 
вважаймо, не застосовувалось. «Усі в один день розбагатіли», як проголошувалось при розгляді 
проекту закону про приватизацію (мій проект був відхилений), тільки чомусь «усі» мусили 
позбутися своїх ваучерів, ледь розгорнувся приватизаційний бум в країні, де майже все 
населення злидарювало, а замість грошей оберталися папірці-купони. «Усі» й не зогледілись, як 
першими в приватні руки пішли ефективно працюючі підприємства, серед них немало з 
оновленими за рахунок бюджету виробничими потужностями. 
Розграбоване майно стало первісним капіталом при його накопиченні. Цей процес управлявся 
не законами і державними органами, а «поняттями», існуючими  
в кримінальному світі, і людьми, які ці порядки приживляли структурам влади, знаходячись в 
цих структурах або впливаючи на них ефективними методами: підкупом, адмініструванням, 
державним чи кримінальним рекетом. Так народжувалась всепроникаюча корупція, яка 
паралізує тепер всі інститути і інструменти влади. 
Хто як би не відстоював тепер потребу законодавчого гарантування права приватної власності 
(такий закон справді потрібен), він не зможе заперечити, що державний механізм ефективним не 
буде, якщо він працюватиме на інтерес приватника, а сам приватник  
і є державним управлінцем. Іншими словами, гасло «розмежувати бізнес і владу» є не 
передвиборним піар-ходом, а об'єктивною потребою для прогнозованого розвитку держави. 
Якщо це гасло владою не реалізується, то, значить, вона представляє інтереси частини крупного 
бізнесу, а не всього суспільства, а всі передвиборні зобов'язання її представників чи відповідних 
політичних партій є обманом громадян. 
І що характерно, поєднання бізнесу і влади створює плетиво корупції. Вона стає гальмом для 
розвитку ділової активності в суспільстві, того ж бізнесу. Скільки разів протягом усіх років 
реформування економіки звучало, що гальмом її розвитку є високі адміністративні бар'єри для 
ведення бізнесу. Але ж адміністративні бар'єри (не стільки високі, як розгалужені) і є проявом 
корупції. Про це можуть навести тисячі прикладів ті, хто хоче зайнятися, наприклад, 
підприємництвом. Реєстраційні процедури, узгодження, ліцензування, право оренди, відведення 
землі, сертифікація, нотаріальні послуги і т. д. — все це супроводжується додатковими 



бюрократичними ланками, де скрізь потрібно платити за унормовані речі і додатково — за 
згоду, за швидкість, за протекцію, підпис, зустріч у «потрібних» людей… 
Корупція, породжена злиттям бізнесу і влади, спотворила владу, душить бізнес, не дає 
розвиватись економіці. В таких умовах нічого сподіватись на суспільну повагу до закону, до 
влади, на появу соціального оптимізму, на сприйняття кожним держави своєю. 
Тому пропозиції соціалістів щодо подолання корупції, в т. ч. через децентралізацію влади, 
залишаються найбільш актуальними для становлення і розвитку держави. 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Успіхи держави значною мірою залежать від розумного врахування зовнішніх 
факторів. Вже загальним місцем стали запитання: куди має рухатись Україна — на Захід чи 
на Схід? Бути їй в НАТО чи ні? 
 Кавказький конфлікт лише загострив ці питання, викликавши нову хвилю 
протистояння в суспільстві. Що з цього приводу думають соціалісти? 
Мабуть, правильніше відповідь на ці запитання розпочати з кінця, із зовсім свіжих подій. 
Трапилося так, що перше повідомлення на українському TV про події в Цхінвалі мені вдалося 
побачити. Випадково, бо зазвичай пізно дивлюся випуски новин. Так от, з того повідомлення я 
зрозумів, що застосування зброї проти мирного населення допущено було грузинською владою. 
А згодом випуски новин на українському і російському телебаченнях відрізнялися докорінно. 
Заочна дискусія з цього приводу йде і далі, додаються висновки, зроблені американськими 
конгресменами, відома і передача з намаганнями ведучого у Вашингтоні відкоригувати 
свідчення очевидців. В сукупності все означає, що повністю достовірної картини побачити не 
вдасться. 
Але повна інформація може тільки додати фарб  
до картини трагедії. Сама ж то вона уже сталася. 
Соціалісти не могли залишатися байдужими до кровопролиття на Кавказі, відразу 
відгукнувшись на трагедію політичними заявами. Приведу їх повністю, не прикриваючи своє 
авторство колективним рішенням. 
  
 
Зупинити кровопролиттЯ! 
Українська влада повинна зайняти тверду і принципову позицію у відношенні грузинсько-
осетинського конфлікту і вимагати від грузинського керівництва, особисто від президента 
Михайла Саакашвілі, припинити винищування мирних міст і сіл. Сьогодні з обличчя землі 
стерто кілька населених пунктів, зруйнований Цхінвалі, загинули мирні жителі, у тому числі 
жінки і діти. Це злочин перед своїм народом. 
Кровопролиття, тим більше, розв'язане грузинською владою в переддень відкриття 
Олімпійських ігор, що суперечить здоровому глузду і світовій традиції, ризикує «підірвати» 
весь Північний Кавказ. Вибух неминуче зрикошетить і по Україні, на яку може перекинутися 
пожежа війни. Необхідно зробити все, щоб цього не відбулося, адже грузинсько-осетинський 
конфлікт загрожує перетворитися в другі Балкани.  
Соціалістична партія України засуджує беззубу політику ООН і відмову Ради безпеки 
Організації об'єднаних націй прийняти сьогодні резолюцію по ситуації в Південній Осетії. 
Відсутність негайної реакції з боку вищих  
керівників України — президента, прем'єра, спікера ВР — також наводить на думку, що наша 
влада очікує вказівки закордонних наставників. В наявності безвідповідальність і 
несамостійність української влади в сфері зовнішньої політики, повна залежність її від 
заокеанських «попечителів». Грузино-осетинський конфлікт — занадто небезпечний сигнал, 
який свідчить про те, що залежні від проамериканської політики керівники не  
в змозі захистити інтереси власної держави, його національну безпеку. Це ще один показник 
того, що собою представляє «мирний натовський голуб», яким люблять представляти 
прихильники Віктора Ющенка Північноатлантичний альянс, у який прагнуть утягти свої країни 
відомі політики.  



Велике занепокоєння викликають заяви деяких авантюристів з парламенту про необхідність 
Верховній Раді прийняти рішення про направлення українських миротворців у Грузію. На жаль, 
не тільки внутрішня, але і зовнішня політика України сьогодні будується за принципом 
кумівства, що превалює над державними і національними інтересами. Якщо Верховна Рада 
прийме рішення про відправлення миротворчого батальйону в зону воєнних дій на Північному 
Кавказі, українські солдати ризикують стати «гарматним м'ясом» на чужій і безглуздій війні. 
Соціалістична партія України вимагає: 
1. Провести екстрене засідання РНБО. Президент  
України, керівники уряду і Верховної Ради не мають права мовчати в такій ситуації. 
2. Дати об'єктивну оцінку ситуації на Північному Кавказі, запропонувавши політичні і 
дипломатичні методи врегулювання військового конфлікту в Північній Осетії. 
3. Закликати всі опозиційні сили України об'єднатися і вимагати від влади захисту національних 
інтересів.  
4. Не допустити того, щоб українські солдати гинули  
в спровокованій війні на Кавказі. 
Соцпартія має намір провести акції протесту перед посольством Грузії. Члени СПУ, її активісти, 
які пройшли випробування в Афганістані, застерігають владу і весь народ про небезпеку 
байдужого спостереження за кровопролиттям і вимагають його припинення. 
8 серпня 2008 р. 
 
Олександр Мороз:  
СпоЧатку ми продаЄмо зброю ГрузІЇ,  
а потІм ЧекаЄмо на дешевий газ  
вІд РосІЇ 
Голова Соціалістичної партії України вважає, що продаж української зброї Грузії та її 
використання у воєнних діях матиме негативні економічні наслідки для України: «Враховуючи 
політичну складову вартості газу, я не думаю, що прибутки від продажу зброї Грузії покриють 
витрати, пов'язані з, наприклад, ростом ціни на газ для  
України. Тепер економіка всієї країни буде платити за кожен постріл на Кавказі — ціною на газ, 
забороною на ввезення українських товарів, втратою ринків та чорними списками на кордоні». 
Лідер СПУ вважає, що у всіх сферах діяльності держави рішення мають бути далекоглядними: 
«Чи в Кабінеті Міністрів хоч прорахували можливі наслідки продажу зброї в можливий район 
конфлікту для України? Більше того, в оборонній промисловості Україна дуже тісно співпрацює 
з Росією, і внаслідок продажу зброї Грузії багато працівників підприємств цього комплексу 
можуть втратити російські контракти».  
Олександр Мороз вважає, що ситуація з продажем зброї характеризує дії чинного уряду 
загалом: «За копійку швидкого прибутку, уряд здатен продати що завгодно і кому завгодно, а 
після того — хоч потоп. Тільки натовп у період соціальних заворушень ночами трощить вітрини 
продуктових магазинів, а вранці дивується, що ніде купити їжу. Уряд не може поводитись за 
принципом свідомості натовпу, але сьогодні він якраз і займається тим, що розбиває усі 
можливі вітрини. А завтра високі ціна на газ будуть називатися «змовою проти української 
влади».  
«Це один, мабуть, не найважливіший, нюанс проблеми, — вважає О. Мороз. — А сама вона 
зводиться до того, що Україні не можна ставати на один бік у конфлікті, який має свою вже 
тривалу історію. Мудрість держав- 
ного управління полягає у використанні усіх можливостей для локалізації конфлікту, для 
недопущення кровопролиття. 
В цьому питанні немає значення, хто розпочав війну на Кавказі, Україна має керуватися 
національними інтересами. А ця війна — не абстрактна віддалена проблема. Це занадто близька 
для нас біда, для нас вона тривожна і наслідками для України, і фактами загибелі не чужих нам 
людей: і росіян, і грузин, і осетинів чи абхазців». 
«Уряд зараз бідкається, — продовжує О. Мороз, — що не може доправити літак з гуманітарною 
допомогою в Грузію. Бідкається демонстративно, далеко більше, ніж за те, що на Закарпатті є 
села, в які теж не можуть доправити допомогу. А чому така демонстрація? Щоб помітили і 
оцінили… наставники для грузинського і українського керівництва. Це бажання вислужитись 
диктує слова посадовця про те, що кораблі ВМФ Росії після подій на Кавказі не будуть 
допущені на орендовану базу. Хто уповноважував його на такі заяви? Ми в стані війни  
з Росією? Ці кораблі прориватимуться на базу, використовуючи свої арсенали? Ми вже вели з 
росіянами з цього приводу переговори, адже ми з ними зв’язані умовами договору? Таких 
питань можна ставити безліч, але всі вони — від незграбності зовнішньої політики, котра вся 



сьогодні повинна бути спрямована на одне — загасити вогонь війни, примусити керівників 
конфліктуючих сторін сісти за стіл переговорів. Посваритися можна легко, ворогувати можна 
успішно і довго. Тільки кому потрібен той «успіх»?! Запитайте будь якого громадянина нашої 
держави, — що він вважає корисним у цій ситуації саме сьогодні? І він скаже: «Припинити 
воєнні дії». Якщо це розуміють керівники держави, то чому не йдуть назустріч такому 
побажанню народу? Не вміють чи не хочуть? Чи не можуть, будучи несамостійними?» 
«Ми живемо в скляному будинку, і кидаємось камінням не лише всередині, а на всі боки, а 
потім ображаємось, коли його кидають назад в нас, — вважає Олександр Мороз. — Соромно за 
таку політику». 
 
11 серпня 2008 р.  
 
 
ЗаЯва СоцІалІстиЧноЇ партІЇ  
«Геополітична самодіяльність Ющенка ставить Україну на межу холодної війни з Росією» 
Укази Президента Ющенка від 13 серпня 2008 року щодо деяких умов діяльності військових 
формувань Чорноморського флоту Російської Федерації та про питання перетинання 
державного кордону України військовослужбовцями і військовою технікою Чорноморського 
флоту Російської Федерації, який перебуває на території України, є демонстративним 
антиросійським жестом.  
Нагнітання ситуації довкола ЧФ РФ, заяви про необхідність розірвати міжнародний договір про 
базу- 
вання кораблів Чорноморського флоту, зареєстрова- 
ний в парламенті депутатами від НУ–НС законопроект «Про осуд інтервенції Збройних Сил 
Російської Фе- 
дерації на території Грузії», вимоги вийти із складу  
СНД — це відверте підігрування західним сценаристам. Віктор Ющенко демонструє зараз 
одномірне бачення геополітичної тактики держави, тактики замовної і безперспективної. 
Складна ситуація на Кавказі, яка має свою історію, використовується главою української 
держави лише як привід для демонстрації своїх переживань за суверенні права України. В той 
же час відповідальні керівники держав (Німеччини, наприклад), своїм досвідом свідчать, що 
суверенітет утверджується продуманою внутрішньою політикою, при якій співвітчизникам не 
потрібно шукати порятунку від злиднів та інших незгод за кордоном, що  
у них є підстави пишатися своїм громадянством. 
Прикро визнавати, що за роки правління В. Ющенка не можна згадати жодного кроку з його 
боку в напрямку саме такої політики. Натомість вона підмінюється сумнівними акціями щодо 
правил розрахунку за енергоносії, щодо перспектив православ'я, спроб переписування  
історії чи умов орендування української території Чорноморським флотом. 
Прямолінійні дії української влади, нав'язування Президентом свого бачення геополітики, 
відповідно до якого Росія є основним ворогом України, здатні спровокувати черговий виток 
конфлікту з Росією, вони зрикошетять по тих регіонах України, які з подачі Президента можуть 
стати полем протистояння між Україною й Росією.  
Очевидно, що ані юридичних, ані політичних чи навіть організаційно-технічних можливостей 
«заблокувати» кораблі ЧФ у керівництва України немає. Цього не можуть не розуміти МЗС і 
глава держави. Тому їхні двозначні заяви і документи можна розцінювати як нехтування 
національними інтересами й ігнорування думки народу. Сьогодні незрозуміло, чию точку зору 
(можливо приховану) виражає Ющенко, підтримуючи Саакашвілі й конфліктуючи з Росією: 
свою власну? Вашингтону? Москви? Тбілісі? Адже жодного офіційного рішення так і не було 
вироблено. Ні парламент, ні РНБО України не дали своєї оцінки, що відбувається на Північному 
Кавказі, не визначили ролі України в урегулюванні військового конфлікту, його наслідків, 
найперше для нашої країни. Така оцінка потребує серйозного аналізу, врахування всіх 
історичних, міжнародно-правових, соціально-економічних та інших обставин, а не 
мітинговщини. 
СПУ стурбована фактом, що Віктор Ющенко одноосібно реалізує зовнішньополітичний курс 
України — так, як він його уявляє. Хоча, відповідно до Конституції, глава держави є лише 
провідником зовнішньої політики, засади якої визначає парламент. Але Президент Ющенко 
завжди своєрідно трактував Основний Закон, воліючи керуватися не буквою Конституції, а її 
примарним «духом». На жаль, відсутність будь-якої оцінки ситуації Верховною Радою, 
вичікувальне мовчання уряду і байдужість парламентської опозиції дають Ющенку можливість 



безперешкодно проводити політику, яка ставить Україну на межу «холодної війни» із РФ, не 
вирішуючи жодної проблеми для нашої країни на зовнішньому політичному просторі.  
Соцпартія вимагає від парламенту термінового прийняття засад внутрішньої і зовнішньої 
політики, проявити політичну волю і дати об’єктивну оцінку геополітичній самодіяльності 
Президента Ющенка. Абсолютно очевидно, що діями президента керують зовнішні сили, а це 
підриває авторитет України як самостійної й незалежної держави, є явним порушенням 
принципів Декларації про суверенітет України і Конституції України.  
Ющенко зараз використовує військовий конфлікт на Кавказі для маніпуляції суспільною 
думкою. Громадськості нав’язується думка про агресивність Росії до сусідів з СНД і 
необхідність негайно сховатися під «парасольку» НАТО. Нагнітання інформаційної істерії з 
боку пропрезидентських сил й особисто Ющенка є не тільки політичною короткозорістю, але й 
реальною загрозою силової зміни зовнішньополітичного вектора України всупереч волі 
більшості українців.  
Такій самодіяльності треба покласти край! 
 
Проект резолюції СПУ 
Криза на ПІвнІЧному КавказІ  
повиНна стати уроком длЯ УкраЇни  
та ЇЇ керІвництва 
— Україна зобов’язана залишатися позаблоковою державою. Зобов’язання України бути 
нейтральною державою визнається міжнародним співтовариством обов’язковою нормою, 
відмова від якої в однобічному порядку неприпустима. 
— Демонстративна підтримка президентом Віктором Ющенком грузинської агресії суперечить 
нейтральній позиції України і є прямим порушенням Конституції і законів України, Декларації 
про суверенітет. Зовнішня політика України повинна служити національним, а не кумівським 
інтересам! 
— Міністерство закордонних справ України повинне використовувати винятково дипломатичні 
методи для вирішення військово-політичних конфліктів і утримуватися від заяв, які можуть 
негативно вплинути на взаємини України з країнами Європи і СНД. Сьогодні МЗС виконує 
функції політичного міністерства, по суті справи, втягує Україну у воєнні операції, що 
неминуче відіб’ється на економічному добробуті кожного українця. 
— СПУ вимагає від Верховної Ради України створити спеціальну слідчу комісію з 
розслідування продажу зброї в Грузію та обнародувати списки причетних до цього чиновників. 
— Соцпартія вимагає законодавчої заборони на надання військово-технічної допомоги Грузії в 
грузино-осетинському конфлікті, виводу всіх військових фахівців  
з території Грузії. 
— СПУ призиває українську владу звернути увагу на економічні наслідки «братерської 
допомоги» Грузії. Продаж української зброї Тбілісі і дипломатична допомога Грузії незабаром 
відіб’ються на кишенях українських родин. Економіка України буде розплачуватися за кожен 
постріл на Кавказі — ціною на російський газ, втратою ринків, забороною на ввіз українських 
товарів, чорними списками на кордоні. СПУ вимагає від уряду зважених, далекоглядних і 
професійних рішень в інтересах України! 
 
