До читача
Давно вже минули часи, коли політики закінчували кар'єру, брались за
перо і залишали нащадкам своєрідну сповідь — мемуари. Сучасні політики
позбавлені такої розкоші й мусять викласти своє кредо «на ходу», не втрачаючи
темпу, бо суперники миттєво скористаються тимчасовою паузою. Тому й при
всьому різманітті літературних жанрів для політика-практика залишаються статті,
інтерв'ю, листи, дорожні нотатки.
Книга Олександра Мороза — відомого в Україні народного депутата,
лідера Соціалістичної партії не є просто збірником окремих виступів, статей за
останні три роки. Це своєрідна співрозмова з читачем, довірлива, подекуди
пристрастна, іноді вражаюча холодним без рожевих кольорів та зайвих ілюзій
аналізом, що дозволило автору багато в чому передбачити сьогоднішній перебіг
подій.
Питання: «куди йдемо?», яке винесено в назву книги, і яке останнім часом
ми почули з вуст стурбованих можновладців, одним з перших в Україні поставив
саме автор цієї книги ще тоді, коли тверезий реальний погляд підмінили спочатку
«світлими» обріями перебудови, а потім опереточними дійствами в дусі
«народних» віч. Тому «незручні» думки автора часто ігнорувалися
забюрократизованою верхівкою Компартії, а сьогодні викликають панічне роздратування «вождів нації».
Однак читач мусить розібратися сам, зробити власні висновки — з чимось
погоджуючись, а можливо, щось не сприймаючи. Тому що, на думку автора, час
однодумства давно вже минув, суспільство попри зусилля носіїв вульгарних схем і
гучних гасел дорослішає, стає розумнішим за своїх нових вчителів.
Одна із статей Олександра Мороза називається «На терезах правди і
совісті». Саме на цих терезах автор пропонує читачеві зважити все і дати ціну
справжнім переконанням і політичній мімікрії, відданості ідеї і звичайній зраді,
служінню народу і примітивному користолюбству.
Отже, в книзі читач знайде багато відповідей на пекучі питання, від яких
залежатиме наш вибір і наше майбутнє.

АЛЕКСАНДР МОРОЗ
("Республика" — январь 1993)
Плох тот марксист, который
не стремится к власти
Председатель Социалистической партии Украины Александр Мороз —
политик молодой, несмотря на далеко не юношеский сорокадевятилетний возраст.
Конечно, ничего странного для государства, независимости которого год с
небольшим. Удивительным может показаться другое. Почему именно он, никогда
не принадлежавший к наивысшему номенклатурному сану, которому из-за этого
совсем не был отрезан путь отступления на другие политические позиции,
возглавил после запрещения КПУ вновь созданную соцпартию — откровенно
посткоммунистическую организацию, и стал таким образом воплощением нашего
еще совсем недавнего тоталитарного прошлого.
Сам Александр Мороз собственные политические убеждения
формулирует так: «творческий марксист». (Впрочем, заметим в скобках, эпитет
«творческий» в данном случае имеет неприятный привкус вынужденного
уточнения, чтобы не перепутали с теми догматиками-лжемарксистами, которые
довели страну до кризиса, а партию до запрещения. Вынужденного — ибо нас
учили, что настоящий марксист не может-не быть творческим). Именно здесь, на
мой взгляд, следует искать основную черту Мороза-политика, так же, как и ответ
на вопрос: почему Александр Александрович не вступил в ряды так называемой
«партии власти» (считаю, при его желании место нашлось бы), почему избрал для
себя в независимой Украине политическую карьеру социалиста-коммуниста, а не,
например, социал-демократа, либерала и т.п. (в Украине бывшие члены КПУ не
ограничены в выборе).
Я бы назвал Мороза марксистом-самоучкой, то есть изучавшим его
добровольно, а не лишь по долгу службы, и именно поэтому — фанатиком
марксистской теории. Люди, работавшие с ним в перестроечные и
доперестроечные времена, в один голос вспоминают, что Александр
Александрович никогда не скрывал свою искреннюю уверенность в
коммунистической идее, как лучшей, из придуманных человечеством. Этим он
существенно отличался от коллег-руководителей, которые, естественно, давно уже
не задумывались о таких материях. Можно сказать, что он выпестовал свой
«творческий марксизм», это — результат многолетнего чтения классиков,
размышлений и, несомненно, грез! О коммунистическом будущем человечества и
личной роли в процессе продвижения к нему. Последнее вполне закономерно для
любого, кто поверил в марксистско-ленинские законы общественного развития и
имеет хоть немного здорового честолюбия.

Однако нёправильно было бы считать Мороза таким себе
мечтателем-революционером, который перепугал конец столетия с его началом.
Он — политик-практик и практик неплохой.
Карьера Александра Мороза в рядах КПУ-КПСС была, по существу,
карьерой хозяйственника. Его специальность — механизация и электрификация
сельского хозяйства (в 2 1 год окончил Украинскую сельхозакадемию), В партию
вступил сравнительно поздно, в 29 лет, первая заметная партийная должность —
заведующий сектором механизации и электрификации сельского хозяйства
Киевского обкома, затем (1983-85 гг.) — секретарь облсовпрофа. Попав в
партийные кадры, продолжал непосредственно заниматься все той же
механизацией и никакого практического опыта как политик (даже в понимании тех
времен) не имел.
С началом перестройки Мороз получает более-менее самостоятельную
руководящую должность — первый секретарь парткома (с правами райкома)
киевских областных организаций и учреждений. Его ценит и поддерживает первый
секретарь обкома Григорий Ревенко (впоследствии — советник президента СССР
М.Горбачева), который в интервью газете «Правда» вспомнил Мороза как
доказательство того, что появляются партийные работники качественно нового
перестроечного типа. В те же перестроечные времена Александр Александрович,
по его же словам, не раз обращался с письмами в ЦК КПСС и в «Правду», в
которых предлагал решительнее перестраивать стиль и методы политической
работы, высказывал собственные предложения, короче — хотел изменить то, что
ему не нравилось в партии, методами, которые не могли ничего изменить, ибо не
выходили за рамки сверхжестких партийных норм. Конечно, Мороза никак нельзя
было назвать внутрипартийным диссидентом. Скорее всего он и не стремился им
быть, потому что слишком уважал партийную дисциплину, да и прогрессивными
его мысли можно было назвать лишь условно. Поэтому о каких-то несогласиях
Мороза с политикой руководства КПУ мы узнаем лишь сейчас, когда этого
руководства уже нет. А тогда... Помню, кажется, в марте 1989 года слушал
выступление Мороза на собрании парти хозактива областных организаций, где он
долго и терпеливо объяснял присутствующим, почему создание Руха нельзя
допускать, и закончил, интуитивно, наверное, почувствовав скептицизм и
недоверие части слушателей, категорическим: «Руха не будет!»
Выборы 90-го года Александр Мороз встретил в ранге заведующего
аграрным отделом Киевского обкома и кандидатом в депутаты по Таращанскому
избирательному округу. Но это было уже время ликвидации отраслевых отделов в
партийных органах, а, по слухам, в уплотненных рядах партчиновников Морозу
места но находилось, ведь завотделом он был всего несколько месяцев,
конкуренции со стороны «зубров» не выдерживал. Во всяком случае, став

депутатом, Мороз сразу же перешел на постоянную роботу в комиссию
Верховного Совета.
Соперниками на выборах были три первых секретаря райкомов партии (в
округ входили также Рокитнянский и Ставищенский районы). Выдвижение
произошло стихийно, вне «генерального плана» ЦК КПУ, местный партаппарат
поддерживал своих «первых», но все это «сыграло» лишь на победу Мороза. В
Тараще его люди знали, все же — родина, плюс активность (152 встречи с
избирателями) и умение находить общий язык с крестьянами.
В Верховном Совете Мороза избрали лидером парламентского
большинства. По словам Александра Александровича, это избрание, как и вообще
возникновение «группы 239», произошло в значительной мере случайно и вне
желания ЦК. В этом есть своя логика: Гуренко и К° было совсем невыгодно
официально структурировать коммунистическое большинство (тем самым
возлагая ответственность за решения парламента на КПУ), лучше разглагольствовать о консолидации и коллективной ответственности всех депутатов, а
руководить депутатами-коммунистами и так было много способов и
возможностей. Мороз стал известным на всю Украину депутатом, но не стал и не
мог еще стать самостоятельным политиком.
Как это ни парадоксально, но звездный час для Мороза — политика
коммунистической ориентации — наступил именно тогда, когда Украина
провозгласила независимость (депутат Мороз всегда отстаивал возможность
реального суверенитета Украины в рамках нового союзного договора), а
компартия была вообще запрещена (для каждого правоверного коммуниста это
жесткий удар). Александр Александрович получил реальную возможность
(которую использовал почти молниеносно) начать, без оглядки на партийную
дисциплину, свою борьбу за коммунистическое будущее в масштабе нового
государства — Украины. В этом плане можно считать символичным то, что
именно Мороз на историческом заседании Верховного Совета 24 августа 1991
года, где был принят Акт о независимости, выступил с заявлением: «Если ЦК КПУ
на ближайшем пленуме не отмежуется от действий ЦК КПСС (имелся в виду
августовский путч — авт.), то я буду агитировать за создание самостоятельной
коммунистической партии Украины».
Никакого пленума, как известно, уже не было — спустя неделю КПУ была
запрещена. Конечно, можно вполне допустить, что упомянутое заявление —"одна
из попыток ЦК уберечь партию от запрета, и Мороз лишь выполнял партийное
поручение, но все это вещи второстепенные.
После запрещения КПУ место лидера идеологии социальной
справедливости по-марксистски оказалось вакантным. Но спрос продолжал
существовать, и поэтому оставалось создать организацию, благо потенциальных

рядовых членов хватало. Уже в октябре 91 -го дело было сделано: создана
Социалистическая партия Украины, председателем Политсовета которой стал
Мороз. Идейная платформа все та же — марксистско-ленинское учение. О
соцпартии ее лидер говорит, что это «партия нового типа», подразумевая, что она
не имеет недостатков бывшей компартии, но одновременно является наследницей
лучших ее традиций.
Как политик, который трезво учитывает политическиё реалии Украины,
Александр Мороз отлично понимает, что возвращение назад к полной монополии
компартии в обществе невозможно, по крайней мере в обозримом будущем.
Поэтому ему приходится сдерживать агрессивное стремление к полному реваншу,
которым бредит большинство рядовых членов СПУ — вчерашних активистов
компартии. На втором съезде соцпартии в конце ноября 1992 г. в ответ на
очередной призыв одного из делегатов записать в документы съезда очередную
глупость типа немедленного и безусловного Восстановления хозяйственных
связей в пределах бывшего СССР Мороз бросил фразу: «Нужно уметь бороться за
власть, а не аплодисментами решать дела». В этом — весь Мороз, политик,
исповедующий марксизм. В интересах борьбы за власть лидер партии не
выступает за восстановление СССР, считает итоги референдума 1 декабря
проявлением воли народа, которое надо уважать, не поддерживает как
несвоевременные призывы к введению в Украине двух государственных языков,
не отрицает в принципе приватизации (хотя и обуславливает этот процесс настолько, что сводит ее, по сути, на нет). Как показал тот же второй съезд СПУ, со
всем этим категорически не согласны партийные массы. Но терпят, ибо не видят
пока замены Морозу.
Имея в виду это скрытое противостояние лидера и рядовых партийцев,
один коллега-журналист высказался в том плане, что для Украины это большое
благо, что соцпартию возглавляет именно Мороз, который не совсем потерял
чувство реальности. Кстати, такая ситуация не может длиться бесконечно, и, судя
по всему.
Морозу еще предстоит побороться за свое место председателя. Думаю, он
это понимает и соответственно готовится к борьбе. Честолюбия для этого у него,
по моему мнению, достаточно.
Еще совсем недавно многие ведущие политики Украины легко обходились
без реальной поддержки политических партий (которых, по сути, и не было), и
только сегодня, осознавая веление времени, по которому политик без
организованной силы за спиной — практически ничто, вынуждены искать (или
создавать) такую силу «под себя». Для Мороза же партия — внутренняя
потребность убежденного марксиста, и как жить без нее — он просто не
представляет. Преклонение перед авторитетом партии как носителя абсолютной,

то есть коллективистской истины, конечно, отразится на чисто личностных
качествах Мороза-политика.
Похоже, Александр Мороз навсегда связал собственное политическое
будущее с будущим коммунистического движения в Украине. Кажется, такой союз
намного выгоднее второму, чем первому. Но, несомненно, выбор сделан
сознательно.
Юрий САНДУЛ

ПЕРЕБУДОВА:
ВТРАЧЕНІ ШАНСИ
ЧИ СВІДОМЕ РУЙНУВАННЯ?

К предстоящему Пленуму ЦК КПСС
15 января 1990
ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС
Михаилу Сергеевичу ГОРБАЧЕВУ
Уважаемый Михаил Сергеевич!
Содержание многочисленных бесед с коммунистами и беспартийными, их
обеспокоенность состоянием общества, собственные размышления и ощущение
упускаемого времени заставляют меня обратиться к Вам со следующим.
Страна на грани трагедии. Отблески ее видны в углубляющихся
национальных распрях, в социальном напряжении, в атмосфере всеобщей
озлобленности и неверия в лучшую перспективу. Размеры и последствия этой
трагедии могут быть страшнее сталинских бесчинств, ибо те освящались хотя бы
видимостью Закона, хотя бы верностью извращенно привнесенному в сознание
общества классовому подходу. Сейчас ситуация иная. Ни Советы, ни партийные
комитеты, ни административные органы, ни хозяйственные ведомства фактически
властью не располагают. По закону равновесия безвластие сопровождается
безответственностью, чему примеров хватает по всей стране. Как бы ни величали
себя временные образования, предоставляющие интересы то ли социальной
группы, то ли национального большинства, но когда они силой отстраняют от
власти органы, избранные народом, они становятся разновидностью анархии.
Складывается впечатление, что в стране есть влиятельные силы, не
желающие разрешения естественных противоречий демократическим путем. Они
стремятся форсировать конфликт, сосредоточив огонь сначала на безликом
«аппарате», а теперь на партии, — единственной силе, которая в нынешних
условиях еще способна стабилизировать ситуацию. Общество, состоящее еще
совсем недавно из партийных и беспартийных, приобрело быстро разрастающуюся
третью структурную группу — антипартийных, среди которых, надо признать,
немало людей с билетами членов КПСС. Новая тенденция подпитывается не в
меру эксплуатируемым тезисом об отставании партии от процессов перестройки.
Он используется в самых неожиданных местах как довесок обвинениям партии во
всех сущих и несуществующих грехах, словно она не живая часть общества,
абсолютно лишена права на самую малую ошибку.
Соразмерны ли эти обвинения истинному отставанию партии? Беру на
себя смелость возразить. Имею на это основание хотя бы потому, что еще летом
198 7 года, будучи первым секретарем райкома, официально, после обсуждения
этого вопроса в бюро, заявил о появившейся тенденции отставания, о
парадоксальности этого явления, присущего именно сильным партийным
организациям, стимулировавшим своей деятельностью процессы реформы

экономики. Природа этого явления, способы преодоления опасной тенденции
были частично освещены в статье «Пора выходить из «подполья», гранки которой
для «Правды» я подписал за месяц до XIX партконференции. Надо полагать,
тогдашнему руководству газеты эти мысли показались неактуальными, статья не
увидела свет, хотя некоторые авторы, которым я возражал, еще несколько раз за
короткое время успели через центральные средства информации заявить о своей
позиции.
Позже отставание стало менее заметным, главным образом из-за того, что
перестройка затормозилась в экономике. В самом деле, от чего партия отстала?
Каким процессам в экономике, политике, духовном обновлении она помешала?
Формированию новых Советов? Законотворческой деятельности?
Попыткам реформировать экономику? Оздоровлению международного климата?
Творческим процессам в литературе и искусстве? Национальному самосознанию?
Да, в этих и других сферах происходят изменения, в совокупности выражающие
существо начала перестройки. Но они идут настолько медленно и пока еще на
различных сторонах нашего бытия сказываются настолько робко, что выставлять
их как доказательство опережения перед процессами внутри партии по меньшей
мере неубедительно.
Нельзя также отрицать, что партия при всех ее недостатках все-таки
организованная и целенаправленная структура общества. Именно поэтому для
того, чтобы перестроечные моменты в ней стали проявляться заметно, они должны
затронуть ее глубинные качественные признаки. А это очень непростая, даже в
теоретическом плане, задача. Звучащие отовсюду упреки, ссылки на быстроту
изменений в соседних странах и партиях не учитывают существенные особенности
этих преобразований. Они не входят в границы перестройки. Партии устраняются
с политической арены или радикально изменяются. Подобное происходит кое-где
у нас. В Литве, например, сепаратистские призывы правого крыла «Саюдиса», став
ведущей программной установкой новой компартии, обеспечили ей дружную
поддержку вчерашних противников. Противников, отрицающих в принципе
коммунистические идеалы. Такая перестройка партии — в значительной мере
вынужденный, но давно известный хвостизм. Поэтому сомнительны множественные восторги быстротой «примерных» преобразований.
Применительно к сказанному, умышленно нагнетаемым воспринимается
тезис о потере партией авторитета. Широкие границы этого обвинения скрывают
другой, на самом деле важный смысл: не об авторитете партии надо печься,
каждый непредубежденный человек с ее именем связывает поистине славные
страницы нашей истории. Важнее заботиться об авторитете каждой партийной
организации, каждого коммуниста. Общий тезис о потере авторитета не содержит
в себе никакого мобилизирующего начала, но удобно прикрывает тех, от кого

партия должна немедленно избавиться. Одним из инструментов для этого является
общественно - политическая аттестация коммунистов. Жаль, что XIX партконференция не определила ее статус, хотя предложений на этот счет было
достаточно.
Достаточно было и других предложений, касающихся механизма
формирования выборных органов, места и структуры аппаратов, особенностей
кадровой работы, разграничения функций и так далее. В том, что большинство из
них не реализовано до сих пор и состоит смысл фактического отставания,
доказательство слабости аналитической работы в аппарате ЦК, упования на
непогрешимость суждений кадровых работников высшего звена, свидетельство
острейшего дефицита двусторонней связи первичных партийных организаций с
руководящими органами партии.
Иными словами, партия в перестройке ни от кого не отстает, но ей нужны
опережающие темпы этого движения. Нужен интенсивный поиск новых методов
работы. Странно, что в этот период затрудненным стал доступ профессионалов к
средствам массовой информации. Заклейменные штампом «аппаратчик» люди,
подавляющее большинство которых преданы партии, чисты перед ней и народом,
оказались политическими заложниками перестройки. Слово «аппарат» стало
нарицательным, получило распространение даже абсурдное предложение о
разделении партии на партию аппарата и партию масс. Бессмысленность
противопоставления аппарата партии доказывается простым анализом движения
состава самого аппарата. В районном и областном звене он обновляется на каждые
три-пять лет, причем, ушедшие на производство, в другие сферы деятельности
бывшие функционеры, как правило, отзываются об аппаратной работе, как о школе
человековедения. Они в большинстве своем делом завоевывают право на
лидерство и новых коллективах. Авторам бесчисленного множества газетных,
журнальных, радиотелевизионных материалов по поводу ставшей одиозной
серости и безликости партийного аппарата, лучше бы заявить о себе отношением к
общественной работе, да самим попробовать этого хлеба, благо и зарплата там
теперь приличная и возможностей для творчества хватает, и прелестей
«спецобслуживания» можно отведать, как говорится, на всю оставшуюся жизнь.
Ирония моя по этому поводу не злая, скорее обидная. Как! обидно и то, что
за пять лет перестройки не успел ее инициатор провести откровенный разговор с
работниками аппаратов от районных комитетов до ЦК, располагающими наиболее
полной информацией о процессах, происходящих в партии и обществе. Возможно,
такая информация предупредила бы многое из негативного развития ситуаций и
настроений.
Не хотел бы казаться слепым защитником партии, прежде всего аппарата.
Изъянов в его работе намного больше, чем о них упоминается. Их надо подвергать

самой строгой критике, но соблюдая при этом неприменное условие, — она
должна быть адресной. Безликая критика похожа на лай из подворотни: «смело» и
удобно. А главное, осовременивает самый слабый материал несколькими
расхожими словами «аппаратчик», «чиновник», «бюрократ», «партократ» и др.
Говорю об этом потому, что огульная критика — еще и способ создания из
партии образа врага. В сегодняшней ситуации это чревато слишком серьезными
последствиями, как и компроментация армии, КГБ и внутренних войск. Поэтому
непонятно, как можно, акцентируя внимание на печальных апрельских событиях в
Тбилиси, Словно забыть о еще более трагических, но уже без армии, в Сухуми. А
ведь причины их общие и они должны быть объектом внимания. Почему стала
нормой избирательная трактовка исторических фактов, вне связи их с другими
реальными обстоятельствами?
Подобных вопросов наберется немало, но важнее находить на них ответы.
Представляется, что органы государственной власти смелее должны употребить
силу там, где ситуация опасна выходом из-под контроля, угрожает жизни людей.
Создать правовое государство невозможно без уважения к действующему закону.
У нас же его не было никогда. Общество, жизнь которого регламентируется по
вертикальным связям, нужды в Законе не испытывает. Теперь же верховенство
закона надо прививать воспитанием, юридическим просвещением, хозяйственной
практикой, а вынужденно — и силой. Процесс этот длительный, он только
усложняется допущенными промедлениями, как это произошло с проблемами
Нагорного Карабаха.
Вместе с тем не стоило бы драматизировать центробежные тенденции в
некоторых союзных республиках. На смену им придут интеграционные процессы,
они повлекут отрицание тех политических, общественных сил, которые будут
стоять на пути интеграции. Важно при этом сберечь координирующую роль
единой, пусть менее многочисленной, партии и создать механизм реального
народовластия, пронизывающий Советы снизу доверху.
Надо наконец иметь действительно партийную печать, свой канал вещания
на радио и телевидении, а другим средствам информации быть более сдержанными
в обличениях, не забывать, что ими в большинстве своем сейчас задействуются
агитационные и пропагандистские, но не организаторские функции, а ведь информация — ведущий элемент власти. Не занимать слишком удобную позицию
безгрешного судьи, помнить, что перестройка касается каждого, что лицо
ненависти формировалось до недавнего времени с той же активностью и теми же
авторами, которые сегодня формируют образ якобы истинной демократии в
цивилизованных странах, что интернационализм пропагандировался с такой же
интенсивностью, как теперь национальные особенности и приоритеты.

Давайте на деле обеспечим возможность ученым-экономистам
реализовать авторские концепции народного хозяйства, но проверяя их
каждодневной практикой. Чтобы не плодить экономический нигилизм и
хозяйственную безответственность нервными прорицаниями о роспуске
общественных хозяйств, земельных наделах городскому населению, мессианской
роли кооперативов.
На надо чернить нашу непростую историю. Отрицая положительное в
нашем развитии, мы отрицаем роль поколений, винить которых не вправе, хотя бы
потому, что мы не прожили их жизни. Для нас есть более достойная задача —
осуществить перестройку так, чтобы последующим поколениям не стыдно было за
наши действия.
И главное, всем нам надо беречь ценность добросовестного труда, а еще
более — единство людей. Общество накалено до предела. Искры
подстрекательского или даже случайного действия достаточно для социального
взрыва. Он способен смести все политические и государственные структуры. Но за
этим неизбежно последует кровопролитие, которое можно остановить только
жесточайшей диктатурой. Выигравших не будет. Этого нельзя допустить!
Так требуют люди, обращаясь к Вашей мудрости, к Вашим возможностям,
к совести всех.

Заведующему отделом партийной жизни
газеты «Правда» тов. ИЛЬИНУ А.А
(май 1990.)
Уважаемый Александр Алексеевич!
Считая себя не только давним читателем «Правды», но и ее условным
автором (подробности в начале статьи), очень хотел бы от этой условности
избавиться. Это тем более важно, поскольку, исполняя обязанность председателя
депутатского большинства в Верховном Совете Украины, мне приходится
испытывать все «прелести» человека, постоянно находящегося на передовой.
Поэтому полемика с А. Яковлевым нужна и как продолжение идеологической
борьбы во всех структурах общества, и как расстановка точек над «1» в
ответственный для партии момент.
Ради этого дела прошу опубликовать материал.
Буду признателен, А. Мороз
г. Киев, Кирова-5,
Верховный Совет.

Я — ЗА, товарищ ЯКОВЛЕВ!
Спустя несколько дней после прочтения статьи в «Известиях» «Нужен
новый шаг» и обращения «девятки» к народу, хочу высказать свои суждения по
сути проблемы, затронутой авторами. Именно теперь, когда остыло желание
«взвиться», хотя не оставляет мысль, что в общем-то расчет строился и на это — на
эмоциональную реакцию, на обидные колкости, которые после послужили бы
аргументацией против нежелающих «внять голосу разума». Но разговор
серьезный, он требует холодного рассудка. Потому хотелось бы рассчитывать на
адекватное восприятие его содержания.
В жизни случаются иногда парадоксальные ситуации. Все принципы,
изложенные в обращении — суть моей (и многих моих товарищей) работы в
течение целого ряда лет. Но поданы они в упомянутой статье как укор мне,
бывшему партийному работнику, хотя о тех же вещах, не в претензии, а со
многими конкретными предложениями я обращался в «Правду» более четырех лет
назад. За месяц до XIX партконференции подписал гранки статьи «Пора выходить
из подполья», но ее все-таки не пропустили на страницы газеты. Тогдашнее
понимание идеологии и сути партийной работы не позволяло откровенно говорить
о многом из того, что теперь пишет А. Яковлев. Не помню, правда, кто тогда
формировал идеологию в партийных верхах.
Второй попыткой затронуть новые проблемы перед партией и ее
структурами была статья «Флаг или ширма», переданная в «Правду» осенью 1988
года. Неоднократные телефонные разговоры с заведующим отделом партийной
жизни, соглашавшимся с необходимостью публикации, закончилась ничем.
Наконец, в январе прошлого года в письме М.С. Горбачеву я снова поднимал
вопросы реформирования партийной жизни, касался многих острых проблем,
волнующих общественность. В письме, кстати, говорилось о нецелесообразности
драматизировать процессы в Прибалтике, о необходимости организовать встречу с
представителями ключевого звена партии — районного. Странно, никто и ничего
не предпринял для встречного шага, а ведь автор статьи «Нужен новый шаг» в
соответствии с резолюцией М.С. Горбачева (как и другие тогдашние члены ЦК) с
этим письмом был ознакомлен.
Видимо, срабатывал синдром ведущего звена в централизованном
механизме. Что для читавших было мнение «винтика» — секретаря какого-то
райкома? Но наконец теперь, избавившись от всех партийных должностей, заняв
высшую — члена первичной парторганизации, я вправе рассчитывать на
возможность попасть в состав «подавляющего большинства КПСС, ... патриота
своей страны», а потому надеяться на демократическое (наконец) отношение и к
моему мнению.

В таком длинном вступлении кроется ответ на первый вопрос, возникший
по содержанию статьи. Кто же мешал автору раньше ходить прямо, а не «вокруг да
около» и откуда нам, низовым партийным работникам, было знать, что это
хождение лишь форма прикрытия истинных намерений? Причем, подвига
совершать в последние годы не нужно было. То, о чем я упоминал в своих письмах,
было болью, потребностью тысяч и тысяч честных активистов партии. К этой боли
нельзя было не прислушиваться вструктурах ЦК, его Политбюро и Секретариата.
Всего лишь!
Как долго А. Яковлеву пришлось идти к выводу о потере единства партии,
чтобы снова ошибиться. Да не с 1985 года, а много-много раньше его не было.
Потому те, кто ушел из партии, не хлопнув «политическими козырями» поступили
честно. Чувствуя потребность в общественной деятельности, они организуют
новые партии. И пусть. Но ваши козыри — меченые, ибо Вы раньше не делали
того, что были обязаны, что нужно было всем структурам партии, глухи были и к
предложениям. Теперь же хотели бы стать повивальными бабками «беременной
многопартийностью» КПСС. Стоит-ли? Ведь роды — естественный процесс, здесь
важно что родится и роль повивальной бабки всегда сводилась к сохранению дитя
(детей) и роженицы. А здесь, похоже, другая задумка, — как бы роженицу
подвести к летальному исходу.
КПСС создавалась как централизованная организация со строгой
дисциплиной. Так она и существовала до последнего времени, оставляя
теоретическую, стратегическую деятельность для высших своих структур,
достойно субсидируя их представителей, способствуя их утверждению в научном
и общественном мире. Тогда непонятно, кому адресуется претензия «...вместо
осознанной стратегии, построенной на глубоком политическом анализе, —
комплекс обид и инстинктивных судоржных телодвижений (?) в духе худших
образцов старого». Да нет же, дорогие товарищи и бывшие товарищи! То, что вы
предлагаете (имеется ввиду в статье), есть навязывание дискуссии в партии с
надеждой на ее раскол в тот момент, когда нужно заниматься конкретным делом, о
чем вы правильно упоминаете в начале обращения. А «обманчивая магия
нагнетания страха» и прочее — это высокие аппаратные интриги. Не впутывайте в
них партию, она выше их.
Кроме того, такие действия — давно проверенный прием ухода от
ответственности, причем не политической, не юридической – Бог с Вами – от
моральной Это попытка оправдаться хотя бы перед собой за грубейшие промахи в
организации перестройки. Ведь автор статьи, не в пример миллионам
коммунистов, имел возможность прочитать еще в конце семидесятых изданный
многократно на Западе доклад Богдана Гаврылышина Римскому клубу, в котором
он говорит о необходимости перестройки в Советском Союзе и методике,

последовательности ее проведения. Что же Вы так, простите, бездарно
воспользовались советами мудрого человека, сделав все вопреки логике
перестройки? Надо же иметь мужество признавать хотя бы ошибки, а не искать
«грамоотводы».
В выделенном в статье выводе упоминается, что «революция в обществе
не привела к революции в партии». Попытаемся понять, о чем здесь идет речь.
Во-первых, что подразумевать под революцией в партии? Выход из нее членов
Политбюро? Отстранение от функций государственных, управленческих? Тогда
революция состоялась. Но партия собрала к себе лучшую все-таки часть общества.
Осуществляющая в нем, революция не могла не коснуться партии. Так может и в
обществе революция пока не состоялась? Ведь нельзя же считать достижением
революции сотни тысяч беженцев, кровопролитие, национальную рознь,
созревающий коллапс экономики. Стоило бы заметить, что автору статьи, как
одному из творцов «революции в обществе» за такие ее результаты не лишним
было бы хотя бы извиниться, но жаль, он поймет это как угрозу и, пожалуй,
аргументировано выйдет из партии.
Верно, за годы перестройки многое изменилось в обществе. Если эти
изменения проанализировать по составляющим, окажется, что ни одному из них
партия не препятствовала. Особенно памятны людям из этого периода
антиалкогольная стратегия, устранение азов дисциплины на производстве путем
выборности всех и вся, экономические эксперименты, ликвидировавшие разницу
между наличностью и безналичным расчетом, приведшие людей к безысходности
инфляции, к неоправданной трудом материальной дифференциации общества. В
том же ряду извращение кооперации до узаконенной спекуляции, нарастание
бандитизма, воровства под видом предпринимательства и др. Да, была и
демократизация, и гласность, и отказ от догматизма в духовной сфере. Было
уточнение белых пятен в истории, но было и ее искажение. Были, наконец,
реальные шаги продвижения нового политического мышления в международных
отношениях, повлиявшие на мировые процессы. Что, правда, продолжалось без
изменения, так это дискриминация села, его нарастающее обнищание.
То, что партия не препятствовала некоторым из названных процессов — ее
вина. Спустя годы, историки расставят более точные оценки. Одно бесспорно уже
сейчас, — нельзя все упомянутое относить в актив перестройки, нельзя и примеров
привести, когда партия становилась на пути ошибочных новаций. А жаль, это
укрепило бы ее авторитет.
Поэтому попытки обвинить партию, ее исполняющие структуры в
торможении перестройки, не что иное, как попытка найти «козла отпущения» в
нужный момент.

Говоря откровенно, утомляют рассыпанные по статье демагогические
тирады о «догматическом упрямстве», «ветре перемен», «жажде искать врагов»
как причине «конфронтации с обществом, особенно с наиболее активной и
патриотической ее частью». Возможно, есть в этих рассуждениях какая-то доля
истины. Но были ли попытки со стороны тех, кто по должности отвечал за
антидогматическое реформирование партии, кто фактически несколько последних
лет был у идеологического руля партии? Так кто же догматик? Или это
запоздавшие детские ассоциации «Чур, не я»?
Создается впечатление, что автор живет за рубежом, не читая наших и
«наших» газет. Ведь не партия ищет «врагов». Наоборот, в ней ищут врагов, тянут
ее на покаяние представители «наиболее активной и патриотической» части
общества. Надо полагать и автор в этой части. Не раздваивается ли у него сознание,
как члена КПСС и патриота?
Естественно, готовилась статья в состоянии волнения. Это заметно. Иначе
такой опытный стилист, как А. Яковлев, не допустил бы досадных противоречий,
обвинив в одном месте партию в конфронтации с обществом, а в другом отнеся
«подавляющее большинство в КПСС» к патриотам своей страны. Хотя такие
промахи объяснимы, автору нужно было подобраться к главной идее — обвинить
во всех грехах партийный аппарат. В нем действительно полно недостатков, это
могло бы быть отдельной темой дискуссии. Но дискуссии профессиональной. Ведь
в чем беда многих людей, рассуждающих о партаппарате, — это дилетантские
познания сути и форм его работы.
Но если так рассуждает обыватель, — ему простительно, он получает
такую информацию. Если же на одном уровне с ним становится «начальник от
партии», — это возмущает. Ведь главный недостаток аппарата в его «верхушке»,
— засилье в нем людей, не знавших и не знающих низовой партийной работы.
Знающих не понаслышке, не в результате анализа отчетов, письменных
информаций, а познающих ее сложности в ежедневном общении с коммунистами и
беспартийными, пожилыми и молодежью, рабочими, крестьянами, врачами... При
том, не имея в руках практически никаких возможностей для быстрого устранения
трудностей, беспокоящих сегодня людей. Там нет высокой материи, теоретических догматов, дворцовых интриг, но там реальная жизнь с ее очередями,
транспортом, условиями труда и... политической нетерпимостью, подогреваемой
слева и справа.
Не начиная поэтому дискуссии, хотелось бы поставить несколько
риторических вопросов. Понимает же автор статьи, что аппарат и по Уставу, и
фактически (во всяком случае знакомый мне от первички до обкома) — орган
исполнительный, подчиненный выборному органу. Поэтому, не умаляя его
недостатков, следовало бы проанализировать, какое все-таки решение ЦК им было

выполнено не полностью или не буквально? Назову некоторые по-памяти: о
кадровой работе, о проблемах АПК, об ускорении, о программе «Жилье-2000», о
реформе экономики... Причина неэффективности действий аппарата скорее всего
не в нем самом, а в том, что задания он получал, не совпадающие с его
возможностями и с новым местом партии в обществе. То есть, претензии
адресовать нужно не исполнителям, а прежде всего разработчикам, в числе
которых были почти все подписавшиеся под обращением.
За годы критики и последовавшего позже шельмования аппарата у людей,
знающих суть вопроса, сложилось убеждение, что объект критики ее субъектам не
известен. Но если шельмователям это вовсе ни к чему (у них иные цели), то
критикующим надо быть внимательнее. Ведь аппарат, как отвлеченное понятие,
для критики смысла не представляет. Смысл — в адресной, направленной на
людей, критике. Тогда посмотрим, не ветряные ли мельницы мы атакуем? Ведь
основная масса аппарата сосредоточена в районном звене, состав там обновляется,
примерно, каждые два года. В обкомах — в два раза медленнее. Иными словами, в
сегодняшнем аппарате, в том, который действительно выражает интересы партии и
который, как сказано, в подавляющем большинстве — патриотическая часть
общества, работают люди перестроечных лет, желающие положительных
изменений в стране. Искать среди них врагов перестройки — значит маскировать
свои настоящие намерения. Да, аппарату сегодня сложно. Да, подавляют инициативу неопределенность, нерешительность. Ну лучше бы найти примеры «в
спешном порядке»... мобилизации «членов партии против демократических
преобразований, чем бросать голословные обвинения. Стоило бы уточнить, о
каких преобразованиях идет речь, — переименовании Ленинграда, глумлении над
памятниками Владимиру Ильичу, травли партии некоторыми «патриотами»? В той
же мере это относится к противодействию экономическим и политическим
свободам.
Если под политическими свободами понимать свободу слова, печати,
демонстраций и др., т.е. охрану прав человека, то что-то не припоминается случай
контрдействий аппарата проведению самых что ни есть раздемократических
митингов в Москве, Ленинграде и других городах, вплоть до применения
монархистской, анархистской и фашистской атрибутики. Свободы экономические
— предмет особого разговора. Но все это вместе есть заботы прежде всего
законодательных органов и государственных структур. И не партия же виновата в
том, что программа реформы экономики, известная как шаталинская, не получила
одобрения. Виноваты в первую очередь авторы программы, предложившие
вариант, не способный прижиться в нашей системе. Менять-то нужно саму
систему и реформа экономики — одно из средств такого изменения. Однако важно,
чтобы средство и предмет воздействия не отторгали друг друга абсолютно, а имели

надежные участки «применимости». Программу Шаталина критиковать не
собираюсь, хотя проработал ее тщательно, имею о ней свое мнение. Вывод же
изложен выше.
Да, к партии, ее аппарату можно предъявлять претензии. Важно кто это
делает и с какой целью. Ведь и реакция также будет соответствующей. Чем винить
аппарат и абстрактно КПСС во всех грехах, не проще ли было использовать давно
известный прием: «делай как я». Поскольку в общественном сознании не
выветрился привнесенный «патриотами» стереотип о спецпривилегиях, не проще
ли было проявить инициативу, отказаться от всего, за что чаще безосновательно
несколько лет шельмуют все звенья партии. К тому же, автору не мешало бы
вспомнить, кто принимал непродуманное и несвоевременное решение о
повышении зарплаты партийным работникам. И хоть она уже далеко «уплыла» из
верхней части «турнирной таблицы», но укор остался. В то время многие из
партийных работников (и я в том числе) обращались к представителям ЦК по
поводу ошибочности того шага, но этот голос также услышан не был. Зато,
параллельно используя и повод зарплаты, начала усиливаться агитация за
сокращение размеров взносов. Ситуация, насколько я ориентируюсь, такова, что
нет нужды в расчленении партии. Она может прекратить свое существование как
реальная политическая сила из-за безденежья. А спонсоров, естественно, ей искать
не пристало, да и в рынке спонсор заказывает соответственно ориентированную
музыку.
Трудно быть уравновешенным, анализируя такие эмоциональные фразы.
«В стране раздор, распад — но распад насквозь прогнивших структур...» Разве в
«структурах» дело? Распадается экономика, льется кровь. Не поучать, действовать
надо и надо было, коль даны и есть возможности! «Они так и не смогли ничего
противопоставить... идеалам, нравственным ориентирам обновления. Они...
неспособны решить ни одну из реальных проблем, которыми живет народ. Они...
не выдвинули лидера...» О чем идет речь? Ведь это все и было, и есть партийное
дело, давайте посмотрим стенограммы всех партийных форумов после апреля
85-го. Кому же надо было противопоставлять? Лидеры же... Ну, какие были, —
Яковлев, Шеварднадзе, Бразаускас, Горбачев, Ельцин, Назарбаев, Кравчук... То,
что некоторые из них уже вышли из партии, ничего не меняет. Она их воспитала,
озарила необходимостью перестройки.
И уж совсем неприемлемый для такого автора прием, — нагнетание
страха, ссылка на безнравственные силы, которым «на растерзание» могут быть
отданы миллионы людей. Полноте, уважаемый лидер, они уже отданы с нашим с
Вами (но с Вашим больше) участием.

Чего же все-таки добивается автор? Демократии. Путем слияния
«демократической реформации сверху с демократической революцией снизу». И
все. Остальное, так сказать, в «уме», надо полагать, многие годы.
А вот текст обращения мне в целом симпатичен. В нем собрано все то, чем
партия и законодательные органы в стране занимаются последние годы. Поэтому я
— за, товарищ Яковлев.
Правда, я не совсем понимаю, почему теперь эти принципы стали
монополией желаемого Движения. Можно догадаться из статьи, — Движение —
под лидеров, готовых возглавить его, для создания новой партии, разумеется,
антикоммунистической. И хотя есть здесь элемент политической эквилибристики,
видимо, многие коммунисты вольются в движение ради ими же провозглашенных
принципов. Только проводя линию Движения, не надо слишком избавляться от
«колебаний и сомнений». Это уже обществом усваивалось, в т.ч. кое-что и под
руководством части авторов обращения.
Есть еще одно сомнение. Демократизация все-таки развилась в нашей
стране до понимания неизбежности децентрализации государственных структур,
устранения элементов унитарности. С этой точки зрения содержание обращения,
не лишенное и внутренних противоречий, в целом где-то противостоит
объективным тенденциям. Для прагматической задачи борьбы за власть, устранение коммунистов с политической арены идея Движения приемлема. Но сама по
себе она также элемент унитарности. Поэтому сомнительно, чтобы она получила
поддержку в республиках. Разве что среди сил и теперь известных
антикоммунизмом. И то временно.
С другой стороны, надо признать полезность предпринятой «девяткой»
акции для необходимости усиления самостоятельности республиканских
партийных организаций, их независимых действий во благо реформирования всей
страны, на благо своих народов.
Может быть эта цель и преследовалась, если кое-кто продолжает «ходить
кругами».
А. Мороз, председатель депутатского большинства в парламенте Украины.

НЕ НАДБАТИ ДОБРА НА ВОРОЖНЕЧІ
("Радянська Україна".— 26 вересня 1990)
Думаю, що згодом спеціалісти прискіпливо проаналізують кожний день
незвично тривалої першої сесії Верховної Ради Української PCP, знайдуть підстави
для обгрунтування її періодизації, дадуть оцінку відповідним етапам. Але і тоді,
гадаю, фактор суб'єктивності важитиме багато. Багато залежатиме від того, хто і
що хотів би побачити в роботі сесії.
Власне, прикладів такої суб'єктивності вистачало і під час засідань. Не
вдається уникнути її і мені, та й наміру такого я не маю. Хочу поділитися саме
особистими міркуваннями. Відзначу, що перша сесія була лише часткою всієї
суспільно-політичної ситуації в республіці та країні. Було б помилкою аналізувати
її у відриві від партійних з'їздів, різноманітних конференцій, мітингів та інших
обставин. Вони впливали на хід засідань, однак саме сесія була генератором змін у
політичному кліматі. І в цьому її особлива, визначальна роль.
Перше, на що необхідно зважити, це те, що — склад Верховної Ради та її
робота віддзеркалили розшарування політичних сил у республіці. За браком
політичної культури нічого дивного не було в тому, що трибуна сесії стала більш
ніж потрібно, політичною трибуною, а засідання надто часто перетворювалися на
такі мітинги, коли виступаючий чує лише себе, його думка вважається йому
найвищою мудрістю, а позиція опонента безглуздою, до того ж такою, що
суперечить інтересам народу. Помітно стало, особливо під кінець сесії, що чим
частіше лунали клятви «в ім'я народу», тим ясніше ставало: думка народу, його
інтереси цікавлять авторів цих клятв в останню чергу.
Вважаю найголовнішим недоліком, і в цьому відношенні — неуспіхом
сесії — її надмірну політизованість. Адже виборцям потрібно було інше —
вирішення тих наболілих проблем, що не дають нормально жити тепер, ставлять
під сумнів благополуччя у майбутньому.
З іншого боку, сподіватися на повну консолідацію депутатів не
доводилося, бо вона передбачає спільну турботу і спільні дії. В окремі періоди (при
прийнятті Декларації, постанови по Чорнобильській аварії тощо) спроби
консолідації були, бо предмет обговорення був настільки однозначним, настільки
зрозумілим для всіх людей, що відстоювати іншу позицію було б собі на шкоду. А
от у широкому плані консолідації, на жаль, не вийшло.
Ще раз скажу, думка моя суб'єктивна. Та, здається, що єдності не вдалося
досягти з вини так званих «демократичних сил». Поширювана ними думка про те,
що «більшість» блокувала їх конструктивні наміри, безпідставна. Міг би послатися
і на їх заяви про неможливість брати на себе відповідальність, на те, що прийняття
Декларації, формування Президії наполовину з опозиції, — все це докази того, хто
прагнув конструктивності. Представники опозиції не раз до останніх днів сесії у

різноманітних інтерв’ю, виступах на мітингах закликали до розпуску Верховної
Ради, призначення нових виборів (звичайно, не комуністів, не представників, за
висловом тернопільського «Дзвону» — «партбандапарату»). Дії лідерів і активу
опозиції у післясесійний період також підтверджують цей висновок, а ввідтак
вимагають оцінки, своєрідного прогнозу. Думаю, що деякі депутати та їх
прихильники надто поспішають. А з великого поспіху, як відомо, буває велика
біда. Є безліч тому історичних підтверджень.
Депутатам — і представникам більшості, і представникам опозиції, як на
мене, найбільш бракує усвідомлення того, що перебудову нам доведеться робити у
тому складі Ради і всього суспільства, який є сьогодні. Невдячна справа — шукати
винних, а не вихід.
Однак саме на взаємних звинуваченнях (командно-адміністративної
системи чи націоналізму, Руху чи партапарату, а тепер усієї Компартії) побудована
платформа конфронтації.
Заради об'єктивності відзначу, що більше зусиль до конфронтації доклали
все-таки «демократи». В тому теж дивного мало, бо весь спектр політичного
плюралізму в республіці має одну спільну ваду, котра містить у собі елемент
самозаперечення, відкидає потрібну різноманітність політичних поглядів і
позицій. Вада ця — неприйняття, вороже ставлення до комуністичної ідеології і
партії як основи створення і функціонування нових політичних сил і течій.
Це окрема тема розмови, до неї доведеться не раз повертатися політологам
і публіцистам. Я ж торкаюся її лише тому, що вона найточніше пояснює причини
дій окремих депутатів і депутатських груп, за нею небезпека громадянської
конфронтації, тупик у соціально-політичному й економічному розвитку.
Рано чи пізно ми мусимо прийти до розуміння того, що ми всі — діти свого
часу. Що серед нас немає абсолютних праведників і так само повних винуватців
становища, яке склалося, що вихід з нього маємо шукати разом: «ліві» і «праві»,
«демократи» і «консерватори». І що визначення ці взагалі умовні, бо фронт
перебудови проходить не між людьми, а через кожну людину. Гой, хто
найголосніше кричить про свою праведність, звинувачуючи інших у всіх гріхах,
викликає у людей обґрунтовану підозру в нещирості.
Надмірна політизація сесії сприяла загостренню конфронтаційних
настроїв серед певних груп населення. Будемо відвертими, вони небезпечні. Коли
вже біля Верховної Ради люди, діючи часом як добре організована група,
погрожують знищенням «комуняк» ("Голосуйте поіменно, чи ні, а вішати ми вас
будемо поіменно"), то це на плюралізм не схоже. І правий безумовно депутат О.
Шевченко, — таке треба показувати на екранах, це теж наші люди. Глядачі мають
знати, хто, за що і кому дарує квіти на площі Верховної Ради. Тоді вони самі

даватимуть оцінку тим чи іншим політичним силам, менше з цього приводу
запитуючи депутатів.
Не хотілося б згущувати фарби, робити широкі узагальнення — і різні
люди, і психологія натовпу, і помилкові рішення сесії — все це спрацьовує. Але й
недооцінювати небезпеку конфронтації не можна. Вже сьогодні, зустрічаючись з
виборцями, бачу, як побільшало серед них людей, схильних до крайніх
звинувачувальних оцінок. Ніби забувають вони, що ніколи і ніде ще не було
надбано добра на злостивості, ворожнечі.
Як людину, котра немало років професіонально і на громадських засадах
займалася партійною роботою, мене не залишає байдужим доля партії, її місце в
теперішніх умовах. Практика підтверджує: основна загроза для партії не ззовні, а з
середини її. А зміст цієї загрози один — пасивність, бездіяльне очікування. Не
можу віднести такий докір до всіх комуністів. Це було б перебільшенням. Але
єдності в їх діях таки немає. Немає організуючого начала з боку партійних
комітетів. Претензії з цього приводу можна адресувати комітетам усіх рівнів — від
ЦК до первинних партійних організацій. Однак, і це закономірно, в першу чергу
звинувачення заслуговує штатний актив. Своєрідний параліч пронизав його
структури, багато хто ніби причаївся: а може пронесе.
Таке очікування — зрада. Тепер, коли запроваджуються нові організаційні
форми існування партії, коли на практиці потрібно втілити принцип верховенства
партійних мас, коли предметом діяльності партії, її активістів має стати душа
людини, бездіяльність згубна. Хто не відчуває своєї необхідності в партійних
структурах нинішнього часу, не повинен займати чуже місце. А найпершим ділом
для активу в нинішній ситуації стає політичне інформування населення, об'єктивна
оцінка процесів, що відбуваються в суспільстві.
Треба зважити на те, що змінюються вони щоденно і, повторюся,
генератором цих змін найчастіше виступає нова Верховна Рада. Тож ніяк не можна
зрозуміти, чому в такий відповідальний момент не використовується хоч би
випробуваний метод партійного впливу — інформування трудових колективів.
Чому активісти опозиції будь-який політичний нюанс, будь-яку підставу використовують для мітингів, інших акцій? Чому ж такі дії не стають прикладом для
наслідування серед партійного активу? Від того, як і чи скоро буде знайдено
відповіді на ці запитання, залежить у значній мірі доля партії. І не лише партії.
Багато хто з комуністів не відчуває змін, які закладені в нових статутних
положеннях. Багато хто, знаючи їх, спекулює на колишніх вадах заради своїх
корисливих ( у політичному чи іншому розумінні) інтересах. Показовою в цьому
відношенні була заява 28 депутатів про вихід їх із партії. Порадив би партійним
функціонерам уважно перечитати написане в тій заяві. Невже «номенклатурний
підхід» залишився в партії? Невже командно - адміністративні методи визначають

нині суть партійної роботи? Та коли б вони були такими, дехто з депутатів,
особливо з числа колишніх партійних працівників, нізащо з партії не вийшов би.
Мова, однак, про інше. Чи розповіли ви (знову звертаюсь до функціонерів)
про це людям? Якої вам треба вказівки? Хіба важко зрозуміти, що авторитет має
той, хто перший несе інформацію? Нехай вона буде спірна, у тому нічого дивного
немає, бо суперечливе саме життя, бо по-різному можна трактувати перебіг кожної
дискусії на тій же сесії. Але важливо, щоб таке інформування здійснювалося, щоб
політика для партійних активістів мала конкретні прояви в кожному колективі чи
за місцем проживання. У цьому відношенні треба вчитися у наших опонентів.
Борючись за соціальну базу, за підтримку людей, вони використовують найменшу
можливість спілкування. Нехай уроки ті не завжди прийнятні за змістом, та
наполегливість їх гідна наслідування і в тому нема нічого поганого. Врешті, це
призабуті методи роботи нашої ж партії.
Зважити, однак, треба на те, що такий спосіб політичної агітації для партії
складніший, ніж для її опонентів. Бо вони мають ефективну зброю звинувачень, їх
об'єктом найчастіше стає саме партія, її актив та апарат. Партія ж такою
аргументацією оволодіє не скоро, бо біографія опонентів ще коротка. І чого
лицемірити? Нам, комуністам, не хотілося б, щоб метод звинувачень став для нас
головним. Те, що годиться в боротьбі для опозиції, не зовсім підходить для
фактично правлячої партії. Хоч, правда, у нинішній період в країні склалася
своєрідна, не зовсім безпечна ситуація, коли правлячої сили немає, коли влади не
має ніхто. Загрозливим стає відставання законотворення, розробки механізмів
здійснення законів, відсутність практики оволодіння такими механізмами. Це
впадає у вічі на кожному кроці, особливо, коли люди стикаються з безсоромною
спекуляцією, здирництвом, бандитизмом, діями мафії.
Відхід партії від владних функцій фактично вже забезпечений навіть без
принципово нових статутних положень. Але підштовхувати процес відходу
небезпечно. Особливо, якщо таке підштовхування здійснюється не на користь Рад,
а на користь інших політичних сил. Прикладів же штучного, цілеспрямованого
прискорення процесів вистачає. Сюди можна віднести і фрагменти масової акції
Руху «Дзвін», і виступи ряду депутатів у пресі та на мітингах, і заяви керівників
нових політичних партій. Помітним стає намагання деяких представників
опозиційних Комуністичній партії сил підготувати громадську думку до
можливості різних форм, назвемо умовно, «румунського варіанту».
З цією метою настійно пропагується теза про необхідність каяття партії,
всіх комуністів. Що тут можна сказати? Ні за що мені каятись перед людьми. Кажу
«мені», відносячи цей займенник до багатьох десятків і сотень комуністів, близько
мені знайомих. Ми йшли в партію Леніна, об'єднану найгуманнішою за всю
історію людства ідеєю. За ознаками гуманності комуністична ідея ніяк не

поступається християнській. Відкинувши умовність і спрощенність порівнянь,
можна сказати, що джерело їх спільне, — прагнення людей до добра і
справедливості. З тією лиш різницею, що християнська мораль передбачає благо у
потойбічному житті, а комуністична мораль — у перспективі часом заманливо
близькій. (Попереджу «доброзичливців» — майстрів піймати на слові. Так, деякі
«достойники» давно живуть у райському саду. Але серед них є члени і не члени
партії. Винятки не спростовують ідею, а лиш підтверджують її земну природу, в
якій є місце для Христа, і для Іуди, для Леніна і для Берії).
Ми йшли в партію, розстріляну в роки репресій. У партію, вісім десятих
членів якої поклали голови на фронтах війни. Під її прапорами, до речі, свобода,
прийшла в Злату Прагу і столиці інших держав. Про це багато хто намагається
забути там, та й у нас удома. Нам нічого соромитися партійності. Вона виховала в
нас почуття колективізму, пріоритетності громадського перед особистим, —
якості, потрібні на всі часи у будь-якому суспільстві, що прагне прогресу.
Так, не до всіх членів партії можна віднести сказане. В тому і особливість
нинішнього моменту. Від покручів партія мусить позбавитися. Від
кон'юнктурників, яким раніше вигідно було називатись комуністом, а тепер
вигідно вийти з партії — також. Потрібно терпимість проявити до тих, хто
помилково зв'язав себе з політичною організацією, і до тих, хто просто боїться
відповідальності. Останнім потрібно тактовно допомогти здати свої партійні
квитки. Однак це найперше власна турбота партії. І коли «помічники» з інших
партій виявляють бурхливу активність у цьому напрямку, виникає підозра, що їм
немає навколо чого об'єднатися, що через ідею «каяття» партії вони хочуть
розвалити всі її структури задля структур своїх.
Сьогодні багато хто з депутатів продовжує наполягати на неприпустимості
підписання нового Союзного Договору. Вбачаю в цьому наполяганні два аспекти.
По-перше, окремі депутати і їх прихильники не зовсім добре розуміють суть і
значення такого документа. По-друге, і цей аспект переважає, ідея ігнорування
договору — каталізатор політичної конфронтації, що зберігається з намірами щодо
розпуску нинішнього парламенту. Прихильникам цієї ідеї, власне кажучи, і не
потрібний перший аспект проблеми, хоч якраз він і є основним.
Про що, власне, йдеться? Ми суверенітет проголосили і ми його
реалізуємо. Хто в тому сумнівається, а тим більше протидіє незалежності, нехай
зробить для себе висновки. Але без Союзного Договору ми суверенітет не в змозі
гарантувати хоч би тому, що договір і є підтвердженням самостійності. Головне,
— який зміст договору. Він може бути путами (якими лякає опозиція), коли
складатиметься з проголошених «на віки вічні» політичних декларацій, а може
бути формулою незалежності, коли в ньому відіб'ється і розмежування функцій, і
умови виконання функцій спільних.

Візьмемо положення Декларації про право на частку золотого запасу. Є
такі статті і в Деклараціях інших республік. Очевидно, розмір цієї частки, — це
предмет угоди. Не варто також забувати, що крім згаданого запасу ми маємо і
спільні борги, маємо зобов'язання перед іншими країнами. Коли ми хочемо в новій
державній якості увійти в світову співдружність, то й не слід забувати, що вона не
буде байдужою до тих зобов'язань. Межі причетності України до них (договорів з
приводу роззброєння, торгівлі, політичних союзів і т. ін.) теж мають визначатися у
Союзному Договорі. Бо одна республіка проігнорує існуючі зобов'язання Союзу по
поставках нафти, інша в односторонньому порядку перегляне ціни на свою
експортну продукцію... Хто ж нам на Заході довірятиме як партнерам нинішньої,
тим більше, майбутньої співдружності?
Зважимо і на те, що з нинішнім рівнем виробництва в республіці, якістю і
асортиментом товарів нас ніхто в «європейському домі» не чекає. Хочемо чи ні,
мусимо розвивати внутрішній, в т.ч. міжреспубліканський ринок. Для цього
потрібна
спільна
інфраструктура
ринку,
потрібні
норми
захисту
внутріреспубліканського ринку. Все це теж позиції Союзного Договору. Договір
потрібний і для гарантій проти територіальних претензій. А це, на жаль, уже не
надумана причина. Причому, якщо прибалтійські республіки мають певні підстави
для ігнорування Союзу, то у нас їх немає, бо ми ж його починали. Така реальність.
Питання державності теж сьогодні експлуатується надмірно, і теж у
політичних цілях. Те, що ми загалом невігласи стосовно власної історії, на жаль,
правда. Пройде час і цієї несправедливості не буде. Але чи не підмінимо ми її
іншою? Відомо, за чиєю ініціативою, та невідомо, на якій юридичній основі
сьогодні в Києві та інших містах проводиться реєстрація громадян УНР. Нічого не
маючи проти Центральної Ради (хоч повноважень представництва всьому народу
вона і не мала), хотів би запитати ініціаторів перепису: а чому, власне, від УНР
ведеться відлік громадянства? Ознакою державності служити могла і Запорізька
Січ, і князівство Володимира... Чим приваблює Центральна Рада? Чи не протистоянням Радянській владі? То, може, надійніше пройтися по датах з 4 1 по 4 4-й роки?
Там і альтернативність виражена чіткіше, і дехто відверто закликає до
пошанування днів окупації української території фашистами, як днів відродження
української державності? Чи погодилися б з такими аргументами мільйони
українців, що не повернулися з війни, або їхні діти чи онуки? В усякому разі, з
точки зору нашого історичного безпам'ятства так було б перед людьми чесніше...
Чесніше було б і пояснити людям, чому саме останнє 50-річчя вважається
періодом найбільшого пригноблення української культурної самобутності. З
надією і гордістю за Україну чекав я першого конгресу міжнародної асоціації
українців і з такою ж прикрістю сприймав окремі виступи на ній — про
особливість цього півстоліття. Не можна ж історичну правду міряти масштабами

своєї особистості, свого віку, бо це врешті і зневага до предтеч української
самобутності — Могили, Сковороди, Шевченка, Українки... Такі виступи
сприймалися як свідома упередженість, як претензія на виключне право
представляти інтереси України, право любити її.
Дорогі ж мої уявні і явні опоненти! Немає монополії на любов до своєї
рідної землі, до України! Ми можемо по-різному її передавати, сприймати,
розуміти, але якщо вона є, то має бути вища від політичних чи будь-яких інших
інтересів. А тим більше вона не може бути предметом спекуляції на користь цих
інтересів.
Зі своїми переконаннями, зі своїм баченням проблем, з індивідуальним
сприйняттям перебігу політичних подій і їх оцінками в канікулярний період ми
йдемо до другої сесії. Не хотілося б, щоб початок її став кульмінацією політичного
протистояння, бо якщо це і трапиться, то до першого кваліфікаційного
голосування. А воно, сподіваюсь, переконає всіх, що ми можемо і мусимо не
з'ясовувати стосунки, а зайнятися справді важливими і конкретними проблемами,
на розв’язання яких стомилися чекати наші виборці.
(Гонорар за цю публікацію автор просив переказати на рахунок фонду
«Діти Чорнобиля»).

ВПЛИВ СЕСІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ НА ПОЛІТИЧНУ СИТУАЦІЮ В
РЕСПУБЛІЦІ ТА ДЕЯКІ МІРКУВАННЯ ЩОДО ДІЙ КОМУНІСТІВ
(До виступу на засіданні Політбюро ЦК Компартії України 5 листопада
1990)
Сьогодні в суспільно-політичному житті республіки сесія Верховної Ради
займає центральне місце. Вона найточніше відображає динаміку політичної
боротьби. З іншого боку сесійний зал став своєрідним генератором громадських
процесів. Варто лише в ньому зробити маленьку похибку, відступ, компроміс в
ідеології, як це відразу в багато більшому масштабі повторюється в суспільстві.
Так було з неприйняттям рішення по демонтажу пам'ятника Леніну в
Червонограді і наступною хвилею вандалізму. Щось подібне можна було б сказати
про прийом митрополита Мстислава і конфлікт біля Софії, компроміс навколо
студентської голодовки і мітинги з нагоди «перемоги», акцентування навколо неї
зборів Руху, відголоски в Москві аж до прийому студентів у Президента.
У опозиції немає кращого місця для експериментальної перевірки форм
боротьби за владу. Коли на першій сесії і на початку другої тиск здійснювався на
Верховну Раду зовні, заради зміцнення позицій Народної ради, то тепер боротьба
ведеться з середини заради її розгортання в широких верствах суспільства.
Сталася якісна зміна.
Через це ми повинні бути надзвичайно обережними, щоб не припустилися
помилок і, втягнувши опозицію в роботу над конкретними законодавчими актами,
повести наступ на їх позиції по всьому фронту боротьби.
Що найперше потрібно було б врахувати?
Робота сесії після 12-го числа зводитиметься головним чином до концепції
і програми переходу до ринку. На їх принципових положеннях нам потрібно
перехопити ініціативу. Підстави для цього є, бо група депутатів-співавторів
програми, схоже, знаходиться у стані ейфорії від того, що концепція в основному
схвалена і (як показала робота комісії над поправками) свій варіант вони вважають
виключно досконалим.
Насправді ж, концепція хибна в багатьох складових. їх глибокий
політекономічний аналіз потрібен негайно, тільки не на рівні загальних положень,
підготовлених як «позиція комуністів». Потрібна критика (не відкидання, а
критика, — тримати біля себе і «бити» аргументами), пропонуючи альтернативні
варіанти розділів програми. Особливо таку роботу потрібно активізувати після
опублікування концепції. Необхідна серія серйозних матеріалів авторів, що добре
знають економіку ринку і стан нашого виробництва. Особливо вразливе місце
концепції — роздержавлення виробництва за рахунок заощаджень більшості
населення і на користь його незначної меншості.

Після опублікування концепції через телебачення, радіо і пресу повинна
пройти хвиля коментарів, котра б підтримувала документ взагалі в принципових
розділах доводила б необхідність альтернативних варіантів. Найпринциповіші
розділи: роздержавлення, цінова політика, соціальний захист.
Щодо аграрної реформи, то слід не соромитися пропаганди Закону про
пріоритетність і проекту Земельного кодексу. Останній взагалі один з найкраще
підготовлених законопроектів, до якого опозиція фактично не має ніякого
відношення. Між іншим, в ньому відображена ключова (для політичної агітації)
позиція щодо відносин власності у землеробстві. Опозиція не має такої
можливості, як ми, для аналізу практики, для того, щоб на власному і зарубіжному
досвіді довести, що право довічного успадкованого платного володіння землею в
сукупності з повним правом на свою продукцію повністю перекриває право
приватної власності на землю, не утискуючи тим самим право загальнонародної
власності.
Що ж стосується Закону про пріоритетність, то він добре» вписується в
концепцію ринку. Пропаганда закону була б виграшна і сама по собі, і в контексті
політичної боротьби.
Напрошується висновок про необхідність негайного створення групи
науковців, що глибоко знають економічну теорію К. Маркса, для термінової
розробки альтернативних варіантів роздержавлення і цінової політики.
При розробці програми роздержавлення варто було б зробити акцент на
індивідуалізації власності замість її приватизації Попередньо розглянута сесією
концепція не йде далі акціонування. Воно ж само по собі, особливо на крупних
підприємствах, аж ніяк не наближає працівника до засобів виробництва. Він
залишається найманим працівником. Якби акціонування всього виробництва
поєднати з індивідуалізацією власності на конкретні засоби виробництва, то
результат був би переконливим. Працівник одержав би два взаємозв'язаних
джерела надходження: дивідент і трудовий дохід. Причому їх залежність, як і
пропорції використання частини загального прибутку на оновлення
індивідуалізованої частки основних засобів (за яку працівник сплачує податок),
скоріше всього повинні мати закономірний характер. Його можна було б виразити
математично, проаналізувавши різні варіанти акціонерних кампаній на Заході і в
Японії. В теоретичному і в практичному (а значить і в політичному) відношенні
така робота мала б виключне значення. Якби з такими, хоч би в загальних рисах
змальованими, підходами на сесії виступив претендент на посаду Голови Ради
Міністрів, то проти нього важко було б заперечити і опозиції, і всій громадськості.
Взагалі претендент мусить досконало оволодіти предметом ринкової економіки,
щоб концепцію у власній інтерпретації він сприймав як свою програму дій і як
програму Уряду.

З політичних (і не лише) міркувань претенденту варто було б наголосити
на тому, що Уряд — перехідний і тому він (претендент) передбачає необхідність
створення в ньому структур перехідної моделі і що він не проти того, щоб певну їх
кількість віддати опозиції. Це було б не загравання, а відображення розкладки сил
у суспільстві, стало б фактором консолідації, стимулом втягування опозиції до
конкретної роботи.
Період роботи над конкретними економічними законами варто
використати і для того, щоб вирвати із Народної ради групу депутатів, яких
обтяжує заява про те, що вони не беруть на себе ніяких зобов'язань. Та заява давно
вже втратила своє значення. Схоже, що вона приймалася під тиском окремих
депутатів з розрахунком на швидкий розпуск Верховної Ради. Тепер же навряд чи
й автори її раді, що вона прозвучала. Як би то не було, але саме ця заява може стати
точкою розколу Народної ради. В неї треба бити зовні, через засоби інформації та
через трудові колективи (особливо Харкова, Донецька, Сум, частково Чернігова і
Івано-Франківська, Дніпропетровська, Одеси) і зсередини, залучати до підготовки
«прикладних» законопроектів певну частину опозиції. Було б добре, якби ця
частина виступила з заявою про те, що вона братиме участь у конструктивній
роботі і поділятиме відповідальність за роботу Верховної Ради. Щоб так сталося,
потрібно методично нагадувати про згадані заяви, враховуючи, що багатьом з
опозиції, хто висунутий з промислових центрів, заяву про неучасть пояснити
виборцям ніяк.
Очевидно, для цієї мети можна використати і фактор депутатської
більшості.
Треба відзначити, що опозиція пропустила момент для атаки на сам факт
створення більшості. Нова структура уже сприйнята, з нею будуть рахуватись.
Важливо, щоб тепер більшість не припустилася помилок, які помітні були
протягом перших днів існування цієї структури. В організаційному відношенні
більшості необхідна децентралізація дій, самостійність, ініціативність її секцій,
Поки-що на діях активу стереотип центризму, очікування вказівок (за яким між
тим проглядається і небажання брати на себе відповідальність).
В практичній роботі правлінню і секретаріату більшості треба не забувати,
що крім створення і організації дій активу, потрібно систематично збирати
більшість взагалі. Депутати повинні мати постійне відчуття ліктя.
Відзначимо, що більшість за два тижні свого існування як структури
нічого фактично не програла. Необрання голови Уряду в її «пасив» відносити не
слід, бо, по-перше, більшість не могла спрацювати проти кулуарних (а не
опозиційних) дій, а, по-друге, у більшості поки-що немає можливостей впливати
на явку депутатів.