 
Так, це тяжка трагедія з поганими наслідками. Підтверджую ще раз своє бачення щодо 
протиправної ролі президента Грузії. Можу ще раз повторити своє судження про однобічну, і 
вже тому сумнівну поведінку глави української держави, про «затягнуту паузу» з політичними 
оцінками від українського уряду і парламенту. Однак, це випадковість, спонтанна кривава акція, 
чи ні? Ні, звичайно, і саме такою — ланкою геополітичного процесу — її слід аналізувати. 
Восени 1994 року я очолював невелику парламентську делегацію під час робочого візиту до 
США. Поїздка була цікава, напружена, інформаційно насичена. Але, неждано для мене, 
ключовою темою на всіх зустрічах і прес-конференціях звучала альтернатива: ратифікує чи ні 
Україна договір про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), себто, чи відмовиться від свого 
ядерного потенціалу? Врешті, віце-президенту США Альберту Гору я поставив зустрічне 
питання, чи знає він яких збитків зазнає економіка України від припинення співпраці з Росією в 
оборонній сфері, ядерній зокрема? Чи знає, скільки висококваліфікованих людей залишаться без 
роботи і яким чином можна нейтралізувати негативні наслідки руйнування технологічних 
зв'язків, кооперації, маючи на увазі виключне значення оборонної промисловості у формуванні 
ВВП України? 



— Чому вас так нервує це питання? Чому турбують строки? — запитував я. Ми розглядали це 
питання  
в оборонній комісії. Висновок є про невідворотність ратифікації. Але для чого гонитва? 
Гонитва була елементом плану руйнування ядерного щита колишнього Союзу РСР і руйнування 
силового балансу. Тільки елементом, бо за тим передбачалося просування НАТО на схід, 
створення однополюсного світового порядку з центром у Вашингтоні. Цей по- 
рядок не приніс жодного послаблення напруженості.  
В новітній період знищена Югославія, пролилася кров і на Близькому Сході, «демократія» з 
ракетами доносилася до Кувейту і устаткувалася в Іраку та Афганістані. Тим часом РФ 
оговталася від шабашу «взяття суверенітетів, скільки можна» (вислів Б. Єльцина) і відновила 
військовий потенціал, з яким ніхто не може не рахуватись Світ знову стає двополюсним, якщо 
не рахувати об'єднану Європу та Китай, він з часом може прикрити своєю «парасолею» обидва 
полюси і навіть більше. 
Віддавши ядерну зброю, Україна зробила унікальний в історії цивілізації крок до роззброєння. У 
неї з'явилось моральне право добиватися для себе (і не лише) гарантій безпеки. В цей час 
почалися спочатку обережні, потім настирливі розмови про розширення НАТО на схід. З першої 
згадки про таку перспективу під час офіційних візитів в Україну представників влади з 
європейських країн та з-за океану я висловив своє переконання про глобальну помилку в 
геополітиці, яка полягає  
в такому розвитку НАТО. Від цієї позиції ні я, ні партія ні разу не відмовилися, обстоюючи її і 
на переговорах  
в Брюсселі, і в Оттаві, і в спілкуваннях з більшістю президентів європейських країн та з 
практично усіма головами парламентів. 
Натомість в усіх переговорах я наполягав на необхідності скликання нової світової конференції 
з питань безпеки і співробітництва, звертався офіційно до ПАРЄ (восени 1995 року Україну 
прийняли до Ради Європи). Гадаю, наші аргументи були переконливими. В концепції нового 
документа з цього приводу, котру я пропонував (замість Декларації з «Хельсінкі-75») 
передбачалася нейтралізація напружень через наявність енергетичних, екологічних, етнічних, 
релігійних, військово-політичних, кримінальних та інших проблем. Йшлося про необхідність 
прийняття такого документа на міжнародній конференції глав держав і парламентів з 
обов'язковою їх ратифікацією в усіх парламентах. Основою дотримання приписів цього 
документа мало бути в кожній країні-підписанті запровадження широкої демократії, 
верховенства права, захисту прав і свобод громадян, свободи слова в тому числі. Контроль за 
дотримуванням визначених правил поведінки можна було б віддати ОБСЄ (чи ООН) або 
створеному спеціальному міждержавному органу, котрий керувався б змістом документа як 
імперативом щодо кожної країни. Малося на увазі, що в розпорядженні співтовариства держав 
могли бути і об'єднані сили для спонукання (при потребі) певних суб'єктів до виконання 
зобов'язань. Можливо, в такій якості можна було б використати і видозмінені структури НАТО, 
в яких рівноправними учасниками стали б Росія, Україна, Білорусь… 
Витрачені зусилля були недаремні. Бюро ПАРЄ прийняло рішення про скликання першого, 
підготовчого етапу такої конференції у Києві (!) 18 березня 1998 року. Яким же було моє 
здивування, коли я дізнався, що Л. Кучма звернувся до ПАРЄ з відмовою щодо такої 
конференції. Мотивація була одна: не варто за два тижні до виборів (остання неділя березня 
1998 р.) проводити таку конференцію в Києві, бо це створить перевагу для однієї політичної 
сили (зрозуміло — СПУ).  
Спочатку я не повірив у такий примітив. Уточнив  
у МЗС — правда. Потім підняв трубку прямого зв'язку. 
— Леоніде Даниловичу! Відкривайте конференцію Ви, я зовсім там не з'явлюся. Нехай це буде 
Ваша ініціатива. Україна більше не матиме такого шансу, сьогодні з нею ще рахуються, як із 
країною, що позбулася ядерної зброї, завтра про це забудуть, і право на ініціативу ми втратимо. 
Втратимо і перспективу мирного співіснування, безпеки. Всі втратять! 
З відповіді я зрозумів, що його добре налаштували проти, що хуторянство взяло верх, а жадоба 
влади і потреба перешкодити усім конкурентам на недалеких президентських виборах 
затуманюють здоровий глузд. 
Кожен може зрозуміти, що з нинішньою репутацією України їй нічого рипатись з подібними 
ініціативами. Це може зробити Німеччина, Франція, Росія. Тим паче Європа переконується, що 
безпеки і стабільності НАТО не забезпечує, що структура блоку і затяжна процедура прийняття 
рішень робить її малоефективною. Вища мобільність окремих країн була продемонстрована при 
реалізації антитерористичних акцій після 11 вересня 2001 року. 



В розмові з В. Путіним минулого року переконався, що ідея нової конференції сприймається і 
розвивається росіянами. Цим шляхом, а не шляхом протиставлення військової потуги, треба 
рухатися європейському  
і світовому співтовариству. 
Обстоюючи потребу нової системи безпеки, ми всі повинні усвідомити, що напруга між 
державами залежить не від суспільного ладу в тій чи іншій країні, не від войовничості окремого 
правителя або притамованих історичних образ. Напруга, конфлікти створюються штучно, і 
автором цього лиха виступає завжди бізнес, його прибуток. Він вирішальною мірою залежить 
від енергоносіїв як провідного компонента економіки, від функціонування ВПК, котрий в 
структурі світової економіки посідає одне з провідних місць, залежить від збуту військової 
продукції. Всі ці залежності чітко прослідковуються по лінії світової напруги: Середня Азія, 
Кавказ, Афганістан, Туреччина (Курдська проблема), Близький Схід, Балкани. Тут своєрідний 
цивілізаційний розлом: енергетичний, етнічний, релігійний,  
і всі його складові використовуються для того, щоб гніт війни весь час тлів. 
Україна в безпосередній близькості до цього роз- 
лому, влада в ній мусить весь час відчувати чадіння  
від гноту війни, мусить весь час дбати про локалі- 
зацію конфліктів. Статус позаблокової країни най- 
краще сприяв би вирішенню цього завдання. Потурання ж якійсь стороні — це підігравання 
чужій закулісі  
з ВПК. І ніяка «парасолька» НАТО не відводить країну від небезпеки, навпаки, вона підштовхує 
її в зону  
небезпеки. 
Представники країн НАТО довгий час твердили про стримуючу та миротворчу роль альянсу. 
Так можна було говорити до розпаду Варшавського договору та до війни на території 
колишньої Югославії. Агресія проти сербів, більше трьох тисяч жертв під час бомбардування 
Белграда та інших міст, шматування території між країнами — суб'єктами і несуб'єктами 
колишньої Югославії — це не злочин, умовно, С. Мілошевича. Це все-таки злочин НАТО, і від 
того нікуди подітись. Говорив про це відкрито в держдепартаменті США, генералітету НАТО в 
Брюсселі. 
Не можу виключати, що В. Ющенко насправді вважає, що членство України в альянсі — 
гарантія її безпеки. Припустимо, що це його переконання. Але в контексті світової політики 
така позиція — гра по чужих нотах, забезпечення геополітичних претензій США  
у цій частині Європи. Не претензій НАТО — альянс лише інструмент здійснення політики 
США. Таку підпорядковану роль доволі скептично сприймають європейські країни, зокрема, 
Франція і ФРН, бо в механізмах відомої конкуренції* між Європою і США НАТО виступає 
якраз американським аргументом. 
 
* Конкуренція існує. Тривале засилля долара, тиск ВПК, нав'язування американських стандартів життя, 
ризикованість зовнішньої політики, за яку доводиться розраховуватися європейцям, їх дратує, викликає 
протест. На різноманітних партійних та міжпартійних форумах протест проти американізму висловлюють 
лідери молодіжних організацій і рухів. Треба бачити, яким шквалом овацій зустрічають такі виступи 
старші за віком учасники засідань. 
 
Такий тривалий вступ до відповіді на запитання був потрібен мені, щоб підтвердити, що дії В. 
Ющенка в кавказьких подіях та їх оцінках — це дії залежні, вони з пакету не української, а 
чужої політики. Те ж саме стосується і грузинського президента, хоч це справа їхніх політиків і 
виборців. 
Подивіться, як ведуть лінію європейські країни. Чому вони стримані? Бо в їхніх інтересах 
залагодження конфлікту мирними, дипломатичними шляхами. Бо в Європі не хочуть сваритися 
з Росією, цінуючи рівень економічних, найперше енергетичних, взаємин. Чому ж тоді мало не 
щодня ми чуємо антиросійські висловлювання з вулиці Банкової та Міністерства закордонних 
справ? Вони ж не гірше інших розуміють шкідливість і безперспективність такої лінії. Як би це 
примітивним не видавалось, однак така ризикована в усіх відношеннях лінія пов'язана з 
наступними президентськими виборами. В. Ющенко має низький рівень довіри серед населення. 
Симпатії до нього внаслідок його ж помилок  
і красномовства Ю. Тимошенко перейшли до неї. Тепер чубляться за голоси. 
Але група політичної підтримки В. Ющенка чудово розуміє, що шукати йому опору десь, окрім 
Західної України, не доводиться, бо нічого виставити в якості здобутків його правління. 
Залишається один резерв — антиросійські настрої частини населення в Галичині. Ці настрої 
мають своє підґрунтя, але грати на них — справа і ризикована, і малоперспективна. Тим не 



менше, з цієї причини з'являється провокативні ініціативи щодо перегляду історії. Ось уже і 
Богдан Хмельницький щось зробив не так (мабуть, не порадившись з нинішнім секретаріатом 
президента), то виникає потреба святкування Конотопської битви, то мало не визріває ідея 
перейменувати Полтаву в Мазепоград, хоч І. Мазепа до Полтавської битви фактично не мав уже 
ніякого відношення (він сидів у Карла ХІІ в обозі не то радником, не то в'язнем). 
Не випадково спливає проблема російського флоту в Севастополі, непристойні «паси» при 
прийнятті високих церковних ієрархів з Константинополя і Москви, розмови про заощадження 
українців, що забрала Росія — ще одна нісенітниця. 
Ось у такий примітивний спосіб завойовується довіра до національно стурбованого галичанина, 
аби він переконався, що єдиний патріот України — нинішній президент, решта претендентів 
тільки й чигають на її незалежність. Продовжується вбивання клина між українцями, хоч 
об'єктивних для того причин не існує. Політики б'ються за владу і задля своєї мети 
безцеремонно втручаються в тіло нашої непростої історії, рвуть країну на частини. 
А потрібно все робити навпаки. Вищою метою керівника держави, відповідального політика 
повинна бути цілісність держави, консолідація суспільства, виховання патріотичних почуттів до 
своєї Вітчизни при повазі до сусідів та ще й таких, з ким у нас спільна багатовікова історія. 
Чом би нам не придивитися до досвіду шведів (згадуємо ж короля Карла ХІІ частіше, ніж вони). 
Сто років минуло як від Швеції відокремилася Норвегія, скоро буде сто, як повторила той же 
шлях Фінляндія. Це було непросто, життя в різних територіях взаємно, скажемо так, 
проростало. Он у Фінляндії лише кілька процентів громадян розмовляли фінською, решта — 
шведською, сьогодні все навпаки (хоч шведська мова залишається державною — ще один урок 
толерантності). Не дивлячись на таку попередню історію, жодного відомого конфлікту між 
цими країнами не було. Жодної зверхності чи зневаги, жодних взаємних звинувачень. То може 
тому вони і живуть найліпше у світі? 
А що тепер робити з принципом цілісності територій? Він один з основоположних. Цей 
принцип убитий подвійними стандартами країн щодо Косово. Кавказький конфлікт можна 
розглядати симетричною відповіддю Росії на Косово або продовженням порушень міжнародних 
договорів. Думаю, всім від того не легше. Натяки на подальше застосування таких порушень 
турбують і Україну, і Молдову, і всі країні Кавказу, і — так само — Росію. Чи значить це, що 
треба мертвою хваткою триматися за принцип цілісності? Хотілося б, якби з того була 
перспектива. Важко уявити, як після того що сталося в Цхінвалі, люди житимуть разом. Може, 
якось домовляться? Було б добре, але перспективи не видно. 
Звідси напрошується висновок. Принципи міжнародного співжиття треба шанувати, їх 
дотримуватися. Але така загальна формула повинна весь час підкріплюватися діями влади, які 
не допускали б знищення умов для дотримання цього принципу. Це ще одна тема для 
вироблення (не пасивних!) засад міжнародного життя, де принципи і умови їх дотримання 
взаємозалежні. Тобто ще одна тема для європейської конференції з питань миру і 
співробітництва. 
Відповідь на запитання: куди рухатися Україні? —  
я давав не раз. Не на Захід, не на Схід, рухатися треба догори, з ями, в яку загнали країну і 
продовжують заганяти горе-політики. Догори, використовуючи все цінне, що є у світі, 
захищаючи інтерес України там, де він є, включаючи і Європу, і Росію. 
 
16. Чи не вважаєте Ви актуальним ввести нині в Україні жорстке управління, за 
прикладом В. Путіна хоча б. Або те, що багатьма популяризується як демократія, хоч йдеться 
про «американську демократію». Який тип управління для України кращий? Кавказький 
конфлікт лише загострив ці питання, викликавши нову хвилю протистояння в суспільстві. Що з 
цього приводу думають соціалісти? 
З прикрістю впродовж тривалого часу спостерігаю суто українську традицію ганьбити 
владою… владу.  
Затим до цієї справи долучаються «приручені» журналісти, різна довколополітична братія. 
Можливо, десь і я не стримував себе, але це траплялося хіба після тривалого цькування, щоб 
захистити і свою честь, і авторитет законодавчого органу. Тут і шельмування з приводу 
допомоги в лікуванні сліпого чоловіка в 94-му році,  
і ув'язнення мого радника В. Боженара (про те, що  
йому сплатили чималу моральну компенсацію за безпідставний вирок, ніхто не згадує). Тут і 
переслідування інших моїх радників, активістів партії, особливо,  
в справі Г. Гонгадзе, «криворізькій справі». Нова хвиля інсинуацій про хабар у 300 мільйонів 
доларів при створенні коаліції у 2006 році, згодом, вустами Ю. Т., —  



у 350 млн (вона ціну таким грошам знає). Інсинуації відкинуті судом, але це все-одно, як на 
базарі… пам'ятаєте: «…Іди розкажи тепер усім, що у тебе син,  
а не дочка». Про прослуховування, стеження, залякування, збиткування над рідними... не кажу, 
нібито це дрібниці. 
Коли можна було спиратися на розум і гідність окремо кожного депутата, тоді подібні «наїзди» 
значною мірою нейтралізувалися. Сьогодні, коли на де- 
путата впливає ще і фактор корпоративної дисципліни, на розум його сподіватися важче. Нині ж 
у парламенті демонстративний антагонізм розвинувся до  
таких меж, що від нього до нормальних взаємин повертатися майже неможливо. А тут іще солі 
на рану підсипають то з секретаріату президента, то з уряду, то  
з правоохоронних органів, котрі безпосередньо використовуються для зведення політичних, а то 
і особистих рахунків. 
Такі взаємини не утаємничені від громадськості. Вони жваво обговорюються, стають 
«кухонною» темою. Реноме влади знижується до рівня місця обговорення. Сварки між гілками 
влади і всередині їх набридають, використання раз-по-раз побутових аргументів і образ дратує 
громадян. Вони не хочуть почуватися обдуреними в своїх сподіваннях і недавніх симпатіях: 
виявляється, їхні вчорашні кумири, через яких велися суперечки, сварилися поміж собою 
знайомі, родичі, приятелі… — однакові. Всі вони або не патріоти, або зрадники, або 
корупціонери, простіше: звичайні ха- 
пуги. Хто в суперечках участі не бере, переконується  
в тому ж, подивившись хоч би раз телешоу в передачах на зразок «Свобода слова». Там 
представники влади самі себе обливають лайном, не добираючи ні слів, не дбаючи про 
аргументи, забуваючи, що вчора вони говорили протилежне. І, само собою, все це роблять «в 
ім'я народу». 
Народ стомлюється від злостивості і неправди, що ллється з екрану. Що йому з того, що політик 
з претензією на вишуканість (носовичок в нагрудній кишені чи зачіска з натяком на 
«українськість») так на словах дбає про його інтереси, що й не знає, які кусючі ціни на базарах, 
чому навіть хліб нестримно дорожчає при високому (завдяки владі, звісно) урожаї і зменшенні 
закупівельних цін. Але народ все те знає і на власній шкурі розуміє фальш політикоподібного 
дійства. Він хоче ладу, хоче, принаймні, спокою. І, відчуваючи і свою вину в такій владі, та ще 
будучи добитим рекламою медикаментів, прокладок, горілки і пива, клацає пультом, шукаючи 
порятунку від «життя на повну» і потрапляє на легкодоступні РТР чи ОРТ. Виявляється, новини 
можуть бути іншими. У нас вони розпочинаються з катастроф, аварій, убивств, у сусідів — з 
аналізу досягнень у промисловості, з повідомлень про вигідні контракти, реконструкцію 
виробництв… 
Людина — суб'єкт суспільний, він хоче організованості, ладу, порядку. Таке бажання підігріте 
дійсністю. Воно зрозуміле, але небезпечне наслідками, бо є благодатним ґрунтом для 
авантюриста (-стки), котрий викине руку у відомому вітанні, або покаже пальцями «віват», 
продемонструє простий і надійний шлях до порядку,  
в кінці якого не рай, а концтабір. 
Такими наслідками небезпечна нинішня словесна фальшива тріскотня на тлі безладу і 
утвердження в суспільній практиці відносин, характерних для завсідників зони. Небезпеку 
фашизації держави ігнорувати не можна, свого часу німці не були дурнішими за нас, але їм 
показали і причину всіх бід, і знайшли внутрішнього та зовнішнього ворога. І перспективний 
«lebensraum» — «життєвий простір». 
Протидія такій перспективі — реконструкція влади, те, що називається завершенням політичної 
реформи. Вона передбачає затим тривалу і складну перебудову взаємин у парі: громада 
(суспільство) і влада. А ще важливіше, перебудувати відносини між людиною і державою, 
цеглинками, фрагментами створюючи громадянське суспільство. До такого суспільства не 
можна перейти одномоментно, але починати слід негайно. Моя відповідь стосовно мешканців 
гуртожитків, створення товариств споживачів або кооперативів — це початок реформи всього 
житлово-комунального сектора, про який багато років ведуться розмови, але далі них справа не 
рухається. 
Зупинившись на півдорозі з житлом, віддавши у власність громадян квартири (єдине, по-правді, 
що потрапило їм у руки), держава позбулася клопоту за житло.  
А що з теплом, водою, енергією, газом, каналізацією? Що з вбудованими приміщеннями, 
підвалами, горищами, ліфтами, сходами, прибудинковою територією? Вони нібито належать 
мешканцям і… не належать. Комунальні платежі збираються, а якість послуг не забезпечується, 
у під'їзди і ліфти зайти бридко. До ЖЕКів звертатися нічого, на власника житла там дивляться 
як на нав'язану мороку. 



Житлу потрібен реальний хазяїн. Ним може бути власник квартири. Однак сам він права на те 
не має. Потрібно юридично об'єднати мешканців, створивши  
з них кооператив, юридичну особу, де буде обраний орган управління, найнятий кербуд, де 
будуть концентруватися комунальні платежі, укладатимуться прямі угоди з суб'єктами, що 
займаються водою… та всім, за що власник житла платить зі своєї кишені. І зайвими 
виявляється посередники на зразок ЖЕКу, ДЄЗу та інші, а коли господарі відчуватимуть 
потребу в спеціальних посередниках, то вони їх наймуть і за якість роботи запитають. 
Змушений про це повторюватись. 
Це низова ланка самоорганізації населення, одна  
з найважливіших для людини, бо саме тут створюються умови її життя. Умови, які залежать і 
від цієї ж людини, і від сусідів, яких нарешті вони хоч будуть знати. Та й не лише знати. У 
кожному будинку десята-двадцята квартира належить тим (тому), у кого немає рідні. А якщо і є, 
то така, що прийде тільки за спадщиною після переходу хазяїна з тимчасового помешкання у 
вічне. Така дійсність. Об'єднання мешканців може немічних сусідів доглянути, навіть найнявши 
для того потрібних спеціалістів. Оформивши все це юридично, як настане час, продасть 
квартиру, використає кошти на спільні потреби. Адже не можна вважати нормальним те, що 
створюються цілі фірми аферистів, котрі відслідковують подібні ситуації, надають «допомогу» 
немічним, нерідко аж таку, що прискорює «звільнення» житла. 
Самоорганізаційні утворення громадян можна мати в усіх типах житла, в тому числі у кварталах 
індивідуальних забудовників. Переконаний, житло і все довкола матиме зовсім інший вигляд, а 
взаємини поміж людьми будуть супроводжуватися увагою, повагою, взаємодопомогою. 
Перед таким спільним помешканням ніхто «висотку» не поставить, дитячий майданчик не 
знесе, гараж під вікно сусіду не підсуне. Бо люди тут — господарі, вони тут живуть. Відчуваючи 
свою гідність, вони за будь-кого не проголосують, довірятимуть тим, хто про них дбає, хто 
допоміг їм організуватися на захист своїх людських прав. Тим самим соціальний фактор 
впливатиме на політичний, зв'язуватиме громадянина з державою. 
Все суспільство треба пронизати такими зв'язками  
у виробництві, в побуті, в освіті, у дозвіллі, в культурі… Обов'язок держави, всіх її інституцій 
— створити умови, закріпити їх юридично, посприяти організаційно, щоб із різних ланок 
самоорганізації виникло громадянське суспільство. Воно перебере на себе багато функцій 
держави, виступатиме її антиподом. Не буду продовжувати думку класиків про відмирання 
держави, хоч з точки зору діалектики в тому немає фантастики. 
Водночас із розвитком засад громадянського суспільства зміцнюватиметься і демократія. Це 
взаємозалежні поняття. В нашому випадку варто звернути увагу ще на одну обставину: 
самоврядні структури за своєю природою потребують наближення до них органів державної і 
місцевої влади. Велика кількість господарських справ (установчі документи, угоди, тарифи) 
контроль діяльності господарюючих суб'єктів, екологічні умови, землевпорядкування та 
відведення земельних ділянок, планування розвитку населених пунктів, охорона правопорядку, 
освіта та охорона здоров'я, функціонування нотаріату та судів… — все це і є коло життєвих 
потреб людини, багато з яких створюються місцевою владою. Зрозуміло, що людині краще, 
коли нормативні акти враховують конкретні обста- 
вини, а дотримання їх здійснюється під контролем влади і під контролем громади. Тим самим 
очевидно, що місцева влада повинна бути наділена більшими повноваженнями та фінансово-
матеріальними можливос- 
тями. Де брати додаткові повноваження? Знімати їх  
з центральних органів. Це і передбачено другим етапом політичної реформи, коли після 
внесення змін до Конституції будуть прийняті нові редакції законів про місцеве 
самоврядування, про зміну бюджетної системи, про нову систему оподаткування, житловий 
кодекс, про реформу житлово-комунального господарства, про опікунство, поправки до закону 
про міліцію та інші. Тобто законодавство і владні повноваження підуть назустріч людині, її 
життєвим потребам, влада децентралізується. 
Такою я бачу демократію в повсякденних обставинах людини і громадянина. Її елементи є в 
різних країнах. Однак, помилкою було б скопіювати модель демократії  
з якоїсь держави, бо ця модель повинна враховувати місцеві особливості, традиції і цінності. 
Нам не підійшла б російська модель, бо масштаби та тип сусідньої держави передбачають 
більшу централізацію виконавчої влади. Не підійшла б і американська модель. Там федеральний 
устрій, функціонують закони штатів, розвинена судова система, якій небезпідставно довіряють 
громадяни. У нас того немає і близько. 
Нехай, проте, ніхто не вважає рівень демократії  



в США еталоном. При демократії людина почуває себе вільною у всіх життєвих відносинах. 
Американська держава, зберігаючи себе, нещадно відсікає все те, що несе потенційну загрозу 
створеній системі, нехай би то була (уявімо) інтервенція «мальованих», не підкріплених нічим 
доларів, зростанням цін на нафтопродукти, захист прав національних меншин. Мій хоро- 
ший знайомий розповідає про свого однокласника — американця, вихідця із Києва, що приїхав 
на декілька днів сюди. 
— Яка демократія? — мовив він. — Там кожен твій крок регламентований, система 
кредитування і страхування обплутує тебе змалечку і до останнього дня. Ці залежності не 
випускають тебе зі своїх тенет. 
Україні, на мій погляд, ближча система управління, що довела свою ефективність в Австрії, в 
скандинавських країнах. «Жорсткість», як Ви кажете, управління має іншу, ніж ми звикли 
розуміти, природу. Це не жорсткість адміністрування. Це жорсткість дотримання закону. Скрізь 
і всіма. Коли робиться так, тоді людина почувається вільною, адже її особисті обмеження, 
передбачені нормативними актами, стосуються не лише її, а всіх. Це той стан, який дозволяв 
сказати мислителям: «Свобода є усвідомлена необхідність». 
 
 
17. Чи не здається Вам, що сучасні українські політики — послідовники традиційної для 
України політики підкилимної, дрібної, здирницької, а тому антидержавної. Що треба 
зробити, щоб так не було? 
Гірке за змістом запитання. Але потрібне. Можу привести десятки сучасних прикладів, що так 
воно і є. Не раз бентежило мене відчуття такого стану, не раз судомило від зразків 
дріб'язковості, за якою проглядалося все єство одного чи іншого політика, якого доля винесла на 
поверхню державного життя. Зіслатися б при тому на якісь біографічні обставини, мовляв, 
освіти мало, життєвий шлях так склався, підказати було нікому… Можна, звичайно, тільки все 
одно це буде лише частиною правди. 
Відповідь треба шукати в основі, в нашій історії. У мене непогана власна бібліотека, а тут ще 
привід був переглянути чимало історичних публікацій, зокрема нариси про наших гетьманів та 
їхні справи. Для себе висновок зробив: окрім Богдана Хмельницького, на ікону, їй-право, взяти 
нікого. На народну ікону, як страдника і державного мужа. Звісно, знаючи і його гріхи, котрі 
трудами його перекриваються.  
В школі, на уроках і в підручниках історії, ця тема (думаю, не випадково) подавалася 
узагальнено, майже оглядово, тим більше, в контексті історії усієї великої на той час держави. 
Історію стародавнього Риму чи феодальної Франції ми вивчали, напевне, глибше. Так от у цій, 
чужій історії можна знайти безліч прикладів такої ж підступності і підкилимності, як і в нашому 
краї. Ті ж інтриги, убивства, усобища, доноси, наклепи, криводушність. Візьміть ще раз 
прогляньте, скажімо О. Дюма і порівняйте з часом І. Мазепи або П. Кулішевої «Чорної ради», з 
оповіданнями Самійла Величка. Щоб не робити порівняльний аналіз, скажу простіше — одне і 
те ж. Відмінність хіба що в іменах, особливостях одягу, екіпіровки, пружині інтриг. А самі 
інтриги — постійний атрибут. 
Однак у них, навіть у Польщі (!), ситуація змінилась. А у нас — як і раніше. В чому справа?  
Справа в тому, що у них сформувалися держави, а у нас не було ніколи її, за винятком періоду 
Ярослава Мудрого, та й той період більше супроводжувався війнами за державність ніж 
державністю позначений. Ті, хто попадав в Україні (Малоросії, Галичині) в структури влади, на 
їх очолювання, були васалами, залежними від правителя. А він сидів або в Москві, або у 
Варшаві,  
в Санкт-Петербурзі або у Відні. Наші очільники були слугами. Слуга ж призначається, 
наймається на підставі інформації про нього від осіб, які мають на те можливості. Ця інформація 
частіше була суб'єктивною, бо такою ж суб'єктивною була процедура призначень. Вони могли 
бути випадковими, вигідними інформаторам, тим паче, кожен лакей мріє стати паном, раб 
хоче… рабів. Звідси середовище підозр, доносів, нашіптувань… Звідси ж і зустрічні кроки 
зверхника, нищення невірних або потенційних конкурентів. Щоб І. Мазепі 18 років 
протриматися на гетьманстві, довелося усіх, хто щось представляв собою, по-різному 
репресувати. Почав із свого наставника Самойловича… Чи варто переповідати рядки історії? 
Я далекий від того, щоб говорити про традиції, генетичний зв'язок, спадковість… Ні, спадок, що 
продовжує традицію, називається бездержавністю. Для того, щоб не було інтриги, слід знищити 
її середовище, оздоровити його. Засіб для того один — осмислене, планомірне будівництво 
сучасної держави. 
Чи може хтось в Україні ясно і переконливо сказати, ЩО ми будуємо? Всі раз-по-раз стають 
свідками чергової сварки за владу, але нікому запитати суперників:  



а нащо вам влада? Що ви збираєтесь з її допомогою зробити? В сенсі держави, зрозуміло, бо що 
для себе вони роблять, народ як не знає, то здогадується. 
Можна по-різному вибудовувати інструменти управління: президентське правління, 
парламентська республіка, одно чи двопалатний парламент, представники президента чи 
губернатори, повноваження прямі чи делеговані… Задля чого все це? — в цьому суть проблеми. 
Бо доти, поки мета не визначена (загальнодержавна мета), то всі її компоненти передбачають 
лише боротьбу за владу. В такому сенсі боротьба за владу деструктивна, вона стає боротьбою 
проти державності, в ній суб'єктивна мета стає вище суспільної. 
І навпаки. При ясній, усвідомленій перспективі легше вибудовуються засоби її досягнення. Тоді 
навіть індивідуально невиняткові (скажемо так) люди можуть ефективно здійснювати функції 
державного управління. Лінія, стратегія, ціль зобов'язує шукати засоби, змушує опановувати 
предмет управління, добиватися ефекту. 
Осмислена мета є, власне, програмою розвитку. Коли вона доноситься до свідомості суспільства 
і коли воно та кожен член суспільства бачать у ній свою перспективу, відбувається консолідація 
громадян, населення перетворюється в народ, влада стає не павуками в банці, а інститутами 
державного управління. 
При всій некоректності прикладу зішлюсь на нього. 
В дитинстві мені немало років доводилося бути пастухом. Добре вивчив характер худоби (до 
речі, в корові, собаці… повністю відбивається характер господаря, його повадки, часто навіть 
невловима на перший погляд зовнішня схожість. Але йдеться про інше). Коли череда має пашу і 
коли її — череду — правильно зорієнтувати, вона «працює» як один механізм. Збийте її  
з такого пасовища, відженіть на толоку, і можете навіть взяти кілька підпасичів (по аналогії: з 
міліції, СБУ, прокуратури…) — толку не буде. Обов'язково корови почнуть ремствувати, 
зводити стосунки. Обов'язково з'явиться той ср…й бичок, (причому, необов'язково самець), що 
колотитиме все стадо. 
Така природа гурту, спільності. Їй потрібна система, осмисленість, предмет дії. Інакше — 
безлад, інтриги, інсинуації і… згаданий «бичок». Як тепер в Україні. 
Скільки я був у парламенті, скільки добивався прийняття засад внутрішньої і зовнішньої 
політики. За- 
сади — початок плановості, визначення мети. Початок стабільності. Президенти того не 
сприймали. Причина, на мій погляд, зводиться до простого: кожна програма може виконувати 
свою функцію, якщо в ній є рубежі, строки і визначена відповідальність. Отже, здійсненню такої 
програми треба служити. І служба ця стає підконтрольною, придатною для аналізу. А наші 
правителі аналізу і контролю бояться, бо тоді видно  
в що вдягнутий король. Вони переймалися не програмою. Для них влада була самодостатньою. 
Така влада не тільки безглузда, вона шкідлива. Коли двигун пра- 
цює без завантаження, він за певних обставин може піти «врознос». 
З тих керівників, що працювали в системі, і які для державного будівництва в новітній Україні 
були ефективними (або могли бути) назвав би Віталія Андрійо- 
вича Масола, Віталія Федоровича Склярова, Андрія  
Васильовича Печерова (в 1990–1994 рр. очолював бюджетну комісію Верховної Ради). 
Їм не дали працювати. Пригадайте 1994 рік, повернення В. Масола в Кабінет Міністрів. Влада 
запрацювала, в діях відомств з'явилася логіка, осмисленість. Перед тим закон про владу, 
прийнятий перед самими, добровільно організованими достроковими виборами, ліквідував 
двовладдя в областях і районах, обрані голови рад одночасно ставали керівниками виконавчої 
влади. Президент Л. Кравчук, відповідаючи на мою пропозицію про кандидатуру В. Масола, 
підтвердив: 
— І правильно, нехай працює. Заважати йому не буду, тим більше, не вважаю себе великими 
економістом. 
Засади внутрішньої і зовнішньої політики прийняли одним із перших законопроектів, 
врахувавши і пропозиції КМ. Законодавча і виконавча робота стали взаємозалежними і 
передбачуваними. На довженківських святах у Сосниці керівник Чернігівської області Петро 
Шевчук на моє запитання про доцільність тільки-но здійснених кроків в організації управління, 
відповів: 
— Ну що Ви! Кожен знає свій маневр, немає сварок в районах. Ми уже зверстали бюджет на 
наступний рік і бачимо, що він реальний. 
Так би і рухатись. Але новий президент Л. Кучма хотів собі сильної влади. У нього не вийшло з 
керівництвом уряду, і тому (маю таке уявлення) він ревниво ставився до В. Масола. Його заміна 
ставала фактом, як і повернення на перші ролі В. Пинзеника, толкового науковця, професора, 
але людину без необхідної практики.  