Пов'язуючи роботу Верховної Ради з станом політизації суспільства, треба
виходити з того, що опозиція загалом спирається на політичну силу Руху, а
більшість (теж загалом, хоч такі висновки досить відносні) — на компартію. Через
це їх протиріччя і на сесії, і взагалі в суспільстві взаємозалежні.
Політична диференціація населення України наростає і в протилежних
течіях, і в їх складових. В Русі намітився розкол. Цю обставину у політичній
боротьбі використати потрібно. Але не треба занадто тішити себе згаданою
обставиною. Конгломерат Руху можливо краще було б мати як опонентів при їх
внутрішньому розшаруванні, бо складнішим суперником може стати виділена з
Руху як радикальне крило котра-небудь з впливових нових партій. Окрім того, на
майбутніх виборах, чи референдумі всі нові політичні формування виступатимуть
проти комуністичної партії. До цього потрібно готуватись, одного коментування
подій з боку комуністів не досить. Потрібні власні ініціативні дії.
Доречно сказати, що наші опоненти свою роботу ведуть на середнього
обивателя, з примітивною аргументацією, котра підходить для натовпу і це
спрацьовує безвідмовно. У всякому разі їм вдалося уже створити стійкий образ
ворога в особі партії, неприйняття будь-яких доказів з боку депутатів-комуністів
утвердити у свідомості значної частини населення образ своєї благочестивості та
непрочності. Цей процес продовжується і тепер, він прогресує, не зустрічаючи
опору, підкріплюючись можливостями інформаційних каналів. Партія ж крок за
кроком втрачає їх (не згадуючи програму «Взгляд», «Комсомольськую правду»,
«Вечірній Київ» та інш., сьогодні програма «Маяк» і особливо цілий ряд програм
УТ («Гарт», ВВ) і радіо перейшли по суті на антипартійні позиції.
Доводиться зважати і на те, що культурний рівень населення республіки,
особливо у знанні права, історії надзвичайно низький.
За багато років люди відвикли читати серйозні речі, зовсім відкидають
офіційні матеріали. Тому самвидавівські сентенції, часто брехливі сторінки для
багатьох здаються істинними.
Залишається ще більш-менш ефективним вплив телебачення. Тому слід
повести наступ якраз через цей засіб комунікації.
На нинішній момент через телебачення потрібно дати людям вичерпну
відповідь про неминучість Жовтня, про те, що альтернатива йому була б набагато
страшнішою для людей.
У цьому напрямку потрібно дати серію публікацій, подібних тим, що є в
останньому номері «Комуніста» (№ 15). Було б добре, якби авторами їх були не
лише маститі вчені, а й студенти, молоді науковці, партійні активісти, тощо.
Оскільки в ці дні тема Жовтня експлуатується надмірно, то рубрика на зразок «Чи
обов'язковим був Жовтень?» буде інтригувати читача.

В цей же період було б добре направити в трудові колективи саме молодих,
зі здоровим честолюбством науковців, котрі добре володіють матеріалом і могли б
аргументовано відстоювати історичну правду.
Такі ж сили науковців потрібно було б використати і для роботи навколо
реформи економіки, популяризації чи аналізу законопроектів, що розробляються у
Верховній Раді.
Взагалі, теза про те, де робиться революція, стає надзвичайно слушною.
Досвід виступів в ряді колективів Києва підтверджує, що люди в масі своїй ще
слухають, піддаються переконанню і що працювати з ними потрібно інтенсивно.
Варто було б визначити кілька десятків депутатів-комуністів для того, щоб
щотижня в Києві відбувалося не менше сотні зустрічей в колективах,
Між іншим, депутатів, що мають досвід радянської роботи в містах, можна
було б озброїти аналізом щодо дій Київміськради і це допомогло б при зустрічах
розвінчати її лідерів, як захисників демократії, «батьків» міста. Розчарування киян
міськрадою потрібно закріпити. Справа тут не стільки в діях органу влади, як у
вихованні у людей почуття власної відповідальності за обрання депутатів,
формування Рад. Це знадобиться в недалекому майбутньому.
Всі ці аргументи і прийоми роботи залишаються важливими і для
партійного активу, зважаючи на те, що в політичній роботі важлива кожна
дрібниця, кожен штрих.
Варто було б, наприклад, обіграти в пропагандистському ключі почату в
Баришівському районі Київської області роботу по збору коштів на викуп
пам’ятників Леніну з Львова і інш. місць. Якщо при цьому продумано і повсюдно
вести агітацію, то це зміцнило б настрої осуду дій екстремістів, привело б до
результатів, протилежних тим, на які вони розраховують.
В усякому разі, це благодатний грунт для розумної, в потрібному напрямку
політизації населення республіки.
Ускладнення політичної ситуації в республіці відбувається в період, коли
втрачена попередня система партійної роботи, коли верховенство партійних мас
очікується від людей, котрі звикли до вказівок. Нехай на ті вказівки комуністи
реагували не завжди так, як хотілося б, але й сподіватися, що тепер, після змін в
Статуті і поступовій реалізації положень, передбачених в резолюціях XXVIII з'їзду
КПРС, партійне життя розвиватиметься бурхливо, було б наївно. Ця обставина
вимагає докорінної зміни стилю роботи партійних комітетів всіх рівнів.
Забезпечити це буде складно, бо зміна стилю можлива найскоріше при зміні
кадрів, котрі ведуть партійну роботу і то ще коли вони сприйматимуть свої
службові переміщення не як підвищення для керівної роботи, а як складні
доручення від безпосередніх представників партійних організацій. Поки що

практика дає мало підтверджень такого розуміння партійної роботи і це ще одне
свідчення її відставання від суспільних процесів.
Слід зважити і на ще одну реальність, котра незабаром негативно
позначиться на рівні діяльності партійних комітетів і організацій. Йдеться про
групівщину як фактор при вирішенні кадрових питань. В попередній період її
існування нівелювалось системою відбору і фактичного призначення керівних
кадрів. З розповсюдженням демократичних засад при формуванні виборних
органів цей фактор стає помітним (інколи вирішальним) у районних і обласних
партійних і радянських структурах.
В радянських органах фактор групівщини згодом витісниться новим
рівнем відповідальності Рад як господарів території і одержаними для цього
правовими, економічними і фінансовими повноваженнями. В нових умовах
будь-який «лідер» швидко проходитиме перевірку справою і його ділові якості
важитимуть більше групових уподобань.
Щось подібне спостерігатиметься і в партійних комітетах з тією різницею,
що згаданих важелів влади у них не буде. Сьогоднішня боротьба груп комуністів за
висування «своїх» більше свідчить про нерозуміння ними нових функцій
партійних комітетів, ніж про прагнення підтримати однодумців. Життя розставить
кадри відповідно до потреб. Шкода, що конференції, котрі відбуваються в ці дні, не
завжди орієнтуються на новий зміст партійно-політичної роботи.
Схоже, що ЦК Компартії України не зайвим було б ще в період
звітно-виборної кампанії надіслати комітетам всіх рівнів, всім комуністам лист, в
якому, зіславшись на згадані обставини, застерегти комуністів від кадрових
помилок. Потрібно висловитись і відносно того, що відмова від поєднання
обов'язків голів Рад і перших секретарів комітетів партії не повинна нагадувати
втечу з партійних посад тоді, коли безпосередньої влади там стає менше, а партії
взагалі доводиться тяжко. Слід зорієнтувати комуністів відносно нових напрямків
роботи.
Про один з них — політичне інформування трудових колективів в зв'язку з
роботою сесії Верховної Ради уже йшлося. Варто назвати принаймні ще два.
Нам конче необхідно попередити сповзання учительства на позиції
антикомунізму. Що така небезпека існує, підтвердили акції в Києві та інших містах
на початку жовтня, групові виходи учителів з партії в багатьох містах і районах
України (аналіз соціального складу колишніх комуністів потрібно робити з
поправкою на їх незначний прошарок в шкільних колективах). Було б добре, якби в
ці дні започаткувались регулярні зустрічі секретарів партійних комітетів з
учителями безпосередньо в школах, а також через ланки наросвітянської системи
(інститути підвищення кваліфікації, методичні об'єднання, семінари тощо).
Учителі уже накопичили значний багаж негативу до партії. Його потрібно

«прийняти на себе», разом з тим пояснюючи їм фактичний зміст проблем, що
використовуються сьогодні в антикомуністичній обоймі (альтернатива Жовтню,
звинувачення партії в голоді, репресіях, війні, Чорнобилі і т.п.).
Примітка.
Запізнилося наукове обґрунтування безпідставності звинувачень партії,
закликів до її «каяття». Теоретична робота Компартії України в цьому (і не лише в
цьому) напрямках потребує такого форсування, яке б забезпечило випереджаючий
вплив цієї галузі науки на соціальні настрої. Очевидно, що партійні науковці
занадто довго і занадто старанно розмежовували теорією і політику,
«відмиваючись» від періоду обслуговування останньої. Настільки довго, що
втратили міру і сьогодні дефіцит єдності теорії і політики б'є і по партійних кадрах,
і по самій науці теж.
Для роботи з учителями і викладачами ВУЗів варто було б залучати
науковців, які, маючи незаперечну професійну репутацію, здатні вести політичну,
виховну роботу.
Час боротьби за учительство ще не втрачений, але, на жаль, виключно
тому, що воно набуло значної інерції застою. Зволікати з цією справою далі
небезпечно, бо потенціал школи величезний, емоційно вразливий, в школі легко
розмиваються грані між формою і змістом (як це проявляється, зокрема, при
поширенні форм національної школи), тому виведений зі стану спокою цей потенціал при певному спрямуванні може завдати непоправної шкоди українському
політичному і державному будівництву.
Щось подібне стосується і культури. Не маючи готових рецептів і не
відчуваючи себе фахівцем у цій галузі, торкнуся лише декількох питань, що набули
ознак тенденції.
Одне з них стосується якісного складу представників творчої інтелігенції,
котрі стали в опозицію партії, комуністичній ідеї. Йдеться про те, що це (як
правило) далеко не сильніша частина творчих сил, котра свою професійну
обмеженість намагається компенсувати галасливою політичною діяльністю.
Потрібно знайти серед літературних критиків, мистецтвознавців, публіцистів
таких спеціалістів, котрі б допомогли створити об'єктивні портрети популярних
політичних діячів від культури і натомість підтримати творчість тих, хто справжнє
вболівання за долю України, її національно-культурне відродження не підмінює
політичною кон'юнктурщиною. Потрібно знайти можливість для переорієнтації
культурно-політично-національних суперечок в середину творчих спілок (як це
проявляється в театральному чи літературному середовищі Росії), з тим, щоб
назовні випливали вивірені в суперечках істини, а не окремі, не опоновані
серйозно, проте з претензією на істину, міркування.

Інша обставина, що допомогла б розпочати вкрай необхідну серед творчої
інтелігенції здорову суперечку, стосується її моральної відповідальності за
підігрівання громадського розбрату. Настав час проаналізувати колишній і свіжий
досвід (в Прибалтиці, Закавказзі, Молдавії), коли під'юджувані деякими
інтелігентами процеси виходили на некеровані рівні, відкидали самих ініціаторів,
робили їх поплічниками інших діячів, вели до крові. Відповідальність інтелігенції
за розвиток подій переходить з моральної в практичну площину, бо лицемірство,
популізм, двуликість декого з інтелігентів починає вимірюватись життям людей.
Все це потребує строгості, тверезої оцінки і з боку партії.
Ще одне питання з галузі культури, стосується її матеріальної бази.
Не чекаючи розгляду на сесії проекту Закону про культуру ЦК Компартії
України варто було б використати право законодавчої ініціативи і внести на
розгляд Верховної Ради свій проект закону. В ньому годилося б передбачити
обов'язкову частку державного бюджету на утримання закладів культури, складові
інвестиційної політики щодо бібліотек, музеїв, театрів, залів для камерної музики,
видавничої справи, стимулювання пільговим оподаткуванням (чи звільненням від
податків) тих закладів, що несуть справжню культуру народу.
Не зайвим було б в ініціативному порядку визначитись з використанням
партійних видавництв для випуску (можливо на пільгових умовах) творів
мистецтва і літератури, нот і т.п.
Все це, розумно популяризоване, мало б неабияке значення для зміцнення
авторитету партії, відстоювання її позицій, позбавило б аргументів і її опонентів з
числа працівників культури.
Якби до сказаного вдалося ще набагато ініціативніше проявити себе
партійному активу при відзначенні подій культурного життя (відродженні
національних традицій, вшануванні пам'яті діячів української культури та історії),
то це було б справді поворотом до стійкого утвердження впливу партії на справу
національного розвитку, зміцнення її позицій у всіх сферах суспільного життя.
Не претендуючи на вичерпність і точність оцінок, сподіваюсь, що
приведені міркування об'єктивно відображають розвиток громадсько-політичних
процесів в Україні і можуть бути корисними при підготовці другого етапу
партійного з'їзду, посиленні партійного впливу на всі сторони життя республіки.

До Пленуму ЦК Компартії України
(тези виступу) 26 листопада 1990
Оцінюючи ситуацію в суспільстві і в партії з позиції комуніста — члена
первинної парторганізації на виробництві і з позиції комуніста-депутата Верховної
Ради, зобов'язаний відверто говорити про щонайглибшу їх кризу, котра знаходить
своє підтвердження в усіх сферах і на всіх «поверхах» суспільного життя. Власне,
такі висновки зробити сьогодні може кожен, не претендуючи на оригінальність.
Важливіше назвати причини такого стану і знайти хоч би декілька важливих
напрямів для виходу з кризи. Причому ціна всього цього надзвичайно висока: якщо
напрямки визначені не будуть, або якщо вони не будуть ефективними, — ми
вправі говорити про кінець нашої партії як реальної політичної сили.
Першою з причин (а може і головною) слід назвати відсутність ідеї,
навколо якої можна було б згуртувати актив, повести за собою людей. Це причина
не сьогоднішня. її вилив ми почали відчувати ще у 70-і роки, коли пусті активи «в
світлі промов Генерального секретаря» не давали жодної плодотворної думки,
досушували інтелект партії. За останні п'ять років ситуація принципово змінилась.
Звинувачувати в тому М.С. Горбачова безглуздо, бо він сам — продукт системи і її
політичної організації, в якій протягом тривалого періоду слова не виражали нових
ідей, а тому не могли ніяк впливати на практику. Нинішній час відрізняється хіба
що відсутністю згаданих активів і то найперше тому, що через частоту промов
лідера і через їх суперечливий зміст, організаційно вони не можуть бути
забезпеченими.
Ще одна особливість полягає в тому, що нових ідей ніхто і не чекає (доказ
тому — байдужість до матеріалів XXVIII з'їзду), хоч партія продовжує
функціонувати як центристська організація, зорієнтована головним чином на
вказівки «зверху».
Така реальність. Виходячи з неї нам потрібно реалізувати принаймні
кілька перспективних і невідкладних завдань, якщо нам дорога доля партії.
В перспективному плані нам потрібно на основі глибокого аналізу
відповісти: хто ми є насправді як результат політичних процесів у XX столітті, в
чому закономірність того, що ми такими стали. Нам також необхідно теоретично
обгрунтувати мету розвитку нашого суспільства (в розумінні нашої партії) і шляхи
(чи хоч би головні напрямки) досягнення цієї мети.
Дещо ближчі завдання стосуються «технології» партійної роботи: пошук
раціонального співвідношення теорії і політики, забезпечення впливу на
інтелігенцію і організація підтримки з її боку, структурна перебудова, зміщення
акцентів на територіальні принципи, на форми боротьби за владу через склад і дії
Рад.

Все це, однак, має сенс лише тоді, якщо партія зможе заявити про себе
тепер, на критичному етапі розвитку суспільства. Чим же вона могла б заявити?
Нам вкрай, до відчаю, необхідна концепція партії для виведення з кризи
господарства республіки. Як депутату-комуністу мені немає за що боротися на
сесії. Можна боротися з маніловщиною шаталінсько-урядово-президентськоукраїнських програм. Однак, боротьба без конструктивних альтернатив нічого не
варта. Тому сьогоднішній пленум повинен або розглянути таку концепцію (крім
варіанту т. Урчукіна у нас фактично нічого немає), або хоч заявити, що така
концепція появиться через тиждень. Продовжувати доводити, що розглянута «в
основному» Верховною Радою концепція є концепція Урядова — можна, але
успіху від того мати не доведеться. Окрім того, як це вже не раз траплялося, ми
навіть в пропаганді такого авторства запізнилися.
Слід зважити на особливість моменту. Він якнайбільше придатний для
перехоплення ініціативи. Бо нашій опозиції (об'єднаній чи необ'єднаній Рухом)
хвалитися теж нічим. Пропоновані її представниками варіанти документів
Верховної Ради ні що інше, як капіталізація суспільства через дрібнотоварне
виробництво. Тобто, це спроба стати за цивілізацією з умов початку століття.
Іншими словами, наші політичні вороги (про це вони тепер відкрито заявляють)
також не мають власних варіантів. їх позиції пояснюються виключно нашими
прорахунками, нашою кризою. Крім ідеї національного відродження в Рухові
нічого власного не було. Смішно було б навіть оцінювати в такому відношенні
можливості «батьків» Руху. (Драча, Яворівського, та ін.).
Саме відступністю не позичених ідей пояснюється така швидка
радикалізація Руху, скочування його на позиції печерного націоналізму. Інциденти
7.XI. і кінця жовтня — не спотворення Руху. То його суть. Треба, щоб (і з нашою
допомогою) люди це зрозуміли.
На що ми наштовхуємося при пошуку варіантів виходу з кризи в
економіці? І ми, і наші опоненти колами ходять навколо права приватної власності.
Виникає питання, невже наші науковці до цього часу не обгрунтували, що в тому
праві головне, — право власності, чи все-таки почуття господаря від можливості
володіти і користуватися засобами виробництва та повністю розпоряджатися
результатами своєї праці? Якщо вірне останнє, то це соціалізм, то тут є за що
поборотися. І партійним організаціям відкривається друге дихання, —
появляються якісно нові перспективи. Якщо ж приватизація виробництва
розуміється вульгарно (а вона поки що так пропагується концепцією і проектами
економічних законів), то перспектива Компартії стає проблематичною.
Власне, справа тут не в партії. Приватизація дасть очевидно поштовх в
економіці, але дія його буде обмежена і тимчасова. А щодо проблем у суспільстві,
то появиться їх безліч.

Потрібно врахувати і те, що турбуючись про перспективу, нам не вдасться
зняти з себе відповідальність за сьогоднішні справи, а тим більше, за справи 9 1-го
року. Потрібен помітний для всіх вплив партії на відновлення горизонтальних
зв'язків. Раніше, коли вплив здійснювався через кадри, а економіка була жорстко
централізована, така проблема не виникала. Тепер вона є. Як її розв'язувати?
Очевидно, відповіді слід було б чекати від комісії з питань соціально-економічного
розвитку. У всякому разі розвиток контактів з відповідними структурами
Компартії Росії та її ЦК знадобився б. Адже їм теж в цьому напрямку працювати
нелегко.
З точки зору Компартії України її ЦК потрібно було б висловитись
стосовно останніх виступів Президента та проекту Союзного договору. Знову ж
таки через зволікання і тривалі цілеспрямовані дії представників Центру на
демонтаж Союзу сьогодні нічого сподіватися на ті кроки з боку республік, які ще
рік тому могли бути забезпечені автоматично. Якщо позиції Президента вимагають
окремого аналізу, то проект Союзного договору критики не витримує взагалі. Про
який суверенітет республік можна згадувати, виходячи з його статей? Де ж ті
умови, за якими різні республіки передають різні функції Центру? Адже про це
більше року точилися розмови. Де нові принципи формування федерального
бюджету і його використання на програми, що представляють спільний інтерес?
Перелік питань можна було б продовжити. Хоч їх можна було б замінити одним:
невже так багато часу потрібно було згаяти на підготовку проекта, котрий для
більш-менш толкового апаратника склав би роботи на кілька днів?
Згадані обставини ставлять в практичну площину питання самостійності
Компартії України. Наш пленум і партійний з'їзд повинні чітко висловитись з
цього приводу. Це не загравання перед опозицією. Цього вимагають об'єктивності:
різні підходи до забезпечення економічного (в першу чергу) суверенітету,
необхідність включатися в боротьбу за відстоювання інтересів республіки (наприклад, за статус підприємств нафто-газового комплексу), розбіжності в
партійних оцінках національних процесів, що відбуваються в республіці,
підготовка Статутів та Програм республіканських партій, тощо
Схоже, що Програму КПРС настав час замінити Принципами взаємодії
Компартій республік, організувати замість керівного органу координаційний
Центр. Всі ці пропозиції протилежні тим, з якими я звертався до М.С. Горбачова в
лютому, але за ці місяці і ситуація змінилася кардинально. Плестися за процесами
ми далі не маємо права.

Першому секретареві ЦК Компартії України тов. ГУРЕНКУ С.І.
(27 листопада 1990)
Шановний Станіславе Івановичу!
З незалежних від мене причин я запізнився на засідання пленуму ЦК і тому
не мав права взяти участь в обговоренні проектів документів. З іншого боку, там
обговорювалися питання, де ініціатива мала бути виключно Вашою. Тому лише
кілька зауважень, які, на мій погляд, мають принципове значення. Всі вони
стосуються Союзного Договору.
1. Те, що на пленумі визнано можливим взяти за основу проект Договору,
— зроблено вірно, але лише «за основу». Ні в кого не повинно скластися враження,
ніби ЦК Компартії України керується цим проектом як вказівкою і повністю згоден
з його змістом. В такому напрямку керівництво ЦК мусить «відпрацювати»
позицію через засоби масової інформації, не відкладаючи на пізніше, запобігаючи
наскокам опозиції, що лише чекає на це підстав.
2. ЦК не повинен тепер входити в протиріччя з Верховною Радою, це не
вигідно в політичному плані. Тим більше, що не лише Верховна Рада в цілому, а й
узгоджувальна комісія (за Вашою участю) недвозначно висловилася про
неможливість підписання Договору до прийняття Конституції і т.д.
3. Очевидно, Президент наполягатиме на прийнятті повноцінного
Договору усіма суб'єктами Союзу. Це буде зробити надзвичайно складно,
особливо з урахуванням ситуації в Прибалтиці, Закавказзі, Молдавії та й у нас. Чи
ця проблема регулюватиметься референдумами, чи якось інакше, — часу це
відбере багато. Нам невигідно, щоб Україна дала згоду на перший варіант, це б
виглядало одіозно. Невигідно і ЦК, щоб докази протилежного змісту першими
прозвучали на сесії з чужих вуст. Склалося так, що першим це питання вдалося
розглянути в партійному органі, то і рішення з цього приводу повинне стати
остаточним (або майже таким).
4. Про аргументацію заперечень
— Проект Договору обмежує суверенітет республік найперше стосовно
міжнародних зносин.
— Приблизно протягом року Центр пропагував варіант, за яким різні
республіки делегуватимуть різну кількість функцій Союзу. Тепер про це нічого не
згадується.
— Не розкривається механізм створення і використання федерального
бюджету, в т.ч. на програми, в здійсненні яких зацікавлені суб'єкти Союзу.
— Потрібен референдум.
5. Ці та інші зауваження можна було б проголосити тепер в пресі, по радіо,
в виступі на сесії, не поступаючись ініціативою. Можна було б внести пропозицію

про включення такого питання в порядок денний сесії, адже цього, власне,
хоче і Президент. Краще було б, якби така ініціатива йшла саме від Вас. При
внесенні пропозиції можна було б обумовити і право першого виступу з цього
приводу.
З повагою, О. Мороз.

До виступу на XXVIII з'їзді Компартії України
(грудень 1990)
Постійна присутність на сесії Верховної Ради дозволяє мені краще бачити
причини і рушійні сили процесів, що там відбуваються. А оскільки Верховна Рада
своїм складом і політичним забарвленням віддзеркалює все суспільство
республіки, то, сподіваюсь, що мої міркування могли б знадобитись Компартії
України, її керівним органам надалі.
Перше. Комуністам-депутатам ( і всім членам Компартії України) до
відчаю потрібна ідея, здатна згуртувати партійців, повести за собою інших. Не
може бути авангардною партія, не маючи авангардної ідеї. Мова тут іде не про
комуністичну ідею чи соціалістичний вибір. Сьогодні потрібна абсолютно
конкретна, для нинішнього періоду найефективніша концепція виходу республіки
з економічної кризи. Можна аналізувати і критикувати урядову програму,
інтерпретовану представниками опозиції. Сил для цього та знань у нас вистачить.
Але чого варта критика без альтернативи? А коли говорити зовсім відверто, мені,
комуністу, сьогодні ні за що боротися в парламенті, іти в бій «беззаветно и до
конца». Загальні слова про відстоювання соціальної захищенності людей того не
варті, бо вони під собою не мають реальної основи.
Сьогодні ми сформували більшість в парламенті і, як показала практика
останніх тижнів, цього виявилось досить, щоб досягти різнобічного паритету,
відстояти ряд виключно принципових позицій в політичному і економічному
житті. Але все це — досягнення тактичного характеру. Потрібна ж стратегія, а вона
не під силу самим депутатам.
Погляньте, як працює на своїх висуванців Рух. Методична, наукова,
організаційна, пропагандистська допомога надається їм систематично. Причому,
останнім часом відбулася якісна зміна, — встановився зворотній вплив опозиції в
парламенті на політичні процеси в республіці. Це означає, що розкладка сил у
парламенті адекватно відображає їх розкладку в суспільстві. Раніше такого не
було. На час виборів опозиція ще не мала соціальної бази для завоювання такої
кількості місць. То не вони виграли, то ми програли.
Але це наука на майбутнє. Сподіваюся, що часу для засвоєння цього уроку
до наступних виборів не вистачить.
Партія наша правляча. Добре, що на останньому пленумі і в доповіді на
з'їзді це підкреслено. Але владні функції в правовій державі партія може
здійснювати лише через структури влади.
Звідси висновок, — на депутатську більшість у Верховній Раді, котра
складається переважно з комуністів, повинна працювати вся партія. Бо якщо ми
програємо там, то про інше будуть наші розмови тут.

Друге. Виконавча влада в республіці майже повністю сформована з
комуністів. Отже, на нас лежить і відповідальність за її параліч. З нас її ніхто не
зніме, скільки б ми і як би дошкульно не критикували президента М.С. Горбачова.
Торкнуся лише одного органу влади,— апарату Ради Міністрів. В мене
обмаль аргументів, щоб робити глибокий аналіз. Але підготовка законопроектів
(про власність — перший варіант, про місцеві Ради, про підприємництво і т.д.),
програми, з якою виступив на сесії тов. Статінов, суть практичних дій, щоб
виконати Закон про пріоритетність соціального розвитку села, ... свідчать, що в
тому апараті багато людей, не здатних мислити сучасно. Вони і діло провадять, і
авторитет партії доб'ють.
Ми сформували Уряд (ще не до кінця). Нехай же люди котрим ми
довірились, відчувають за собою відповідальність. І коли вони побачать халтуру в
діях апарату, мусять діяти швидко і безпощадно. Такий час.
Третє. Про кадрову політику. Партія відмовилась від номенклатурного
підходу. А натомість нічого не знайшла і саме тому втрачає позиції. Втрачає,
зосередивши в своїх рядах кращі кадри. В чому справа?
Останнім часом деякі засоби масової інформації, до занудності
«демократичні», а особливо кілька ранкових програм «Маяка», впадають у відчай
від того, що партократи йдуть у нові господарські структури (концерни, асоціації,
банки тощо). Виникає нібито небезпека бюрократизації ринкових відносин і та
інші. Щоправда, жодного прізвища, жодного результату при цьому не називається.
(До речі, теж сучасний метод «критики»).
Давайте розберемося. А чому ми ніби соромимося такого переміщення
кадрів? Можливо це якраз наша перевага! Можливо саме в такому напрямку нам і
треба діяти, здійснивши своєрідну «конверсію» партійних комітетів і організацій,
долучивши сюди ще й комуністів, що звільняються з армії.
Одначе, ми повинні потурбуватися за своїх висуванців. Ця турбота
повинна проявлятися в їх підготовці і перекваліфікації з якістю, якої не міг би
забезпечити жоден конкурент.
Чи є у нас такі можливості? Є. З «подачі» ЦК при Інституті політології
сформований інститут ринку. В ньому зосереджені перспективні наукові сили.
Лише в Києві, в партійних структурах близько півсотні докторів наук. Давайте,
розвиваючи суверенітет республіки, організуємо Українську академію управління.
Партійну академію. Вона б могла забезпечити обмін викладачів і слухачів з
подібними закладами за кордоном, залучати кращих науковців з Харкова, Львова,
Одеси, Донецька, Дніпропетровська... На перших порах партія підтримала б цю
справу матеріально, а далі академія сама б справлялася з цим завданням. Зате добре
«підковані» сучасні, придатні до ринку кадри і діло б рухали ефективно, і
авторитет партії б несли високо. А щодо використанні академії для підготовки і

аналізу законопроектів республіки, то й говорити не слід. Те б справді забезпечило
нам пріоритет.
Звідси випливає і ще одне питання.
Про єдність теорії і політики, про ліквідацію відставання теорії, що
протягом багатьох років стало загальним місцем у дискусіях.
Ми погано учили Маркса і Леніна. А з іншого боку теорію партії, її вплив
на економіку та інші сфери підмінювали молитвами на вождів. Тепер
розплачуємося. Так от, згаданий заклад, аналізуючи входження в ринок своїх
вихованців, на основі практики зміг би сконструювати теорію ринку, який би
розвивав і примножував соціалістичні цінності, колективістські начала, умови для
соціальної справедливості і загального благополуччя.
Це виключно важлива для нас справа!
І останнє,
Україні потрібен громадський спокій. Це і нас стосується. А тому, не
йдучи ні на які ідеологічні компроміси з опонентами і ворогами, мусимо
шукати з ними компромісів у політиці. Потрібно сідати з ними за «круглий»
стіл, радитись. Не зважаючи на те, що деякі партії — карлики за розміром. Все
одно, там наші громадяни. Все одно, відповідати за все нам доведеться. То
краще ініціативу проявити найдосвідченішій і найвпливовішій партії. Це було б
доказом і ваги, і мудрості нашої.
А ще відчуваю за собою право попросити всіх делегатів їзду всіх
комуністів республіки; не відсиджуйтесь, ідіть до людей! В цехах і на
вулицях, на фермах і в шахтах. Вам нічого каятись. Займіться політичним
інформуванням. Воно людям потрібне, а матеріали щодня дає Верховна Рада.
Не шкодуйте себе. Дітей своїх п і жалійте.
Хочу при тому запевнити, що більшість у Верховній Раді стоятиме на
партійних позиціях. Не тому, що це позиція сили, а тому, що це позиція правди.

ОНОВЛЕНИЙ СОЮЗ, НОВА
ФЕДЕРАЦІЯ, СУВЕРЕНІТЕТ...

Проект
Президенту Союзу PCP Горбачову М.С.
Верховній Раді СРСР Верховним Радам союзних республік (5 липня
1990.)
Ми, депутати Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної
Республіки, відчуваючи тривогу за розвиток суспільно політичної ситуації в країні,
наростання кризи в економіці і соціальній сфері конфліктів на національній основі,
звертаємося до Вас з пропозицією про прискорення розробки і укладення нового
Союзного договору. Зволікання з таким договором неприпустиме, воно небезпечне
загостренням протиріч у різних сферах суспільного життя, гальмує оновлення
нашого державного устрою.
Вважаємо, що в основу Договору повинні бути покладені принципи
добровільності,
незалежності,
національно-територіальних
пріоритетів,
самовизначення аж до виходу зі складу Союзу.
Договір повинен стати конституційним законом для Союзу PCP і його
республік. В ньому потрібно передбачити гарантії та механізми здійснення
політичного, державного та економічного суверенітету кожної республіки,
врахування їх специфічних інтересів при делегуванні частини прав до відання
Союзу, виходячи з умов кожної республіки, історії та традицій.
Для підготовки договору пропонуємо створити робочу комісію з числа
представників, делегованих Верховними Радами республік, з таким розрахунком,
щоб розглянути проект договору на сесіях Верховних Рад не пізніше вересня
нинішнього року та на спільному З'їзді депутатів Верховної Ради СРСР та союзних
республік у жовтні нинішнього року.
Прийнято на сесії Верховної Ради Української PCP.