(І. Плющ, при будь-якому ставленні до нього, — людина від життя. Перед першим 
призначенням в уряд Л. Кучми, В. Пинзеник проходив співбесіду у Голови Верховної Ради 
України. З розповіді Івана Степановича пригадую: 
— Слухай, Вікторе, ти не боїшся йти на таку посаду? Досвіду ж ніякого… 
— Ні, не боюсь. 
— А мені якраз через це і страшно…). 
У серпні 1994 року Л. Кучма видає перший неконституційний указ про призначення керівників 
областей. Призначення… уже обраних на ці посади. Напередодні акту проведена зустріч 
місцевих лідерів з президентом за моєї участі. «…Так, в державі повинна бути тверда рука, один 
хазяїн», — твердили один за одним Л. Косаківський, М. Мельник та інші. До моїх аргументів 
про помилковість і протиправність таких рішень ніхто не прислухався. Підозрюю, багато хто з 
них керувався знаним з історії середніх віків «Васал мого васала — не мій васал», бажаючи і 
собі в межах регіону абсолютної влади. 
За іронією долі першими з посад пішли ті, хто ревно підтримував абсолютизм президента. Л. 
Косаківському, мабуть, у вину поставили прапорець міста на його службовій машині. «Це ж 
копіює паризького мера, щоб потім іти на президента», — нашіптували Л. Кучмі. Через три 
місяці в кабінеті Голови Верховної Ради України скаржився М. Мельник: 
— Олександре Олександровичу, яка ж це демократія? Мене ж обрали більше мільйона виборців. 
Вінницька область має найкращі показники в державі. Це несправедливо! Та ще й кого 
призначають — Анатолія Матвієнка. Він же… одне слово — комсомол! 
— Миколо Євтихійовичу, — відповідаю. — Анатолій взагалі недурний хлопець. Та справа не в 
тому. Пригадуєте нараду у президента три місяці тому? Ваші слова на підтримку Л.Кучми? 
Маєте наслідки, маємо авторитаризм в дії. 
Обвал в економіці, авантюризм у реформі аграрного сектору, одномоментна «прихватизація» — 
це руйнація фундаментальних блоків державницької системи, для чого і потрібно було у 
відповідність до цього хаосу привести напівунормований хаос в управлінні. Одне 
доповнювалось іншим, тому злочинства з трастами, фінансовими «пірамідами», роздачею 
кращих об'єктів… стало суттю діяльності організованого таким чином управління. В Україні 
з'явився глава держави з надзвичайно сильними повноваженнями і з'явилася винятково слабка 
держава внаслідок відсутності відповіді на одне питання: задля чого така сильна влада, що від 
неї має держава і людина? 
Віталій Федорович Скляров — інтелігент, інтелектуал, інженер, енергетик з великої літери. Він 
у галузі пройшов усі ланки. При різних складах урядів 15 років був міністром. Був до тих пір, 
поки руки «нових» не потягнулися до енергетики, найперше, до розподільчих систем. Такий 
міністр заважав, його й змістили. Шість обленерго перейшли в приватні руки, і через місяць 
тарифи на електроенергію подвоїлись: хазяям потрібно «заробляти». 
В. Скляров залишився президентом української частини світової організації, що займається 
безпекою експлуатації систем енергопостачання зі зверхвисокою напругою, на зразок МАГАТЕ 
в атомній енергетиці. Недавно в Парижі відбувся форум цієї організації. Від України було 40 
представників (ця тема ЗМІ не цікава). Заслухані доповіді, зроблені прогнози, аналіз, визначені 
сучасні підходи до розв'язання проблем, точніше: для запобігання катастрофам. 
В системі світової енергетики Україна займає важливе місце і як територія генерування струму, 
і як транзитна держава. Пересічний (не люблю цього слова, але тут воно до речі), громадянин на 
електроенергію дивиться частіше як на данність, мало не так, як на сонце, повітря, погоду. Тим 
часом це дуже тонка і чутлива матерія, значення якої можна пізнати, уявивши, що 
одномоментно в житлах зникає світло, не рухаються ліфти, не працює метро, станції 
перекачування води, котельні і каналізаційні споруди, стоять будівельні крани, не йдуть 
електропоїзди, безбарвні світлофори… Про холодильники, пральні машини, телевізори, іншу 
побутову техніку теж не забудемо. Це перший прояв енергетичної катастрофи — руйнування 
енергетичної системи, порушення балансу між генеруванням і витрачанням енергії. Ми вже 
десяток років ходимо на межі такої катастрофи. Виручала кваліфікація персоналу, надійність 
агрегатів, введених в радянські часи (і які вже вичерпують свій ресурс) та кооперація з РАО ЄС 
Росії. Сьогодні російська кампанія розпалась на більше як 20 окремих суб'єктів, що знаходяться 
в приватних руках. «Тил» української системи дуже здеформований. З 2012–2013 року навіть 
при мізерних темпах розвитку української економіки ситуація в енергетиці набере незворотних 
ознак. На підтримку галузі влада уваги не звертає. Деякі зрушення спостерігалися лише в період 
керування галуззю з боку А. Клюєва. Запроваджений за його ініціативою «плюс» до тарифу 
цілеспрямовано використовувався на експлуатаційні та відновлювальні потреби. 



Двічі з подачі В. Склярова (і раніше, і згодом, коли він був радником голови парламенту) я 
звертався з пропозиціями до керівництва держави. На виході — нуль. Система управління не 
працює. Її немає. 
У Південній Африці минулої зими стався розвал енергетичної системи. Уряд виділив на її 
відновлення та розвиток 40 млрд доларів і кілька місяців витратив на реставрацію її функцій. 
Нагадаю, що в Україні немає вільних активів і дещо холодніше, ніж на півдні Африки. 
Це все приклади для відповіді на ваше питання. Воно звучить давно: чому бідні? Бо дурні… 
Чому так живемо? Бо не було власної держави. А може через свою… (вставте самі потрібне 
слово) не випадково її не було. 
 
18. Які якості повинен мати політик в Україні, щоб його поважали у світі і щоб він мав 
перспективу «вижити» у себе вдома? Чи були (а якщо були, то які) у Вас непрості компроміси 
із самим собою? Що для Вас політика: кар'єра, гра, престиж, професія? 
Мені здається, як важить політик у світі має значення менше, ніж те, як до нього ставляться 
вдома. Не раз будучи на різних міжнародних заходах за кордоном, бачив, як шанують, 
наприклад, М. Горбачова. До нього вже давним-давно протилежні почуття мали люди на 
батьківщині, а світ інерційно співав йому осанну за… розвал Союзу РСР. 
В Україні вже повним ходом розгорталися ініційовані соціалістами акції «Україна без Кучми», а 
за кордоном він іще знаний був як демократ, котрому заважає робити реформи «червоний» 
парламент. (В парламенті лівих було менше четвертої частини). Через кілька років Кучму-
«демократа» замінив новий «демократ» — В. Ющенко, і знову йому «заважають» ті, хто 
добився усунення недемократичного попереднього режиму. «Патріоти» змінилися, 
«антидержавники» лишилися попередніми. 
Дивна все-таки річ — політичне життя, суб'єктивізм його оцінки, висвітлення в ЗМІ, в 
історичних довідках. 
Інколи оцінки за кордоном і на Батьківщині збігаються. Тільки-но закінчився Майдан, 
проведена інавгурація нового президента, як він, демонструючи свіжу політику, у Брюсселі 
заявив про входження України  
в ЄС, назвавши навіть рік (2009-й, здається). Я в цей час зустрічався з керівниками німецької 
соціал-демократії в Берліні. 
— Навіщо він це робить? — скаржилися колеги. — Ми ще не оговталися від розширення ЄС, 
втрачає національна економіка, населення ремствує. А тут іще Україна… Це ж не Естонія. 
В Україні переважна більшість людей думали так само. 
Років десять тому на форумі Соцінтерну в Парижі, коли перший робочий день закінчувався 
великим, гамірним, але, як завжди, скромним прийомом, на захоплені висновки своїх колег з 
однієї із українських партій, котрі встигли переговорити з провідними політиками, наробити 
знімків і тепер жваво ділилися враженнями,  
я відповів: 
— Тусовка все це, видимість, антураж. Будемо сильними в Україні, прийдемо до влади — і тут 
визнають. Дома треба дбати про авторитет. 
Це все про співвідношення оцінок і підстав для них. Значення все-таки має авторитет серед 
співвітчизників. Його важко завоювати, а ще важче втримати. Притому треба весь час не 
забувати, що оцінка заслуг політика суб'єктивна, вона може базуватися на тих реальних (іноді 
приписаних) заслугах, котрі відчув обиватель сам. До якої сфери інтересів ті заслуги 
відносяться (до соціальних, економічних, політичних, духовних…) значення має, але 
поінформованість населення обов'язкова. Можливо, тим саме політична діяльність і 
відрізняється від фахової, в т. ч. управлінської, що вона — політична діяльність — публічна. Я 
знаю немало спеціалістів, які у сфері управління є незамінними «асами», творять складові 
державного життя, але їх населення не знає і політиками не вважає. 
 
Буває і навпаки, зроблено на копійку, а галасу на десять гривень. Глянь — і політик «світового» 
масштабу, і манірність сановна з'явилася, і претензії на п'єдестал. А заслуг все одно на копійку. 
Очевидно, у співвідношенні справи та інформова- 
ності про неї і проявляється справжній рівень політика, його значимість, впливовість на 
державні процеси.  
Це співвідношення має бути (в ідеалі) пропорцій- 
ним, відображати відповідність зробленого і пропа- 
гованого. Це те, чого немає в реальному житті, то- 
му громадянам складно визначатися в оцінках, бо «слово — теж діло». І тому власне політика у 
більшості випадків зводиться до її інтерпретації — зміст виражається формою, а форма, як 



правило, розміром більша за зміст. Різні політики користуються тими ж принципами, а, знаючи 
вагу змістовності кожного, намагаються критикою, розвінчуванням, нерідко непристойними 
речами привести у відповідність форму і зміст  
у конкурентів. Сам цей безперервний процес і є демонстрованою, публічною політикою. 
Принаймні, в Укра- 
їні так є. 
Однак, треба розуміти, що запитання стосувалося ідеального варіанту, коли людина впливає на 
розвиток держави, діючи на виду у суспільства. Якими рисами має відзначатись така людина? 
Якими якостями? 
На ідеальне питання відповідати легше. 
По-перше, політик мусить мати хорошу професійну підготовку хоч би в одній галузі суспільної 
діяльності. Тим самим означається потреба знати життя, адже професійний ріст розпочинається 
«знизу». 
По-друге, політик має знати хоч би в принципі порядок здійснення процесів в різних секторах 
суспільства, основні залежності в економіці та інших сферах. 
По-третє, політик мусить мати свої переконання, певний рівень філософської підготовки, щоб 
охопити суспільні процеси в комплексі, бачити, як ініційоване дійство відгукнеться будь-де, а 
головне — у становищі кожного громадянина. 
По-четверте, щоб мати авторитет, політик зобов'язаний бути послідовним. Пристосуванство 
ніколи не буває утаємничим, в політиці — тим більше. Кон'юнктурність ніколи не додає 
авторитету. Характеристика «між крапельками» вирізняє політика, але не свідчить про його 
серйозний авторитет. 
По-п'яте, політик повинен уміти розпочату ним кожну справу доводити до завершення. Тим 
самим означає, що він мусить мислити системно, продумувати план дій і в його межах — кожен 
крок. Другорядних речей в цьому сенсі для нього немає. Кожна незавершена справа, набуваючи 
розголосу, нищить авторитет політика. 
По-шосте, треба вміти себе «подати». Краще, щоб манера поведінки була природною, виражала 
внутрішній світ людини. Підлаштовуватися під цю потребу можна, але удач таких є 
надзвичайно мало. Завчені чужі слова, манірність, показна доброзичливість чи суворість, 
демонстрація обізнаності в усьому, вишуканість в зовнішності (одяг, зачіска, макіяж у жінок…) 
— під прицілом очей з народу вкладається у коротку формулу: «Як корові сідло». 
Найефективніший спосіб «подати себе» — бути самим собою. Тоді і видимі недоліки 
сприймаються перевагами, бо люди знають — святих немає. 
По-сьоме, для політика важливо уміти висловити свою думку. Йдеться навіть не про зміст, — 
якщо є щось в голові, у слові те передати не складно. Має значення як людина говорить. 
Надмірна запальність, фальцет, невідповідна міміка, неприродна жестикуляція, менторські 
нотки, самолюбування — все те чутливо «січе» обиватель. В такому випадку, він і правду  
в словах політика сприйме зі значним коефіцієнтом недовіри. 
По-восьме, політик мусить в опоненті бачити людину, суперника або опонента, але не ворога. 
Взаємини між політиками проектуються на суспільство. Спроба зневажити, образити чи 
принизити опонента — ознака власної нікчемності. Вона недопустима в політиці  
з вищеозначеної причини, бо політик в очах людей або вихователь, або «нехороший человек» 
(пам'ятаєте «Джентльмени удачі»?). 
При тому, політик повинен в різних ситуаціях знаходити компромісні рішення, бо і вся 
політика, за великим рахунком, є процес знаходження компромісів. В допустимих межах, само 
собою зрозуміло. 
Я назвав декілька якостей, насправді їх набагато більше, а кожна з названих може бути 
предметом додаткового аналізу. 
В сукупності це означає: політик повинен бути людиною. Тоді він матиме непідробний 
авторитет. 
Компроміс із самим собою має крайню межу — совість. Нею не кривив ніколи. В політиці це 
довести  
і легко, і важко. Легко, бо твоє життя на виду, тому твої вчинки складаються, фіксуються, 
стаючи своєрідним багажем. Шкода лише, що він — лише твій багаж, люди про нього швидко 
забувають. 
У тому і складність, вона поглиблюється тим, що багато компромісів досягається не у відкритій 
полеміці. Кинуте згодом навмисне звинувачення нейтралізувати надзвичайно складно, бо для 
того потрібно відновлювати багато деталей, з ними — пояснень. Не всі те зрозуміють, а 
пояснення сприймуть як виправдання. Коло замкнеться. І тільки час та практичні підтвердження 
розімкнуть його. 



Із таких важких компромісів за останні роки ви- 
різняю підписання угоди про умови дострокового  
проведення виборів–2007. Я ставив свій підпис, вибудувавши логічний ланцюжок мотивацій 
поведінки суб'єктів політики, найперше, В. Ющенка. В цьому ланцюжку головною ланкою була 
норма, яка захищала президента, виводила його з-за меж конституційного простору в рамки 
Основного Закону. Він підписував угоду, яку не можна було виконати не з його вини, 
демонструючи при тому свою послідовність, зберігаючи власне лице. 
Та, власне, не реноме В. Ющенка мене турбувало. Потрібно було дбати за авторитет державної 
влади, яка не повинна чинити беззаконня, бо як тоді вимагати від людей законослухняності? 
Чи був я упевнений сам в такій поведінці В. Ющенка? Ні. І в тому відчуваю провину. Так, був 
заблокований силовий варіант розвитку подій (про це я говорив на початку інтерв'ю), 
попереджені трагічні наслідки. Але за те більше, ніж хто, більше ніж я в тому числі, відповідав 
би президент. А так — гріх на мені. Хоч хто зна, що важче — чи цей гріх, чи ймовірне нещастя 
для багатьох? Час розсудить, де правда. Шкода лише, що час для мене завжди був дефіцитом. 
Його шкода. 
Політика для мене — велика частина життя. В ньому є якісь нюанси гри, престижності. Є 
застосування професійних навичок і знань. У сукупності це іноді відбивається на статусних 
речах, що називається кар'єрою. Важливо, однак, щоб кожна з цих деталей не ставала 
самоціллю. 
Здається, кожен не байдужий до того, ким і як саме сприймають його в людському оточенні. Це 
природно  
і не піддається осуду. В молоді літа це буває стимулом для роботи над собою і в тому теж 
позитив. Гірше, коли людина задля престижнішого місця розштовхує  
ліктями собі подібних, вдається до підлабузництва,  
лестощів, наклепів, доносів. Буває, що таке спрацьовує, і тоді вона всю свою досаду за власну 
нікчемність виливатиме на підлеглих, вимагаючи від них відповідної поведінки, шукаючи тим 
самим собі виправдання, мовляв, так роблять усі. Такий стан душі був би мені  
неприйнятним через виховання у сім'ї, де чесність, працьовитість були нормою, самі собою 
зрозумілими. Додатковою обставиною було те, що, назвемо так: кар'єрні щаблі я займав трохи 
раніше, ніж віком зазвичай передбачалося і тому ніяких підстав для кар'єрних устремлінь не 
було. В 35-річному віці мені пропонували керівництво великим районом, що в радянські часи  
означало відкритий шлях до будь-якої перспективи.  
Я змушений був відмовитись через сімейні обставини, які відтоді завжди потрібно було 
враховувати. (Не подумайте, що висловлюю прикрість від завади, згадую як про данність). 
Присутній в політиці елемент гри мені симпатичний. Я добре, здається, відчуваю гумор, до себе 
ставлюся  
з почуттям самоіронії, це у взаєминах з іншими — що  
і є по суті політикою — допомагає. Корисними є і запас прочитаного і пам'ять, що рідко 
зраджує, і досвід багатолітньої роботи з людьми. 
Ось, наприклад, задзвеніла патріотична нота в парламентській дискусії, висока нота, але… 
фальшива. Її потрібно акуратно збити. Це треба зробити ведучому засідання. Я цитую Т. 
Севернюк (нехай вибачить Тамара Артемівна, якщо десь буду неточним): 
 
Вони несуть його в труні, 
Він повертається додому. 
Тепер йому вже не страшні 
Обійми, схожі на судоми. 
Його несуть. Тепер він є! 
Його ім'я горить, як ватра. 
Тепер він символом стає. 
 
Тепер… 
  Тепер… 
   Тепер… 
А завтра? 
 
Через хвилину підбігає один з активних дискусантів: 
— Чудово! Це Ви про поховання Володимира (митрополита, похованого біля Софійського 
собору — авт.) прочитали? 
— Ні, про поховання Василя Стуса. 



Або ще один приклад. З високої трибуни мені дорікали за… щось, згадують про високу 
зарплату. У Голови Верховної Ради України вона висока, хоч, до речі, майже не відрізняється 
від депутатської. 
Відповідаю реплікою: 
— Так, я все життя прожив на зарплату, і не завжди вона була високою, як тепер. Але я ніколи 
не одержував гроші там, де її одержували Ви… 
Більшість не «в'їхала в тему». Опонент промовчав. Ми порозумілися. 
В політиці, в публічній діяльності корисні гумор, швидка реакція, вміння щось недоговорити, 
покла- 
даючись на співбесідника, він домислить. Думаю, гра  
в «швидкі» шахи сприяє виробленню таких якостей. 
На прес-конференції в Одесі (років десять тому) звучить запитання: 
— Президент у своєму вчорашньому виступі сказав, що лише сліпий не може побачити 
позитивних змін  
в житті людей. Що Ви на це скажете? 
— Я не жаліюсь на своє здоров'я 
. 
На недавній чат-конференції читаю на дисплеї питання «в лоб»: 
— Якщо у другому турі на президентських виборах залишаться Віктор Ющенко і Юлія 
Тимошенко, за кого Ви будете голосувати? 
В Інтернеті за діалогом спостерігають тисячі. Відповідати слід негайно: 
— За обох. В одному бюлетені. 
В публічних виступах, в полеміці треба уникати заїжджених штампів (того ж «лише сліпий не 
бачить…», «авторитет нижче плінтуса…»), посилань на народ,  
його мудрість, працьовитість і його підтримку. Треба уникати слів-паразитів, які у кожного 
промовця свої: «абсолютно» (Ю. Тимошенко), «відповідний» (В. Семенюк), «і так далі» (я). 
І так далі. Тут це доречно. 
 
19. Чи не випадало Вам почувати себе  
чужим у власній країні, і що Ви осо- 
бисто зробили для того, щоб Україну любили? Почуття Батьківщини — що воно для Вас? 
У мене доля перекотиполем 
І не була, і бути не могла, 
Бо серцем, бо за правду щирим болем 
Вона до України приросла. 
 