СТОСОВНО ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО СУВЕРЕНІТЕТ
(Виступ на ВР України — липень 1990)
Найбільш принциповим моментом, котрий став предметом дискусії, є 1 0-й
розділ Декларації, що стосується нового Союзного договору.
Причому, більшість депутатів (в т.ч. і протилежних політичних груп)
розуміють, що повне відокремлення республіки сьогодні неможливе, що Союз —
це реальність і на перспективу. Що ж тоді викликає суперечки? Які мотиви
керують противниками 10-20 розділу?
Основний мотив: не треба, не маючи ще суверенітету, готувати собі пута
нового Союзного договору. Мовляв, збудуємо реальну незалежність, матимемо
нову Конституцію УРСР, свою армію, банк і т.д., а тоді подивимось, який Договір
нам потрібен.
Сам по собі такий аргумент не можна відкидати. Логіка його досить міцна.
Одначе, це логіка теоретична, сказав би навіть, схоластична. Вона не враховує
конкретно історичні умови, ті реалії, що діють об'єктивно, незалежно від того,
передбачені вони в документі чи ні. А реалії ці такі: Союз сьогодні є, він
залишиться і завтра.
Інша справа, — нам не такий Союз потрібен, не унітарна, безглуздо
централізована держава, а саме Союз рівноправних, незалежних держав. Ми ще не
знаємо, який це Союз буде, одначе, яким би він не був, до нього необхідний певний
перехідний період, протягом якого відносини між суб'єктами Союзу мусять мати
свою правову основу. Іншими словами, договір потрібен сьогодні, більше того, з
ним не можна зволікати.
(Судіть самі: суверенні держави, тим більше сусіди, перебуваючи в
нормальних стосунках, принаймні укладають договір про ненапад. А в нас не
останнього значення набуває фіксація відсутності територіальних претензій,
непорушності кордонів. Підлягає узгодженню ціла низка норм, що регулюють
економічні зв'язки (система цін, паритет, обсяги поставок, антимонопольні заходи,
спільні підприємства і об'єднання, узгодження економічних, трудових норм на
підприємствах з єдиною технологією...).
Так що необхідність договору (чи договорів) незаперечна. Обійти цю
необхідність в декларації, — значить вдаватися до самообману. Одначе, не можна
нехтувати і таким: народ занадто довго, можна сказати, віками боровся за
незалежність. І ось тепер його представники одержали історичну можливість таку
незалежність зафіксувати. Нічого дивного в тому немає, що хочуть вони це
зробити, так би мовити «в чистому вигляді», проголосивши Декларацію без
обгрунтування необхідності нового Союзного договору.
Виходячи з цього, Декларація може не мати зовсім 10-го розділу (за
проектом Президії), одначе паралельно з Декларацією необхідно приймати заяву

про принципи формування нового Союзного договору. Тільки в такому пакеті ми
повинні розглядати питання про суверенітет.
Тепер про наповнення суверенітету реальним змістом. Декларація повинна
передбачати необхідність розробки законів, котрі б гарантували економічний
суверенітет території (через Закон про оподаткування), власність колективу (через
Закони про власність, підприємство, кооператив і та інш.), і окремої людини. В
Декларації мусить бути хоч би згадка про те, що економіка буде переорієнтована
на соціальні потреби, інакше економічна незалежність окремої людини нічим не
може бути гарантована.
В економічному розділі Декларації потрібно відзначити необхідність
створення власної банківської системи.
Взагалі рубрикація тексту Декларації не бажана. Вона обмежує
можливості для висвітлення тих питань, що в документі потрібні, але чітко не
вписуються в той чи інший розділ. Таким, наприклад, питанням є право республіки
мати власні збройні сили. Мова йде не про армію взагалі (було б несерйозно таку
мету передбачати, насамперед з економічних мотивів). Але позицію щодо
внутрішніх військ, підпорядкованих Верховній Раді України, МВС республіки слід
визначити. А суть її має зводитися до того, що застосування таких військ
допустиме лише на території своєї республіки. Це принципова норма, вона без змін
могла б увійти і в текст Союзного договору.
В Декларації не зайвим було б підкреслити, що державні символи будуть
визначатися референдумом.
В такий же спосіб і обов'язково повинне бути визначене ставлення
населення республіки до перебування України в складі Союзу. Поки що різні
варіанти Декларації обходять це питання, а воно, врешті, головне.

ЯКОЮ МАЄ БУТИ ДЕКЛАРАЦІЯ
(Виступ на сесії ВР України — липень 1990)
Виступаю від себе особисто та від постійної комісії з питань АПК, яка у
вівторок внесла свої зауваження до проекту, але вони обійдені увагою. А
Декларацію треба приймати негайно. Тільки яку?
Будемо відвертими. Це не Декларація про суверенітет, а заява про вихід із
Союзу. Якщо це так, то навіщо тоді Декларація? Суверенітет при виході
досягається автоматично, Одначе за такий документ мене ніхто з виборців не
уповноважував голосувати, тим більше, що в понеділок я з ними зустрічався.
Нам потрібен з цього приводу всенародний референдум, А на перших
порах можна було б визначити громадську думку шляхом соціологічних
досліджень хоч би в Києві.
Чому ми ходимо манівцями? Кого ми хочемо одурити? Чи чесно це по
відношенню до нас самих і до всього населення республіки? Ми живемо в Союзі. І
в будь-якому випадку ще тривалий час будемо входити в нього. Про це говорили
більшість депутатів. То як же можна в документі, котрий започатковує нову
Конституцію України «не помічати» такої реальності?
Навіть найрадикальніший, 4-й Універсал В. Винниченка гласив: «Сей
найвищий наш орган (тобто Установчі збори) має рішити про федеративну зв'язь з
народними республіками колишньої російської імперії».
Не кажучи вже про правову основу (адже Договір 22-го року не
відмінений, як і інші діючі закони — а ми ж іще й поборники правової держави)
аргументація багатьох депутатів демагогічна. «...Ось матимемо суверенітет, а тоді
вже подумаємо про Договір...».
Та якщо бути відвертими, то нам Договір сьогодні потрібний не
менше, ніж Декларація. Бо Договір, якщо він відобразить наші наміри,
закладе гарантії незалежності, найперше економічної.
Ми ж Декларацію готуємо для того, що є: для частини цілого, сплетеного
економічно, політично, етнічно, плануючи при тому ще й ринок. А коли так, то
мусять бути спільні підходи до ціноутворення, правові основи ринкової
інфраструктури, антимонопольні заходи, узгодження норм трудового
законодавства для спільних підприємств. Врешті, не зайвим буде зафіксувати
відсутність територіальних претензій, бо ця проблема може торкнутися і
нашої республіки.
Кажучи все це, відчуваю невдячність своєї ролі. Ніби я виступаю
консерватором. Ні, просто я кажу те, що мали сказати наші депутати-юристи. Вони
чомусь мовчать. Тому наполягаю, щоб Комісія в справах законодавства зробила
свою «рецензію» останнього проекта, доповіла сесії, взявши і на себе
відповідальність за зміст Декларації.

Тепер щодо змісту. І ось тут я буду ніби суперечити собі.
Мрія українського народу про незалежність віковічна. Декларація
втратить від частини, подібної 10-му розділу в першому варіанті. Тому, ставлення
до Договору має бути в одній згадці, в передостанньому абзаці, що звучатиме так:
«Відносини Української PCP з іншими радянськими республіками та Союзом
республік будуються...» і далі за текстом.
Але при цьому виникає потреба в ще одному документі, — Зверненні до
Верховних Рад союзних республік і до Президента про принципи нового Договору.
Текст його я підготував ще на початку травня, його можна розмножити.
Щоб не дискутувати з приводу розділу «Збройні сили», зачитаю варіант,
підготовлений нашою постійною комісією:
«Українська PCP має національні військові формування — внутрішні
війська Української PCP, підпорядковані Верховній Раді Української PCP.
Внутрішні війська формуються лише з громадян Української PCP і
здійснюють службу лише на її території.
Громадяни Української PCP можуть перебувати на дійсній військовій
службі у створених за міждержавними угодами Збройних Силах.
Збройні Сили ні за яких умов не можуть використовуватися для
урегулювання громадянських та міжнаціональних конфліктів».
Ще кілька зауважень.
В документі не варто зайвий раз підкреслювати пріоритетність української
нації, бо це сприймається утиском для громадян інших національностей. (Згадайте
наслідки подібних декларацій в інших республіках).
Тому в першому розділі перше речення потрібно записати гак:
«Українська PCP як самоврядна національна держава розвивається в існуючих
кордонах на основі права нації на самовизначення». Тобто, ми переносимо акцент
на принцип (класичний принцип), зберігши його широку трактовку щодо прав усіх
націй.
Через таку ж причину потрібно зняти перше речення в розділі
«Культурний розвиток».
І ще одне. Декларація виграє, якщо буде знята вся рубрикація. Замість
заголовків потрібно поставити порядкові номери позицій.
Є зауваження до економічної частини Декларації. Але це окрема тема.
Взагалі ж, проблема суверенітету має не стільки зовнішнє, як внутрішнє
спрямування. Вона торкається кожної людини. Може через це передбачає спільну,
конструктивну роботу усіх членів парламенту.
Чи забезпечуємо її ми? Ні.
Чи не використовуємо ми своє депутатство для зведення рахунків? Буває,
що використовуємо.

Приклад. 17 червня. Ровно. Виступає наш колега. Цитую.
«Ми не будемо чекати п'ять років, поки закінчаться повноваження
партократичних депутатів. Ми маємо право відкликати тих депутатів, які не
виражають волю народу... Будуть призначені нові вибори і таким чином ви
виберете представників українського народу, а не катів українського народу»
(кінець цитати).
Почуття вдячності і непорозуміння наповнюють мене. Непорозуміння і
обурення, — за що мене названо катом народу? Я за собою крихти неправди по
відношенню до народу не залишив.
Вважаю себе плоттю від плоті народу. Від покійних батьків, покалічених
непосильною працею. Від близьких, що не отримували елементарної уваги через
мою зайнятість громадською роботою (підкреслюю: багато років на громадських
засадах). Від виборців, накази яких вважаю святими. Від десятків і сотень
комуністів, що сповідують нашу ідею (а вона в суті своїй ніколи не була антинародною чи шовіністичною),
Але і вдячний оратору. Хай би виступ його був опублікований. Хай би з
ним ознайомилися хоч би депутати. Можливо, задумається хто над своєю долею,
коли наміри оратора здійсняться.
Хай не сподіваються на те, що їм зарахується сьогоднішня двуликість. Хай
не думають, що їхні заяви сумнівного змісту (за котрими наміри — розвалити
партію) зроблять їх «чистенькими».
Хай знають, що спасіння всіх: і моє, і Левка Григоровича, і кожного в
цьому залі — в наслідках нашої роботи. В наслідках, за які люди скажуть спасибі.
І давайте не винних шукати, а шукати вихід.
Сьогодні він у незалежності — республіки, трудового колективу,
незалежності окремої людини.

ЗА ПОВНОВАЖЕННЯМ НАРОДУ
Чи треба було «підправляти» Верховну Раду СРСР
("Радянська Україна".— 14 березня 1991)
Суперечки на сесії Верховної Ради УРСР, пов'язані зі змістом бюлетеня на
Всесоюзний референдум, вирізнили широке коло політичних проблем нинішнього
періоду. Та всі вони, зрештою, зводяться до визначального: бути чи не бути
Союзу? Учасники дискусій часом обходили це питання, роблячи наголос на
другорядних справах. Однак суть полеміки приховати не вдавалося. Адже ми
підійшли до справді визначальної межі, за якою відкриваються різні шляхи
розвитку республіки. Тим-то протистояння стало відвертішим, хоч десь з кінцевій
меті можна було помітити і те, що забезпечувало певну єдність депутатів:
відповідальність за долю України.
Ще одна особливість дискусій полягає в тому, що через них почали чітко
проявлятися ознаки узгодженості дій сепаратистів в різних республіках,
залежність «наших» «демократів» від намірів їх однодумців в Росії, Прибалтиці,
інших регіонах країни та за її межами.
Отже, цілком ясно, що розгорнулася велика політична гра. Гра на інтерес. І
ставки в ній високі. Головна з них — захоплення влади. В грі розписані головні і
другорядні ролі, ведеться пошук статистів для створення зовнішнього фону,
своєрідних декорацій, вишукуються будь-які засоби для руйнування влади
нинішньої.
Перший план цієї гри — розвал Союзу, перетворення його решток в гурт
озлоблених держав зі взаємними претензіями. Диригують цим процесом
цілеспрямовано і, віддамо належне, майстерно хороші спеціалісти.
Є і другий план. Лідери новоявлених «демократів» (точніше: ті, що
думають, ніби вони лідери) не впевнені, що на референдумі люди згодяться
зруйнувати державу. Діють обережно, маскуючись під прибічників союзної
державності, бо в них є запасний хід —5 1захоплення влади в її нинішніх союзних
структурах. Якраз через це, а не випадково, в засобах масової інформації певної
орієнтації, через мітинги, дискусії, всілякі науково-практичні конференції,
асамблеї та конгреси прокочуються заперечення будь-яких кроків Президента,
ведеться кампанія на його повну дискредитацію навіть у питаннях, за які він
безпосередньо не відповідає. Як ось нині — про зміст бюлетеня до референдуму.
В цьому ж напрямку раз по раз на противагу Союзу і Союзному договору
підкидається ідея виключності горизонтальних зв'язків. Сама по собі вона вірна і
згодом, напевне, приведе до реорганізації всього нашого державного устрою. Але
її негайна реалізація так само небезпечна, як і наміри негайної ліквідації Союзу як
держави. Вже тому, що практичне здійснення важливих намірів, зокрема — які
стосуються змісту і функції нашої держави, можливе при громадській злагоді, при

повній довірі до тих людей, які творять політику. Сьогодні ж такої злагоди немає.
Бо в політиці стало надто багато суб'єктивності, з'явилося чимало лідерів в різних
республіках, котрі вважають абсолютними лише ті істини, котрі вони самі
проголошують.
Третій план гри стосується зміни влади в несоюзних її структурах,
найперше — у Верховних Радах республік та підміну Радянської влади на місцях
прямим адмініструванням. В цьому напрямку боротьба ведеться уже тривалий час,
а тому ситуація з референдумом лише загострює її, включає нові аргументи, залишаючись при тому вигідною для зацікавлених сил за будь-яких результатів...
Ось на такому тлі й розгорнулися дискусії у Верховній Раді України.
Відчувалося, що її Голові Л.М. Кравчуку важко і самому робити вибір. Адже
серцевиною суперечки виступала доля суверенності республіки, яку з декларації
потрібно перетворити в практику. Впливали, очевидно, на його позицію явні
логічні і юридичні прорахунки авторів тексту союзного бюлетеня, а також знання
вкрай напруженої економічної і соціальної ситуації в республіці. А ще над ним
тяжіла, як завжди, необхідність консолідувати парламент. Використання з цією
метою такого, без перебільшення, доленосного питання, як референдум, було
доцільним. Схоже, через це Президія спочатку запропонувала включити в
бюлетень два запитання. Тим самим вона знайшла певний компроміс для себе.
Однак не змогла його знайти для всіх депутатів. Бо вони зрозуміли, що це буде
інший референдум, що втручатися в дії його організаторів некоректно з багатьох
причин.
Дехто не без підстав вважає, що проводити референдум в період, коли
населення розтривожене суцільними дефіцитами, безпорядками, коли напередодні
такої історичної події можуть (чи випадково?) появитися набагато вищі роздрібні
ціни на споживчі товари; коли всі претензії (чи випадково?) звалюються на Союз
— результати референдуму можуть бути протилежні тим, на які розраховують
його організатори.
Безумовно, сумніви такі є навіть у архіконсерваторів. Але ж чому
Президент наполягав на референдумі? Невже він не розумів ситуацію? Мабуть,
розумів. Через те і наполягав.
Ми підійшли до моменту, коли унітарна державність увійшла в протиріччя
з тенденціями до суверенності. На цей же момент зійшлося ще кілька протиріч,
серед яких одне з найважливіших — між організацією виробництва і мотивацією
праці. Якщо донедавна в трудових колективах організація праці забезпечувалася,
грубо кажучи, з примусу (через план, систему оплати, способи контролю і
стимулювання), то настає час інший — коли мотивом високопродуктивної праці
має стати особистий чи колективний інтерес працівника, найперше — інтерес
матеріальний.

Не варто чогось приховувати від себе, від людей. Ситуація дуже складна.
Так, сьогодні наше суспільство нагадує автомобіль, коли на підйомі водій уже
вимкнув одну передачу, а іншу ще не увімкнув. Вантаж тягне машину назад,
з'єднання і механізми гримлять невлад і «вхолосту», інерція майже вибрана. До
того ще й водію не вистачає впевненості, а тут дехто з «пасажирів» хапає його за
руки...
За таких умов конче необхідно привести всі системи існуючого складного
державного механізму в дію. В узгоджену дію! Адже «війна законів», дублювання
функцій не можуть тривати безкінечно. Коли ж справи розвиватимуться і далі так,
як протягом останніх місяців, — неминучий крах економіки, який ударить
кожного,,де б він не жив. Пора чітко розмежуватися, визначити, хто і за що
відповідає. Тоді буде зрозуміло, чим у новій ситуації має зайнятися Кабінет
міністрів В. Павлова, а чим — Уряд В. Фокіна; які закони прийматиме Верховна
Рада Союзу PCP, які — України. Повторю ще раз свою думку, висловлену в серпні
минулого року: нам потрібен Союзний Договір як формула державної незалежності! Для чіткого визначення невід'ємних прав самих суб'єктів, в тому числі —
України. І хай це утворення буде назване як завгодно: федерацією, конфедерацією,
об'єднанням чи співдружністю суверенних держав — значення має лише зміст
Договору та рівень забезпечення його реалізації.
Хочу прямо сказати: той, хто, клянучись вірністю України, намагається як
аргумент проти референдуму виставити слово з бюлетеня — «федерація», той або
не вникає в суть справи, або свідомо лукавить. Коли вести дискусію чи агітацію
відверто, без словесних викрутасів, то треба говорити, що наша нинішня, найскладніша за всю історію цивілізації, держава може існувати лише як федерація.
Тобто або федеративна держава, або — недержава. Іншого не дано.
Згадана вище необхідність Договору викликана насамперед потребами
господарського організму. Не менше значення мають і політичні обставини.
Так, наші опоненти упродовж тривалого часу виставляють в зручний для
них атакуючий ряд слова — Тбілісі, Баку, Вільнюс... Навіть люди, котрі
цікавляться політикою від випадку до випадку, могли помітити цей ряд і давно
зрозуміти, що печаляться автори такого переліку міст не стільки від справді
трагічних подій, скільки від обставин, що дають таку «печаль» проявити. Армія —
ось об'єкти цієї «печалі»! Через непродуманість, безголовість окремих людей під
вогонь шельмування поставлена Армія. Чому? Щоб солдати і офіцери змушені
були опинитися в центрі політичного протистояння? Та ні. Насправді — тому, що
вони представляють Радянську Армію, ту структуру суспільства, котра всім своїм
минулим і сучасним є підтвердженням життєвості інтернаціоналізму, стала
консолідуючою частиною суспільства.

А тепер подивимось на інші райони Союзу, де жертв набагато більше, але
(чи випадково?) жодна «демократична» газета про це не згадує. Типовою в цьому
відношенні стає ситуація в Південній Осетії, Подібне, хоч і в меншому масштабі,
діється на сході Молдови. Спільне в цих та інших конфліктах те, що в суб'єктах
Союзу з'явилися нові політичні сили. Прагнучи порвати зв'язки з Союзом, вони
тягнуть за собою і ті народи чи етнічні групи, котрі не бажають відокремлення,
котрі демократичним шляхом через голосування підтвердили одностайність с во
намірів. От і виходить, що «демократи-незалежники», утверджуючи права
поширеної на певній території національності, нехтують правами національної
меншості; дбаючи про демократію для себе — чинять насильство над іншими.
Тобто складалася критична ситуація, коли люди стали заложниками політиків.
Як бути в такій ситуації? Хто, наприклад, захистить прав майже четвертої
частини населення Молдови з числа українців, росіян, молдаван, гагаузів у
Придністров'ї, які виступаючи проти намірів Народного Фронту Молдови, не
хочуть жити поза межами Союзу? Абстрактно міркуючи, Україна не могла б, не
мала б ні юридичного, ніякого іншого права для втручання в ситуацію. Таке право
має лише Союз і частково його використовує, припинивши насильство в Тирасполі
та інших населених пунктах.
Та уявімо ситуацію, коли всі республіки — повністю незалежні держави, а
в одній з них виник такий же, як згаданий вище, конфлікт. Тоді, безперечно, може
повторитися велике горе під назвою «Карабах». Пройдемося уявою по усіх
кордонах наших союзних республік та автономій, по кордонах, котрих сьогодні
люди просто не помічають! На кожному кроці ми зіткнемося з протиріччями, котрі
нині притамовані, але при розмежуванні вони почнуть кровоточити. Чого ж тоді
варта незалежність, якщо шлях до неї іде через людське горе?
Безумовно, суверенність республік — ознака часу, Процес, що розпочався,
об'єктивний. Він має свою внутрішню логіку і за нею буде розвиватися. Вірю —
згодом Союз перетвориться в об'єднання незалежних, процвітаючих держав з
власними особливостями. Водночас з тісними сусідськими зв'язками. Але це —
згодом. Як не парадоксально це звучить, та умовою саме такого розвитку, гарантом
незалежності суб'єктів Союзу є лише сам Союз.
В дні підготовки до референдуму шукають переконливих аргументів як
проти Союзу, так і за нього. З кіл економістів виходять докази глибини
господарської інтеграції, яку ніяк не можна порушувати. А тим часом «Рух» мало
не на всіх тинах у селах розклеїв листівки, в яких доводить, що за виробництвом
металу, хліба тощо Україна входить в число потенціально найсильніших держав
Європи і вже тому могла би бути незалежною.
Що тут сказати? Україна сьогодні може бути повністю самостійною. Вона
забезпечить себе потрібними товарами і згодом ще густішою зробить сітку

виробничої, в т.ч. і міждержавної, інтеграції. Так що зайві докази економістів, не
додають нічого нового і рухівські листівки. «Може бути...» Якби ж історія розпочиналася від сьогодні! Однак незалежність не можна увімкнути, як електричну
лампочку. Суверенітет — кінцева мета складного і досить тривалого процесу.
Альтернативою якому може бути лише крах державності, громадського порядку і
демократії.
Відстоювати такі переконання сьогодні важко. Куди простіше — галасуй
чимдуж про негайну самостійність — і ти «патріот», «захисник нації»,
«продовжувач славних справ пращурів». Агітуй за Союз — і станеш
«консерватором», «манркутом», «яничаром» і... Словом, ярликів знайдеться
доволі, за якими дехто вже сьогодні ладен «звільнити» від тебе і тобі подібних
українську націю заради «чистоти її генетичної пам'яті».
Ну, а чого ж прагне народ? Це запитання було іншою гранню дискусії на
сесії. Щоб дізнатися, чого хоче населення України, треба дати йому можливість
висловитися. В такому історичному питанні не депутати мають агітувати виборців,
а навпаки — виборці повинні свою волю передати депутатам. Так передбачено
Конституцією.
У багатьох виникає сумнів у необхідності другого, «українського»
бюлетеня. З юридичною принциповістю і його зміст можна б розкритикувати.
Однак справа не в змісті. Відповідаючи на запитання з цього приводу, A.M.
Кравчук підтвердив, що суперечностей між союзним і республіканським
бюлетенями нема, бо вони незалежні і по кожному з них окремо люди будуть
робити для себе вибір. Необхідність же українського бюлетеня певною мірою
викликана фактором суб'єктивності при укладанні Договору, потребою відтворити
в ньому принципи нашої Декларації, одержати на те повноваження народу
України. Тому, якби мене запитали, як голосувати, сказав би щиро: «так» і «так» за
обома бюлетенями.
Інакше думають наші опоненти. На прес-конференції 27 лютого, що
відбулася в Спілці письменників України, народний депутат УРСР В. Івасюк
теоретизував стосовно нібито розколу депутатської більшості. Та головне — дана
установка використати наявність двох бюлетенів для агітації за принципом: «ні» —
першому, «так» — другому. Та все ж останнє слово — за народом України.
Чи потрібен Союз як держава? Оглянімося на тисячолітню нашу історію,
згадаймо, що заповідали нам предки. Зробімо вибір, який би не відгукувався болем
у долі наступних поколінь.
Вірю, що вибір цей буде правильним.

ІНШОГО НЕ ДАНО
(Виступ на сесії ВР України.— 18 квітня 1991)
Знову, вкотре вже, закручується пружина протистояння в парламенті.
Знову йде жонглювання святими словами задля інших цілей.
Потрібно звернутися до представників страйкових колективів, до самих
колективів і до всіх трудових колективів. Звернутися до тих, хто тримає
транспаранти, і до тих, хто їх пише. До останніх звертатися простіше, — вони є в
цьому залі.
Давайте проаналізуємо політичні вимоги страйкуючих. Що в них основне?
Суверенітет. Та хіба ж це радикальна ідея? Ідею суверенітету, як і розуміння суті
Союзного договору 1 7 березня висловив весь український народ. То хто ж все-таки
головний на Україні, — все її населення чи ті кілька тисяч, котрими керують кілька
десятків людей, що змінюють щодня вимоги, аби не дати можливості ні в якому
разі не дійти до будь-якої згоди, щоб в республіці весь час трималась напруженість.
На площі на відстані 30 метрів тримаються два плакати: «Ні — Союзному
договору» і «Декларації — статус конституційного закону». Запитую учасника
подій: «Що, всі тут однодумці?». «Так, безумовно!». «Але ж коли Декларація —
закон, та ще конституційний, то його негайно треба виконувати. А там же
записано, що Декларація - основа підписання договору».
Що нам потрібно? Декларований чи справжній суверенітет? Справжній.
Де він — в Декларації? Ні. В конкретних кроках. І перший такий крок — зміст
Союзного договору. Такий зміст, який запропонований нашими виборцями.
Нас же звуть до іншого. Відомі вам депутати хочуть будь-що використати
момент незадоволення людей справжніми труднощами, невиправданим
зростанням цін. Це зло, привнесене в наше суспільство авантюрними
непрофесійними діями Центру. Боротися з ним можна, йдучи по шляху
суверенізації і кроки в цьому напрямку — сьогоднішня реформа управління,
робота над змістом Договору, локалізація, захист внутрішнього ринку.
У нас є унікальна можливість — нормальним, цивілізованим шляхом
реалізувати нашу Декларацію. Як це не здається незручним для декого, — але
зробити цю справу під силу саме цьому складу Верховної Ради.
Мені довелося в останні дні багато розмов провести з представниками
опозиції. Серед них чимало розважливих, відповідальних, я б сказав, державних
людей. Вони вважають, що потрібна поступова конкретна робота по забезпеченню
суверенітету. Я особисто поділяю їх думку. Більше того, альтернативи такому
шляху немає.
Але є і «шалені», котрі сьогодні звуть до страйку, до громадської
непокори.

Висловлюю свою думку. Ці люди хочуть суверенітету не того, котрий
потрібен людям. Вони хочуть суверенітету по коліна в крові. Суверенітету за
принципом «пан або пропав».
Такий суверенітет закінчиться страшною диктатурою. Якого кольору вона
буде — чорною, червоною, чорно-червоною — значення не має. Тоді ми назавжди
розпрощаємося з мрією про нашу державність.
Тільки зваженість, тільки поступовість, тільки розум і почуття
відповідальності, тільки єдність дій на основі компромісу може привести нас до
успіху, а Україну — до благополуччя.
Звертаюся до всіх, хто слухає і бачить нас. Не вірте закликам до непокори.
Нас врятує лише праця, єдність і довір'я. Іншого не дано!

Виступ на сесії ВР України з приводу концепції Конституції
(червень 1991)
Що найперше чекають від нас виборці, — не гарних документів, не
безперервного реформування органів управління, а конкретного покращення
життя.
То чи відповідає цьому завданню наша нинішня робота?
Так. В основному відповідає. Але тільки в основному. З цього
приводу я хотів би зачепити одне з найгостріших питань, котре при
обговоренні концепції багато хто з депутатів обходить увагою, вважає
вигіднішим промовчати.
Це проблема: Україна і Союз.
Тенденція до суверенності України нами визначена. Відступу тут не
буде. Але ми маємо сучасну історію і вдавати з себе чоловіка, що
перефарбовує волосся аби ніхто не здогадався про його вік і можливості, —
наївно. Ми прагнемо суверенності і будемо її мати, але сьогодні ми в Союзі.
Це об'єктивність і вона повинна бути обумовлена в Конституції так, щоб
фіксувати рух до суверенності.
Бо хіба можна обійтися без зовнішніх її гарантій, без контролю над
територією? І хіба ми не розуміємо, що у всякому разі стратегічні збройні
сили пов'язуватимуть нас з союзною структурою. Дехто з депутатів
пропонував ядерний щит взагалі передати Росії. Це спочатку викликало
здивування: невже люди не розуміють елементарних речей? А потім
приходить розуміння: немає нічого дивного, бо ми не знаємо про що
говоримо. Бо щоб знати, потрібно зайнятися питанням конкретно: що йде під
юрисдикцію України, а що — під Союзу. А це вже предмет Договору.
Згадайте, що собою складали міжнародні документи по РСД-2?
Подібного змісту документи нам потрібні і по збройних силах, і по
всіх інших сферах:
— розподіл і обслуговування зовнішнього боргу
— система транспортних зв'зків
— система інформатики
— продуктопроводи і т.д.
Потрібно в усіх галузях економіки зробити «разделительные
ведомости», адже ми і на сьогодні не знаємо, чим можемо і будемо
розпоряджатися. А це і є умова і основа покращення життя.
Вся ця робота потребує лише часу не менше одного-двох років. А без
неї, без оформленого документа, тобто Союзного договору з протоколами, з
нашого суверенітету залишиться одна Декларація.

Ми зробили 10 місяців тому стратегічну помилку, ігноруючи
підготовку Договору, іноді тішили себе цим «подвигом», Ще в середині
червня минулого року з відповідним документом я звернувся до всіх
депутатів, виступав на сесії, кілька разів у пресі, — ніхто не чує, ідеологічна
вата стирчить з вух опонентів. Чому? Бо є гасло, підкинуте прибічниками
хуторянської політики. Он погляньте, — він за договір, значить проти
України! А договір — це формула незалежності України!
Пора вже відійти від політичного протистояння, бо якщо виходити з
інтересів України, то все інше має відійти на другий план,
Ось пропонує конференція у Павлограді, депутат Чобіт тут: «Недовіра
Верховній Раді...», «нові вибори» і т.д. Що це означає?
Це означає безладдя, безвладдя, неможливість провести вибори. Це
означає пряме президентське правління і (не виключено) кінець суверенітету
взагалі. То хто ж тоді турбується про Декларацію: той, хто піднявши її на щит,
бере приступом Лук'янівську тюрму, чи той, хто закликає уважно працювати
над Договором?
Все це повинно бути відображене в концепції.
Тепер про ідеологічні штампи. Давайте прочитаємо на ст. 35
концепції фразу. «Процеси... на Україні... ставлять... найчільнішу проблему
всебічного забезпечення прав людини з неодмінним врахуванням її
національно-етнічної приналежності...».
Це повна протилежність Декларації.
Але до цього повернемося пізніше.
Хотілося б сердечно подякувати усім, хто працював над концепціями.
їх праця не пройшла марно. Шкода, що більшість депутатів недооцінила
значення республіканської науково-практичної конференції. Як не дивно, це
найперше стосується членів конституційної комісії.
Цікаве, корисне є у всіх проектах. Важливо, що концепції Артеменка,
Тимченка, інституту права і ЦК КПУ строго виходять з пріоритету людини,
громадянина. Це принципово новий підхід. Він і сучасний, і перспективний.
Концепція О.П. Коцюби підкреслює право сім'ї і через нього будує
структуру Основного закону. Підхід гуманний (хоч і не зовсім незаперечний).
Відчувається, що його концепція найраніша, вона не враховує досвід ВР у
законотворенні.
Чітка структуризація концепції інституту права. Виявляється, що
концепція інституту і ЦК партії структурою і змістом найкраще відтворюють
принципи декларації. Хоч в проекті ЦК зайва кількість «реверансів» до
«оновленої федерації».

Майже всім концепціям (за винятком інституту права і концепції
Тимченка) бракує розділів «Обов'язки громадян». Останній автор цікаво
пропагує схему конституційного суду. Проте в його концепції є цілий ряд
сумнівних принципів:
— міністерство — орган державної влади
— Верховна рада — нижче Президента
— 4-а форма влади там, де має бути контрольна функція трьох видів
влад
— є деякі протиставлення Декларації.
Доповідь голови Конституційної комісії Л.М. Кравчука, ясна річ,
найбільше стосувалась концепції комісії. Це справді початок ґрунтовної
роботи.
Бо навіть автори, члени робочої групи не зійшлися ще в ключових
питаннях. Наприклад: функції палат по-різному бачать Шишкін, Заєць,
Тимченко, інакше, ніж у концепції.
Є одне, можливо, найважливіше для концепції запитання: чи можна
поєднати радянську форму державності з президентством? Або вужче, чи
може радянська форма забезпечити розподіл влади? Інститут права і т.
Тимченко доводять — може. Досвід інших країн — наводить на подібні
висновки. А І. Заєць категоричний — ні. І концепція саме з цього виходить.
Помилився С.І. Гуренко, кажучи, що в концепції закладений розрив
радянської влади на рівні області. Розриву немає, бо в концепції передбачена
повна ліквідація системи радянської влади (прочитайте уважніше ст. 2 4-27
концепції).
А скільки мін закладено в додатках. В них прослідковується
спотворення принципу верховенства прав людини і не виключено — свідоме
спотворення.
Порівняйте зміст додатку першого і другого (після так званого
врахування зауважень членів комісії) варіантів концепції.
Відстоюється вищість нації над людиною, що абсолютно суперечить
Декларації! І коли в першому варіанті (ст. 29) після «найчільнішої проблеми...
забезпечення прав людини з неодмінним врахуванням її національно-етнічної
приналежності» йде абзац, де вже «чільне місце»... відводиться правам
людини... «незалежно від... національної приналежності» (явне протиріччя!),
то в новому, виправленому варіанті (ст. 35) міжнародний стандарт
закінчується на праві людини в екологічній сфері. І крапка. «Незалежно від
національності» уже не вписується.
А І. Заєць клянеться у «невищості» нації.

Нащо ж ми підриваємо такими необережностями зсередини і
Конституцію і громадський спокій? Кому це потрібно?
Підтримую думку ряду депутатів: до концепції — ніяких додатків.
Додаток до концепції — однаково, що інструкція до закону. Досвід є, коли
найчастіше додаток виходить на «чільне» місце.
Аналіз свідчить, — робота нб завершена. І немає потреби голосувати
навіть по вузлових пунктах. Нехай комісія ще раз пройдеться по тексту,
врахує всі зауваження, і в першому читанні, скажімо, через тиждень, на
розгляд сесії по розділах винесе концепцію.
Проект постанови з цього приводу дві аграрні комісії подали вчора.
Пропоную проголосувати за цю постанову. Тепер про референдум.
Підтримую депутатів Філенка, Косіва і інш. Зокрема, референдум по
символіці потрібен.
Було б добре оголосити конкурс на гімн України, бо «Живи Україно» і
«Ще не вмерла Україна...» не підійдуть. Виділити тисяч 5 0 крб. та діаспорі
запропонувати — стільки ж у валюті. І хотів би я виграти перше місце, щоб
половину призу віддати дітям Чорнобиля, а половину — автору гімна Т.Г.
Шевченку на його пам'ять. Бо знаю, як поєднала б усіх нас пісня — дзеркало
України. Як підняла б нас у залі хвиля мелодії, відома кожній дитині : «Реве та
стогне Дніпр широкий».
І якби після першого куплету композитори придумали акорди
переходу і музику під слова:
О, Україно, наша біль і славо!
Своїх дітей з'єднай і захисти!
Вставай навіки гордо як держава,
Життя во ім'я тебе освяти!
Україно!
Україно!
Червень, 1991р.

«РЕСПУБЛІЦІ ПОЩАСТИЛО НА ПАРЛАМЕНТ...»
("Літературна Україна".— 11 липня 1991)
1. Був рік самопізнання, оцінки можливостей Верховної Ради, груп
депутатів, зіставлення їх думок з настроями населення, всього народу. Були
спроби наповнення Декларації справжнім змістом. І це до певної міри
вдавалося.
Прийняттям Декларації розпочався період глибоких перемін. Те, що
здавалося зовсім недавно неймовірним, стало предметом не лише дискусій, а й
об'єктом напруженого законотворення. Адже ідея децентралізації, зниження
рівнів державного управління та господарювання, гарно висвітлена Б.
Гаврилишиним ще в кінці сімдесятих, необхідність перебудови в Союзі — усе
це до 16 липня багатьом здавалося дещо абстрактним. Потрібна була
внутрішня перебудова власне усіх людей, в т.ч. й депутатів. Ще раз підтвердилось, що фронт перебудови проходить не між ланками влади, не між
політичними силами, а найперше через душу, світосприймання кожної
людини.
Рік позначений загостренням політичної боротьби, котра мала свої
піднесення і спади, але тримала її учасників у постійній напрузі. Нові
політичні сили пережили час ейфорії і розчарування, організаційного
становлення і перевірки стратегії тактикою. Чимало навчалися вони, чимало
навчилися і комуністи. Представники і тих, і тих у Верховній Раді теж
збагатилися досвідом — аж до усвідомлення необхідності компромісів.
Правда, від усвідомлення до дії шлях був і залишається тернистим.
А ще був рік очікування перемін на краще. Вони ж не наставали.
Навпаки — черги, дефіцити, інфляція, ймовірність безробіття стали
переважно визначати настрої населення. Разом з політичним протистоянням
це привнесло в суспільство невластиві йому ознаки злостивості, нетерпимості,
ворожнечі. Свій «внесок» в таке «надбання» зробила Верховна Рада —
каталізатор політичних процесів в Україні.
І все ж таки республіці пощастило на такий парламент. Кажу це без
найменшої іронії. Було б у ньому більше прибічників опозиції — процеси
прискорювалися б некеровано, могли б закінчуватися трагічно. Було б більше
прибічників усталеного порядку — він зберігався б ще надто довго. Ми ж
маємо, гадаю, оптимальний варіант, при якому запал одних, підігрітий
близькістю влади, остужується поміркованістю, розсудливістю та практичним
досвідом інших.
Основним же здобутком вважаю ненасильницький, безкровний (в
добрий час сказати) хід перебудови в Україні. Не відносив би це досягнення на
рахунок якоїсь політичної сили. Ні, ліві і праві, консерватори і радикали,

комуністи і антикомуністи маємо дякувати НАРОДУ, що мудріший за нас, що
терпить інколи і образи від нас у вигляді висновків про те, що «народ»...,
бачите, «...спить». Давно він не спить, багатостраждальний досвід дозволяє
йому прискіпливо спостерігати за тим, ХТО і ЧОГО хоче. І слова свого він ще
не сказав.
Чого б не хотілося — розпочинати все спочатку. Треба рухатися
вперед, виходячи з реальних обставин. Нам було важко розпочинати, бо в нас
не було навіть регламенту, котрий відображав би об'єктивні потреби
професійного чи нехай напівпрофесійного парламенту.
Жалкую за витраченими зусиллями в політичному протистоянні. Так
не повинно бути, не для того ми боролись за свої мандати. Це пора було б
зрозуміти УСІМ депутатам.
Не вистачило нам (скажу так, бо то не стільки ретроспекція, як
сподівання на майбутнє) ПРОГРАМНИХ, спрямованих на перспективу
виступів Голови Верховної Ради чи хоч його заступників. Ловили їхню
позицію в різноманітних інтерв'ю, на прес-конференціях, зустрічах — не
найкращий варіант для продуктивної законотворчої роботи. Взагалі, роль
спікера, яку ЗМУШЕНИЙ виконувати Л. Кравчук (віддамо йому належне,
навряд чи хто інший справився б з нею так само), замала для Голови
Верховної Ради. В своїх пропозиціях щодо удосконалення законотворчої
роботи депутатська більшість передбачала можливість для Голови вільніше
здійснювати управлінські та представницькі функції. Час показав, що саме за
такої умови наша Декларація і вся Україна набирала ваги в очах радянської та
світової громадськості. Шкода, що на деяку реорганізацію діяльності вищого
органу влади не вистачило часу.
Зобов'язаний вкотре підтвердити, що нами зроблена помилка в серпні
минулого року, коли сформувалася фатальна відмова від офіційної роботи над
Союзним договором. Адже прив'язка його до прийняття Конституції —
штучна, викликана політичною кон'юнктурою, конструкція. Навпаки, нам
потрібно було НАВ'ЯЗУВАТИ свою ініціативу, відстоювати в проекті нашу
суверенність, принципи Декларації. Гарно на одному з останніх засідань
скористався В. Яворівський гоголівською мізансценою, та, схоже, був не
зовсім точним. Бо зі своїм небажанням працювати над документом ми схожі
не на поспішаючих до Москви національно екіпірованих делегатів, а їх коло
— головами низько всередину — в Києві, звідки на запитання: «Що ж ви
хочете?» — глухо чути: «Не знаємо, але чогось хочемо». Так суверенності нам
не здобути. Адже мова йде не про підписання, а про ЗМІСТ документа, за
яким ми б хотіли співіснувати в Союзі, виконуючи волю народу та
дотримуючись принципів Декларації. Схоже, що ми не простежили за

метаморфозою слова «підписувати», не помітили, коли воно змінилось на
«працювати».
Ситуація, в якій (і з допомогою парламенту теж) опинилась Україна,
певною мірою тупикова. Нам до відчаю необхідна справжня суверенність,
помірковане дистанціювання від сусідів, з якими ми завжди матимемо
найтісніші зв'язки. Потрібна, бо ми не можемо самі впливати на поліпшення
свого ж добробуту. Через це нічого відповісти на справедливі претензії
виборців щодо змісту і доцільності і нашої роботи тоді, коли жити треба
набагато краще, і коли цей парламент, цей уряд зміг би таке покращення організувати.
Республіканська програма виходу з кризи, — можливо, перший з
подібних документів, що не витає в небесах, а втручається найперше у
виробництво. її здійснення стало б надійним стартом для соціальної
переорієнтації економіки і швидкого розвитку України. Та невизначеність в
економічному союзному просторі може звести нанівець всі програмні
розрахунки.
Чи вистачить у нас хисту разом з Кабінетом міністрів відстояти
позиції програми, покаже час. Та, певен, що навколо цієї проблеми і потрібно
було б консолідувати угруповання парламенту, всі політичні партії та
громадські організації.
2. Що ж побажати Народній Раді? Щоб стала вона таки народною в
суті своїй, а не відстоювала корпоративні інтереси. Можливо, першим кроком
у тому напрямку було б вилучення з назви слова «народна». Воно надміру
політизує створену опозицію, видає бажане за дійсне. Адже депутатська
більшість в назві своїй відтворює зміст без узагальнень і претензій. Чуте вже
не раз, що НР репрезентує весь народ, а більшість — лише комуністів, кажучи
делікатно (та ще в такій газеті), — дурниця.
Хотілося б, щоб у НР тон задавали не радикали, а депутати з
конструктивним державним мисленням, люди з загостреним почуттям
відповідальності за свою діяльність. Щоб припинилося маніпулювання
конфронтаційно зорієнтованими штампами і прийомами, коли вже після
«розминки» з'являється бажання покинути зал. Щоб кожен представник
меншості в парламенті мав внутрішнього цензора, котрий би стежив за
лексиконом, викреслював із речень та з свідомості радіоактивний бруд на
зразок — «імперські інтереси», «злочинна партія», «блок КаПеСьеСь» тощо.
Щоб, критикуючи дії державних осіб, не принижували себе словотвореннями
на зразок «президент Центросоюзу» (так сприймалося по радіо), і подумати
тільки, з вуст тонкого стиліста, інтелігента Б. Гориня!

Не тільки хочу, а й вірю, що в опозицію прийде розуміння
неможливості збудувати Україну для частини українців за рахунок іншої
частини і що її готовність взяти владу ще не означає такої можливості. Що
доля республіки залежить виключно від внутрішніх сил, могутнього
потенціалу її народу. Сподіваюсь, що протоптаними стежками до державних
інституцій за океаном з допомогою прибічників опозиції в діаспорі пройдуть
офіційні делегації республіки. Ревнощі тут зайві, якщо розмови про розбудову
України — підтвердження вищої мети, а не ідеологічний обладунок боротьби
за владу.
Визріла необхідність НР відмовитись від заяв про зняття
відповідальності за роботу Верховної Ради. Те, що годиться для тимчасового
тиску, не підходить для тривалої справи. А нам ще доведеться попрацювати
спільно, хотілось би те комуни ні. Не все в діях НР було бездоганним, треба
визнавати і вміти виправляти помилки. Нас ситуація примусить
співпрацювати (якщо ми чесні перед собою і виборцями), бо контрдії щодо
суверенності України будуть посилюватися, вони вимагатимуть, щоб
комуністи були не лише інтернаціоналістами, а антикомуністи переглянули
свої наміри: чи вони змагаються проти когось, чи за щось. Можливо, те «за»
настільки переважає, що «проти» взагалі не має сенсу?
Для загальної справи було б краще, якби опозиція опиралась не лише
на власний довід, а й зважала на досвід чужий. Відносно менша опозиція (з
числа комуністів) у латвійському парламенті має високий «рейтинг» не в
останню чергу тому, що вона відмовилася від непарламентських форм
боротьби. Мітинги, інші акції — то справи партій, Руху. Депутати ж і свою
кваліфікацію, і авторитет відповідної політичної організації мають
відстоювати змістом роботи у Верховній Раді, На те вони й депутати.
Та є ще в мене потаємне бажання, щоб Народної Ради при
нинішньому складі депутатів в парламенті не було як такої.
І більшості теж.

ПОЧАТОК ЕКОНОМІЧНИХ
АВАНТЮР.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до альтернативного проекту Закону «Про власність в Українській
PCP» (літо 1990)
Одне з основних прав людини, — право на трудову діяльність. Проект
Закону передбачає гарантії такого права, причому однакового для всіх людей,
залежно від їх бажань і здібностей. Тобто, соціальна справедливість
проявляється не в гарантії рівної власності, а в гарантії рівного права
власності для забезпечення життєвої потреби в трудовій діяльності.
Реалізація такого права можлива за умови забезпечення кожного
громадянина засобами виробництва. Причому, Закон передбачає
відтворюване виробництво, у відносинах якого сама людина стає і суб'єктом і
об'єктом відтворення. Оскільки положення її в суспільстві як власника своєї
робочої сили залежить від способу зв'язку з засобами виробництва, Закон
спрямований на повне розкріпачення людини, що можливе тоді, коли
суспільство гарантує безкоштовне надання їй цих засобів і коли відтворення
права власності, створення його матераільної основи теж передбачатиметься
Законом.
Іншими словами, Закон створює передумови для повної свободи
(економічної, а значить і політичної та духовної) кожного громадянина. Саме
тому він не розглядає форми найманої праці, бо кожен учасник виробництва
включається в процес відтворення як співвласник засобів виробництва,
повний власник результатів своєї праці.
Право власності проявляється у відносинах власності: володінні,
користуванні, розпорядженні. З точки зору ієрархії відносин — вони
рівнозначні, але розпорядження має специфічне значення. В Законі воно
віднесене до виключного права українського народу і в тому полягає
можливість гарантованого забезпечення засобами виробництва кожного
суб'єкта права власності. В такому вирішенні права розпоряджатися
власністю реалізується і норма Декларації про державний суверенітет України
стосовно власності українського народу, а значить, воля його здійснюється
законним чином.
Суб'єктами права українського народу виступають Ради різних рівнів,
залишаючи за собою виключне право розпорядження (відчуження), а право
володіння і користування по всіх об'єктах власності передається громадянам
чи колективам громадян, юридичним особам. В сукупності з правом повної
власності на результати своєї праці це створює умови для відродження у
кожного працівника почуття господаря, втраченого за роки «загальнонародної» не індивідуалізованої власності.

Мається на увазі, що передача права володіння (в т.ч. довічного
успадкування) та користування здійснюватиметься якомога скоріше,
виробничі стосунки повинні бути роздержавлені, що збігається з концепцією
реформи економіки.
Принципова відміна Закону від інших проектів полягає в тому, що він
розглядає власність з позиції відношень власності, а не очима суб'єкта цього
права. Тому в Законі чіткіше проглядається механізм реалізації права, що є
надзвичайно важливим для створення правової держави.
З точки зору суб'єкта права власність українського народу не
розмивається державною чи муніципальною формами, бо вони — лише рівень
реалізації права народу, а не самостійна його категорія. Особливості ж
реалізації права в цілому в республіці, де його суб'єктом виступає Верховна
Рада Української PCP, чи на місцевих рівнях регламентується відповідними
статтями Закону.
Структура закону зручна для користування. В загальному вигляді
кожен рівень права розглядається як визначення суб'єкта і об'єкта права, а
також здійснення цього права. Передбачені гарантії щодо захисту права
власності.
В Законі використані положення інших проектів, уже розглянутих
депутатами. Через це його можна вважати варіантом узагальнюючим і в
такому вигляді прийняти за основу.
В порядку законодавчої ініціативи.

ПРО КОМПЛЕКС НЕВІДКЛАДНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО
СТАБІЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО СТАНОВИЩА У ПЕРЕХІДНИЙ ДО
РИНКУ ПЕРІОД
(Виступ на сесії ВР України.— вересень 1990)
Найбільше, що мене обурює в підготовленій Урядом так званій
«програмі», — очевидна неповага до Верховної Ради і до самого ж Уряду.
Грубо кажучи, це папір, яким хочуть замилити депутатам очі.
Програму нашвидкоруч «ліпили» недобросовісні люди, затративши
на це всього кілька днів, що підтверджується хоч би тим, що основна частка —
це переклад на українську мову указу Президента, що появився декілька днів
тому.
Обурює і те, що розвал товарно-грошового обігу буквально кричить
по всіх куточках республіки, а Уряд його не бачить, нічого конкретного для
стабілізації не пропонує. Невже недосить було двох місяців, щоб продумати
заходи, при умові, якщо люди, хто за це відповідає, мали б хоч краплю совісті?
Невже не можна було хоч би співставити звіт Уряду, який ми слухали
в травні, з пропозиціями програми?
Сьогодні ясно, що корінь зла в інфляції, простимульованій
економічними авантюрами останнього п'ятиріччя. Що приріст товарообігу
(приблизно 6% на рік, ст. 13 «звіту») не встигав за приростом грошових
надходжень (близько 7-8% на рік, ст. 7), що приріст близько на 6-7% ТМП (ст.
10) не забезпечує боротьби з інфляцією.
То як же розуміти темп приросту в 4,4%, котрий пропонується
Урядом? Це не стабілізація, це агонія товарно-грошового обігу.
Ще один штрих в підтвердження недобросовісності авторів програми.
У звіті Уряду згадується, що збільшення випуску ліків у 90 році складе 10
проц., а в наступній п'ятирічці більш як у півтора раза (ст. 23).
Що ж пропонує програма?
У 1 990-91 рр. понад план виробити ліків на 10 млн. крб., це по 10 коп.
на жителя в рік, по 0,7% об'єму.
Якщо така аргументація використовується в програмі, то про
стабілізацію говорити не доводиться. Адже незадоволений попит уже більше
річного виробництва товарів і послуг.
І згаданий звіт Уряду, і проект програми мають одну ваду, характерну
очевидно для урядових документів. В ній немає абсолютних величин.
А нам потрібно знати: грошову масу (в т.ч. по категоріях населення),
масу вартості товарів; потребу в основних товарах в натурі, обсяг продукції чи
основних засобів (і їх структуру), якими маємо зв'язувати надлишок грошової
маси. Через це більшість позицій заходів (пп. 5, 7, 8, 11, 12, 14, 20) не те, що

декларативні, а демагогічні, не кажучи вже про їх некомплексність, безсистемність і повну протилежність намірам щодо децентралізації і переходу до
ринкової економіки.
Що пропонується:
1) Уряд має зробити економічну експертизу всіх розділів програми.
2) Привести її у відповідність з підходами, які готує група, що
працює над ринковою програмою.
3) Підтримати і реалізувати пропозиції депутатів, зокрема т.
Печерова і т. Кислого, т. Петрова.
При всій складності і неоднозначності пропозиції т. Кислого в ній є
серйозна підстава для стабілізації, бо паралельні умовні гроші ми можемо
зробити умовно конвертованими, випустивши їх у відповідному еквіваленті і
пропорційно масі товарів та послуг. Тобто вони можуть забезпечити і
простимулювати новий товарообіг.
Бо «зв'язати» зайві гроші навряд чи вдасться і заходами Шаталіна (це
окрема тема), а нам потрібно отоварити ту зарплату, яку люди заробляють
сьогодні.
4) Потрібно чітко визначитись по об'єктах і обсягах консервації
виробничих об'єктів. Матеріали, що звільняться при цьому, реалізувати
населенню, в першу чергу, сільським забудовникам.
5) Не сподіваючись на близький ефект від ринку житла, потрібно
переглянути порядок фінансування нового будівництва житла, в декілька
разів збільшивши в його структурі кооперативне будівництво та будівництво з
частковим залученням коштів громадян.
6) Негайно привести у відповідність нинішні заходи з перспективними завданнями.
Державі потрібне зерно. То як же сподіватись на його надплановий
продаж тими господарствами, в яких воно є, коли за автомобіль «УАЗ»
потрібно продати 500 т зерна?
Та якщо який голова ризикне на таку аферу з державою, його люди
проженуть з роботи.
7) Не дивлячись на зовнішній борг і частку України в ньому,
потрібно в межах валютних можливостей негайно шукати варіанти для
договорів на поставку ТМП та технологій під них, відрегулювавши
відповідним чином ціни на імпортні товари. Можна ризикнути і на кредит, але
лише під прогресивні технології, або спільні виробництва, передбачивши
особливі банківські пільги для тих, хто візьметься за швидке впровадження
нових технологій. На мій погляд, акцент потрібно було б зробити на

переробній галузі, бо тут ми незалежні з сировиною та й взагалі це галузь дуже
відчутна на «ін'єкції» і перспективна в широкому плані.
8) Ще одна пропозиція, яка здається вам авантюрною. Але, пригадаєте
мене, ми на неї пристанемо все одно. То краще було б не втрачати час.
Мова йде про різке зниження цін на горілку — до 3 крб. за пляшку.
По обсягу споживання алкоголю в республіці і його джерелах ми б
мали річних надходжень в бюджет додатково в межах 8-10 млрд. крб.
Причому, такий би захід дав ефект на різниці цін в різних республіках, коли б
ми застосували паралельні умовні гроші. Вони б виконали роль лійки
(воронки) для «дерев'яних» рублів, у всякому разі позбавили б республіку
клопотів за касовий план. Це не збільшення виробництва горілки, це
монополія держави на виробництво.
Як при цьому позбавитися самогоноваріння, звільнити накинутий на
населення зашморг з цукром, цукерками тощо, я міг би розповісти. Це
проблема не така вже й складна.
Ще раз наголошую на непідготовленності пропозицій Уряду.
Вважаю, що йому потрібно дати 10-денний строк для повної переробки
програми і повторного її розгляду на Верховній Раді.

Про концепцію переходу Української PCP до ринкової економіки
Зауваження та пропозиції від Комісії з питань АПК (жовтень 1990)
Незаперечно, групою депутатів і залучених спеціалістів
підготовлений цікавий і загалом перспективний щодо реалізації документ. І
хоч він не дає відповіді на всі питання, що виникають з приводу докорінної
реформи економіки, як орієнтир його безумовно можна мати. Так само
безумовно для роботи депутатам необхідний повний текст програми, бо
виклад її у вигляді концепції майже закономірно зводиться до декларативності
(що підтверджується в цілому ряді розділів представленого документа.
Народних депутатів, як і всіх громадян України, очевидно цікавить
рівень оригінальності концепції, її придатність до умов республіки, що
намагається реалізувати на практиці наміри щодо суверенності. Аналіз
проекта підтверджує і наявність ознак оригінальності, і певною мірою
ідентичність підходів, закладених в програмах Центру. Можливо в тому немає
нічого дивного, адже вихід з кризи мусить мати спільні риси. їх же в проекті
більше, ніж ознак оригінальності. Може тому авторам не варто було б робити
акценти щодо специфічної концепції. У всякому разі характеризуючи модель
переходу України до ринку (ст. 4, розділ 1.2) не варто було б, пославшись на
три об'єктивні моделі переходу, назвати власною одну з них, по суті, модель
жорсткого регулювання.
В цілому ж складається враження, що запропонована концепція
відрізняється від президентської іншим часовим масштабом та введенням
таких важливих категорій (до речі, механізм введення залишився
нерозкритим), як власна валюта і митна служба.
Саме з цього приводу виникає перше запитання: наскільки
пропонований варіант впишеться в загальносоюзну концепцію?
Правомірність постановки такого запитання пояснюється простою істиною —
нам легше було б реалізувати завдання реформи, якби вони розв'язувалися
синхронно з союзними завданнями. В такому підході, зауважимо, немає і
натяку на антипатріотичність. В даному разі ми аналізуємо проблему, так би
мовити, в чисто економічному контексті. Більше того, неузгодженість дій у
часі та ще при введенні власних грошей «пустить під укіс» союзну програму,
тобто загрози не уникнемо і ми.
Отож нам потрібно було б знайти такий варіант, котрий би дозволив
вести свою реформу незалежно, при тому не перешкоджаючи і реалізації
президентської програми. Ключовими у цьому відношенні стає грошова
одиниця, котра найкраще могла б захистити внутрішній ринок, не вступаючи
в пряме протиріччя з нині діючим карбованцем.

Комісія вважає, що таке завдання під силу паралельній грошовій
одиниці. Особливість же її в тому, що вона повністю забезпечується товарною
масою в республіці і діє лише в її межах. З другого боку, в державній та
кооперативній торгівлі в Україні та в безготівкових розрахунках операції
товарно-грошового обігу можливі лише в межах і з підтвердженням
національною грошовою масою, грошовими одиницями.
Таким чином, грошові надходження громадян виражатимуться
подвійною оцінкою — нинішніми грішми, котрі несуть в собі відображення
інфляції, і меншою кількістю українських грошей, забезпечених
національним доходом в натурі, умовно кажучи, конвертованих для
внутрішнього обігу.
Крім захисту внутрішнього ринку (а з цією місією власні гроші
справляться краще митної служби) такий варіант позбавить грунту тіньову
економіку, найперше спекулянтів. Адже потрапити на «чорний ринок» товар
не зможе поза прилавком магазину. Тут він контролюється заробленою (чи
виданою на пенсію, стипендію) копійкою. На «чорному» ж ринку «ходять»
нинішні гроші, якщо національні гроші там зустрічатимуться, то вони
матимуть перевагу, визначену курсом, а то й більшу.
Зазначимо, що при цьому не паралізується міжреспубліканський
ринок, що, як уже згадувалось, має велике значення. На думку комісії, таке
нововведення вирішило б гри завдання: захистило споживача, захистило
внутрішній ринок, ударило по спекуляції.
Серйозним недоліком концепції є відсутність у ній механізму
забезпечення відносно рівних стартових умов для усіх громадян республіки.
Він (механізм) лише декларований у ст. 5, створення ж його не те що не
описане, а, схоже, просто не передбачається. Адже реалізація акцій
підприємств переважно своїм колективам рівність стартових умов не
забезпечить, тим більше що власне ринок розпочинається з того моменту, як
акція з'являється на фондовій біржі.
Виходячи з необхідності створення рівних стартових умов, комісія
вважає за необхідне ввести принципові зміни у розділи концепції, що
стосуються моделі переходу до ринку (1.2), порядку та етапів переходу (1.3) і
дати альтернативний варіант механізму роздержавлення та приватизації
власності (1.4). Не менш принципові зауваження мають бути враховані в
питаннях політики ціноутворення і регулювання цін та розділах, що
стосуються створення інфраструктури ринку.
Очевидно, концепцію потрібно пропустити через всі комісії
одночасно з альтернативними її частинами. При повторному обговоренні

комісія здатна була б захистити своє бачення механізму переходу. Тепер же
досить лише позначити основні його фрагменти. А саме:
— інвентаризація національного багатства та основних фондів в
міжнародних цінах;
— визначення частини багатства для роздержавлення;
— поділ цієї частини на рівні частки для всього населення з
визначенням меж права спадкування, передачі, реалізації;
— роздержавлення виробництва під гарантії часток національного
багатства та під індивідуальні заощадження громадян (бажано у власних
грошових одиницях);
— стабілізація товарно-грошового обігу з використанням власних
грошей;
— створення елементів ринку основних засобів і ринку праці;
— введення ринку як такого.
Нам здається, що поступовість, етапність реформи можлива у
підготовчий період, говорити ж про це після початку функціонування ринку
акцій помилково. Тим більше шляхом законодавчого скорочення обсягів
державних замовлень (ст. 15) і їх характеру. Цей шлях був би ефективний
років 5-6 тому. Сьогодні ж він (маючи на увазі одночасне роздержавлення
власності та інші передринкові елементи) того ефекту не матиме. Більше того,
держзамовлення на контрактній основі якраз би і стимулювало ринок,
властиву йому конкуренцію.
Сумнівною нам здається схема контролю за цінами з боку держави, а
найперше механізму дотацій. Нам годилося б перевірити свої висновки на
досвіді інших країн, але здається, що дотації скоріше всього потрібно було б
направити на захист споживача, а не в сферу виробництва і розподілу. Ці
сфери свою частку могли б повернути через ціну, а щоб в умовах суцільного
дефіциту вона не галопувала, її можна було б стримувати обмеженнями
рентабельності, прогресивним оподаткуванням.
Варто зазначити, що слабкою ланкою концепції є її соціальна частина,
механізм соціального захисту.
Ми зобов'язані в цьому відношенні бути гранично чесними з людьми.
Адже ми робимо, відверто кажучи, крок з напівзав'язаними очима. Маємо
визнати, що багато чого ми самі не уявляємо, а те, на що сподіваємось
(особливо на перехідному етапі), принесе багато труднощів людям. І
шахтарям, частині яких доведеться перекваліфікуватися, і працівникам
оборонних підприємств, пере- профілювання яких потрібно буде здійснити в
короткий строк і в основному власними силами, і співробітникам проектних
інститутів, значну частину яких доведеться просто ліквідувати, і добрій

половині технічної інтелігенції у всіх галузях виробництва, котра стане
зайвою при ринкових відносинах, і студентам, потреба в яких різко
зменшиться, а вимоги до професійної підготовки багаторазово зростуть, і,
звичайно, апарату управління, функції котрого зміняться докорінно, а склад,
пройшовши величезне скорочення, повністю оновиться.
(До речі, як те не здається парадоксальним, але схоже, що найменш
болісно перехід до ринку перенесуть товаровиробники в сільському
господарстві, особливо, якщо держава обережно користуватиметься
механізмом регулювання товарно-грошових відносин у цій сфері економіки.)
Ще раз повторимо про необхідність підготовки населення.
Поспішність в цьому відношенні нічим не можна виправдати. Людей потрібно
спочатку попередити про труднощі, потім переконати, а потім попросити
довіри і підтримки. Бо якщо такої підтримки не буде, то нічого з нашої
програми не вийде, та й не вдасться її нам реалізувати.
Якраз тому годилося б підкреслити, що однією з найважливіших умов
успіху реформи є політична і соціальна стабільність суспільства. Потрібно
забути про злостивість, припинити пошуки винних, ворогів, зведення
рахунків.
Так, ми живемо, гірше, ніж того заслуговують люди. Але перехід до
кращого становище неможливий без етапу погіршення ситуації, це
закономірність кризи. Його потрібно витримати.
Ми наполягаємо на повторному розгляді концепції після аналізу її в
комісіях і, можливо, затвердження її за третім розглядом на пленарному
засіданні, відвівши на все це 8-10 днів, працюючи паралельно над
законопроектами, що конкретизують та розвивають концепцію.

ПРО ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС
(Виступ на сесії BP України — жовтень 1990) Земельний кодекс
Української PCP — законопроект, при підготовці якого найбільше виявлялася
добросовісність і компетентність авторів. Це документ об'ємний, але великий
його обсяг зумовлюється найперше тим значенням, яке завжди мала і буде
мати земля у нашому житті, а по-друге, тим, що в ньому кожен і з будь-якого
приводу повинен знайти відповідь для себе. На думку Комісії з питань
агропромислового комплексу, з функцією дороговказу в складних колізіях
земельного права проект Кодексу справляється.
У комісії є багато зауважень до проекту суттєвого та редакційного
характеру. Ми передаємо їх в робочу групу по підготовці остаточної редакції
Кодексу. Проте на деяких зауваженнях вважаємо за необхідне зупинитись
окремо.
Перше. Сьогодні найгострішим питанням при обговоренні земельних
справ стає питання про право приватної власності на землю. Очевидно і на
сесії з цього приводу будуть протилежні міркування, Ми вважаємо, що в
проекті Кодексу правильно відображається проблема. Такого права існувати
не повинно, Воно повністю компенсується правом довічного володіння з
успадкуванням та введенням плати за користування землею, а ще порядком
компенсації втрат при вилученні чи передачі землі. Вважаємо, цього досить,
бо:
— земля — основа багатства всіх, до його створення ніхто окремо рук
не доклав. Віддати землю у приватну власність — все одно, що віддати
повітря, сонце, річку. Крім того, введення приватної власності викличе
стільки фактично нерозв'язуваних проблем (особливо в селах), що навряд чи
реалізація такого права переважить матеріальні і моральні збитки для людей і
держави.
Врешті, можна питання приватної власності не землю винести на
обговорення населення, його думка не занадто б змінила Кодекс, хіба що
доповнила б його кількома статтями.
Друге. Депутати з сільської місцевості вважають, що в Кодексі варто
було б передбачити більші права сільських та селищних Рад, особливо
стосовно надання землі. Звичайно, коли мова йде про виділення повноцінного
селянського господарства, то крім думки сільської Ради і односельців взагалі
новому землевласнику потрібно урівнятися в правах з іншими: колгоспом,
кооперативом тощо. Тут і потрібне рішення вищого (для даного регіону)
органу влади — районної Ради. Але надання невеликих земельних ділянок,
розподіл громадських земель (для сінокосів, пасовищ та городництва)
повинно стати компетенцією сільських та селищних Рад.