Цей епіграф до однієї з своїх збірок я би використав для відповіді на ці запитання. 
І що тут пояснювати? Хіба можна пояснити, як з'являється перше кохання? Воно є, і… все. Ти 
колеш дрова, розв'язуєш задачу, бігаєш на футболі, розмовляєш  
з друзями, а перед тобою її очі, вуста, несказане слово, посмішка чи сльоза… 
Так, думаю, і тут. Ти біг колись босий росяною стежкою, збирав горіхи у леваді, заготовляв 
сухостої  
в осінньому лісі, співав із друзями біля багаття, мріяв із однокурсниками про… (про що тільки 
не мріялось!), відчував пахощі пшеничної стерні з містка комбайна… Ти водив свою дитину до 
першого класу і не зогледівся, як тією стежкою і далі пройшли твої внуки. Ти плакав, не 
соромлячись сліз, прощаючись назавжди з тими, кого любив, хто любив тебе… 
Все це було тут, у твоєму краї. І ніде інше. Любов це чи ні, не знаю. Та й нащо називати те, що 
є… тобою? Нащо повторювати словами почуття, які слів сильніші? Адже вони є у кожного, по-
своєму сприйняті, відкладені в душі і там захищені, збережені. Нехай собі будуть. 
Немає монополії на любов, на патріотизм. Хто вдається до закликів, б'є себе в груди, повчає, 
засуджує…, той посягає на святе, що є в кожної нормальної людини. Бо в кожного своя росяна 
стежка і свої святі місця, звідки у вічність пішли найдорожчі тобі люди. Не можна в цю тонку 
душевну матерію втикатися вказующим перстом чи спекулятивним словом. Коли з тим 
зустрічаюся, мене коробить фальш, лицемірство. Не чіпайте мою любов! 
Пафосно занадто це звучить, відчуваю. Знаю проте, що, відвідавши багато країн світу на всіх 
майже континентах (крім Австралії), я ніде не хотів би залишитись, ні за яких обставин. Це при 
тому, що не раз відчував щодо себе пекучу несправедливість, що не раз мене зраджували, 
оббріхували, плели за спиною тенета недовіри, заздрощів і комбінацій для дискредитації. Така 
вона теж політика. 



Усе, що робив я у парламенті, задля чого створював партію, слугувало меті перетворення 
України на державу таку, як записано в преамбулі Конституції. В зіткненні різних позицій і 
цілей, беручи в них відкриту участь, шкодую, що ідеал поки що не наблизився на ту відстань, на 
яку затрачені сили. Причин тому багато, відповіді я шукаю постійно, ця розмова з Вами є 
однією з них. 
На позачерговому з'їзді партії ми схвалили оновлену програму «Справедлива Україна». Це 
хороший, переважно ідеологічний документ, який при певній підготовці активіста дозволяє 
йому увійти в різні аудиторії, знайти відповіді на питання про те, якою ми хочемо  
мати нашу країну. 
Ясно, що від програми до реального життя величезна відстань. Її треба здолати, наповнити 
конкретними перемінами, і тому присвячена вся біжуча партійна робота. Важка, позбавлена 
ефектності і, не оплачувана для цілого моря активістів, часом невдячна, і така, що  
в декого викликає зневіру. Наше завдання — проби- 
тися до людей, до їхньої свідомості. Адже всі вони, або майже всі так само прив'язані до свого 
краю, хочуть нормального для себе і близьких життя тут, на своїй Батьківщині. 
Я зустрічався з нашими заробітчанами в Італії, Чехії, Португалії, Британії… Вони є в усіх 
країнах. Є добре влаштовані, є на «пташиних правах». Та навіть ті, що знайшли там нормальне 
пристанище, мають роботу, сім'ю і надію на завтрашній день, вони б сьогодні повернулися 
додому, аби лиш умови у нас були створені для того, щоб людина почувала себе витребуваною. 
Політики, влада відповідальні за створення таких умов. Зустрічаючись із студентами різних 
ВУЗів, бачу німе запитання в очах молодих: кому потрібні розповіді про світле майбутнє? 
Життя одне, і воно проходить… На своєму факультеті, керованому як підрозділом інституту 
Дмитром Григоровичем Войтюком, батьком  
українських інженерів-механіків, відверто кажу хлопцям (вони там — переважна більшість): 
«Розумію, що рівень вашої підготовки не потрібен сучасному виробництву в Україні, що вас із 
дипломами практично ніхто не жде. Що англійську ви вчите добросовісно, не так, як в свій час 
ми, бо колись ми знали, що вона нам ніколи не знадобиться. А ви на неї розраховуєте, бо, не 
виключено, шукатимете порятунку за кордоном… Але так не буде продовжуватися до 
безкінечності, бо земля гуляти не буде, безлад в управлінні закінчиться. Україні потрібні будуть 
ваш розум і кваліфікація, ви самі». 
Знаю, що не всі мені вірять (вірили б — голосували б по-совісті), але правда на моєму боці. 
Працюючи над антологією поезії «Украина. Русская поэзия. ХХ век», де є вірші сотень поетів-
емігрантів, ловив себе на думці, що всі їхні твори об'єднані тугою за Батьківщиною, поза тим, 
чи йде вона від князя-таксиста, чи лікаря, чи правозахисника. Ми навіть не уявляємо, наскільки 
ми збагатили світ із джерел слов'янської культури, духовності, совісності. Це наші джерела, це 
ознака нашої Вітчизни. 
Коли взимку спускатися в Карпатах з перевалу, то поспішити не вдасться, де б це не було, 
дорога повторюватиме профіль ручаю, річечки. А обабіч нього розміщені більші і менші села, 
люди зайняті своїми клопотами, до негоди ставляться як до чогось тимчасового, знаходять собі 
раду. 
Коли спекотним літом навпростець мандрувати з Кіровоградщини на Одещину, побачиш 
хиріючі села, добиті ферми, пустирі. Безлюддя і безнадія. Люди там не вірять нікому, та до них 
ніхто і не йде. Хіба що під час виборів. 
За кілька кілометрів від Росії на Сумщині аудиторію цікавило все, про що я говорив, вона була 
рухливою  
(з педагогічної точки зору). Опісля питаю Леоніда Мордовця, нашого першого секретаря 
обкому: 
— Аудиторія чимось знічена, я це відчуваю, а пояснити не можу. Може я… 
— Ні, не в тому річ, — відповідає Леонід Михайлович, — просто люди розчаровані, багато 
виїхало на заробітки до Росії, немає роботи і, головне, перспективи. Це гнітить людей. 
І в Карпатах та передгір'ях, і в степовій частині чи на Поліссі люди повинні залишитися у 
своєму краї. Інакше він пропаде, пропаде країна. Закон про пріоритетність соціального розвитку 
села, про статус гірських населених пунктів, про підтримку сільгоспвиробника, про розвиток 
підприємництва, про освіту… — за них боролися соціалісти, відстоював я, переконував інших 
депутатів. Вони захищають людей у згаданих тут місцях, в усій Україні. Та слабо захищають, 
коли реальну владу мають ті, кому світить інша зірка, зеленкуватого кольору. 
Ми складаємо зараз карту проблем України. Починаємо з хутора, села, з дороги на цвинтар, зі 
школи, дитсадка, з робочого місця для людини. Це майже непідйомна справа, відчуваю з реплік 
частини активістів, але що робити, коли державна влада вже 17 років не хоче тим займатись? А 
займатися потрібно, бо, об'єднавши все те, розписавши за рівнями управління, фінансування, 



знаючи обсяги і зміст робіт, визначивши їхні строки, можна одержати своєрідну національну 
ідею, програму, зміст якої простий — забезпечити людям людське життя. Така ідея об'єднала б 
суспільство, зробила би те, що сталося в післявоєнні роки з Япо- 
нією або Німеччиною. Скажуть, приклад некоректний, мотивація різна. Можливо, але розвалені 
ми, як після війни, а люди хочуть нормально жити. Тоді вони ще більше любитимуть свою 
Батьківщину, хоч люблять її і такою, як тепер. 
 
 
20. Що, на Ваш погляд, є характерною національною рисою українців, що їх об'єднує і 
роз'єднує? Чи траплялося Вам відчувати незручності від приналежності до українців? 
Давайте виходити з того, що українці — звичайні люди, яким притаманне все, що властиве 
людям в усіх усюдах. Не будемо захвалювати їх, називаючи роботящими, поміркованими і т. д. 
Людина, як відомо, — істота суспільна, зовнішньому впливу піддається. Тому  
характер, звички, цінності у нашого громадянина значною мірою такі, якими вони обстоюються 
в суспільстві. 
Ми проводили соціологічні заміри, хотіли дізнатися про мотивації поведінки та інші речі, 
корисні в організації партійної пропаганди. Деякі висновки нас застали зненацька. Виявилося, 
що українці безперечно незадоволені своїм становищем, хочуть жити краще, хочуть щоб вся 
система пільг захищалася і розвивалася і… не дуже рвуться до роботи. Останнє взагалі 
шокувало,  
оскільки випадало з багатьох ідеологічних штампів. 
Тут простіше було б пригадати анекдот.  
Японець цікавиться станом життя в Україні, слухає розповідь нашого високого сановника: 
— Ми економічну реформу здійснюємо, привати- 
зацію провели. Ефективність виробництва тільки знизилась. 
— ??? 
— Ми в аграрному секторі відмовилися від колгоспів, розпаювали землю. З'явився власник, але 
він неефективний… 
— ??? 
— Ми зараз пенсійну реформу запроваджуємо,  
щоб трудовий стаж і попередню зарплату краще враховувати. 
— ?! 
— Ми податкову систему… 
— А ви не пробували… просто працювати? Що-небудь робити. Думаю, будуть зміни. 
Японець, певна річ, правий. Але українці не нероби. Просто їм потрібна осмисленість в праці, 
відчуття її суспільної необхідності і віддачі для себе. Потрібна система мотивацій. В масштабах 
держави вона з'явиться внаслідок згаданої вже програми розвитку, переконливо донесеної до 
людей. Потрібна праця як така, її предмет. Щодо кваліфікації і рівня підготовки, якщо проблеми 
існуватимуть, то згодом і вони будуть здолані. Нинішні об'єми і зміст праці не потребують 
виняткової кваліфікації. Вкрили ж Португалію дорогами наші шляховики, змінюють 
архітектурний ландшафт Лісабону  
і Москви будівельники. Та й крупний приватник у нас переселяється в казкові палаци, зведені 
не поляками чи турками, а своїми ж таки українцями. 
Інша справа, якими почуттями переймається за- 
робітчанин, спостерігаючи з двадцятого поверху на Троєщині неймовірні пробки з престижних 
іномарок, розуміючи, що в них за кермом здебільше сидять не кращі муляри, а в палацах живуть 
не ударники капіталістичної праці. Він знає, що все, що зведено, що рухається, що одягається, 
споживається… — це результат матеріалізованої праці. Його праці, в тому числі. Але 
присвоєння її результатів несправедливе, тим більше, коли ця несправедливість підтверджується 
ще й офіційно — більше половини економіки працює в тіні. Якщо так, то влада не справляється 
зі своїми обов'язками, себто вона — погана влада. Або вона зацікавлена в «тіні», має з того зиск, 
значить, вона взагалі йому чужа. 
От по цій лінії спостерігається розподіл українців: несправедливо, не по заслугах багатий і 
несправедливо бідний, в тому числі працюючий бідний. Будівельник, учитель, лікар, шахтар, 
металург, верстатник, сільський механізатор (слава Богу, хоч тут згаданий), спеціаліст 
тваринництва чи рослинництва. В таборі знедолених знаходиться трудівник, що тримає худобу, 
а молоко  
в нього задарма відбирає шахрайська система посередників. В цьому таборі велика армія тих, 
хто зводив  



матеріальну основу всього, що дає сьогодні змогу виживати. Їх десятки мільйонів, виняткова 
більшість  
українців-громадян. 
Проблема соціальної справедливості для України стає нагальною. Її треба розв'язувати негайно, 
виводячи економіку з тіні, змушуючи багатого ділитися з суспільством через прозорі, законом 
передбачені канали, як це робиться у Швеції, Фінляндії та майже в усіх країнах Європи. Таким 
чином можна будувати Європу  
в Україні. Таку потребу, сформульовану як передвиборне гасло соціалістів в одній із попередніх 
кампаній, в'їдливо критикували наші суперники. А воно ж якраз на часі. Воно набагато 
актуальніше, ніж порожні балачки про входження в ЄС, про членство в НАТО, про абстрактний 
європейський вибір. 
Правильно сформульоване завдання у цьому відношенні сприймуть і багаті. При цьому слові у 
мене не виникає образ мальованого ще В. Маяковським буржуа-експлуататора, бо знаю серед 
них чимало справді талановитих, толкових людей, які вміють вести справу, освоювати сучасні 
ділянки виробництва, пропонуючи висококваліфіковану працю тисячам громадян. Вони бачать 
колосальні резерви розвитку України в модернізації виробництва і збільшенні продуктивності 
праці,  
у вигідному стратегічному розміщенні України між Європою, Росією та Близьким Сходом, в 
незаповненому просторі внутрішнього ринку, в тенденціях і потребах світової економіки. 
Зупинка за державним менеджментом, який дбатиме про умови розвитку, зніме пута тотальної 
корупції, змусить державні органи, найперше суд і прокуратуру, контролюючі відомства, 
займатися захистом права і прав людини, а не використанням свого становища для ще більшого 
процвітання несправедливості. 
Такого менеджменту сьогодні не існує. Уряд (уряди) зайняті гасінням біжучих проблем, а ще 
більше підготовкою до чергових виборів, ніхто не займається розробкою цілісної концепції 
економічного розвитку України як предмету діяльності центральної і місцевої влади. Як у таких 
умовах вдаватися ще й до непопулярних заходів, які потребують довіри людей до влади? 
Отже, гідний уваги поділ українців існує і він стосується соціально-економічних факторів, 
матеріального забезпечення, гарантування прав і свобод, передбачених Конституцією. Влада, 
що не здатна усунути цю несправедливість і не має хоч би середньострокової концепції 
розвитку країни і зняття очевидного протиріччя, шукає способи переведення невдоволення 
людей та їх уваги на другорядні проблеми. Вона розводить людей на протиборствуючі табори, 
аби засвідчувати свою потрібність при гасінні нею ж зорганізованих пожеж. Чи, принаймні, 
стати на якийсь бік, розраховуючи там на підтримку під час чергових виборів. Середовище  
в Україні для того, на жаль, є. Тому-то такої гостроти набирають питання вибору (НАТО чи 
Росія), мови, релігії, історії. Не можна сказати, що ці теми зовсім штучні, але біда в тому, що 
вони навмисне роздмухуються владою, в результаті роздирають країну мало не по Дніпру. 
Вважаю таку позицію влади, зокрема президента,  
в політичному сенсі злочинною. І це не перебільшення, бо пересварювати людей в країні — 
великий гріх. Навіть якщо це робиться з щирих (нехай наївних) намірів, але сіє розбрат серед 
людей, то політикум і громадянство не можуть на те не звертати увагу. Рада національної 
безпеки і оборони мала би розглянути це питання скоріше, ніж аналіз економічної діяльності 
уряду, бо ту діяльність можна виправити, а привнесення елементів протистояння в духовне 
середовище небезпечне і тепер, і в перспективі. 
Насаджувана поміж людей свара впливає і на міжнародне реноме України. Неавторитетна влада 
— ознака слабкої держави — викликає адекватне ставлення до неї за кордоном так само, як і 
наших громадян. Пригадайте, кілька років тому у сусідній західній державі поліцейський 
застрелив нашого молодого громадянина лише за трактоване поліцейським порушення правил 
дорожнього руху. Хотів би я бачити того ж поліцейського, якби порушник показав йому свій 
американський паспорт. 
Можливо, злочин поліцейського викликав осуд тамтешньої громадськості? Не відчутно. Злочин 
покараний… двома роками позбавлення волі і… достроковим звільненням. 
Це приклад ставлення до нашої країни за кордоном. Це зразок рівня турботи нашої держави про 
своїх громадян. 
Буває, що і вони для того дають приводи, це найчастіше трапляється серед тих, котрі на Україну 
кажуть: «Ця держава» замість «Моя держава». А винна, передусім влада, не створюючи умов 
для життя людини  
в межах своєї Вітчизни. Якої поваги заслуговують українки, пропагуючи по Європі найдревніше 
ремесло?  



Хіба людина може розраховувати на повагу, виконуючи роботу, за яку не беруться місцеві 
жителі і за яку українцям платять менше ніж своїм? Вчительки зі Львова працюють 
прибиральницями в Лондоні, лікарі і медсестри з Буковини виносять горшки за похилими 
італійцями, інженери працюють різноробочими в Португалії та Іспанії. 
Печально все це і… соромно. 
 
21. В такому разі коротко охарактеризуйте бачення соціалістів хоч би напряму 
економічного розвитку України. 
Для того треба розглянути кілька документів партії — економічну частину її програми, варіант 
засад внутрішньої і зовнішньої політики України та програму «Справедлива Україна». Ці 
документи тісно пов'язані між собою, хоч інтервал між першим і третім складає 8 років. На 
жаль, економічна ситуація в країні розвивається так, що всі згадані програми залишаються 
актуальними. 
Щоб не займати у Вас і читача зайвого часу, викладу наші підходи лише концептуально. 
Ми вирізняємо кілька важливих факторів, що впливають на стан і перспективи української 
економіки. Серед них, безперечно, вступ України до Світової організації торгівлі. Новим є 
помітна інтеграція країни в світовий розподіл праці. Світова економіка, набувши глобальних 
ознак, піднімає назовні дисбаланси в торгівлі, переміщенні капіталів, що впливатиме на зміну 
курсу світових валют. З'являються також нові центри економічного розвитку в Азії і Латинській 
Америці, посилюється фактор Китаю. Не забудемо також об'єктивності, пов'язані з глобальним 
потеплінням, світовою проблемою — недоїдання і голоду, енергетичним дефіцитом та 
нерівномірністю розташування джерел енергії і генеруючих комплексів. 
Це стосовно України зовнішні фактори. Є деякі нові умови, що склалися в Україні. Серед них 
значне скорочення частки держави в майні та в результатах господарювання. Як фактор змушені 
визнавати різке зниження довіри народу до всього чиновництва і найвищих посадовців. 
Індикатор настроїв очевидний — реакція на політичну кризу та її причини. 
До важливих умов, які слід обов'язково врахувати,  
є неможливість і далі підтримувати конкурентноздатність нашої продукції в світовій економіці 
лише за рахунок відносної доступності енергоносіїв та дешевизни робочої сили, економії на 
освіті та охороні здоров'я, власне, на всій соціальній сфері. 
Новою умовою стала поява енергетичних бар'єрів росту економіки через прискорене 
подорожчання енергоносіїв до рівня світових цін і явні диспропорції  
з іншими структурними компонентами собівартості продукції, в т. ч. вартості праці. 
До існуючих раніше складнощів приєдналися названі. Ситуація розвивається досить динамічно. 
В цих умовах перед економікою важливо визначити конкретні цілі і завдання. Бачимо їх такими: 
— подолання небезпечного розшарування суспільства за рівнем матеріального забезпечення, 
перегляд системи оплати праці; 
— досягнення соціальної стабільності і забезпечення принципів справедливості; 
— реформа пенсійної системи; 
— зростання макропоказників в економіці повинне супроводжуватися прискореним (або хоч 
адекватним) зростанням доходів населення і поліпшенням умов їхньої праці, зменшенням 
техногенного навантаження на навколишнє середовище; 
— інтенсивне вирішення житлової проблеми з глибокою реформою житлово-комунального 
сектора; 
— зменшення енергозатрат, використання альтернативних джерел енергії; 
— забезпечення ефективності діяльності всього держапарату щодо створення сприятливих умов 
в економіці і передбачуваності економічної політики держави; 
— зменшення обсягів адміністрування в діловій сфері, подолання небезпечного рівня корупції; 
— різке збільшення продуктивності праці (сьогодні ми у 5 разів відстаємо від США, мало не 
вдвічі від Росії) при зменшенні тривалості робочого дня; 
— створення гарантій захисту інвестицій та забезпечення макроекономічної стабільності; 
— підтримка ініціативи щодо так званого народного бізнесу, створення системи кредитних 
спілок, залучення в сферу матеріального виробництва незайнятого нині населення 
продуктивного віку; 
— використання аграрного потенціалу в бік подолання проблеми нестачі харчування в частині 
регіонів світу, зростання експорту зерна, виробництва екологічно чистих продуктів та 
самозабезпечення енергоносіями. 
Для досягнення поставлених цілей пропонуємо здійснити низку кроків. Серед них: 
— скласти карту проблем України, розпочинаючи  