До речі, регламентація надання громадянам пасовищ в Кодексі зайва,
бо не можна в Законі передбачити всі умови в усіх селах.
Третє. Через весь Кодекс слід провести думку про однакові права всіх
землевласників і землекористувачів. Ми, керівники господарств (а їх чимало
серед аграрників), виходимо при цьому не з вищості інтересів колгоспів та
радгоспів. Навпаки, ми хочемо підняти їх права до прав кооперативів і
селянських господарств. Ця рівність і мусить бути відображена у відповідних
статтях Кодексу.
Четверте. Нам здається, що в Кодексі повинні бути чіткіше розкриті
принципи і механізм вилучення індивідуальної ділянки землі з колективного
фонду. Стаття 50 і інші повної відповіді на цю ситуацію не дають. А то якраз
найцікавіше для населення питання.
Вважаємо, що при його деталізації повинно бути передбачено право
трудового колективу, котрий працює на землі.
П'яте. Дещо штучним, надмірно «технологічним» здається введення
категорій «для рослинництва» і «для тваринництва». Розмежувати
призначення земель за цими ознаками вкрай складно. Очевидно, що при
вирішенні конкретних ситуацій це викликатиме різні тлумачення, а значить,
зможе стати підставою для якихось бюрократичних вивертів. Тому краще не
робити такого поділу призначень, адже за ними ховаються різні за площею
земельні ділянки.
Такі-от комісія бачить загальні зауваження до проекту. Сам же він для
зміни ставлення до землі, відродження почуття хазяїна матиме виняткове
значення. Він дає нарешті закінчену концепцію реалізації права власності
народу на землю і механізму здійснення цього права. Кодекс закладає
матеріальні і економічні основи влади Рад на місцях. І що найважливіше, в
проекті передбачена система захисту землі від виснаження, від визискування
недобросовісними користувачами. В сукупності з іншими законами Кодекс
сприятиме розвитку землеробства, основи нашого добробуту.
В проекті небагато згадується про функцію держави в новому
господарюванні на землі, лише в декількох статтях підкреслюється роль
державного комітету по земельних ресурсах та значення моніторингу. Разом з
тим це, можливо одна з найважливіших умов для того, щоб Кодекс був
визнаний усім населенням як норма права.
Саме тому на сесії важливо звернути увагу уряду на формування
структури Держкомітету (від села до столиці) і добір в неї кадрів. Це повинні
бути спеціалісти високої кваліфікації, а головне, це повинні бути виняткової
совісності люди, яким би можна було довіритись.

Крім того, з Кодексу, з кожного його розділу і багатьох статей
випливає необхідність детальних підзаконних актів. Уряду потрібно негайно
приступати до їх розробки. Вважаю, що депутати-аграрники могли б теж
поділитися своїми думками стосовно змісту цих актів.
Словом, ми всі зобов'язані зробити Земельний кодекс законом
сильним, діючим на благо українського народу.

ЗЕМЛЯ ПОЧЕКАЄ, А ЛЮДИ?..
("Сільські вісті".— березень 1991)
Гаряча, найтриваліша дискусія на сесії Верховної Ради розгорнулася
навколо земельної реформи. Якщо послатися на суперечки в кулуарах
будинку Ради, в готелях, на вулицях, на телефонні розмови з виборцями і на
їхні листи, то можна з певністю говорити, що в дискусії брали участь не лише
40 виступаючих на трьох пленарних засіданнях, а усі депутати. Цю дискусію
уважно спостерігала вся Україна.
Що ж стало предметом дискусії? Чому вона була такою
пристрастною, що за два винесення на обговорення Земельний кодекс — один
з найкраще підготовлених урядом законопроектів — не зміг просунутися далі
першої сторінки? Боротьба велася навколо одного питання: бути чи не бути
землі у приватній власності.
І ось тепер, коли при далеко не повному залі 227 депутатів поіменно
підтвердили, що в Україні земля не стане товаром, і коли кодекс набрав
чинності закону, хотілося б повернутися до дискусії і висловити свої
міркування щодо її змісту та тих обставин, що були поза її межами.
Причина кризи, в яку занурюється економіка України, а з нею і все
суспільство, полягає у відсутності господаря на засоби виробництва, в тому,
що господарем намагалася стати сама держава. А це ще ніде не вдавалося.
Вдалося поки що виховати у людей переконання, що «наше — це нічиє», а до
чужого й ставлення відповідне. Та коли в промисловості, інших галузях
економіки ще можна було знайти способи, щоб поєднати інтерес окремого
робітника, колективу і держави, втрату почуття господаря ще можна було
компенсувати матеріальними стимулами чи створенням умов, котрі б
керували діями людей, то відсутність господаря на землі щодалі більше
давалася взнаки. (Відразу попереджу — мова не про те, що земля і сільське
господарство взагалі не дають потрібної віддачі. Ні. Якби так працювали всі
сфери виробництва, можливо і реформу не потрібно було б розпочинати.
Мова про те, що ефективність агропромислового комплексу має бути набагато
вищою, а також про те, що в уже недалекій перспективі існуючі на нашій землі
виробничі відносини стануть безпорадними перед складністю нових проблем,
серед яких на перший план виступатимуть демографія, надзвичайна
інтенсифікація і пристосованість його до справжнього ринку).
Тож суть суперечки зводилася до того, чи можемо ми створити умови,
які б дозволили людині сказати: «Це моя земля». Перший і, можливо,
найлегший шлях до таких умов — віддати чи продати людині землю.
Академік Шаталін, між іншим, вважає, що таким чином можна було б
розв'язати іще одну проблему — вилучити з обігу частину грошей без

товарного забезпечення, простіше кажучи, делікатно відібрати заощадження у
населення (але на законній підставі). Більшість депутатів, проте, зійшлася на
тому, що земля не повинна стати предметом купівлі-продажу.
Спробую пояснити нашу позицію.
Кожна людина має право на власність і кожна його у свій спосіб
реалізує. Цього права людина не відчуває до тих пір, доки вона не вступає у
відносини власності. Наприклад, вона, як цінністю, володіє годинником,
користується ним як приладом для вимірювання часу, може його продати,
подарувати, віддати в заклад чи скупку. Тобто в неї це право повне, хоч
виявляється воно періодично у окремих відносинах: володіння,
користування, розпорядження. І господарем годинника вона почуває себе
після, скажімо, його придбання, чи фіксуючи час, чи продаючи (даруючи)
його. Подібні міркування можна поширити на інші предмети (об'єкти)
власності, в тому числі на засоби виробництва, а специфічним серед них є
земля. Якщо людина володіє ділянкою, користується нею, самостійно
розпоряджається результатами своєї праці, то вона відчуває себе господарем,
не задумуючись над тим, може чи не може продати (передати, подарувати)
свою ділянку. Яскравий приклад на підтвердження сказаного — городи біля
сільських будинків чи дачні ділянки. Люди господарюють на них. Не
випадково і ефективність такого господарювання (без врахування додаткових
надходжень від усуспільнення землі) приблизно в чотири рази вища, ніж від
громадських господарств.
Іншими словами, почуття господаря, відносини власності дають
високу віддачу, стають придатними для ринкових відносин за межами і
всередині виробництва, навіть якщо право власності на землю обмежене
неможливістю розпоряджатися нею. Проте переваги від такого обмеження
очевидні і зумовлені вони об'єктивними потребами суспільства.
Головна причина таких обмежень полягає в тому, що як засіб
виробництва земля не відновлюється, площа її не збільшується. Тому,
реалізуючи для одних людей повне право (з правом розпорядження) власності
на землю, ми скорочуємо право інших людей, в тому числі і тих, хто з'явиться
на світ пізніше. Згодом це може призвести до того, що право на землю (а це
одне з загальнолюдських прав) залишиться без гарантій, стане пустим звуком.
Земля, повітря, вода... Все де створено природою. Це — середовище
існування людей і тому мусить належати усім. Вже тільки з цієї причини
земля не може бути товаром. До того ж вона не має ціни. Наші опоненти
посилаються на те, що фактично плата за землю існує, бо при продажу,
скажімо, будинку його ціна залежить від того, на якій землі він стоїть. То
правда. Але в такому випадку плата встановлюється більше не за землю як

засіб виробництва (не за її продуктивний шар), а як за площу, територію,
місце. Не випадково в приміській, курортній зоні, біля залізниці тощо садиба
коштує набагато дорожче, ніж в «глибинці» зі значно ціннішою землею.
Проте ми відстоюємо необхідність плати за володіння і користування
землею. Вона мусить залежати від якості і ще ряду факторів, зумовлених в
сукупності вигідністю цієї плати для держави (суспільства) і «підходящим»
розміром для господаря, аби плата дозволяла вести виробництво з прибутком.
Треба ще врахувати і те, що при неможливості встановлення
абсолютної ціни на землю її відносний розмір весь час зростатиме. В умовах,
коли в товарно-грошовому обігу з боку товару зяє величезна дірка, зробити
товаром землю вкрай небезпечно. Як невпинно зростаюча в ціні нерухомість
вона «притягне» до себе вільні гроші, а вони, як відомо, між людьми
розміщені далеко нерівномірно. І як би ми не намагалися законами
регулювати платне розпорядження землею, через певний період вона буде в
руках тих, у кого сьогодні зайві гроші (точніше, нечесні, дармові).
Є і моральний аспект продажу-купівлі землі. Ви хочете придбати
землю. Кому ви можете заплатити за неї? Державі. (Не зважатимемо на те, що
повною мірою держава є народ, а власник сам у себе нічого купити не може).
Але ж держава землі не купувала, на якій же підставі вона братиме за неї
гроші? Опоненти заперечують, нібито земля безплатно віддаватиметься у
власність тим, хто на ній працює. Нехай так, та ставши повним власником і
реалізуючи своє право чи тепер, чи за декілька років, власник введе землю в
товарно-грошовий кругообіг, що, як уже згадувалось, прогресивним вважати
не можна.
Нас переконують, мовляв, у розвинених країнах право приватної
власності існує. Та й Росія нібито його встановила. А Китай он який стрибок
на цьому праві зробив. Крім того, і ми ж самі щось подібне пережили в роки
НЕПу...
Все це відносно вірно. Але тільки відносно. Бо частка приватної землі
в США і інших країнах від її загальної кількості невелика і не вона годує
населення. Окрім того, в світі поширюється тенденція націоналізації
(головним чином шляхом викупу державою) землі. В РСФСР право
розпорядження відстрочене і реалізоване воно може лише між двома
суб'єктами: власником і державою. Тобто в розумінні нормального ринку це
право теж обмежене. Більше того, намічене нашим земельним кодексом право
довічного успадкованого володіння ідентичне введеному російським
парламентом. Передбачений кодексом механізм відчуження землі у власника
навіть радикальніший, ніж подібний порядок у РСФСР, він більше гарантує
бережливе ставлення господаря до своєї землі. Щодо Китаю і нашої країни

часів непу, то ні там, ні тут приватної власності на землю не було. Була,
загалом кажучи, оренда землі.
Посилання ж на згадані аргументи зайвий раз доводять, що почуття
господаря повною мірою виявляється при обмеженому праві власності.
Двічі на сесії звучали аргументи щодо приватизації досить таки
тривожного змісту. Спочатку, мабуть найактивніший прихильник
приватизації, В. М. Пилипчук посилався на думку канадських фінансистів,
котрі відмовляться від інвестування нашої економіки, якщо ми не введемо
права приватної власності на землю. Припустимо, що ця умова дотримана.
Невже хтось насправді вірить, що вивести з кризи таку велику державу, як
Україна, можна за рахунок іноземних інвестицій? Гадається, що справжню
причину таких наполягань іноземців потрібно шукати в іншому. Про це
розповідав на пленарному засіданні М.А Дідик, котрий незадовго до цього
теж був у Канаді та США. Він стверджує, що там до нього в готель приходили
колишні земляки, приносили документи, за якими нашу землю доведеться
повернути. При бажанні когось із нинішніх землеробів взяти землю у
володіння, як бачите, буде кому заплатити. Так що з огляду на мораль тут все
буде «в порядку»...
Як аргументи на користь приватизації землі наводилися на сесії і
висловлювання І.Я. Франка, Не зміг би я швидко і грунтовно заперечити Д.В.
Павличку, бо франкознавство — одна з граней його творчого доробку. Та,
спасибі, допомогли телеглядачі (ще одне підтвердження важливості теми).
Ветеран праці Іван Герасимович Максименко з Черкащини прислав з власної
бібліотеки академічне видання «Економічні погляди І. Я. Франка», відзначив
у книжці багато сторінок, присвячених міркуванням великого Каменяра щодо
проблеми, котра нас хвилює і досі. Полемізуючи з митрополитом
Шептицьким, І.Я. Франко пише, що тому «хто нині говорить про природне
право чоловіка до приватної земельної власності і бачить у ньому якийсь лік
на соціальні болячки нашого часу..., той не знає азбуки соціальної квестії...»).
Подібне він повторює багаторазово.
Теоретика, політика і публіциста ми, на жаль, мало знаємо І.Я.
Франка, як і інших авторів із Західної України. Прикро, бо такі знання
згодилися б супроти теперішньої ідеалізації побуту галичан і до 1917 року, і
до оспіваного вже сучасними поетами та прозаїками довгожданого золотого
вересня.
В кінці першої сесії Верховна Рада прийняла важливий закон про
економічну незалежність України. В ньому підкреслено, що право народу
України на землю виключне. Суб'єктом же цього права може виступати лише
Верховна Рада. Безпосередньо функції власника вона на себе взяти не може,

але й розпорошувати це право по Радах нижчих рівнів не повинна хоч би через
його виключність.
Зате право володіння та користування землею передано Радам на
місця. Вони можуть надавати землю користувачам, контролювати її
експлуатацію, вилучати з володіння при безгосподарності. Всі ці відносини
ретельно розглянуті в Земельному кодексі. Комісія з питань АПК наполягала,
щоб кодекс був розглянутий якомога скоріше, щоб з весни, реалізуючи його
норми, можна було задовольнити потребу тих, хто хотів би спробувати свого
хліборобського щастя в ранзі господаря. Бо земля, звісно, з законом могла б
почекати, а от люди чекати не можуть. Причому це якраз ті господарі, котрим
не гроші потрібні за землю, а земля, щоб «робити» гроші. В тому є
принципова різниця.
Не повторюючи статті Земельного кодексу, торкнуся одного з питань,
що хвилює багатьох авторів листів до Комісії, цікавить дуже багатьох
виборців. Мова йде про тлумачення права спадковості на землю. Так, це право
ми затвердили, воно справді має закласти нові стосунки серед сільських (і не
лише сільських) жителів. Поширюється це право на весь об'єкт володіння,
незалежно від його розміру — 5,50,100 га чи кілька «соток» угідь вирішується
передати у спадок.
Однак найчастіше в розмовах та листах зустрічається непорозуміння
щодо реалізації сільських будівель і ділянок при них. Цей нюанс ми детально
обговорювали на засіданнях Комісії. Зійшлися на тому, що при продажу
будинку його новому власнику за Державним актом буде передаватися і вся
присадибна ділянка (за умови, що вона використовуватиметься за
призначенням) або виділятиметься площа як новому забудовнику. Вважаю,
що одночасно варто було б переглянути чинне законодавство щодо плати за
обійстя, котре дістається громадянину в спадщину. Велика плата, яку мусить
сьогодні вносити в бюджет спадкоємець, нічим не виправдана, адже частіше
всього він і раніше вкладав свої сили та кошти в підтримання господи. Не
знаю, наскільки це вигідно державі, але для людей незручностей це додає
чимало, та й невдоволення їх справедливе.
Хотів би ще звернути увагу читачів на спільний мотив більшості
законопроектів економічного циклу. В них відстоюється право підприємств
(незалежно від галузі та форми господарювання) і окремих товаровиробників
самостійно і повністю розпоряджатися результатами своєї праці. Іншими
словами, реалізація цього принципу дасть справжню волю колективам і
окремим працівникам, а вони самі вже розберуться, як краще їм
господарювати, як організовувати виробництво. Переконаний, що таке право
за значенням важливіше від можливостей права приватної власності, а в

поєднанні з колективістськими традиціями, набутими протягом десятиліть,
воно може забезпечити стрімке зростання ефективності виробництва,
наповнення ринку товарами. Наповнення, якого тепер найбільше не вистачає.
В сільському ж господарстві свобода різних товаровиробників і їх
рівні права, крім очікуваного ефекту, звільнить державу від необхідності
втручатися в господарювання на землі. Сьогодні ця необхідність, з одного
боку, зв'язує ініціативу господаря, з другого — обтяжлива і для держави.
Регулювання власності в пропонованому Земельним кодексом варіанті
дозволяє скинути цей тягар, залишаючи за державою можливість гарантувати
рівність прав на землю всіх її громадян.
Нарешті зважимо і на те, що розвиток права володіння і користування
землею в окремих випадках може привести до виникнення підстав для
введення права приватної власності. Що ж, Верховна Рада зможе до цієї
справи повернутися згодом. Це якраз та ситуація, де поспішати ніяк не можна,
де навіть непродуманий референдум чи скомпонований АІФом опит
населення не може бути підставою для остаточного рішення. Сьогодні радіо- і
телеефір, сторінки газет і журналів переповнені однобічною інформацією на
користь приватизації, на осуд колективних форм господарювання. Це
природна реакція на тривале замовчування, відкидання інших форм, іншого
змісту права власності. Та істина — посередині, в потоці інформації
найвільніше, найсміливіше звучать голоси про землю тих, хто найдалі від неї
знаходиться. Тому шляхом референдуму потрібно було б визначати не
сторонню думку щодо приватизації землі, а міркування сільських жителів та
відповіді жителів міст на конкретне запитання: а ти хочеш (і скільки) взяти
собі землю?
Цю тему можна було б продовжувати безконечно. Згадати
можливості застосування сучасних аграрних технологій, долі сільських
пенсіонерів, недоліки і переваги колгоспів, складнощі виділення окремої
земельної ділянки, проблеми паритету у відносинах між селянином і
промисловістю... Розмова могла б вийти цікавою, та звелася б вона все ж таки
до одного: чи є у землі господар?
Вічне запитання.

Голові Верховної Ради Української PCP тов. КРАВЧУКУ Л.М.
Копія: Прем'єр-міністру Української PCP
тов. ФОКІНУ В.П.
(27 червня 1 991)
Проаналізувавши запропоновану урядом програму реформи
економіки України та надзвичайних заходів для виведення її з кризи, прошу
включити в стенограму обговорення мої міркування щодо документа, а також
доповнити їх «Ескізом програми реформи економіки України».
Хотів би привернути Вашу увагу до того, що ми повинні найбільше
уваги приділити сфері виробництва, а не розподілу. Інакше ми ніколи не
доб'ємося бажаного.
Був би радий, якби мої міркування знадобилися при завершенні
роботи над програмою.
З повагою, О. Мороз.

ПРОГРАМА СПІЛЬНИХ ДІЙ ЧИ РОЗРАХУНОК НА ВЛАСНІ
СИЛИ?
Роздуми депутата про реформу економіки республіки ("Радянська
Україна" — 7-13 серпня 1 9 9 1 )
Ідучи на канікули, український парламент встиг розглянути урядову
програму реформи економіки республіки та виходу її з кризи. Через кілька
днів у центральній пресі з'явилася союзно-республіканська програма спільних
дій приблизно такого ж спрямування. Обидва документи можна було б
зіставляти, знаходити в них деякі суперечності.
Однак важливо, що в спільних діях передбачено чимало з того, що
запропоновано Кабінетом міністрів України. Адже з багатьох відомих до
цього програм реформи вперше саме в Україні з'явилася така, що своєю
конкретністю, прагматичністю і відносною автономністю дає змогу
сподіватись на її реальність та ефективність.
Вперше програма подібного призначення зосереджується на
виробництві. Це ключова відмінність. Бо раніше відомі варіанти більше
стосувалися сфери розподілу, розглядали приватизцію як панацею з
блискавичною післядією. Насправді ж в основі ринкової повнокровності
лежать навіть не відносини власності, а найперше економічна самостійність
суб'єктів виробництва, наявність товару при конкуренції під час його
виготовлення та реалізації і стійка грошова система. Увага саме до цього боку
справи є, здається, найпереконливішим аргументом на користь української
програми. Хоч і в ній не всі позиції мають завершений вигляд.
Хотілося б поділитися деякими міркуваннями з цього приводу,
сподіваючись, що вони могли б знадобитися при остаточній доробці
програми. А ще більше — під час її здійснення.
1. Скільки треба зубних щіток
Схоже, що найскладніше для господарських і управлінських структур
на найближчі роки буде поєднати рішучість з обережністю. Тим часом дуже
важливі рішучість кроків в напрямі до ринку і обережність у тому, що працює
сьогодні і завтра залицяється економіки. Своєрідність нашої ситуації полягає
в тому, що кожний із зарубіжних прикладів не може служити для нас взірцем,
повною аналогією.
Система економіки з самого початку формувалася там на ринкових
засадах. Вона зазнала всіх труднощів росту: незбалансованості, криз
перевиробництва, суперечностей розподілу прибутку, соціальних катаклізмів
і т.д. Аж поки дійшла до оптимальних співвідношень. І то ще в незначній
кількості країн. Про це не варто забувати. Бо є не лише «сімка», не лише

десятків зо три країн, що викликають добру заздрість. Є й ті, що досі в умовах
вільного підприємництва та ринку не можуть виплутатися з нестатків.
Нам же до ринку потрібно пристосувати вже створену систему. Тут
метод «до основанья, а затем...» ніяк не підходить. Бо за всіма змінами стоять
живі люди, котрі сьогодні йдуть на виробництво, щоб прогодувати себе і свої
сім'ї.
Очевидці з тих, хто «вміє жити» і часто буває за кордоном,
розповідають про разючі зміни, що сталися в Польщі. Товари там є. В тому
числі і безліч нам невідомих наших. їх не всі можуть купити. Але вони є. Одна
особливість при тому обминається — товари чужі.
Україні, Союзу цей варіант не підійде. Ми можемо становити інтерес
для постіндустріального світу як ринок збуту. Але цей інтерес теж має цілу
низку обмежень і щодо наших можливостей для компенсації згаданого
інтересу, і з боку виробників продукції. Бо одна справа наповнити лишками
середню за розмірами країну, інша — спробувати зробити те ж саме в нашій з
її безконечними просторами.
Вихід для нас єдиний — налагоджувати власне виробництво тих
товарів, які йдуть назустріч грошам і забезпечують їх фактичну
конвертованість.
Ось тут ми і зустрінемося з першим парадоксом створеної у нас
системи.
Знаючи, що у нас все в дефіциті, не знаємо, чого саме і скільки не
вистачає. Підтвердження тому можна знайти у кожній сім'ї — від зубної щітки
до сорочки. Від зошита до валідолу. Від пелюшок до крепу. Цей парадокс
найперше потрібно усунути, згодом він усуватиметься відносинами «попит —
пропозиція». Але закласти збалансовані пропорції потрібно наперед,
використовуючи можливості централізованого планування, щоб процес
«заперечення» при переході до ринку проходив не так болісно.
2. Опорні точки виробництва
Отже, найперше нам потрібно визначитися: чого і скільки нам не
вистачає, які для того потрібні ресурси, з допомогою яких технологій можна
задовольнити потреби. Причому, орієнтуючись на перспективні товари, мало
заглядати лише в наш «споживчий кошик».
Потрібно було б заглянути в сусідські, щоб побачити там безліч
товарів, про наявність яких ми навіть не здогадуємось. І хоч, скажімо, ананаси
чи кухонні комбайни або водні лижі можна було відкласти на потім, більшість
позицій заявок торгівлі, соцзабезу, закладів охорони здоров'я, народної освіти
варто порівняти з кращими закордонними агалогами. Треба зробити ревізію

запасників науково-технічних і раціоналізаторських товариств, колективів
НДІ, додатків до дисертацій, полиць Комітету по винахідництву тощо.
Причому ті структури, які повинні були б мати подібні розробки, але
не спромоглися на період аналізу запропонувати конкурентоспроможну
продукцію (маються на увазі прикладні НДІ, різноманітні КБ і КТБ), повинні
бути негайно ліквідовані. Вже тільки це помітно вплинуло б на врівноваження
товарно-грошового балансу.
Зрозуміло, що охопити увагою всі потреби в товарах не вдасться.
Правда, цього робити й не слід. Важливо зайнятися найнеобхіднішим. Але
так, щоб, запустивши механізм виробництва, придатний для ринкової
економіки (про це дещо пізніше) на певній групі товарів, вдалося
«спровокувати» виготовлення всього переліку потрібних людям речей, але
вже без централізованого втручання. Це не означає, що слід запрограмовувати
всі варіанти розвитку виробництва товарів масового попиту. За сучасних умов
це просто неможливо.
Проте важливо закласти «опорні точки» такого виробництва. Вгадати
їх з допомогою ключових товарів, дислокації підприємств, сировинного
потенціалу, перспектив спеціалізації і кооперування. Наприклад,
виготовлення на продаж населенню сільськогосподарської мінітехніки
найкраще було б розгорнути в Харківському регіоні. А ключовим товаром для
цього послужили б мотоблоки. Створені нині управлінські структури і мають
зосереджувати свою увагу саме на таких «точках».
Чи є у нас потужності під нові товари? Так, є. Мало не на кожному
підприємстві є недовантажені підрозділи. Є цілі підприємства, потужності
яких не задіяні повністю, або ті, що їх пора перепрофілювати. Є цехи та заводи
оборонного комплексу, що після певної реконструкції могли б давати сучасну
продукцію на прилавок, Немало є довгобудів, що поглинули вже мільйони
карбованців. А тепер і їхні господарі, і автори проектів сумніваються, чи варто
було розпочинати те будівництво. Є неймовірних масштабів ремонтна
індустрія.
Не відкидається, звичайно, і нове будівництво. Таке, що могло б
становити близько п'ятої частини всіх витрат, пов'язаних з організацією
нового виробництва. Та щоб привести в дію вже існуючі ланки можливого
виробництва, примусити їх активно працювати на споживача, необхідні
надзвичайно сильні економічні стимули: пріоритетне кредитування, гнучка
система оподаткування, надання різноманітних фінансових та матеріальних
пільг.
Коли ми говоримо про ринкові відносини, про роздержавлення,
приватизацію і конкуренцію, то все це найперше повинно стосуватись сфери

споживчого виробництва та мережі послуг. Залежно від конкретних обставин
можна йти на акціонування підприємств, передачу їх в оренду з наступним
викупом, переведення на паї чи повний продаж.
Але важливо, щоб нові виробничі колективи скоріше ставали
юридичними особами, самостійно включалися в ринок. Вони не повинні знати
шлях до структур планово-розподільчої економіки, зв'язуватися планами,
фондами, лімітами. Навпаки, під них має створюватись ринкова
інфраструктура. Вона згодом перебере на себе і розподільчі функції структур
централізованої економіки. Новостворювані виробництва не повинні мати
вертикальних управлінських зв'язків. Всі питання має вирішувати трудовий
колектив.
3. Не заважати
Особливої підтримки потребує створення мережі товарно-сировинних бірж в Україні. Важливо, щоб підтримка ця найперше полягала в
простому — не заважати. Виявляється, що це не так просто, психологічно
непросто.
Ми виховані системою господарювання, за якою виробничник мав
основну мету — виконати план, здати продукцію... державі, щоб потім взяти з
її комори те, що потрібно. Тепер же усвідомлюємо, що державі продукція не
потрібна. їй потрібні кошти для соціального захисту тих, хто не в змозі про
себе подбати, та ресурси на оборону, охорону здоров'я, освіту, науку,
культуру і т. ін.
Звичка брати від держави спотворила нормальні людські якості:
відповідати за себе, за свою працю, шукати взаємовигідні варіанти, бути
господарем свого життя. Ті ж, хто займається розподілом, згори донизу
мимоволі перетворилися на комірників — від міністра до завідуючого
складом (хай вибачать ті, кого це не стосується), з різними за розміром
ключами, що, як відомо, не повинні скрипіти. І багато хто за цим «правилом»
слідкує найбільше.
За такої системи господарювання завжди всього не вистачатиме. Бо в
одному випадку ми «комірники». В іншому — жебраки. І міняємо свою
личину від бундючності до улесливості. Забуваючи, що людина має одне
єство, постійною ознакою якого повинна бути захищена правом і
матеріальним достатком доброзичлива людська гідність.
Зрозуміло, чому з такою упередженістю ми зустрічаємо брокера,
котрий пропонує... десятикратну ціну за зерно. Щоправда, гарантуючи і труби
за подібну ціну. Нам важко усвідомити, що то, можливо, і є справжня ціна. Що
її лише на біржі і встановити можна, якщо ми не користуємося марксовою

методикою визначення суспільно-необхідних витрат. І що біржа — не
посередницький спекулятивний «кооператив», а місце, де зустрічаються
потоки товарів. Місце загалом незалежне, хоч над ним за потреби легко можна
встановити і державний нагляд.
Так от, ці, найперше товарно-сировинні, біржі ми повинні створювати
негайно. Без них ринку не буде. Нехай діють вони поки що за межами обсягів
держзамовлення. Але нехай діють! Причому наші, українські біржі, Тоді
бюджет наш поповнюватиметься інтенсивніше, контроль над переливом
товарів буде надійнішим, не будуть ходити по лезу закону всі добросовісні
керівники підприємств. Адже тіньова економіка — не тільки те, що демонструється в кінодетективах. Вона, на жаль, у нас мало не вся має ознаки тіньової,
особливо останнім часом, при розвитку внутрішнього всюдисущого
«бартеру».
Схоже, що, захищаючи республіканський споживчий ринок і
заблокувавши біржові операції, уряд помилився. Місцеві біржові операції
повинні розвиватись. Не виключено, що саме через біржі уряду вдалося б
забезпечити потрібний обсяг заготівель зерна та й деякої іншої продукції у
нинішньому році. А на майбутнє — годі й говорити. Адже очевидною стає
необхідність різкого зниження розмірів держзамовлення до оптимального
мінімуму. «Розкріпачені» при тому товари повинні знайти найкоротші шляхи
до споживача.
Вони й повинні зустріти брокера, який живе з того, що купує і продає
товар, не криючись з цією операцією, витягуючи всю економіку з тіні на
світло, оцінюючи високо дефіцит і відмовляючись від нікому не потрібного
«нетовару». Йдеться, таким чином, про те, що частину функцій, які раніше
виконували Держплан, Держпостач, мають взяти на себе біржі. Сьогоднішній
розпад економічних зв'язків значною мірою пояснюється демонтажем та
зміною функцій деяких державних структур. їх потрібно замінити ринковими,
не відкладаючи це на завтра, бо можна взагалі запізнитись або може
виявитись, що місце зайняте.
Доводиться відводити так багато місця цьому, рівнозначному серед
інших, питанню реформи, бо без нього ми напевне не зможомо зробити
економіку нормальною. Зокрема, відвести в ній
належне найпочесніше місце тому, хто всіх годує — працівнику АПК,
хліборобу. Треба, до речі, сказати, що Україна, завоювавши своє місце в
союзному економічному просторі, не повинна упустити свій шанс,
створивши, можливо унікальну для світу, центральну біржу для товарів АПК,
потік яких має здатність в республіці постійно, надійно і вигідно
відновлюватись.

4. Як зв'язати кошти населення
Створення виробництв нового типу дасть змогу «зв'язати» кошти
населення. Бо тут найлегше проявляється інтерес господаря в його
можливості розпоряджатися результатами своєї праці.
Саме тому роздержавлення таких підприємств слід здійснювати
переважно через колективи, що вже працюють на цих підприємствах, або
будуть на них працювати (перекваліфіковуються чи беруть участь у
будівництві). Розраховувати на те, що придбання акції свого, припустимо,
металургійного комбінату докорінно змінить у працівника психологію
найманого робітника — марна справа. Акція, дивіденд для нього переважно
залишиться тільки іншою формою оплати праці.
А ось у члена невеликого колективу, продукція якого йде відразу на
прилавок, де і перевіряється кількість та якість його праці, — почуття
господаря стає суттю його виробничої діяльності, основним змістом життя.
Нас усіх, хто зазнав впливу знецінення грошей, безумовно, цікавить питання,
чи достатній простір приватизації споживчого виробництва для помітного
зміцнення грошової одиниці, для зменшення банківських знаків у
товарно-грошовому обігу.
Можна бути певним, — простір достатній. Більше того, з огляду на
наші потреби і з урахуванням структури економіки, цей простір практично
необмежений.
Не вдаючись до скрупульозного аналізу, порівняємо деякі сторони
нашого і західного виробництва. Всім на пам'яті листівки, котрі напередодні
референдуму 17 березня розповсюджувалися тими, хто виступав проти
Союзу. В них наводилися дані про потенціал України на світовому
економічному тлі по виробництву металу, вугілля, цементу на душу
населення. Якщо зробити таке порівняння і за показниками Союзу, картина не
дуже зміниться. До переліку додалися б тільки нафта, газ, електроенергія,
деякі природні запаси, засоби виробництва.
Проте, коли порівняти сукупний валовий продукт СРСР і США,
умовно вважаючи однаковим рахунок на карбованці і долари, то і тоді наші
обсяги продукту будуть у 5-6 разів меншими. (Це, між іншим, пояснює, чому
при визнаному військовому паритеті частка національного продукту на ВПК у
нас значно більша, ніж у американців).
Але названі види продукції разом зі сказаним в дужках
характеризують власне структуру економіки. Вони свідчать: те, що в нас
називається «групою А», зіставляється з відповідними показниками західних
країн.

Програємо ми в «групі Б», що якраз і працює на прилавок. Її важко
охопити
планами.
Неможливо
відрегулювати
централізовано,
простимулювати асортимент, кількість та якість продукції. Це ще одне
підтвердження того, що в споживчій сфері у нас непочатий край роботи, що
при продуманій переорієнтації виробництва у нас на багато десятиліть немає
загрози безробіття. Адже робочих місць і робочих рук для виробництва
споживчих товарів, для послуг населенню нам не вистачатиме ще довго.
З іншого боку, розглядаючи структуру економіки як комбінацію
великих, середніх і малих підприємств, ми також побачимо перекоси в
сторону великих. Це добре відомо. Та чим не потрібно займатися — це
розукрупненням великих підприємств (про що йдеться у Програмі спільних
дій). Потрібно до них додавати середні і малі, аби вийти на їх оптимальне
поєднання. Заодно слід зважити на типову помилку, що повторюється в
багатьох програмах, де роздержавлення і приватизація розглядається як умова
демонополізації.
Іншими словами, існуюче нині виробництво повинно стати базовою
складовою економіки, взявши на себе ті властиві вже їй вади, котрі існують і в
постіндустріальних країнах: більша частка державної власності, схильність до
концентрації та монополізму. При інтенсивному розвитку середніх і малих
підприємств, що працюють безпосередньо на задоволення потреб населення,
створених за участю і в значній мірі на кошти населення, вага нинішньої
«групи А» в структурі економіки буде послідовно зменшуватись.
5. Не в лоб, не руйнуючи...
Скоріше за все від уміння використати створений нині економічний
потенціал для прискореної структурної перебудови всієї виробничої сфери
залежатиме загальний успіх реформи економіки, пристосування її до
справжнього ринку.
Такий підхід дав би можливість роздержавлювати економіку не «в
лоб», не руйнуючи те, що нічим замінити, а поступовим «розчиненням»
державного сектора в роздержавленому (індивідуалізованому) за рахунок
нарощування темпів виробництва останнього.
На які ж обсяги додаткового виробництва у ближчі роки треба було б
орієнтуватися? Можна запропонувати таку схему розрахунків. Якщо в
попередні роки грошові надходження населення не покривались у республіці
товарами приблизно на 10 мільярдів карбованців, то в нових цінах дефіцит
становитиме 30-50 мільярдів. Додавши ще 20-40 мільярдів щорічного
приросту товарного попиту населення на 3-4 роки та близько 20 мільярдів на
виробництво засобів виробництва для нових і реконструйованих підприємств,

вийдемо на потужність нового виробництва — в 100-130 мільярдів
карбованців.
Це орієнтир для первинних розрахунків. Виходячи з цього, неважко
підрахувати обсяги капіталовкладень, вартість основних засобів виробництва,
суми цінних паперів. То і будуть вихідні дані для конкретного планування
(так-так: планування) реформи. В тому числі для визначення джерел
фінансування, пропорцій державної, колективної та індивідуальної власності,
потреби в закордонних інвестиціях.
Республіка стоїть перед необхідністю протягом 10 років збільшити
обсяги виробництва споживчих товарів та послуг в 4-6 разів. Це надзвичайно
вискоий темп. Але при структурних змінах в існуючій економіці він
можливий. Такий темп дозволить підтверджувати реальність позитивних
змін, зберігати громадську стабільність, увійти через 12-15 років в коло
розвинених процвітаючих країн.
Необхідність планування реформи, про яке ми згадували вище,
випливає хоч би з того, що ми повинні правильно зорієнтуватися щодо
пріоритетів та дислокації нових виробництв. Серед пріоритетних напрямів,
безумовно, мають бути переробка сільськогосподарської продукції
(харчування, шкіряне і хутряне виробництво, переробка льону), розвиток
легкої промисловості, випуск будівельних матеріалів, побутової техніки,
автомобілів, засобів інформатики.
А дислокація виробництва в Україні має особливе значення, якщо
зважити на перспективу скорочення вуглевидобутку, конверсію, міграцію
населення, демографію в сільській місцевості.
Все це різнопланові обставини. Та спільне для них — потреба подбати
про зайнятість населення тепер і в майбутньому. Орієнтація на малі і середні
підприємства та «індивідуалів» дає змогу гнучко реагувати на ці обставини,
тим більше що ініціатива у розширенні саме такого виробництва повинна бути
за місцевими органами. Водночас функції управління на державному рівні
повинні зосереджуватися на балансах ресурсів і сприянні виробництву через
прогнозування, цінову, податкову, кредитну політику.
6. Українським грошам — бути!
Республіканська програма виходу з кризи, природно, приділяє
серйозну увагу фінансовому боку реформи. Тому варто висловити деякі
міркування з цього приводу. Держава буде вимушена у перехідний до ринку
період суворо стежити за цінами, відпускаючи їх лише при появі справжньої
конкуренції на ту чи іншу продукцію.
Так само уважно доведеться стежити за збутом нової продукції, з
допомогою податкових пільг та інших заходів стимулюючи продаж її саме на

території республіки. В цілому ж турбота уряду про бюджет повинна
виявлятись через сприяння прибутковості виробництва. А для того слід
видозмінити деякі функції Мінфіну та податкової інспекції.
Потребам власного виробництва слід буде підпорядкувати
імпортно-експортні операції, щоб протягом п'яти- семи років привести баланс
цих операцій у структурну відповідність (технології, товари масового вжитку,
сировина та.ін.). Програма спільних дій Союзу і республік передбачає
самостійність республік у зовнішньоекономічній діяльності. Треба зробити
таку самостійність справжньою, думаючи не лише про сьогоднішні біди, а й
дбаючи про наступні покоління. Взагалі кроки до інтеграції в структуру
світового господарства повинні бути набагато енергійнішими. Бо вона — не
лише мета, а й засіб розвитку ефективного ринку.
Не зайвим було б створення фонду реконструкції виробництва.
За рахунок чого? За рахунок частки бюджетних коштів. Виручки від
реалізації цінних паперів. Частини прибутку від біржових операцій. Економії
від скорочення інвестицій у розширення сировинних галузей всієї можливої
зарубіжної допомоги. З цього фонду можна було б стимулювати пріоритетні
напрями виробництва, формуючи (з умовою повернення протягом 10-15
років) очатковий капітал найбільш необхідних підприємств, готуючи оди
кадри, зокрема і за кордоном.
Ситуація на легальному і «чорному» ринку підтверджує южливість
організації народних будов з фінансуванням «живими» грішми населення і в
такий же спосіб оплати матеріалів, обладнання, праці будівельників. Це б дало
можливість швидко ввести нові потужності для, скажімо, випуску легкових
автомобілів, холодильників, іншої побутової техніки, будівельних матеріалів.
Позичені в такий спосіб гроші повернулися б кредиторам готовою
продукцією.
Певна річ, і названі пропозиції, і вся республіканська Програма
стануть реальними при надійному захисті внутрішнього ринку. І виняткова
роль у цій справі належала б грошовій реформі. Ситуація в республіці і Союзі
розвивається таким чином, що без власної валюти нам, скоріше всього, не
обійтись. Не погоджуючись зі змістом проектів документів стосовно
українських грошей, що їх наприкінці третьої сесії вносила група депутатів (в
цій справі не можна поспішати, Маркс посилався на досвід фінансистів:
«Навіть кохання не залишало стільки людей у дурнях, як бажання зайнятися
грошовими відносинами»), хотів би підтримати концепцію поступового
введення українських грошей, використовуючи їх паралельний обіг з
нинішнім карбованцем.

Концепція розроблена добрим знавцем цієї справи професором А.
Гальчинським. Вона публікувалася в республіканській і союзній пресі.
Одержала схвальні оцінки. Головне, що вона не блокує товарно-грошовий
обіг в економічному просторі Союзу і в той же час захищає і стимулює
внутрішній ринок. До її реалізації варто було б повернутися найближчим
часом.
7. Кожний день брати на облік
Час, до речі, теж стає надзичайно важливим фактором реформи.
Вважаю, що пройти шлях від визначення потреби в товарах до
зведення балансу ресурсів і складання загального плану реформи виробництва
можна було б за два-три місяці. Ще три-п'ять місяців потрібно було б для
випуску і реалізації цінних паперів, створення фондових бірж. То був би і
період нагромадження первинного капіталу. В цей же час ставали б на ноги
товарно-сировинні біржі. їх кількість згодом скоротиться.
Приблизно через рік можна було б розпочинати поширення функцій
ринкової інфраструктури на систему планового розподілу. Хоч зовсім вона не
відімре. Бо і в країнах з розвинутою ринковою економікою пряме
кооперування, планові засади посідають чільне місце.
Кілька місяців знадобилося б для підготовки законів, зокрема
антимонопольного спрямування. Півроку — на формування нових трудових
колективів. Паралельно перекваліфіковуватимуться кадри. Готуватимуться
спеціалісти для роботи в умовах ринку. Протягом року слід буде змінити
податкову політику, водночас роздержавлюючи існуюче виробництво.
Тобто весь поворот до справжньої реформи виробництва можна
здійснити менш як за рік. А взагалі соціально переорієнтувати економіку
вдалося б за п'ятирічку.
8. «Ізми» і приватизація
Звичайно, полегшення ситуації стане відчутним вже при масовому
продажу цінних паперів, котрі для більшості людей тривалий час ще
залишатимуться не більше, як запасом про «чорний день».
Але мусимо бути абсолютно відвертими з жителями України. Щоб їм
жилося краще, треба не тільки виготовляти більше товарів і створити
можливості заробляти на них. Треба знайти механізм залучення тих коштів до
республіканських фондів нагромадження. І в тому є певна вимушена
несправедливість. Бо більшість населення живе від зарплати до зарплати. А
незначна його частина реформою цікавиться мало, оскільки процвітає поза
соціально-економічними формаціями. Вона байдужа до будь-яких «ізмів».
Свій вона вже збудувала.

Слід признатися, що експропріацією ми не відберемо нечесно надбане
багатство. Частково справі могла б зарадити розумно проведена реформа
грошей. Але тільки частково. Правда полягає в тому, що приватизація
основних засобів приведе до різкішого матеріального розшарування.
Хто має багато сьогодні, завтра матиме ще більше.
Хто сьогодні приховує свою калитку, завтра, «відмивши» її через
цінні папери, буде нею пишатися.
Це буде інша якість суспільства, нові відносини в ньому, незвичні
цінності. Доведеться ще пройти певний шлях до усвідомлення цієї якості. Бо
при досить високій грамотності нашого суспільства культури загальної та
економічної в ньому не вистачає. То видно в рудиментах панства, купецьких
замашок, лакейства, що є в нас і сьогодні, Завтра вони розів'ються на іншій
матеріальній і соціальній основі. А чи стане чортополох квітами?
Щоб все-таки пригальмувати перелив нечесних грошей в капітал
новостворюваного виробництва і гарантувати справедливіше користування
його результатами, потрібне активне правове, кредитне та адміністративне
регулювання цього процесу з боку держави. Нам не уникнути при переході до
ринку майнової диференціації населення. Але мусимо зробити все, щоб
співвласниками або власниками капіталу ставали ті, хто справді докладає до
нього свої руки і розум.
Найперше — трудові колективи діючих і новостворених виробництв,
їх пенсіонери.
Тоді й буде у нас форма приватнотрудової власності, за конституювання якої боролися на сесії депутати-комуністи. Треба, щоб вона стала
переважаючою у відносинах власності. І це теж буде характерною
відмінністю нашої економіки від тієї, що виросла з ринку.
Слід було б зважити на досвід сусідів — недавніх членів РЕВ. В
Чехо-Словаччині, наприклад, обережно, продумано ставляться до
приватизації засобів виробництва. Хоч у них і робота ця розпочата раніше, і
концентрація не набула наших масштабів. Та вже перші кроки
роздержавлення виявили юридичні «накладки», соціальні втрати, різкий спад
промислового виробництва. Помилки будуть і в нас. Але хотілося б, щоб їх
було менше. Можливо, рух до ринку через розвиток споживчої сфери
виробництва і його роздержавлення допоміг би уникнути небажаних
наслідків.
9. Позиція, перспективи, орієнтири
Успіх перехідного періоду залежить від багатьох умов. Про одну з них
— захист внутрішнього ринку з допомогою власних грошей республіки —

вже йшлося. Серед інших на перше місце виходить зміцнення всіх ланок
виконавчої влади. Обрання Президента, реалізація його повноважень — один
з кроків у цьому напрямі.
При Президенті республіки варто було б створити Раду реформи
економіки з участю членів Кабінету Міністрів і спеціалістів його органів. У
перспективі Рада могла б перетворитися в Міністерство економіки, яке
увібрало б усі (чи більшість) нинішніх структур товарного виробництва і
реалізації. Діючі міністерства виробничого напряму самі себе не ліквідують. З
наповненням ринку товарами і товарною конвертованістю грошей функції
цього міністерства видозміняться в бік економічного сприяння виробництву
та науково-технічного прогресу. Лише після цього можна буде говорити про
початок ринкової економіки.
Здійснення реформи в Україні вимагає повної ясності щодо
суверенітету, зокрема економічної самостійності. Тому недомовки, напівтони
щодо Союзного договору повинні відійти в минуле.
Наша позиція мусить бути чіткою і захищеною у документі, котрий би
на реальну основу поставив нашу Декларацію, її принципи. Зволікання у
цьому призведе лише до збитків і до втрати маневру, що вже спостерігається в
порівнянні діяльності російських та українських бірж, в бюджеті та здійсненні
соціальної політики.
У той же час сумнівною здається позиція наших учасників
новоогарьовського процесу щодо відмови від спільної, міжреспубліканської
власності. Безумовно, це надзвичайно складне питання. Але обходити його
ніяк не можна. Адже протягом кількох десятиріч ми вкладали свої капітали в
створення, скажімо, енергетично-паливної індустрії на сході країни, у
розвиток лісорозробок, транспорту, продуктопроводів. Все те годилося б
врахувати в механізмі нових економічних відносин.
Підсумовуючи сказане, хотілося б повторити висновки, що могли б
стати орієнтирами у перехідний період:
— реформу розпочинати не з розподілу, а з виробництва;
— зберегти існуючий виробничий потенціал, він повинен стати
кістяком для нової соціально зорієнтованої економіки;
— не поспішати з роздержавленням, приватизацією техно-полісів.
Роздержавлення дасть найбільший ефект у сфері виробництва споживчих
товарів та надання послуг;
— реформування
проводити планово, так, щоб держава
підтримувала ініціативних людей політично, законодавчо та економічно;
— сприяти створенню і функціонуванню товарно-сировинних і
фондових бірж;

готувати кадри;
— зробити пріоритетним суб'єктом ринку трудовий колектив.
Останній висновок має і суспільно-політичне значення. Він, за
змістом своїм, міг би стати генератором усієї реформи економіки. Адже такий
суб'єкт економіки — завод, шахта, будова, колгосп — у нас є. Якщо його
поставити в нормальні умови ринку, він не тільки швидко змінить ситуацію на
краще, а зміниться й сам. Зникне необхідність впроваджувати в ньому
силоміць прогресивні технології та організацію праці, диригувати
асортиментом, якістю, ціною...
Колектив сам прагнутиме прогресу, сам за потреби змінить виробничі
відносини, відносини власності. Тільки все це слід робити зважено. З
розрахунком, з повагою до того, що маємо. Потрібні для цього елементи
планових засад ми знаходимо в республіканській програмі реформи. Це теж її
перевага.
Однак наївно сподіватись, що створення ринкових передумов в
суспільстві, кілька поколінь якого жило і виховувалось на принципах
централізованого планування та державного управління виробництвом, стане
підняттям своєрідної заставки у морі ініціативи. І вона, ініціатива, поллється
прямо на робоче колесо перебудови, на благо всіх.
Що це не так, люди могли б переконатися протягом останніх років.
Ми повинні використати існуючі у нас виробничі структури і елементи
державного регулювання, до яких вільний ринок прийшов еволюційно, щоб
створення нового йшло, не від нуля після руйнації існуючого, а розвиваючи
створене до нових потреб, пристосовуючи до нових умов.
Хто знає, можливо, нинішня наша непристосованість до ринку ще
обернеться перевагою. Особливість ситуації в республіці полягає в тому, що
початковий капітал при включенні
ринкових механізмів можливий у переважній своїй частині як
груповий. Поєднання цієї особливості з колективістською психологією
значної частини населення може дати прекрасні результати.
(Гонорар за цю публікацію прошу переказати у Фзнд солідарності з
«Радянською Україною» для передплати газети ветеранам війни і праці,
людям, які постраждали від чорнобильської катастрофи).
—

ЦК КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
т. ГУРЕНКУ С.І.
(квітень 1991)
Шановний Станіславе Івановичу!
Напередодні розгляду на сесії проекту Союзного договору і концепції
Конституції вважаю за потрібне зважити на деякі обставини.
Сьогодні, коли після референдуму в суспільну свідомість привнесена
ідея співдружності, пізно сперечатися: правильно це зроблено чи ні. Фактом
стала вищість опитування перед референдумом. Не за абсолютним числом
голосів «за», а за значенням явища. Декларована раніше ідея суверенності
стала набирати конкретного (політичного) змісту.
Очевидно, що ті, хто спробує в такій ситуації давати тверезіші оцінки
акції 1 7 березня, мимоволі будуть віднесені в табір недругів України і вийти з
нього без втрат навряд чи вдасться. Важливо, проте, що популяризація ідеї
суверенності офіційними державними особами своєрідно нейтралізує
політичну нестабільність, безпорядки, різке підвищення роздрібних цін.
Підсумки квітневого Пленуму ЦК КПРС теж дозволяють досить широко
трактувати позицію ЦК щодо суверенності.
В таких умовах перед Компартією України в черговий раз постає
завдання вибору стратегії і тактики дій. Хотів би висловити з цього приводу
такі міркування.
Про перспективні завдання.
Очевидно, для партії настав момент заявити про забезпечення
реального суверенітету України як про одну з програмних цілей. Об"єктивних
підстав для цього є принаймні декілька.
По-перше, розлад економіки, криза державного устрою дійшли в
країні до такої межі, а центральні органи настільки скомпрометовані, що
спроби витягнути з кризи Союз як єдину систему довіри не викликатимуть і до
успіху не приведуть. Схоже, що координація такого виходу суб'єктами Союзу
самостійно стала єдиною можливістю досягти повороту хоч би в економіці,
стала умовою часткової реабілітації Центру.
По-друге, перехід до ринку передбачає розширення незалежності
кожного трудового колективу. Відносини держави з виробництвом все більше
будуватимуться через механізми бюджету при неухильному зростанні ролі
місцевих бюджетів.
Це вимагає підпорядкування всіх підприємств, що розміщені в
Україні, під її юрисдикцію.

По-третє, союзний уряд, схоже, згоден робити практичні кроки для
забезпечення економічної суверенності республік, зокрема в найскладнішій її
частині — фінансовій. Приклад України в цьому відношенні зміцнив би її
авторитет у Союзі. Крім того, для її економіки вигідніше першою вдатися до
локалізації і захисту товарно-грошового обігу в межах своєї території.
По-четверте, слід використати політичний аспект, пов'язаний з
кількома документами ЦК Компартії України та з'їзду партії, котрі
А-осуються проблем суверенітету і, що особливо важливо, з'явилися вони
задовго до проголошення цих ідей опозиційними партії силами.
Обгрунтувавши «місточок» між попередніми заявами та нинішньою
позицією, можна нейтралізувати конкретними аргументами напади нових
політиків на партію, зміцнити тим самим її вплив на пізні верстви населення.
Все це — не розвал союзної державності, а її зміцнення на якісно
іншій основі, при якій міцність Союзу визначатиметься міцністю його
суб'єктів, а не навпаки. Такі кроки комуністів України не «варіант
Бразаускаса», бо ми не входимо в протиріччя з іншими суб'єктами Союзу, не
відмовляємося від програмних цілей парії, від найтісніших контактів з
комуністами за межами республіки.
Орієнтацію на суверенітет можна було б поєднати з підготовкою
Програми Компартії України, тим більше що прийняття Статуту вже стало
незаперечним доказом щодо намірів комуністів республіки. Ці обставини
вигідно систематично підкреслювати.
Тобто стратегією партійної роботи в цьому напрямі можна було б
виразити гаслом «Наповнити принципи суверенітету реальним змістом».
Про тактику, першочергові кроки.
Особливість їх полягає в терміновості. Найближчим часом Верховна
Рада розглядатиме проект Союзного договору. Було б дуже доречно до цього
ще раз на засіданні Політбюро ЦК розглянути питання про позицію щодо
змісту цього документа, оскільки в позиції потрібні деякі уточнення.
Якби знайомлячі сесію Верховної Ради з ходом підготовки проекту
Договору, Л.М. Кравчук послався на згадане обговорення, підкресливши в
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даному разі свою причетність до керівного органу партії, то це сприйнято
було б населенням як надзвичайно важливий крок до консолідації суспільства,
як вияв поваги до партії і, що тепер необхідно, як доказ помилковості
висновків про розходження позицій ЦК і Верховної Ради в питаннях
принципового значення.
Було б також доречно, щоб на першому засіданні при обговоренні
проекту Союзного договору після декількох виступів було надане слово Вам

для підтвердження позиції ЦК щодо ключових питань: власності,
повноважень, державного устрою. Це дало б змогу посилатись на Ваш виступ
при подальшому розгортанні дискусії.
Наступним кроком в цьому напрямі була б підготфка і активна участь
в обговоренні концепції і змісту Конституції. Окрім суперечок, пов'язаних з
багатьма її статтями, для комуністів важливо зберегти в ній тезу про
соціалістичний вибір, як намір збудувати основане на праці суспільство
соціальної справедливості. Дискусія навколо цього питання має більше
значення, ніж політичне протистояння нинішнього періоду. Не заперечуючи
саме цього значення ("хто кого" сьогодні), потрібно орієнтуватись на
майбутнє. Відмовитись від ідеї в критичний період — означатиме не просто
програти в конкретній політичній ситуації, а й відмовитись від основної мети
партії, тобто поставити партію поза суспільством.
За збереження згаданої тези боротьба буде напруженою, але її не
можна програти, бо вона ключова. Через це варто продумати способи, котрі
дозволили б намір реалізувати. Перспективним здається обговорення цього
питання в парі з назвою держави.
Схема аргументації в такому разі виглядає так: назва держави не
повинна містити політичного підтексту чи навіть «рорми державного устрою.
Все це (в т.ч. і соціалістичний вибір) можна було б помістити в преамбулі
Конституції, а назву зробив^ короткою і на всі часи однаковою, як вона і
відома у світі: Україна.
Якби з такою пропозицією на початку обговорення виступив керівник
партії, це дало б винятковий ефект раї/говістю і авторством. Заперечити
після цього проти головної для нас тези було б незручно, неетично.
Не виключено, що під час обговорення Конституції виникне ідея
президентства. Безумовно, з самого цочатку обговорення цього питання
існуватиме його підтекст: а хто персонально може бути президентом? З
достатньою певністю кожна сказати, що в республіці реально на цю посаду
претендують лише дві особи. Добре, що вони представляють одну партію, але
недопустиме їх одночасне балотування на цю посаду. Інтереси партії, всього
суспільства вимагають, щоб голоси між ними не розділялись, щоб президент
був обраний за один тур. В противному разі партійний актив потрапить в
невигідну ситуацію, а президентом стане третя особа.
Враховуючи таку особливість цього питання, виникає настійна
потреба ще до офіційних акцій з приводу президентства домовитися двом
претендентам про конкретний єдиний вибір.

Сам факт такого підходу до вирішення ключового питання влади
додав би авторитету партії, зміцнив би її позиції на майбутнє.
Чому в нинішній момент потрібні були б названі кроки?
Одна з причин полягає в необхідності стабілізувати політичну
ситуацію в суспільстві. Процеси демократизації, гласності, поширення
політичного плюралізму потребують надійних амортизаторів, їх роДь
сьогодні під силу лише Комуністичній партії. За своєю ініціативою партія
відійшла від владних функцій, але її представники фактично забезпечують її
керівну роль. Якщо ж в структурах державшої влади представники партії
будуть витіснені тепер, існує небезпека надзвичайного прискорення цілком
певних суспільних процесів, котрі можуть завершитися трагічно для народу і,
безсумнівно, рагічно для комуністів. Тепер навіть серед наших опонентів є
кемало тверезих політиків, котрі розуміють, що зміна ситуації надто
швидкими темпами приведе до такої радикалізації дій, що вони можуть стати
неконтрольованими з будь-якого боку.
Все ці має надзвичайне значення для підготовки до наступних
виборів. Розуміти можна (напевне і слід) так: якщо ми сьогодні будемо діяти
грамотно, продумано, то на виборах виграємо. Виграємо, крім трго, час, а це
означає, що партія сприятиме розвитку неконфронтуї чого плюралізму, в
такому разі вона зможе назавжди зберігти за собою роль найвпливовішої
політичної сили в суспільстві.
Іншими словами, стратегічна мета виправдовує деякі компромісні,
можливо навіть непопулярні, кроки їх потрібно зробити обов'язково.
І ще декілька зауважень.
Успіх нашої справи можливий за двох умов, коли в діях будуть
присутні елементи раптовості і узгодженості. Дозволю собі образне
порівняння. Коли у великому господарстві пожежа і потрібно рятувати
живність, вихід єдиний — осідлати коня і привести масу тварин в рух за
вожаком. Напрям може бути будь-яким, згодом його вдасться вирівняти так,
як це буде краще для всіх. Нехтуючи некоректністю порівняння, визнаємо, що
ситуація в суспільстві в теперішній період схожа на згадану аналогію.
Виграє той, хто першим 1виявить
ініціативу. Зволікання тут
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недопустиме.
Турбуючись про консолідацію населення України, було б не зайвим
звернутися з пропозицією до керівництва Руху розпочати діалог з усього кола
проблем, що стоять сьогодні перед суспільством. Навіть якщо керівники нової
політичної організації не зроблять зустрічних кроків, бажання комуністів буде
проголошене, значить, ініціативні дії заради злагоди і громадського спокою

будуть за партією. При цьому варто врахувати, що частина керівників Руху не
поділяє конфронтаційного курсу їхнього з'їзду, а лозунги і «технологія» їхньої
першотравневої демонстрації ще раз переконують, що радикали відсовують в
бік засновників Руху.
Є підстави сподіватися, що ініціатива комуністів могла б стати
причиною дискусії в Русі, сприяла б поглибленню протиріч між його
радикальним крилом і поміркованими.
Нарешті, виникає запитання: чому я звертаюся з такими
пропозиціями? Справа в тому, що на ідеї суверенності комуністи у Верховній
Раді єдності уже не матимуть. Якщо ж розмежування під час обговорення
проекту Союзного договору та Конституції поглибиться, то єдності більше не
буде і в інших питаннях. Це буде поразка більшості, наслідки якої боляче
позначається на авторитеті партії взагалі, зробить надзвичайно
проблематичним успіх на наступних виборах. Ця обставина серйозніша, ніж
здаєтеся на перший погляд. Крім поразки партії можна очікувати, що ніхто з
теперішніх комуністів-керівників Верховної Ради не вбереже за собою
нинішніх обов'язків. Політика зміниться діаметрально, може завершитися
жорстоким протистоянням з Центром та всередині республіки.
Прошу зважити на ці пропозиції.
О. Мороз, народний депутат України

ЗАПИСКА В ПРЕЗИДІЮ ПЛЕНУМУ ЦК КПУ
(літо 1991)
Треба знайти точну відповідь на головне питання: чи хоче єдності дій
керівництво партії і якщо хоче, то яких дій?
Щоб відповісти на це питання, потрібно проаналізувати бодай три
групи обставин, подій, матеріалів.
Перша — матеріали останнього пленуму ЦК КПРС, зміст проекту
Програми партії та інших документів.
Друга — послідовність дій керівництва партії з 1985 року щодо
організаційних принципів її діяльності та участі в перебудові.
Третя. Практика. Наслідки реалізації перебудовчих намірів в
політичній сфері, державному будівництві та економіці.
Мабуть, третя група питань має бути основною. Не лише тому, що
практика — критерій істини. Та істина, що цікавить нас, має вужче значення,
ніж вислід всієї практики. Бо нас цікавить джерело пов'язаних з життям партії
явищ, а не весь їх безконечний ряд.
А ще, забігаючи наперед, мусимо брати в розрахунок, що коли центр
не хоче єдності суб'єктів і єдності їх дій, то з позиції суб'єкта, не байдужого до
цієї проблеми, можливі лише два варіанти:
— змінити центр, що взагалі нереально в умовах нерівно- значності
(за якістю і намірами) суб'єктів;
— дистанціюватися від центру, щоб зберегти власну структуру,
забезпечити розвиток у вибраному напрямі, щоб передбачити маневр для
забезпечення єдності на іншій основі.

«БУДЕТ АВТОРИТЕТ — БУДЕТ И ВЛАСТЬ...»
("Киевский вестник".— 2 6 июля 1991)
В далеко не переполненном зале политехнического института «с
подачи» новосозданной организации «Гражданская инициатива» проходила
встреча с народными депутатами Украины. Задуманная как обмен мнениями
депутатов об экономике и проблемах суверенитета. Причем депутатов из
парламентского большинства и оппозиции на фоне, точнее с участием,
предствителей коллектива института.
К сожалению, как мыслилось, не получилось (хотя до последнего
времени не оставляет сомнение, что именно так, как случилось, и было
задумано, правда, верю, извините за каламбур, не по инициативе
«Гражданской инициативы»).
Так было задумано, ибо вместо одинакового количества
представителей оппонирующих групп парламента, от большинства, как и
договорились, пришли три депутата, а от оппозиции — около десяти. И в зале
сидели, за небольшим исключением, те, кто в последние годы и месяцы
создает шумовой фон на «демократических» митингах в Киеве. Немало среди
них было знакомых, которые с 15 мая прошлого года едва ли не ежедневно,
как на работу, ходили к Верховному Совету служить «землей» для новоявленных «Антеев».
Неудивительно поэтому, что тема дискуссии была забыта, вопреки
всем стараниям ведущего, задуманное превратилось в однопартийный,
имеется ввиду антикоммунистический, митинг.
Об этом не стоило бы рассказывать, если бы не проявилась там
характерная для темы, затронутой в «КВ», деталь. Реакция на слова депутатов,
реплики, содержание вопросов, устных и особенно письменных
свидетельствовали, что для определенной части людей вопроса «Долго ли
будут коммунисты у власти?» не существует. Он для них решен. Такое же
разумение приходится наблюдать среди антикоммунистической элиты, хотя
там оно выражено в пристойной форме, интеллектуально окрашено, а не
проявляется так зоологически, на кухонном лексиконе и с такой же аргументацией.
То действо организованной аудитории вызвало смесь неприязни и
сочувствия, особенно когда видно было, что многим из его участников нужно
переступать через свое достоинство, выходить за пределы обыкновенной
порядочности.
— Вы хотите жить в правовом государстве? — спрашиваю после
четырехчасовой дискусии молодую женщину.
— Разумеется.