з кожного населеного пункту, визначити обсяг робіт, джерела і рівень фінансування, строки 
реалізації; 
— на основі карти проблем та завдань стратегії розвитку економіки України розробити і 
прийняти державні, регіональні та місцеві програми соціально-економічного розвитку; 
— зосередити зусилля держави на розробці і втіленні в життя програм в конкурентноздатних 
галузях та локомотивах зростання (енергетика, телекомунікації, окремі напрямки 
машинобудування, ВПК, космічні технології, авіабудування, поліпшення транзитних умов, 
виробництво екологічно чистих продуктів харчування, енергозбереження, біопаливо). 
Передбачені перетворення повинні супроводжуватися законодавчо, щоб, наприклад, держапарат 
в рамках регуляторної політики перейшов від принципу дозвільного до декларованого. 
Потрібно прийняти податковий кодекс, адаптований до світової системи з преференціями для 
вітчизняних товаровиробників. Слід диференціювати податки, зменшуючи їх з виробників і 
фізичних осіб і збільшуючи на багатство. Слід узгодити господарський і цивільний кодекси, 
чітко визначити поле і рамки поведінки контролюючих і фіскальних органів. Потребує 
вдосконалення ціла низка законів (про акціонерні товариства, про банкрутство, про Національну 
депозитарну систему), прийняти нарешті закон про Фонд держмайна. 
Наслідком здійснення цих перемін буде більш справедлива економіка країни по відношенню до 
більшості населення, до тих, хто забезпечує існування і розвиток країни. 
Я розумію, що в ході реалізації задуманого з'являться нові завдання. Вирішувати їх слід 
оперативно, а це можливо лише при узгодженості дій інститутів влади, при її стабільності. Тому 
переконливо повторюю тезу про потребу завершення політичної реформи, яка ліквідує 
волюнтаристське втручання однієї гілки влади  
в іншу, чітко розмежує юрисдикцію кожного рівня представницької, законодавчої, виконавчої і 
судової влади, розпочинаючи з села і завершуючи столицею, всією державою. 
 
 
22. Чи не приносить Вам задоволення та ситуація у владі, що спостерігається нині? 
Ставлю питання так, орієнтуючись на Ваші численні критичні зауваження щодо 
працездатності парламенту шостого скликання. 
Якби ця ситуація була випадковою, або наслідком розробленої, скажімо, соціалістами 
комбінації, то тоді можна було б вдаватися до якихось емоційних оцінок. А коли це об'єктивний 
наслідок авантюри з достроковими виборами у авторстві В. Ющенка і Ю. Тимошенко, то оцінка 
може бути зовсім тверезою і спокійною. Так і мало бути. 
Сьогодні 23 вересня. Трохи менше року тому, під час відкриття першого засідання сесії шостого 
скликання, за регламентною процедурою я робив повідомлення про стан законодавчих робіт та 
коротке вітальне слово. Якби не було в ньому деяких висловів, зроблених у майбутньому часі, 
можна було б подумати, що це виступ зроблений саме тепер. Ось його майже не скорочений 
виклад: 
«Шановні народні депутати, запрошені, члени уряду, дипломати, радіослухачі і телеглядачі. 
Відповідно Регламенту підготована інформація про стан законодавчої роботи в Україні. Перед 
тим,  
я хотів би торкнутися кількох, на мій погляд, принципових для законодавчого органу речей  
і просив би уваги на буквально кілька хвилин. 
Результати дострокових парламентських виборів підтверджують, що ця дорогб для народу 
протиправна авантюра була задумана лише для задоволення інтересів кількох осіб. Зусиллями, 
найперше, Віктора Андрійовича Ющенка українська політика вперше в історії опинилася поза 
рамкою правового поля. Саме через це ніякої стабільності в житті країни поки що не настає. 
Навпаки, як і попереджалося, влада опиняється в стані правового хаосу. 
Організатори авантюри, найперше Віктор Ющенко переконували виборців, що дострокові 
вибори — ключ для вирішення усіх проблем в Україні. Вони обіцяли, що коаліцію сформують 
за дві години. Тим часом минають дні, від виборів пройшло вже майже два місяці. 
Дуже скоро кожен українець ще більше відчує на собі результати неправових експериментів  
у владі, це вплине на своєчасність прийняття  
і якість бюджету, на жаль, на зростання цін і інфляції. Виборці переконаються в химерності всіх 
гучних передвиборчих обіцянок, які так щедро роздавалися. 
Вже зараз відомі вам автори передвиборних гасел відмовилися від своїх обіцянок — створення 
професійної армії і відміни призову, починаючи  
з 1 січня наступного року, тобто через місяць. Зникли з порядку денного обіцянки погасити всі 
борги Ощадбанку СРСР перед виборцями за два роки. В умовах нинішньої державної кризи всі 
інші популістські заяви виявляться також мильними бульбашками. 



Владі, створюваній в результаті авантюрних виборів, буде неймовірно важко забезпечити 
нормальний розвиток України. Прикро, що і новообраний парламент має перспективу стати не 
так центром державних ініціатив, як середовищем політичних конфліктів і скандалів, 
витрачатиме зусилля на подолання чергових інтриг. 
Тепер, напередодні президентських виборів десятого року є небезпека або чергового розпуску 
Верховної Ради, або роботи її за правилами, не зовсім відповідними до Регламенту. 
Відповідальність за цей хаос, який неминуче приведе до падіння життєвого рівня наших 
співгромадян і ще більшої втрати міжнародного авторитету України, несуть конкретні політики. 
Це — справжня зрада інтересів українського народу. 
Я переконаний, що українська держава зможе повернутися у русло законного демократичного 
розвитку тільки після того, як Віктор Ющенко буде відсторонений народом України від влади,  
а неконституційна авторитарна модель буде замінена справді парламентською республікою 
європейського типу і якщо буде завершена, нарешті, реформа системи влади. 
Дотримуючись вимог Регламенту Верховної Ради України та поважаючи новообраних 
депутатів, я надаю письмову інформацію про стан за- 
конодавчої роботи в Україні, вона детальна, ви  
з нею ознайомитеся. 
Я бажаю вам успіху у вашій роботі. Спасибі.  
(Оплески).» 
А тепер спробуйте уважно іще раз переглянути цей виступ. Стабільності в житті країни немає. 
Коаліція, попри обіцянки, формувалася важко. Ціни та інфляція стрибнули рекордно. Гучні 
передвиборні оцінки (усі, до речі!) — химера. Від своїх передвиборних зобов'язань БЮТ і 
НУНС відмовилися. Парламент став не центром державних ініціатив, а середовищем конфліктів 
і скандалів. Є небезпека чергових дострокових виборів, або робота не за регламентом. Це — 
зрада інтересів українського народу. 
Викресліть те, що не відповідає дійсності. Нічого не викреслите. Виникає питання: а чим влада 
займалася протягом року? А куди викинуті мільйони і мільярди гривень? Це ж у вас, люди 
добрі, украдені кошти. Хто відповідатиме за розкіш такої авантюри? 
 
 
23. Багато людей знають, що Ви пишете вірші. Багато, думаю, не знають. Розкажіть 
трохи про цей бік Вашої особистості. Що є джерелом натхнення, коли почали писати? Як 
поєднуються політика і поезія? Чи є поезія поверненням до себе справжнього, а якщо так, то 
хто такий справжній Олександр Мороз? 
На такі запитання мені, можна сказати, не доводилося відповідати. Тому коротко не вдасться. 
Якщо стомлюватиму Вас своєю відповіддю, пропустіть написане. 
Писати почав давно, в дитинстві. Студентські роки збіглися з хрущовською «відлигою», тоді 
було повсюдне захоплення Євтушенком, Вознесенським, Рождественським (Робертом), 
Ахмадуліною. В середині шестидесятих засвітилася зірка Василя Симоненка, довірливо доходив 
до сердець читачів і слухачів Борис Олійник, оригінально і сміливо писав Іван Драч, 
популярним став Віталій Коротич. Мені здається що українська поезія тих років була 
сильнішим крилом у нашій літературі, хоч  
у прозі відірватися не можна було від Михайла Стельмаха, братів Тютюнників, Анатолія 
Дімарова. Організована владою дискусія довкола «Собору» Олеся Гончара сприяла поширенню 
уваги до його інших творів. Це був якийсь дивний період суцільного молодіжного читання. У 
кожного в папці для конспектів лежали або товстий журнал, або книжка, в тролейбусах і 
трамваях не сварилися, бо… читали. Молодіжний журнал «Юность» Б. Полєвого відкривав нові 
і нові імена, свіжі, дискусійні теми. Українські «Вітчизна», «Дніпро», тижневик «Україна» 
дозволяли вибирати все, до чого лежала душа. 
З'явилося море чудових пісень у виконанні Майї Кристалінської, Володимира Трошина, Марка 
Бернеса, Тамари Міансарової, Мусліма Магомаєва, Юрія Гуляєва, Йосипа Кобзона, Джоржа 
Мар'яновича. Ні з чим не можна порівняти популярність Робертіно Лоретті, всі гуртожитки 
гриміли його «Джамайкою» та «Вернись в Сорренто». З'явилися на TV «Голубі вогники», 
народився КВН, який відразу захопив студентські підмостки. 
Література і спорт займали весь час поза навчанням. Ніколи після того не спостерігав такого 
єднання творчості і спраглих на неї душ. Відстані від автора до читача ніби і не було. 
В академії, де я вчився, була хороша бібліотека, кілька читальних залів. Там перечитував 
Надсона, Фета, Єсеніна, Блока, Пушкіна і все про нього, інших авторів його часу: Дельвіга, 
Пущина, Кюхельбекера, Давидова… Кобзаря знав зі школи, доводилося читати на родинних 



посиденьках тіток, бабусь, сусідів. Декламував у клубі. Поему «Сон», наприклад, і зараз 
пам'ятаю майже повністю. 
У такій атмосфері мимоволі хотілося в поетичному слові вимовити свої враження, писав до 
студентської багатотиражки, в «районку», читав свої вірші в актовому залі. За один із виступів, 
що стосувався наших дівчат та іноземців, мало не розпрощався з академією. Секретар партбюро 
факультету А. Чугай, читаючи за дорученням ректора і ще одного не відомого мені чоловіка мої 
щоденники і зошити з віршами, тихо промовив: «Тебе рятує те, що ти нічого не пишеш про 
іноземців-студентів. Взагалі, якби ти так конспекти писав, ленінським стипендіатом був би…». 
Один із студентів-журналістів університету ім. Т. Г. Шевченка (наші гуртожитки знаходилися 
по сусідству на вул. Ломоносова) привів мене в літературну студію, яка під проводом Петра 
Кононенка працювала на кафедрі шевченкознавства в «жовтому» корпусі університету. Там 
познайомився з Володимиром Підпалим, Володимиром Забаштанським, красунею Світланою 
Йовенко, іншими студійцями.  
Петро Петрович щодо моїх вправ виявився делікатним, рекомендував більше писати 
українською. Наближалося закінчення ВУЗу, він порадив і допоміг зарахувати мене заочно на 
другий курс філфаку. В цей час зі своєю юною дружиною, вчорашньою школяркою, я жив у 
механізаторському гуртожитку за сотню метрів від Уборті, поряд з Білорусією, працював 
інженером, готувався до солдатської служби і відповів Петру Петровичу: «…думаю, що поетів-
середняків в українській літературі вистачить і без мене». Пізніше переконувався не раз у 
правдивості своїх слів. Але наступного дня, під час обідньої перерви в селі Куліші, де готував 
обласний семінар механіків, потроху журився: 
 
Я лежав на землі 
У Полісся на грудях. 
Я думки проводжав, 
Знову згадки стрічав… 
Я все знав водночас: 
Що було і що буде. 
Я все знав. 
Водночас 
Я нічого не знав. 
Було тихо й привітно, 
Немов того світу, — 
Тільки подих землі, 
Що довкола лежить. 
І прощалося 
Бабине літо… 
І хотілося плакать. 
І жить. 
 
Солдатські будні, після неповторної щирості взаємин між студентами, здавалися спочатку 
сірими, але швидко освоївся, познімав деякі конфлікти: де з допомогою сили, де знань, де з 
допомогою вже невеликого досвіду роботи з людьми. Багато хлопців пробували писати. 
Молодий старлей Буханцов відвідував у Москві студію Грекова. Ми затіяли випуск літературної 
газети. В дивізіоні, що стояв у Нерубайському, поряд з Одесою, в усій бригаді це була новація. 
Тепло пройшов літературний вечір. Замполіт, учасник війни, майор Прокопович тішився від 
серця. 
Напередодні партійного з'їзду ми випустили другий номер. У цей день проводилися військові 
навчання. Очікувався приїзд нового командира дивізії генерала Давидова. Офіцери з 
політвідділу бригади робили попереднє зондування ситуації. Природно, що наш майор привів 
свого колегу в казарму до газети. Я якраз був днювальним. Біля газети між офіцерами загорілась 
одностороння перепалка. 
— Где Мороз? Ко мне! — очі доброго майора Прокоповича ставали свинцевими, голова від 
контузії смикалася ще більше, — Ты что это написал?! 
Я зрозумів, що замполіт газету перед тим бачив, але або не читав, або не звернув уваги на мою 
передовицю: 
Я знаю некоторых… лиц, 
Обида жжет меня, 
   как плети, 
Что партия ошиблась в них, 



Что зря дала им партбилеты… 
— Снять немедленно! Три наряда вне очереди! После учения! 
Нарядів я не боявся (і так «через день — на ремень»), бо дивізіон був некомплектним внаслідок 
демографічної післявоєнної «ями», але прикро було за творчу роботу, за сатиричний романс 
проти дідівщини, який хлопці уже наспівували: 
На рассвете меня не буди, 
Не тревожь чуткий сон «старика»… 
……………………………………........................ 
…Завтрак подан, накрыты столы, 
Все ребята просили вставать: 
Кто поделит солдатам мослы? 
Кто им масло сумеет раздать? 
 
Колона бойових машин стояла за огорожею дивізіону, особовий склад вишикувався на 
піщаному плацу. Генерал-авіатор дякував за службу, окремо відмітив наше відділення: 
— А второе отделение работало как… асы! — знайшовся близьким словом. 
Ми й справді на перевантаженні ракет перекривали в кілька разів нормативи. 
Опісля майор Прокопович підійшов до відділення. 
— Спасибо. А… наряд снимаю. 
На другий день після звільнення в запас я влаштувався на роботу викладачем технікуму, 
одержав класне керівництво в групі, де кілька вихованців були старшими за мене. 
Згодом довелося займатися всією громадською роботою (художня самодіяльність, технічна 
творчість, спортивні змагання) на ентузіазмі, зрозуміло. Сьогодні це штатна посада заступника 
директора. Через півтора року директор ризикнув, призначивши мене, не члена партії, на 
номенклатурну посаду — зав. відділенням механізації. 
У молодіжному колективі літературні навички були доречними. КВНи, конкурси 
самодіяльності, агітбригади в різні села і міста. 
Бригада їхала в село Острів сусіднього району, а мені випала підміна — курс вступних лекцій 
для заочників. Хлопці посмутніли. 
— Нічого, ви репетируйте, — сказав Миколі Гриценку, співаку, гітаристу, танцюристу (нині 
голова Таращанської райради), там би варто було привітати людей. За хвилин двадцять виніс 
текст: 
Острів, Острів… Понад Россю 
Верболози, явори. 
Назва дивна: Острів, Острів, 
Тільки де ж ті острови?.. 
 
Хлопці придумали мелодію і того вечора вона кілька разів на біс звучала для острівчан, 
збігаючись з їхніми настроями. Маючи згодом немало пісень на свої слова, цю пісню вважаю 
однією з найвдаліших. В ній текст, музика і… ще щось невловиме злилися в одне. 
Виробництво, партійна робота, депутатство. Я писав, коли не можна було не писати. Не 
збирався нічого друкувати, цей шлях я собі перекрив свідомо. Вважав, що вірші того не 
заслуговують, або ж… 
 
А потім сяду і заплачу 
з незрозумілої вини, 
Що є в душі слова гарячі, 
Та тільки хтозна, де вони? 
 
Писав там, де виникали відчуття, образ, де слово само лягало в рядок. Інколи при зовсім не 
відповідних обставинах: на нарадах, ведучи засідання парламенту, готуючись до виступу з 
трибуни, в літаку чи автомашині, на міжнародних заходах. Іноді гнівно — для виступу  
з трибуни: 
 
Я вам не вірю, блюдолизи! 
Ви шубу з царського плеча 
Носили б вічно, 
Міль погризла б 
За вірнопідданійший час. 
Я вам не вірю, «патріоти»… 



 
Іноді лірично, для душі: 
 
Червень голубий, 
Річки синь небесна. 
Якщо ти любив, 
То любов воскресне — 
В зелені дібров, 
В шалі солов'їнім. 
Що таке любов? 
Те — що ти єдина. 
Мов судьба — стрімка, 
Мов краси трагічність, 
Як оця ріка, 
Що тримає вічність. 
 
Іноді філософічно:  
Мы молодые. 
Весла на воде. 
Струятся утро 
и туман, 
и ветер. 
Лицо и руки ласково задев, 
Качнулся мир в движеньи незаметном… 
………………………………………… 
В той круговерти 
лета и зимы, 
В той красоте, где счастье — 
явь ли? Сны ли? 
Мы неизменны, 
остаемся мы! 
…И даже, если сменят запасные. 
Вірш називається «Айвазовский. Утро». Це враження, навіяне картиною в одному кабінеті, коли 
раптово ти можеш повернутися до… себе. 
Або повернутися спогадом у дитинство. В Софії, на Трійцю, коли били дзвони собору Кирила і 
Мефодія, згадалось: 
Заклечана хата. В любистку криниця. 
У відрах студена вода виграє. 
Чи справді я бачу, чи це мені сниться, 
Що мати говорить, а не пізнає? 
 
Там горлиця тужить на вишні з любові 
І ластівка двором в турботах снує. 
Немов би із матір'ю в лагідній змові,  
Що бачити — бачить, а не пізнає. 
 
Це свято зелене. Чебрець на долівці … 
У кожного щастя і горе своє: 
Як тепла рука на дитячій голівці, 
Як дивиться мати, а не пізнає. 
 
Маючи майже десяток книг публіцистики і маленьку автобіографічну повість підійшов до свого 
ювілейного року. Колеги наполягали на друкуванні збірки віршів, «аби ніхто не вважав, що в 
Соцпартії одні політичні сухарі». Я зробив дві збірки — російською і українською. Потім ще і 
ще. Згодом дві книжки перекладів: з російської — українською і навпаки. Автор цих поезій 
Володимир Черепков, чудовий поет, з його дозволу — мій товариш. Згадані дві роботи 
оформлені ризиковано для слов'янської літератури — поряд подаються і авторський текст і 
переклад. Для кожного знавця мови є шанс повправлятися. Ніхто (поки-що, принаймні) про ці 
роботи поганого слова не сказав, а золоті медалі Олександра Фадєєва вони заслужили. 



Переклад, як на мене, справа трохи складніша, ніж авторська робота. В ній полегша тільки в 
одному —  
в готовому образі чи метафорі. Їх треба повторити, маючи на увазі, що слова часто подібні, але 
різні за ритмікою, наголосами, звучанням. Переклад вимагає роботи зі словниками, вони в мене 
є різні, в тому числі тлумачні В. Даля і під редакцією В. Бусела (до речі, хороший словник). 
Придбав і для роботи, і для дому. Робота зі словником — корисне заняття не лише для філолога. 
«Це пишний яр, а не сумне провалля» (за М. Рильським) для будь-кого, хто мусить або хоче 
працювати зі словом. 
Літературні вправи звели мене з чудовими професіоналами в літературі. Михайлом Шевченком, 
Юрієм Капланом, Леонідом Талалаєм, Миколою Вінграновським (на жаль, покійним. Я сприяв 
випуску фільму про нього), Світланою Йовенко (знов), Степаном Пушиком, Тамарою 
Севернюк, Галиною Тарасюк, Іваном Боким, Вадимом Крищенком та іншими. Про Володимира 
Черепкова я згадував, про Бориса Олійника мушу сказати окремо. 
Борис Ілліч — кореневий український поет, мислитель, який довів мистецтво віршування до 
геніальної простоти при масштабному узагальненні тем у його творчому здобутку. Спілкування 
з ним нечасто стосувалося літератури, буденні політичні справи вимагали свого, але і там він 
завжди афористичний, іронічний, послідовний, інтелігентно-невкірний. І навіть там, де він іде 
на компроміси, його поступки здаються поблажливо-співчутливими. Одне слово, «православний 
комуніст», як він сам себе величає. А ще — він патріот  
 
у серці, а не на показ, як багато «ревних». 
Півтора десятка років займаюся… не знаю як сказати: меценатством — ні, бо меценат при 
грошах. Простіше кажучи, маю клопіт, сприяючи виданню різних авторських робіт, керуючись 
афористичним озеровським «Талантам надо помогать…». Скільки їх кинуто державою 
напризволяще! Серед них більшість не вміють постояти за себе, вони не пристосовані до умов, 
коли державній владі вони ні до чого — зайва морока. Але вони можуть те, чого ніхто за них не 
зробить. Вони здатні лікувати душі людей, душу суспільства! Добиваюся повернення у владу, 
щоб вирішити і цю проблему. Мрію про створення спеціального фонду для підтримки творчої 
молоді, видання їхніх творів. 
У середині 90-х Заслужений працівник культури, заступник директора з наукової роботи 
Державного музею Т. Г. Шевченка Людмила Зінчук загорілася ідеєю видання «Давидових 
псалмів» Т. Шевченка з відтворенням автографів Кобзаря, давньослов'янських текстів псалмів, 
їх перекладів і відповідних ілюстрацій. Вона та інші ініціатори зустрілися з керівниками більше 
80-ти установ, організацій, фірм, банків… Ніхто не погодився на підтримку. До мене її привів 
мій сподвижник по партії Віль Ромащенко. Не буду розповідати, як ми шукали спонсорів, як 
додавали кошти від реалізації газети «Товариш» та моєї книги «Куди йдемо?», але вперше в 
незалежній Україні саме ми видали Т. Шевченка. Зробили раритетне видання, яке є на всіх 
материках. І хоч наклад його відносно малий — 5 тис. примірників, цикл робить свою святу 
справу.  
Коли книжка була готова до друку, в Кабінеті Міністрів Людмилі Зінчук запропонували: 
— Давайте випустимо її 100-тисячним накладом. Одна умова — зніміть вступне слово О. 
Мороза (був період особливого гоніння на мене з боку президентської братії). 
— Ні, це не порядно, — сказала жінка. 
Людина найвищого фахового рівня позбулася роботи. Це, ясна річ, приклад ставлення влади до 
людини  
у «правовій державі». Що ж стурбувало «літературознавців» від влади у моєму слові? Цитую: 
 
«У Давидових псалмах Т. Г. Шевченко знаходить привід для того, щоб народну мудрість, її 
зернини, а ще прагнення правди, розуміння невідворотності відплати за зло, як тієї справедливої 
рівноваги, що орієнтує розвиток у напрямку добра, використати доказом доброчестя власного 
народу. Того доброчестя, що перегукується з біблійними писаннями, бо й вони — згусток 
досвіду попередніх поколінь. В тканину вічності він вплітає і долю українського народу, 
причому такими барвистими, пам'ятними «ометами», що годі сперечатися про переваги чи 
самих узорів, чи тканини взагалі (чи Шевченкових аргументів, чи біблійних псалмів). 
Здається, те простежується і в ілюстраціях. В тому їх особлива цінність. 
Олександр Мороз 
Голова Соціалістичної партії України» 
 
Схоже, владців стурбував мій підпис. А я, дякуючи мужності жінки, маю щастя пишатися 
причетністю до шевченкіани. 



Разом з Юрієм Капланом, Володимиром Черепковим, Михайлом Шевченком ми забезпечили 
випуски кількох цікавих антологій: про трагедію Бабиного Яру, про Чорнобильську біду, про 
тему села в творчості українських поетів, про біблійні мотиви в російській поезії ХХ століття. 
Унікальним виданням (можливо і для світової літератури) вважаю антологію «Украина. Русская 
поэзия. ХХ век». В ній зібрані твори 759 авторів, знайдено місце для їх коротких біографій і 
бібліографій. Подвижництво Юрія Каплана дозволило зібрати разом твори авторів, які мали 
відношення до України, незалежно від того, чи живуть вони тут, чи за кордоном, тих, хто пізнав 
слави за життя, і хто невідомий загалу завершив свій шлях на Колимі та інших «пам'ятних» 
місцях. Антологія, як гілочка вічного дерева життя, збагатить небайдужих до поезії, культури, 
підтвердить її бездонність. Ми вже тепер знаходимо до сотні авторів, яких не зуміли згадати в 
книзі, і, що логічно, мало би передбачати друге (і не лише) її видання. Вистачило б тільки сил і 
часу на цю справу. 
Час, відданий літературі, ніколи не можна вважати змарнованим, бо він духовно збагачує тебе, 
добирає  
в твою основу нових і нових зерен інтегрованого  
досвіду, спресованих до чистоти і щільності алмазу. Засвоюючи цей досвід, тобі легше не 
збитися з життє- 
вого курсу, вивірити істинність і своїх оцінок, дій, намірів, і чужих. 
До немалої кількості видань мені доводилось писати передмови, ділитися на сторінках газет 
своїми враженнями про творчість різних авторів (М. Шевченка, І. Чумака, Г. Тарасюк, Л. 
Талалая, В. Черепкова, Б. Олійника, І. Качуровського…), робити узагальнення, корисні, 
зокрема, і в політиці. Працюючи над перекладами, знайшов для себе відповідь на причину 
безперервних, нав'язуваних дискусій про місце і роль мови, про захист української мови та 
експансію російської. 
Брати участь у дискусії про мови — справа невдячна, бо рафінованих… придурків (вибачте, не 
знаходжу точнішого виразу) вистачає з обох боків, тих, хто веде багатолітню полеміку із завжди 
присутнім політичним підтекстом. В передмові до перекладу збірки В. Черепкова «На юру», 
здається, знайдено ключ до розв'язання проблеми, або хоч до припинення малопродуктивних 
суперечок. Зводиться він (ключ) до простого: мови треба знати, мовами слід користуватися, а, 
головне, мови треба любити. Тоді всіляка фальш довкола їх застосування відлітатиме, не 
заважаючи чаруватися дивом рідної материнської мови. А прикладом у цьому сенсі для всіх нас 
є Т. Шевченко. Разом з І. Котляревським вважаю його батьком української літературної мови 
(привласнюю, напевне, чужі висновки), загалом сучасної мови народу, бо з досвіду спілкування 
з дідом, народна мова в центральній Україні завжди залишалась літературно чистою. Але 
погляньте, якою сучасною (вже для нашого часу), багатющою російською мовою написані 
Кобзареві прозові твори! Недавно придбав книгу «Тарас Шевченко. Усі твори в одному томі», 
відкриваю навмання будь-яку сторінку, щоб процитувати: «Ротмистр был совершенно счаслив 
и, развалясь в широких мягких креслах самым великосветским манером, совершенно беспечно 
насвистывал из «Фрейшица» песню «Ах, что б было без вина!» И бил такт лайковой палевой 
перчаткой по колену». Звернемо увагу на фотографічну точність епізоду  
і на відсутність жодного словесного повтору при використанні проекцій і на великосвітські 
тогочасні манери, і інтер'єр вітальні, і навіть на точне визначення (автор — великий художник) 
кольору рукавички. Шкода, що в школі не вивчається проза Кобзаря, вона б чудово 
поєднувалася з прозою великого М. Гоголя. Не пам'ятаю, однак, чи він часом не віднесений до 
представників зарубіжної літератури. 
На мої слова написані десятки пісень, деякі з них одержали визнання на радіофестивалях, а 
пісня «Міський роман» у виконанні Світлани Мирводи увійшла  
в золоту фонотеку українського радіо. Є декілька різних пісень, написаних авторами на одні й ті 
ж мої тексти. Не слідкував ніколи за тим, за авторським правом теж. Не маю часу та і 
внутрішньої потреби. 
Окремі вірші писалися відразу «під мелодію». І що дивно, я її відчуваю, а ті, на кого розраховую 
— ні («Отлетай, отлетай, мое позднее лето», «Песня о нашей юности», «Лечу до тебе»). Є 
буквальне попадання авторської мелодії і мого уявлення про неї, а є цілковиті несподіванки. 
Композитор, керівник кращого в Європі джазового колективу Олександр Фокін точно під змах 
лелечого крила вибрав мелодію пісні з приспівом: 
 
Спить вода, чи плесо виграє, 
Пам'ять повертає недалеке: 
Понад берегом летять-летять лелеки 
Чорно-білі, як життя моє. 



 
А слова, задумані для змішаного хору, для заспівної пісні про рідний край, про нашу землю: 
…Кожен день тебе, як долю, 
Вибираю, вибираю. 
 
побачились 
 йому зручними для мелодії у стилі реп. Будучи, мабуть, консервативним та стриманим до 
новацій в мистецтві і не сказавши нічого композитору, дав послухати запис онукам. 
— А що? Клас!.. — одержав оцінку. 
По-доброму заздрю талантам, які можуть писати музику і виконувати пісні на свої слова. 
Кращим у цьому жанрі бачив Олександра Іванова, професора музики, композитора, баяніста, 
гітариста, журналіста, поета, барда, ректора Миколаївського інституту культури. Тільки-но 
повернувся з презентації його книжки — автобіографічного есе. Враження чудове, а висновок 
стосується багатьох успіхів — вони можливі тільки при поєднанні таланту з постійним 
відточуванням майстерності. 
Знамените «Душа обязана трудиться и день и ночь,  
и день и ночь», гадаю, підказує відповідь на Ваше запитання про співвідношення творчості і 
сутності самого себе. Не бачу тут якогось протиріччя. А «повернення до себе» скоріше означає, 
що, займаючись справами домашніми, суспільними, виробничими, політичними…, ти час від 
часу зосереджуєшся на них настільки, що вони видаються головними, або ж винятково 
важливими. Так, по-необхідності, і буває. А головне, все-таки ти сам, твій світ, в 
багатогранному просторі якого є тепла цятка, що постійно тебе бентежить почуттями від подиву 
і щастя до болю і сльози. Повірте, це буває непросто. Час від часу виникають перерви, бо, 
переглянувши якусь збірку, особливо готуючись до творчих вечорів, бачиш, наскільки в тих 
рядках видно твої оголені нерви, твою душу, а ти не хочеш, щоб у ній копалися безцеремонно і 
злостиво. 
В одній з недавно організованих кампаній шельмування за нібито «прощення» гріхів Кучми, 
журналіст вправляється у фантазуванні про те, як у Кончі-Заспі «поет»-графоман пописує 
віршики, чаює з Леонідом Даниловичем. Зізнаюсь, він таки зачепив мене і тим, мабуть, 
відпрацював замовлення, бо знаючи, що вірші мої далеко не ідеальні, я готовий до професійного 
аналізу, але не до чужого копирсання в душі. Відправив автору публікації збірку, що була під 
рукою, підписавши: «Знатоку поэзии. И не только.» Не тому, що «…хай знає!», а сподіваючись, 
що це йому потрібно, коли він не заробляє, а теж залишається самим собою. 
Натомість, мені дорожчі інші сюжети. В Рівному на прес-конференції рік тому зустрівся з 
сивочолим інтелігентом. Він, професор Острозької академії, чудовий скульптор, перед тим 
перечитав мої вірші і… вступив  
у партію, сказавши Леоніду Самчуку, нашому першому секретареві: «Ця людина не може 
брехати». Такі оцінки і хвилюють, і виправдовують, і зобов'язують.  
Ольга Мусафірова, тонкий журналіст, беручи інтерв'ю для «Комсомольской правды», розпочала 
його незвичним: 
— «Я б хотел целовать уголки твоих губ…», — откуда это у человека, занимающегося 
политикой? Как Вы сами это объясняете?» 
Я продовжив напам'ять давні рядки. А відповісти не зміг, зіславшись на останні слова з цього 
вірша: «…Так уж вышло». 
Кожна людина — згусток вражень, почуттів, устремлінь. Їх діапазон величезний — від 
спопеляючої любові до такої ж ненависті. Мені здається, в поезії їх легше висловити. У будь-
якому разі, я намагаюсь. 
І тоді мені стає легше. 
 
 
 
24. Коротко це питання зводиться до виразу «спосіб життя». В чому він у Вас особливий? 
Як тримаєте себе у формі фізично, морально, професійно? Що відрізняє Вас у побуті, адже всі 
політики — люди. Чи є тут якісь секрети? 
Великих секретів немає. Власне, ніяких. Просто, треба бути послідовним, докопуючись до суті 
всього, що тобі потрібно в житті і не сподіватись, що все те само собою станеться. 
Ви не раз, мабуть, переживали відчуття задоволення від виконаної роботи, повторити яку… 
страшно. Важка, нудна, тривала, але потрібна. Її треба робити. 
І — будь що буде! Колись мати — рідкісна трудівниця* радила керуватись принципом: «Очі 
бояться,  



а руки роблять». Знаючи обсяг роботи, не зосереджуюсь на її масштабі, а починаю робити. 
«Фіксуй те, що зробив, а не те, що маєш робити» — маю таке правило. Воно не роззброює, 
дозволяє мобілізуватись, відштовхуючись від здобутку як від основи, котру треба наростити. 
 
* Так про свою матір скаже кожен. Але сільські жителі, що пам'ятають повоєнний побут, мене зрозуміють. 
Одна мати і дев'ять душ поряд: дід, батько, дядько, четверо своїх синів і двоє сестриних дітей. Хатинка 
6×9. Город, ланка, господарство. Впорядкувати, нагодувати, обшити… Піднятися щодня о 3-й, щоб батько 
не запізнився на завод, бо можна було попасти за грати, а відстань 7 км. Це не просто життя, а суцільна 
самопожертва. 
 
Веду тверезе життя, хоч компанію друзів, пісню біля вогнища, чарку по колу люблю. При тому 
за останні років сорок нетверезим був двічі. Не вдалося відкрутитись. Друзі тут ні при чому. 
Відносно фізичного тонусу. З студентських років пам'ятаю: «Якщо після п'ятидесяти ти 
прокинувся і в тебе нічого не болить — значить, ти мертвий». Або: «Людина до сорока 
бездумно тратить своє здоров'я, а після сорока марно намагається його відновити». Зовсім 
сучасно звучить: «Медицина настільки тепер розвинулась, що здорових людей практично не 
лишилось». 
Підтвердження цих сентенцій кожен може знайти  
в своєму досвіді. Тим не менше, подібні закономірності можна підправляти. Для цього — 
працювати над  
собою. 
До чого ж зводиться «підправляння закономірностей»? Найперше, поважне ставлення до 
природи. Людина створена для фізичних навантажень. Мозок її розвинувся згодом, спочатку 
була потрібна сила і витривалість. Їх треба розвивати, бо роботу твоїй голові завжди підкинуть. 
Якихось хитромудрих систем чи снарядів для того не потрібно. Був час, коли я захоплювався 
гирями, еспандером, гантелями. То хороші речі, але їх можна і не брати в руки, в невеликому 
приміщенні завжди можна знайти кілька квадратних метрів вільної площі, щоб гарно себе 
завантажити. 
Якщо, можливо, це комусь знадобиться, то пропоную свої вправи. Їх розпочинати потрібно 
хвилин через 20–25 після сну, коли гоління та інші процедури приведуть всі системи організму 
в робочий стан. За цей час і в кімнаті, де будеш займатися фіззарядкою, стане прохолодніше, 
вона заповниться повітрям знадвору. 
Розминковий цикл вправ триває близько 5 хвилин. Тут може бути довільний набір рухів для рук, 
плечових суглобів, шиї. Потім стільки ж приблизно часу слід відвести рухам із напруженням 
м'язів рук, живота, спини. Треба уявити, що в руках у тебе гантелі і, відповідно напружуючи 
м'язи повторюєш приблизно по 120 різних рухів. За хвилини такої розминки тіло, найперше, 
серцево-судинна система налаштовуються на навантаження. 
Серед силових вправ практикую віджими від підлоги (три підходи, один з них на гімнастичних 
підставках), вправи для пресу і присідання. Все залежить від дозування рухів, темпу, 
синхронізації дихання і налаштованості на результат. 
Про обсяг навантажень не згадуватиму, щоб не турбувати обивателя, котрий усе піддає сумніву. 
Думаю, що з українських політиків їх мало хто повторить. 
Всього на зарядку витрачаю 38–40 хвилин щодня, за будь-яких обставин і настрою, окрім, 
звичайно, днів, коли хворий або надмірно підвищується тиск. Маю такий клопіт. Фіззарядка 
збиває тиск на 15–20 пунктів по верхньому і нижньому показниках і дозволяє принаймні півдня 
не сумніватися, що він буде в нормі. 
Після зарядки — обов'язково контрастний душ. Колись брат мій жартував: «В контрастному 
душі і гаряча, і холодна вода приносять однакове задоволення. Тільки гаряча — під час душу, а 
холодна — після». 
Зрозуміло, що і зарядка, і душ входять в звичку, але її весь час треба оживляти розумінням 
«Треба!». Інакше кожного разу можна знайти десяток причин, щоб опустити руки і природно 
згасати. Зрозуміло також, що все це індивідуально, я порад нікому не роблю. 
Навіщо все це мені, запитаєте? Роздягніться, станьте перед дзеркалом. Якщо після 50-ти років 
бачите зморшки в місцях переходу рук в плечі або між лівою і правою частиною грудей, зробіть 
висновок — ви або хвора людина, або ледар. Другий висновок, як правило, правдивіший. 
Раніше, років дванадцять тому, я займався плаванням. Плаванням на швидкість, інакше то 
просто купання. Плавав по 1, інколи по 2 км. За рік набиралось більше 250 км. Кращий 
результат на морі 5,5 км без перепочинку, вільним стилем. Час — 2,5 години і мінус 2,5 кг ваги. 
Нащо? Щоб знав — я це зміг, це моє! 



Тепер плаваю лише під час відпустки, але заняття фіззарядкою дозволяє з першого запливу не 
«здихати» на дистанції. Між іншим, ніщо так, як плавання, не тонізує організм, регулює тиск, 
поліпшує настрій. 
У фізичних вправах керуюсь принципом: нікому  
й нічого не доводь. Доведи собі. Зумій себе подолати! 
Іноді журналісти намагалися підловлювати на інформації про себе. Тому про свою систему не 
розводжусь. Тим паче, все одно не повірять. Щоправда, одного разу на Одеському телебаченні 
мусив віджиматися разів 50, оскільки робилося те опівночі. В молодіжних аудиторіях, 
жартуючи, раджу дівчатам: 
— Якщо хлопець залицяється, скажи йому, щоб віджався 50 разів і відразу провір пульс. Коли 
він більше 100 — не май на нього видів, — діла не буде. Або нехай починає тренуватися. 
У харчуванні звик бути невибагливим і раціональним. Люблю чорний хліб, прості, без 
витребеньок страви. Чимало чого вмію готувати сам. Щоб не набирати зайву  
вагу, дотримуюся єдиного правила — не переїдати. 
Для людей, котрі займаються політикою, не повинно бути ніяких дрібниць, якими можна 
нехтувати. Тим паче, якщо ти не в ладах з офіційною владою, всі твої вади зафіксують і 
розмістять в пресі, на телеекрані. Якщо ж ти сам при владі, зафіксують все одно і прибережуть 
до інших часів. 
Пригадую недавній мітинг у Севастополі. Сонце в очі, спека за 30 градусів. Перед тим іще 
кілька робочих зустрічей. Актив потрудився, більше тисячі севастопольців прийшли на площу. 
Після свого виступу, коли піт заливає очі, мене мало не за руку тягнуть тележурналісти: «Нам 
треба негайно переслати матеріал у Київ. Скажіть кілька слів про подію». Камера — в лице. Я 
відчуваю, як запеклися губи, роблю спроби хоч трохи привести себе в порядок, кажу те, що 
думаю. У вечірньому випуску на «1+1» показують мої гримаси, голос за кадром говорить про те, 
що Мороз приїхав до Севастополя захищати російський флот. Все! 
Тому нічого дивуватися фото в газетах з перекошеним лицем, з невдалим жестом. Коли Ю. Т. 
необачно зачепилася і впала на стадіоні в Луганську, сьогодні в ЗМІ не використають, а при 
нагоді, все відновлять і навіть красиву взуванку, що відлетіла далеко, покажуть як доказ… 
Чого? Кажу так без натяку на злорадство, бо політична діяльність зовні сприймається 
спектаклем, мізансцени в ньому багато важать. Це прикро, але так є. До того слід бути готовому, 
тим паче не всі політики — королеви краси або Аполлони, проте і еталон краси можна подати в 
таких ракурсах, що глядач відсахнеться. 
Сказане нагадує: за зовнішністю треба слідкувати, дивитися на себе весь час збоку. У мене 
ніколи не було іміджмейкера, чомусь вважаю це принизливим. Не було особистого перукаря, 
який щоранку укладає волосся, покриває їх лаком. Так, ніби в ту незмінну зачіску ти щоранку 
вставляєш своє лице. Як на мене, політика має прикрашати доброзичливе, самоіронічне 
ставлення до обставин, викликаних часом: якщо є зморшки, то не варто їх розтягувати, бо лице 
перетворюється в недобру маску (відомі ще й гірші наслідки). Якщо мало волосся на голові, не 
треба робити зачіски «займом», нарощувати чуб… Природа про все подбала, в тому числі  
і про твою привабливість з лисиною. «Баран лисим не буває», — віджартовувався один із 
виступаючих на мітингу в Хусті, коли йому із натовпу зробили такий же незлостивий закид.  
Бути самим собою, але й працювати над своєю сутністю постійно, рости професійно, 
інтелектуально — це обов'язок людини в політиці. Все інше — додається, все корисне: краса 
привабить, вади запам'ятаються додатковими ознаками. Не приваблять, але запам'ятаються 
дрібниці, котрі можуть перекреслити всі позитивні враження від людини. Особливо це помітно 
під час переговорів, де учасники — лице в лице. Якщо у співбесідника брудні нігті, всі його 
розмови нічого не варті. Не приведи Господи, якщо він ще й жінка! Тому руки, зачіска, сорочка, 
краватка, піджак, зуби… За всим треба слідкувати самому. Коли це стає звичкою, воно не 
створює ніяких затруднень. 
Готуюся на роботу звечора. Туфлі слід чистити відразу по поверненні додому. Штани прасувати 
щовечора, сорочка і все інше — щодня свіжі. «Біла сорочка має бути… білою» — це правило 
виробив собі ще із юності, дотримувався під час першої каденції, коли сорочок було всього 
кілька. Зуби чистити звечора і зранку, не рекламована паста, яка «… на 98 % убиває мікроби» 
(хто і як може визначити процент?), а щітка, її підбір має значення.  
Приблизно раз на місяць дочка приїздить, робить стрижку. «Побачила по телевізору, пора», — 
говорить при тому. Для чоловіків важливо мати завжди підбриту потилицю. Роблю це сам через 
день, приноровитися зовсім просто, узявши станок «дзеркальним» способом. Навчив онуків за 
один показ. 
Костюми ношу подовгу. Мабуть, це не краща звичка. Вони повинні бути акуратними: і куплені 
в магазині, і шиті на замовлення. Акуратним не буває ні костюм дешевий, ні занадто дорогий. 



Чи костюм пасує, визначає дружина, принаймні, мені приємно, що вона виносить свій вердикт. 
Пригадую, на світанку нашого подружнього життя, коли їй було лише 20 і ми жили на мою 
скромну викладацьку зарплату, у Корсуні вибрали костюм, який відлякував покупців 
дорожнечею.  
І тепер пам'ятаю: ледь коричнюватий, з непомітною смужкою, з тонкої вовни, югославський 
за… 140 крб. Її на чимало років старший брат, генеральний директор хлібопекарського 
об'єднання з сусідньої Черкаської області, дивувався: «Ну ви й ризикуєте. Я собі не можу такого 
дозволити». На що Валентина відповіла: «Нічого, ми викрутимось. А йому треба весь час бути 
серед людей». 
Люблю краватки, чи в Україні, чи за кордоном вибір їх величезний, а подобаються одиниці. 
Ціни «грають», в Україні, як правило, набагато менші. Як оптовики того добиваються, не знаю. 
Колись у Вашингтоні в університетському магазині бачив симпатичний галстук, ціною зверх 
100 доларів. Приглянувся і… повернув.  
А в кіоску біля Конгресу ті ж галстуки, тієї ж фірми продавалися три штуки за 10 доларів. Узяв 
кілька як сувеніри друзям. 
Днями по ТV в міжфракційній полеміці критикували урядовий набір до мінімального 
споживчого кошика. Аргумент, щоправда, вибраний невдало — 7 пар шкарпеток для чоловіків 
виставлялись як звинувачення на адресу Юлії Тимошенко. Гадаю, можна було «пройтись» по 
інших товарах, по продуктовому набору, зокрема. Бо якщо шкарпетки прати щовечора, вони 
носяться дуже довго. Так роблю все життя сам, до того привчені і внуки. Бувало, ці речі і не 
витримували, особливо після того, як всі зрозуміли, що гола синтетика шкідлива (на лекції з 
математики, пояснюючи межу безконечності, доцент І. Езрохі любив «приземлити» питання: 
«Представьте себе очередь за безразмерными носками». Вони тоді якраз появилися. А згодом 
зникли). Безперечно, шкарпетки довше цілі, якщо менше ходиш. Я сам, жартуючи, зробив 
відкриття: «Якщо на роботу добираєшся службовою машиною і ходиш по килимових доріжках 
— каблуки менше стираються». Це так, сам навчився майстерно штопати шкарпетки, штани, 
дитячі колготки, за багато років життя «на зарплату» (пам'ятаєте незабутнього Анатолія 
Папанова  
з фільму «Берегись автомобіля»?). Тепер, ясна річ, до такого стану мої речі не доходять Але 
навички штопання забувати не слід. 
На прийомах багато важить культура розмови, вибір теми, манера їсти, пити. Добре, якщо 
завчасно прочитаєш довідку про країну, звідки приїхав гість, книжку (особливо, якщо гість її 
написав, він відразу помітить це, навіть без натяків), трохи дізнаєшся про тамтешні традиції. 
Коли приймали, наприклад, іранського голову парламенту, а там щодо спиртного сухий закон, 
Олександр Ткаченко лише посміхнувся: «У нас до борщу хоч умри, а чарку випий». Проте 
наступного дня у їхньому посольстві довелося згадати все про країну, споживаючи протягом 
трьох годин фрукти і чай. 
Про етикет застілля написано безліч рекомендацій. Всі вони правильні, але користуватися ними 
вільно, природно можна тоді, коли ти скрізь керуєшся ними. Бо коли ти у себе вдома сьорбаєш 
суп так, що в дружини западають очі, або відкушуєш яблуко, ніби кінь буряка, чи говориш, 
набивши рота стравою, що комусь може здатися, ніби справді володієш англійською, то так 
робитимеш і на різноманітних раутах. Неотесаність не можна приховати. Виправити можна. 
Азійцям — китайцям, японцям, корейцям — подобається, коли ти користуєшся їхніми 
приборами, паличками зокрема. Це повага до їхньої традиції. Нічого складного в тому немає, 
варто лише трохи потренуватися, згодиться. Тим паче, деякі їхні страви (в Китаї їх подають 
кілька десятків через стіл, що обертається) краще брати саме паличками. В час мого студентства 
ходив досить єхидний анекдот: «Чому китайці їдять паличками, а весь світ — ложками?» 
Відповідь: «Бо якщо китайці їстимуть ложками, то весь світ змушений буде користуватися 
паличками.» Китай розвивається так, що і сам себе стравою «для ложок» забезпечить, ще й зі 
світом поділиться. Треба слідкувати, щоб на палички ми не перейшли через своє нехлюйство в 
управлінні. 
 
 
 
 
25. Ви більше трьох тижнів працювали над цими запитаннями. Багато чого відбулося в 
цей конкретний період. Але питання залишилося відкритим: будуть дострокові вибори чи ні? 
Якщо ні, то якою буде коаліція? Чи будуть дострокові вибори президента? 



Біжучі справи у журналістів (та й у всіх, хто цікавиться політичним життям) викликають багато 
запитань. Вони природні, на них потрібно відповідати своєчасно. А це інтерв'ю розраховане на 
трохи довший інтервал і, сподіваюсь, відповідно триматиме увагу небайдужих людей. 
Можливо, краще було б привести свої відповіді на такі питання, які ставили мені журналісти з 
деяких видань. Я пораджусь з колегами, якщо вони визнають те доцільним, так і зроблю. А 
зараз торкнуся лише деяких узагальнень. 
Мене справді мало турбує час проведення виборів та їх характер. Вони відбудуться свого часу, 
ймовірно, що раніше президентських. Давайте назвемо їх причину  
і потребу для суспільства та можливі наслідки. 
Причина одна. Органи управління, створені на неконституційній основі, ніякої користі для 
суспільства не несуть. Зло і брехня не може акумулювати в собі добро і справедливість. Не хочу 
видавати себе за естета, але в «Маленькому принці» Антуан Екзюпері говорив приблизно так, 
що не можна, вчинивши гріх, створити собі умови для втілення святості. Так не буває ні  
з ким. Мораль в тому якраз і полягає — у відповідності намірів та засобів для їх досягнення. В 
українській традиції те зафіксовано приказкою «Брехнею світ пройдеш, та назад не вернешся». 
Ми сьогодні на всіх інформаційних причілках чуємо заклинання про несвоєчасність і 
непотрібність та шкідливість виборів. Правду кажуть! Тільки в цій правді потрібна маленька 
деталь: так само і ще більше шкідливі були вибори 2007 року. Чому ж тоді нинішні шамани 
били в бубон, піднімаючи народ на поступ за… За що? Не за правду, вони це чудово розуміли. 
За перевагу для себе, за свій шкурний інтерес! 
Що авантюристи (і В. Ю., і Ю. Т.) одержали облизня, мене не тішить. Що СПУ не пройшла в 
парламент — радувати не може. Але ж ще більшого, абсолютного облизня одержав народ, ті 
його представники, котрі легко повірили злостивцям і з бажанням (!) купилися на брехню або на 
грішні срібняки. 
Їм сьогодні найгірше. Якщо це всім зрозуміло, то тоді треба щось робити. Мабуть, поправивши 
закон, іти на вибори, перед тим внісши до Конституції зміни в частині децентралізації влади і 
підконтрольності її перед людьми. Інакше на позитивні зміни сподіватися важко, нове 
формування владних інститутів під ті ж повноваження а ще гірше під неправовий, 
неконституційний порядок функціонування влади все залишає по-старому. Навіть присутність 
соціалістів у парламенті мало вплине на характер влади та її ефективність, хіба що 
розкриватиме для людей суть того, що відбувається. Аби вони робили для себе висновки на 
майбутнє. 
Як все відбудеться, прогнозувати не хочу. Знаю тільки одне — безлад у країні розвинувся через 
цинічне нехтування Конституцією. Вина в тому В. Ющенка і тільки, бо в його функції входить 
гарантування дотримання норм Основного Закону. І якщо після нових виборів ми зустрінемося з 
продовженням нинішньої практики — цей злочин вимагатиме адекватного реагування. 
На нього строк давності не розповсюджується. 
 
ВІд автора 
 
Раз-по-раз гортаю сторінки видань, що появляються як політичні розвідки, аналіз подій чи 
навіть історичні висновки. Турбує жахливий суб'єктивізм авторів, перекручування суті подій і 
фактів, підлаштування під центральну, владну лінію (а її просто немає!), що, по  
суті, є звичайним підлабузництвом або політичним запроданством. 
Це інтерв'ю теж суб'єктивне, бо, відповідаючи на запитання, я не можу залишатися зовсім 
нейтральним. Абсолютних істин, як відомо, не існує в природі, вони неможливі. Час краще 
зробить сепарацію цінного, корисного і фальшивого. Але час, можливо, — єдине, що є в нас і 
нас об'єднує. Тому хочу, щоб мої міркування були корисними не колись, а тепер. 
А колись для людей треба буде шукати правду у відлунні давніх подій і суперечок. Вірю, що 
тоді вона буде ближче до мого бачення того, що викликає запитання  
у багатьох тепер. 
Зізнаюсь, запитання я вибирав із десятків інтерв'ю, дискусій, зустрічей з виборцями. 
Це запитання, які, можливо, вам цікаві. 
Це відповіді, які, сподіваюсь, вам потрібні. 
 
РозкІш — бути самим собою 
 
Мені довелося стати одним із перших читачів рукопису. Зізнаюся, як історик за фахом, 
насторожено ставлюсь до спроб діючих політиків давати власне трактування подій сучасних, а 



тим більше, минулих, бо майже завжди перед ними постає спокуса підлаштувати факти під 
зручну схему, виграшну напередодні чергової виборчої кампанії. 
Однак, тут, переконаний, інший випадок. За майже два десятки років, протягом яких маю 
відношення до «великої політики» (із них п'ятнадцять, працюючи поряд із Олександром 
Олександровичем), я більше не зустрічав людей з таким оголеним сприйняттям категорій 
совісті, моралі, права, справедливості. Це загалом рідкість у політиці, але в українській політиці 
— рідкість воістину раритетна. І коли пройдисвіти від влади у 2007 році, переслідуючи свої 
шкурні цілі, вдалися до наруги над Конституцією та законами, важливим і чи не ключовим 
пунктом їх нечестивого дійства стала спроба дискредитації Олександра Мороза через 
звинувачення у зраді і продажності. 
Колись Гебельс казав: щоб брехня була сприйнятою, вона має бути доведеною до абсурду. 
Гебельс знав, що говорив, але ми знаємо, як він закінчив. 
Не сумніваюся у тому, що відомі ініціатори цієї цинічної технології теж отримають заслужені 
оцінки. Уже сьогодні виборці на власній шкурі відчувають ціну їхніх обіцянок і клятв. Точно 
так же громадяни розуміють, свідками якої несправедливості їм довелося стати. (Можу про це 
говорити, бо за останній рік був присутнім на десятках зустрічей О. О. Мороза з людьми, 
прямих ефірах на радіо і телебаченні). 
Ця книга під назвою «Інтерв'ю для Вас» є відвертим авторським поглядом на низку подій, які 
хвилювали або продовжують хвилювати громадян. 
Іноді, як для реального політика — аж занадто відвертим (якщо виходити із інтересів політичної 
діяльності), але абсолютно природним для людини, яка живе  
у гармонії зі світом і не має, як сказав поет: «Зерна неправди за собою...» Мабуть, це велика 
розкіш бути самим собою у всьому. Навіть у політиці... 
Ярослав Мендусь 
 
 