Почему же вы не давали говорить одному из сильнейших юристов
Украины — A.B. Корнееву? Он ведь даже не входит в парламентское
большинство. Единственная причина — коммунист...
Причина острой реакции — в общественном подсознании. Даже не в
промахах, ошибках партии. Нет. Просто коммунисты у власти. А в любом
обществе в сознании анализируются действия власти, а в подсознании живет
ее неприятие. Наслаиваясь на объективную почву (нехватки, замалчивания
важных фактов, проявления несправедлвости), подсознательное усиливается,
выходит на первый план. Тогда достаточно зажигательного к месту слова,
удобного примера и повода, чтобы часть общества (среди которой - и
убежденные в правильности своих намерений, и скрывающие истинные
мотивы, и те, кто просто «за компанию») откровенно выступила против
власти и приближенных к ней политических сил. Имея кратчайший путь к
сознанию масс, эта часть общества при благоприятных обстоятельствах
может достичь успеха.
Таким образом, утрату власти коммунистами не следует
рассматривать как невозможное. Они, собственно, не имеют ее и сегодня, если
брать во внимание только политический аспект. Наличие коммунистов в
большинстве государственных структур еще не означает политической
власти, так как их идеология уже перестала быть официальной идеологией
этих структур, а кадры в них расставляются не по воле партийных комитетов.
...Антикоммунистам этого мало. Поэтому очевидные факты не
замечаются, атака ими ведется с ходу, так как ее результатом могло бы стать
устранение коммунистов со всех ключевых (и не только ключевых) позиций.
В этом, между прочим, заключается грубая ошибка новых политиков. Точно
это подметил Б. Новиков
— спешка не дает гарантии успеха, но позволяет распознать
истинные намерения оппозиции, выявить ее органическую структуру,
проанализировать содержание и силу'ее аргументов.
Можно считать, что на первый план сегодня выходит фактор времени.
Это чувствуют лидеры новых сил, потому и спешат. Ибо когда главное
действующее лицо в политическом спектакле — народ — успеет разобраться,
что к чему, тогда их перспективы станут иллюзорными.
Поспешность не позволяет анализировать приемы и методы борьбы.
А они, оказывается, устаревшие. В партии коммунистов хватает недостатков,
не вынесенных на всеобщее обозрение. Но обработать их критикам, похоже,
не хватает времени. Да и на привычную аудиторию легче влиять с помощью
штампованных, проверенных в течение последних лет средств. «Высокая»
зарплата, спецпривилегии, коррумпированность, другие «льготы» и сегодня
—

повторяются в различных аудиториях, хотя в эти аргументы мало верят и
провозглашающие их. Собственно, это были аргументы против партаппарата.
Но поскольку фронт борьбы сегодня распространяется на всю партию, в ход
пошли «деполитизация», «департизация», «национализция имущества
КПСС» и проч.
Любопытно, что наибольшую активность в этом отношении
проявляют бывшие единопартийцы, из тех, кто хочет доказать свою давнюю и
нынешнюю «р-р-революционность», способность послужить (наконец-то!)
народу. В их громких претензиях к структурам партии слышится не столько
способность к созиданию будущего, сколько страх за то, что в том будущем их
не признают «своими». Право, господа бывшие товарищи, мы же строим
плюралистическое общество, не набирайте на себя лиших грехов! Их у вас и
без того хватает, так как если бы ранее в партии вы были настоящими
коммунистами, ее авторитет не пошатнулся бы, страна жила бы куда лучше и
перестройка осуществлялась бы иначе.
Сегодня кое-кто повторяет почти сто лет известный, практикой
отброшенный тезис, что «партия — для граждан, профсоюзы — для
производства». Не разъясняется при этом, что делать людям, не умеющим
делить свою гражданскую и производственную сущность и имеющим рядом
единомышленников, которые не могут стоять в стороне от общих интересов.
Тот, кто хоть когда-нибудь пробовал (тем более на общественных
началах) заниматься общественными делами, кому удалось почувствовать
благодарность людей, отдачу от своих хлопот, тот никогда не выставит
требования о «департизации». Речь здесь идет даже не о коммунистах. Любая
партия может создавать свои ячейки в трудовых коллективах, при одном лишь
условии — не вредить коллективу. В такой цлоскости и надо ставить вопрос: а
можно ли привести примеры, когда бы партком принял решение или
действовал во зло коллективу, причинял ему вред? Вряд ли такие примеры
найдутся. Поэтому вполне естественно было читать поздравления В.М.
Черноволу в связи с избранием его председателем Львовского областного
Совета. Приветствия подписывались руководителями предприятий,
председателями профкомов и председателями... «первичек» Руха. Это
абсолютно нормальное явление, оно еще раз подтверждает, что
деполитизации и департизации не существует. Просто «де» здесь неуместно, в
жизни оно меняется на «пере», независимо от того, о каких структурах
общества идет речь: производственных коллективах, школах, вузах, Советах...
Если приведенные соображения кажутся неубедительными,
посмотрим на село среднего размера, с обычным колхозом, школой,
магазином-"лавкой", где среди населения больше половины пенсионеров. Как

удалить там с производства партийную организацию: собрания проводить в
соседнем селе, темы бесед искать всемирнозначимые, тогда как вся система
сельской жизни нанизана на производство? Ответ возможен только один —
полностью ликвидировать парторганизацию. Тогда и надо об этом откровенно
говорить, хотя это уже совсем другая тема.
Когда же в пылу политической борьбы вклинивается тезис о
национализации имущества КПСС, да еще с эпитетами «награбленное»,
«миллиардные средства» и т.п., не хочется отсылать сторонников этого тезиса
к не раз опубликованным данным о собственности партии, Я бы хотел, чтобы
они приехали в мой Таращанский район, посмотрели помещение райкома
партии (это, собственно, и все имущество) и объяснили — кому застит эта
двухэтажная хата, в которой партийцы занимают половину комнат? Другими
словами, идея национализации имущества не что иное, как стремление с
помощью общественности задушить организации коммунистов. Но в этом
скрывается угроза и для других политических организаций. Ведь тот же Рух
пользуется в районе и помещениями районо, и домами культуры. Почему? Да
потому, что его активисты там работают. И на здоровье!
Политический плюрализм заключается в возможности каждому
гражданину, каждой политической организации свободно выражать свою
позицию, подбирать себе сторонников там, где удобно, не ущемляя интересов
общего дела, права отдельного коллектива или гражданина. Настоящий
плюрализм не использует отрицательных местоимений, он допускает борьбу
идей, но нельзя же лишать права отдельного человека на идею. Пока мы не
преодолеем в себе искушение за общим столом так двигать локтями, чтобы
инакомыслящим становилось там нестерпимо, до тех пор о гражданском
обществе, правовом государстве не стоит и говорить.
Удержатся или нет коммунисты у власти — это, похоже, зависит
от самих коммунистов, так как не Рух или другие политические силы в свое
время подрывали их авторитет. Они его подрывали сами. Но больше всего
здесь надо бояться поверхностных, облегченных оценок. А кроме того, надо
еще посмотреть, о чем именно, о каком авторитете идет речь. Так как, если
дело касается общих изъянов системы, упреков не заслуживает подавляющее
большинство коммунистов, даже если они работали или работают в аппарате.
Система построена была так: централизованная, конусоподобная жесткая
конструкция, где функция «винтика» была определена каждому, независимо
от того, коммунист он или нет. Вспомним, еще несколько лет назад предметом
критики отовсюду были несвойственные партии функции, ее огосударствление. Сегодня эта критика угасла, так как партия сама от этих функций
отказалась, а во-вторых, оказалось, что в той самой системе только она и

могла с ними справиться. Отказ ее от управленческих функций расстроил
хозяйственные (и не только) связи, больно задел людей. Нужно в корне
переработать систему, и партия тому не помеха. Но это не такое простое дело,
браться за него надо вместе, а не подменять дело поиском виновных, поиском
врагов.
Судьба Компартии республики и ее роль в обществе в значительной
мере будет зависеть от ее места в процессе обретения Украиной настоящего
суверенитета. На независимости Украины клянутся сегодня все политические
силы, но каждый по-своему понимает состояние независимости. Авторитет же
будут иметь те, кто принципы суверенитета наложит на реальную
экономическую, правовую и политическую основу, чтобы на ней возвести
здание нашей общности, в которой независимым, свободным будет чувствовать себя каждый человек, в которой благополучие и покой одного (одних)
не будет обеспечиваться за счет другого (других). Пока что складывается
впечатление, что только коммунисты могут быть терпимы к чужому мнению,
радикалы из числа новых политиков на такую терпимость не способны. Более
того, они готовы насильственными методами отстаивать самостийность...
Украины? Свою собственную? Доказывать свое право на власть (как говорил
их кумир: «Наша власть должна быть страшной...»)?
Что бы ни ставилось сегодня в вину коммунистам, какие бы
основания ни вспоминались для их покаяния (еще один пропагандистский
прием), люди видят, что как раз с коммунистами возможны компромиссы,
что, наконец, они не станут возражать против любого рыночного
нововведения, лишь бы оно было на пользу людям.
Принципиальное значение приобретает сохранение целостности
партии. В последнее время появилось немало теоретиков, видящих в
коммунистах главное препятствие перестройке, развитию подлинной
демократии, а потому считающих за благо расколоть партию на несколько
«партиек». Так ли это на самом деле? Где же коммунисты стали препятствием:
введению антиалкогольного закона? Экспериментированию с экономическим
механизмом, которое бросило общество в безысходность инфляции?
Ликвидации дисциплины на производстве путем выборов всех и вся?
Превращению кооперации в узаконенную спекуляцию? Новому мышлению в
международных отношениях? Гласности? Напротив, кое-чему из
перечисленного коммунисты должны были стать препятствием. Но не стали.
И за это заслуживают беспощадной критики. А за то, что «творцы
перестройки» за шесть лет не удосужились хотя бы раз предугадать
последствия своих нововведений, хотя бы в общих чертах запрограммировать
путь перестройки, обвинять нужно не коммунистов, не их партийные

структуры. Поэтому обвинения, раздающиеся теперь, — не что иное, как
попытка оправдать себя, прикрыть свою неспособность к руководству.
Есть, правда, в этом общем развале одно положительное
обстоятельство. Теперь никого, кажется, не надо убеждать в необходимости
децентрализации экономики и государственного устройства. Надо, чтобы
осознание этого генерировало действия коммунистов Украины. На этом пути
возможно утверждение их авторитета, ибо воля к действию должна
соединяться с ответственностью за последствия. А такое соединение
невозможно, если функции республики будут оставаться лишь
исполнительскими. Если мы уже год в парламенте республики не можем
разобраться, чем владеем и можем владеть, то какова часть нашей вины в том,
что жизнь в республике становится все труднее?
Надо также надеяться, что скоро появятся возможности для
конкретных действий. Центр прибегает к малооправданным мерам для
сохранения монополии на власть, и никто, кроме коммунистов (такова
реальность), не в состоянии отстоять интересы Украины, ее
Декларацию. Похоже, в этой борьбе открыто обнаружатся и позиции
политических сил, и их действительные возможности. А поскольку партия
создавалась как централистская организация и от инерции в формах работы ей
избавиться нелегко, то надо с пользой распорядиться этим недостатком.
Именно поэтому многое будет зависеть от ЦК Компартии Украины.
Политическая атмосфера в республике меняется так быстро и
всесторонне, что не лишним было бы собраться в конце года на съезд или
конференцию, чтобы утвердить Программу партии и определиться в
действиях коммунистов относительно обеспечения суверенности республики.
Слова в партийном гимне «Никто не даст нам избавленья...» здесь кажутся
уместными. Еще больше, чем раньше, успех партии будет зависеть от работы
ее актива и аппарата.
В различных дискуссиях, на митингах, в беседах на площадях, в
транспорте, «курилках», даже за чаркой (куда денешься, паше общество не
только социально активно — оно болеет сегодня политическим гриппом)
аппарат и актив партии закритикованы вдоль и поперек. В тех спорах, чаще
пересудах, используются и соответствующие аргументы, иногда настолько
примитивные, что им невозможно найти противовес.
И все же... То, что было — комчванство, демагогия, анкетный подход,
власть без ответственности... — не вернется никогда. Если где-то в аппарате
остались те, кто надеется на такое возвращение, пусть быстренько поищет
себе другую работу. Но не стоит лишний раз посыпать себя пеплом, братья
аппаратчики! Надо и сдачи давать «ревнителям партийной морали» из числа

представителей антикоммунистических партий. Присмотритесь к тем, кто
травит вас, Знают ли они так, как большинство из вас, реальную жизнь,
производство? Сравните, наконец, свою зарплату с зарплатой тех, кто больше
всех возмущается несправедливостью.
В дни операции со 100- и 50- рублевыми купюрами спрашиваю
кассиршу из обкома партии:
— Много было обращений о дополнительном обмене купюр?
— Ни одного...
Вижу, как ищет причину мой воображаемый опонент. «Знали, были
предупреждены...» «Все потратили, блат у них...» Тогда прошу его привести
хотя бы один пример и вспомнить, в каких коллективах с обменом возникли
конфликты. А заодно учесть, что, воюя с партаппаратом, он борется с
ветряными мельницами, так как в обществе нет другой структуры с таким
быстротечным кадровым составом, что в самых крупных по суммарной
численности комитетах — районных (примерно 10 ответственных работников
на райком) — штат меняется полностью в среднем каждые два года.
Несколько медленнее этот процесс идет в областных комитетах, но и там он
непрерывен. Мне дважды приходилось работать в обкоме. За пять лет,
прошедших между этими периодами, в аппарате остались единицы из
предыдущих знакомых, в моем отделе — ни одного. Нынешних аппаратчиков
можно уважать хотя бы за мужество, так как идти в наше время в партийный
аппарат — его таки надо иметь.
... Хотя одного мужества маловато. Надо постоянно менять формы
работы. Мы, откровенно говоря, не умеем работать по территориальному
принципу, на открытой аудитории, забываем иногда то, что хорошо служило в
свое время: политическое информирование, анализ дел в коллективах и
способы влияния на их улучшение. А еще насущной необходимостью
становится изучение действия наших оппонентов, разъяснение их истинных
намерений. А сколько есть для коммунистов работы в каждом коллективе или
населенном пункте, связанной с культурной жизнью. Почему некоторым
продолжает казаться второстепенной проблема культурного возрождения,
почему возникла «жовто-блакитна» монополия на любовь к Шевченко, на
казацкую славу, на украинскую песню? Если три миллиона далеко не
последних представителей народа действительно переживают за его развитие
на самобытной основе, то это дело должно служить сплочению общества, а не
раздорам. Только надо не отставать, ибо все это идеология, она не терпит
промедлений.
Есть еще целый ряд собственно корпоративных (в лучшем смысле
слова) интересов. От подготовки партийной смены до отдачи последнего

долга однопартийцам, до заботы о семьях ветеранов, — все это содержит в
себе множество аргументов в пользу коммунистов. Только если оно не
заштампованное, сделанное от сердца.
Представьте себе, какой идеологический имидж сделали бы себе
наши оппоненты, если бы они, а не коммунисты, составляли костяк,
подавляющее большинство первых ликвидаторских коллективов, боровшихся
с чернобыльской бедой. Мастера ритуала объявились потом, нашли удачные
повороты и, таки правда, не прозевали, чтобы набрать очки. Но это мастерство
другой пробы... Важнее, однако, чем показная печаль, конкретная забота о
ликвидаторах. А они есть чуть ли не в каждом коллективе. Это действительно
важное во всех аспектах дело, в т.ч. и в политическом. Не спите, активисты!
Успевайте творить добро, пока в нем нужда...
Но самым сложным и самым важным участком партийной работы
остается экономика. Особая роль ЦК. Стратегия реформы
— это его дело. Преобразования надо начинать не с распределения, а
с производства. Как можно чуть ли не с видом победителей говорить о
безработице, когда у нас катастрофически не хватает рабочих рук (вероятно, и
рабочих мест) для производства товаров, идущих на прилавок? Как можно
надеяться на демонополизацию
— необходимое условие рынка, проведя, скажем, частичную приватизацию наших технополисов? Ведь они все равно еще долго будут
оставаться монополистами. Нам же конкуренция прежде всего нужна в
производстве товаров для населения. Отсюда и следует движение к рынку.
И не надо верить басням о противоречиях между коммунистическими
идеями и рынком. Ведь производство и распределение остаются
преимущественно коллективными. Ведь забота о социальной справедливости
имеет вечную перспективу. А это значит, что дел коммунистам хватит и
сейчас, и в будущем. Ведь труд, независимо от политических пристрастий,
должен быть основой достатка всех и мерилом уважения к каждому.
Все равно мир неотвратимо развивается в направлении к социализму.
«Вина» Маркса лишь в том, что он открыл этот закон. Наша же — в том, что
открытыми закономерностями мы неумело, малограмотно пользуемся.
Это значит, что надо учиться делать выводы. Будем знать, будем
уметь — будем иметь результаты и авторитет, будет авторитет — будет и
власть. Без авторитета никакая власть не удержится. Такое теперь время.
И так уже, верю, будет всегда.

Проект
Заява ЦК КПУ
(19-20 серпня 1991)
У зв'язку з подіями останніх днів заявляємо:
1.
Усунення М.С. Горбачова від обов'язків Президента СРСР стало
закономірним наслідком допущених ним і керівництвом країни помилок у
здійсненні перебудови.
Вважаємо необхідним, щоб Верховна Рада СРСР дала юридичну
оцінку створенню Державного комітету по надзвичайному стану і введенню
такого стану на окремих територіях крани.
2.
До визначення в такий спосіб послідовності дій керівництва
країною пропонуємо партійним комітетам і організаціям всіляко
підтримувати позицію Голови Верховної Ради Української PCP щодо
збереження на території республіки громадського спокою, ритмічної роботи
всіх трудових колективів для забезпечення збирання урожаю, підготовки до
зими. Не повинно з'являтись жодних підстав для введення в Україні
надзвичайного стану.
3.
Курс на забезпечення суверенності респубіки, проголошений в
1989-90 pp. Компартією України, виражений Декларацією про державний
суверенітет, залишається незмінним, Він не означає руйнування Союзу PCP,
але передбачає можливість республіці самій розпоряджатися всіма справами
внутрішнього і зовнішнього життя. Цей намір підтверджений результатами
референдуму і опитування, проведених 17 березня ц.р.
Авторитет Союзу PCP як світової держави залежить не від
повернення ролі унітарних структур державного і політичного управління, а
від сили суб'єктів Союзу, ефективності функціонування в спільному
економічному просторі їх господарських механізмів.
4.
Оскільки зміщення Президента СРСР торкається авторитету
Генерального секретаря ЦК КПРС, вважаємо за доцільне проведення Пленуму
ЦК КПРС з цього приводу в найближчий строк, обумовлений участю в
Пленумі М.С. Горбачова.
Аргументація
Не можна обійти мовчанням факт такої державної і політичної
ваги. Тим більше що мова йде про Генерального секретаря партії.
2.
Що помилки в діях М.С. Горбачова при здійсненні перебудови
були, не підлягає сумніву. Тому зміщення його можна було очікувати, але
зроблено це має бути юридично бездоганно.
3.
Не виключається варіант, що М.С. Горбачов дав санкцію на
проведення деяких акцій. У всякому разі для того були об'єктивні підстави:
1.

— втрата контролю над рядом республік,
— патова ситуація з Союзним договором.
Можливо, надія справитись з цими завданнями навіть ціною
авантюри, успіх в якій зміцнив би його авторитет, керувала діями Михайла
Сергійовича.
Ситуація з заявою 9-ти і намаганнями групи Яковлева О.М. розколоти
партію в позиції М.С. Горбачова нагадує сказане раніше і не дає підстав
висловлюватись однозначно. Те ж випливає з прес-конференції комітету.
4.
Так чи інакше, Компартія України мусить радикальніше
визначати свою політику, дистанціюватись від частої зміни ситуації в Центрі.
Це має виражатись в змісті власної Програми і таких змінах в Статуті, що
дозволили б її ефективніше функціонування в організаційному і фінансовому
відношенні.
5.
Оцінка подій послужить зв'язком між кроками Компартії України
щодо суверенності, зробленими в 89-му і 90-му роках і нинішніми діями її
керівництва. Це підтвердить послідовність політики Компартї, котра не
принижує роль Союзу, але правильно бачить місце республік.
6.
Якщо 21 серпня Верховна Рада РСФСР визначає неправомірність
зміщення Президента (в чому немає сумнівів), то і Верховна Рада Союзу PCP
повторить таку ж оцінку. Про це свідчить позиція Комітету конституційного
нагляду.
В такому разі зволікання з оцінкою ЦК зашкодить авторитету партії.
7.
Не виключено, що в Росії ситуація буде використана для дальшого
шельмування комуністів. Потрібно було б застрахувати Компартію України
від подібного.
19-20 серпня 1991 року.

СПІВДОПОВІДЬ О.О. МОРОЗА
На позачерговій сесії ВР України 24.08.91 р.
Для Верховної Ради УРСР і нашого народу сьогодні день вибору. Це
не просто сесія, а Рада всієї України. Або, засвоївши урок останніх днів, ми
переступимо через те, що нас роз'єднувало, роз'єднує і буде роз'єднувати, і
станемо займатися питаннями важливішими від наших протиріч, або,
скориставшись зручним моментом, станемо зводити партійно-політичні
рахунки, не забуваючи при тому клястися, що турбуємось про інтереси
народу.
Спроби другого варіанту вже були, ми їх бачимо і тепер. І на вулицях
наших міст, в тому числі і Києва, і в цьому залі, навіть у спробах зірвати
виступ Голови Верховної Ради. Ситуація справді зручна. Один з депутатів
пару днів тому у «Вечірньому віснику» розповідав, що комуністи були в
стороні, а тривога за долю демократії і Горбачова зібрала лише Народну Раду і
та ні вдень, ні вночі не припиняла боротьби за демократію, відстоюючи
перебудову. Це так, хоч і не зовсім так. Ще за десять днів я знав, що Народна
Рада збирається для підготовки до сесії, знав, які питання будуть'
обговорюватись. До речі, тактика щодо Союзного договору і наміри опозиції з
цього приводу протилежні діям російського парламенту і за іронією долі наші
радикали і великодержавна реакція зійшлися в цій позиції. Це ще один урок
трагічного перебігу подій останнього тижня.
Хотів би, щоб ми всі теж зробили з цього висновки. Одначе я не
звинувачую в цьому Народну Раду. Тому що коли я говорю про міркування
тих депутатів, на кого я вже посилався (йдеться, до речі, про діалог Олеся
Шевченка і Володимира Яворівського на телебаченні), то я сказав би так, що
логіка в них і тоді навіть, коли ще багато було невідомо, була. Чому саме?
Уявімо собі на хвилину міркування заколотників. На що вони могли
розраховувати? На КДБ? Сьогодні цього мало. На армію? Нею можна ввести
надзвичайний стан в окремому невеликому місті. На міліцію? Я поважаю
працівників, які працюють в цих органах, але міліція перевороту не зробить. І,
очевидно, розрахунок вівся на партійні структури. Заява Назарбаева та інші
аргументи це підтверджують. І говорити мені про це важко. Тут мало слів
обурення. Як же треба було відірватися від реальності, жити ілюзіями, не
бачити, що роль партії в суспільстві і сама партія вже не ті, що були до 1985
року чи хоч би до січня 1987 року.
Я як у воду дивився, коли писав про це у «Правді» місяць тому,
говорячи про керівників нашої партії. Не буду підказувати нашому ЦК щодо
необхідності повторення казахського наміру, але сам у тому переконаний.

Також треба сказати, що в тій ситуації, при обмеженості інформації, в
день, коли вплив заколотників був найбільшим, визнання Президією
недійсності розпоряджень ДКНС на території України — це було все-таки
позицією, на яку спирався, між іншим, і Президент Горбачов. Думаю, що в
документі, котрий ми ухвалимо сьогодні, слід підкреслити цей висновок, як і
висновок про незмінність курсу на незалежність. З цього мають випливати
деякі невідкладні кроки, але найскладнішим, гадаю, будуть два — реформування армії і власна валюта.
Всі ми бачили сесію російського парламенту і мітинг у Москві. Не
варто робити русофобських закидів —люди були в ейфорії перемоги. Та
поміркуємо так. Чого варта армія, котрою можуть командувати принаймні
дев'ять президентів? Дитина при семи няньках залишається сліпою. Щоб такої
можливості не було, треба, щоб кожен Президент мав чим командувати, як це
передбачено Декларацією.
Структура війська, пропорції призовного і професійного складу,
умови і форма взаємодії зі спільними союзними Збройними Силами — це
окрема тема, предмет відповідних законів, норма Союзного договору.
Можливо, це і найтерміновіша проблема, але за неї пора братись серйозно,
створивши попередньо Раду оборони.
Те ж саме стосується українських грошей. Мені доводилося з цього
приводу не раз виступати і в цьому залі, і в пресі. Я знаю позицію нашого
Прем'єр-міністра. Є толкова концепція професора Анатолія Гальчинського,
треба її розвивати і не надіятись, що грошові знаки нам будуть ввозити з-за
кордону.
Коли в нас буде армія, гроші, митна служба та інші справжні ознаки
державності, тоді не треба буде звертатися за кордон з проханням визнати нас.
Суверенний не той, хто галасує про свою суверенність, а той, хто робить для її
забезпечення реальні, але зважені кроки.
В цілому ж реформа економіки буде для нас головною турботою на
четвертій сесії. У нас є урядова програма, є також наслідок спілкування з
депутатами - однодумцями, з багатьма виробничниками, спеціалістами практиками з різних галузей економіки. Це сформувало конкретні підходи,
позицію щодо послідовності реформи. Вона викладена у «Радянській Україні»
за 7 і 15 серпня. Якби ми всі зійшлися на таких підходах, певен, реформа у нас
проводилася б набагато скоріше.
Ще один повчальний урок дали нам дні надзвичайної кризи.
Виявилося, що коли благо, то ми геть незалежні і навіть слова
американського президента про своєрідність діалектичного зв'язку між
свободою і незалежністю нам здаються святотатством, а коли біда, то ми

кидаємося до сусідів, щоб виходити із ситуації разом. То давайте задумаємось:
може, і наша вина є в тому, що так сталося?
Шановний Леоніде Макаровичу! Ви, кажуть, добрий шахіст. Так от,
пат із Союзним договором поставили ми, гравці з дещо істеричною
поведінкою. Знаєте, у патовій ситуації виникає спокуса змести фігури, щоб
зірвати досаду. І так мало не сталося. Але якби ми серйозно ще рік тому сіли за
проект та зробили з нього документ, що відповідав нашій Декларації, то руки
були б розв'язані для забезпечення справжньої суверенності. І Договір був би
наш, і всі його підписали б, як і годиться, одночасно, і воля виборців, виявлена
17 березня, була б реалізована. Якщо бути геть відвертим, то після всього, що
побачено за останні дні, коли вороги клянуться в дружбі, подвійні зрадники
цілуються, а ті, хто вчора робив з Президента посміховище у Кавеенах, у
концертах, листівках, статтях, карикатурах, виявляється, робив те з «любов'ю
до демократії», то я цьому не вірю. Не вірю — і нам треба думати над кожним
словом, над кожною комою, перш ніж щось підписувати.
Кажу про це, тому що сьогодні не просто сесія, сьогодні розпочалася
явочним порядком передвиборча кампанія по виборах президента. І не
випадково сьогодні ведеться така така конкретно на Л.М. Кравчука, тому що у
нього нині досить пристойний рейтинг, і є намагання збити цей рейтинг. На це
треба теж зважати.
На закінчення ще два міркування. Нам таки треба вводити
надзвичайний стан. Тільки не з допомогою танків і автоматів, а з допомогою
законів, державної дисципліни і совісті. Треба зміцнити правопорядок.
Зовсім недавно я зустрічався з виборцями свого округу, на покосах,
куди вийшли і старі, і молоді, і колективи всіх містечкових організацій,
мобілізовані тими ж таки радянськими і партійними органами. Мабуть, я тут
не відкриваю Америку, всі це ви можете підтвердити, бо ви там теж були.
Коли жінка уже з великим пенсійним стажем під немилосердним сонцем день
у день підриває пророслі покоси, а за кожним рухом зусилля більше 20-30
кілограмів, і кидає тобі докори, на які нічим відповісти, то це нестерпно. І
докоряє вона не 4 карбованцями за таку гірку працю і не тим навіть, що
куфайка в десять разів подорожчала, а кілограм дріжджів обходиться в 40
карбованців, а тим докоряє, що і дріжді, і цигарки і всі необхідні речі можна
купити лише в спекулянтів, вибачте, у підприємливих людей.
Щоб не говорити довго про це, давайте доручимо уряду розробити
закони, які потрібні для наведення порядку. Щоб злодій називався злодієм, і
щоб красти було страшно. А ми незабаром розпочнемо сесію з затвердженням
цих законів. Це вкрай необхідна справа, хоч би на перехідний до ринку період.

І останнє. Мені запали в душу слова Володимира Максимова,
редактора російського літературного журналу «Континет» в Парижі. Він
днями сказав приблизно так, Я всіх сил доклав за ЗО з лишком років до того,
щоб розхитати систему. Але за останні два відвідання вашої країни я жахнувся
від тої ненависті, яка у вас там панує. І якби мені все розпочати спочатку, то я
б задумався, чи варто її було розхитувати.
Істину про дні перевороту ми знатимемо не скоро. Може, через багато
років. Абсолютних же істин не буває взагалі. А жити треба тепер. Давайте
відмовлятись від монополії на істину. Візьмемо в даному разі, я підкреслюю, в
даному разі приклад з Президента Горбачова. Він ризикував життям, життям
своїх близьких, але відьом палити не збирається.
Кажу це не лише депутатам, а всім, хто чує нас. Ми різні, це правда.
Але в тому і наше спасіння. Бо якщо позбудемось суперників, то шукатимемо
їх між собою. Одноликість смертельна. І це вже було доведено нашою
історією. Не переступаймо межу в політичній боротьбі, бо може бути пізно.

ПРО ПОСТАНОВУ ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
«ПРО ЗАБОРОНУ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ»
(До виступу на сесії ВР України.— вересень 1991)
Для того щоб збудувати логічний ланцюг зв'язків типу «причина —
наслідок» і зробити висновок, потрібно бути впевненим у вихідній точці.
У нас же такої впевненості немає.
Президія і багато хто з нас йшли зворотнім шляхом — від бажаного
результату до потрібної за версією причини.
Бо й справді:
— Це був путч чи форма путчу?
— члени ГКЧП були заколотники чи вищі державні керівники?
— Президент був геть ізольований чи його «лучшего друга» це не
дуже хвилювало?
— ЦК відібрав владу у Верховної Ради чи ні?
— Секретаріат ЦК — керівний орган чи виконавчий?
— Гуренко діяв як заколотник чи як перестраховщик?
— Чим все розпочиналося — боротьбою проти Б. Єльцина і його
прихильників у Союзі чи боротьбою Б. Єльцина і його прихильників з
Компартією?
— Акції протидії ГКЧП були б на користь ГКЧП чи на користь
України?
Таких запитань можна поставити ще десяток-другий. Причому чим
далі від ранку 19-го, тим відповіді на них змінювались. Різні газети за 20-те
помістили інформацію, багато інтерв'ю. Користуюсь тими, які «люблю»:
«Известия», «Коза», «Молодь України».
В.Б. Гриньов 19-го сказав: «Ми ще не до кінця розібралися з
обставинами, при яких проходив путч, яка позиція окремих політичних
лідерів». Приблизно таку ж оцінку 19-го дали Л. Кравчук, Перес де Куельяр,
міністри закордонних справ Японії, Франції, Індії, Левон Іер-Петросян.
А ясно тільки одне: переворот — діло темне.
В такій ситуації дійти бажаного висновку було не просто. Доводилось
іти зигзагами. Використовувалися ті норми і ті міркування, котрі
задовольняли мету:
— приміщення в Україні опечатувалися, хоч не було постанови
Верховної Ради, але була почута по радіо вказівка Президента;
— воля Президента М. Горбачова виконувалась, хоч проголошено
було, що керуватись треба лише законами України;
— ще не було постанови Президії, а члени Президії населяли
приміщення Інституту політології різним відомствам.

Не треба далі заплутувати людей у юридичних лабіринтах, Треба
лише сказати про цілком певні висновки.
Перший. У Москві йшла боротьба за владу. Вона триває і нині,
Постанови ГКЧП становили реальну загрозу суверенітету, робили безглуздою
всю діяльність Верховної Ради України. Тому прагнення відмежуватись було
закономірне для всіх, а не кон'юнктурне, як про це говорив дехто з присутніх
депутатів, і з союзних теж (Ю. Щербак).
Другий. Дії ГКЧП, Президента Союзу і Президента Росії збігаються в
напрямі загрози суверенітету республіки.
Третє. Те, що робиться в Україні, — всього-на-всього боротьба за
владу під виглядом боротьби за демократію і, на жаль, під виглядом боротьби
за незалежність.
Четверте, Ті, хто задумував сценарій ("наживка для дурака" — Річард
Пайпс), не сподівалися, що так прискоряться дезинтеграційні процеси.
Боротьба завладу в центрі виявилася марною, один Президент, схоже, зайвий.
А розрахунок вівся на знищення не Союзу, алише партії. І здійснений він
блискуче. Віддамо належне режисерам і виконавцям.
Партія у подіях 19-21-го не винна. Але формально, розуміючи, що то
— фальші на звинувачуватимуть. І нам нічим виправдатись.
Партію доведеться розпустити, а її можна було докорінно
реформувати. Шкода, у ЦК КПРС не вистачило для цього тями, а в Україні
зволікали, не роблячи швидких кроків.
Партію можна розпустити. Але на основі Закону, його не порушуючи.
І не плямуючи Верховну Раду незаконними діями.
Тому постанову Президії від 30 серпня треба або скасувати, або
припинити (адже діє постанова про припинення діяльності партії від 26.08.91),
або обмежити в часі, передавши матеріали до Верховного Суду, закінчивши
слідство, щоб суд, щоб тільки він виніс вирок.
Тим часом треба надати можливість тим, хто відчуває в тому потребу,
створити іншу партію на основі чинного закону.
Іще одне. Ми створили дикий прецедент — 37-й рік в
«демократичному» виконанні, ришукуємо, хто ж хотів зняти М.С. Горбачова.
Та ті ж, кого допитують! Так само як і ті, хто допитує.
Треба негайно на всій території республіки припинити діяльність усіх
комісій, створених в кінці серпня.

Розбудову держави не можна розпочинати з колотнечі, з поділу на
білих і чорних, вовків і ангелів, консерваторів і демократів, реформаторів і
радикалів.
Розмежування людей приведе до розвалу України. Не допустімо
цього!

Голові Верховної Ради Української PCP
Л.М. Кравчуку
(вересень 1991)
Пленум ЦК Компартії України 26 серпня ц.р. прийняв рішення про
відокремлення партії від КПРС та доручив групі комуністів представити
інтереси партії на час розслідування подій, пов'язаних з переворотом 19-20
серпня у Москві.
Поряд з департизацією державних органів в Україні це визначає нову
роль партії в суспільстві, усунення її від безпосередніх владних функцій і
передбачає суттєве реформування ідейних та організаційних засад її
існування. Для реалізації цих потреб партії має бути надана можливість для
проведення надзвичайного з'їзду. Проте Президія Верховної Ради Української
PCP своєю постановою від 30 серпня ц.р. заборонила діяльність Компартії
України.
Розцінюємо таке рішення антиконституційним не лише через
перевищення повноваження Президії, але й за змістом. Оголошення партії
поза законом не має для того жодних підстав, воно — наслідок тиску
опонуючих партії політичних сил, спроба напередодні виборів Президента
руками законодавчого органу розправлятися з тими, хто не поділяє їхніх
політичних поглядів. Це порушення прав людини, утиски інтересів тисяч і
мільйонів чесних людей, загроза дестабілізувати ситуацію в республіці у
надзвичайно складний час.
Виходячи зі сказаного наполягаємо:
1.
Включити в порядок денний четвертої сесії Верховної Ради
України питання про скасування рішення Президії Верховної Ради від 30
серпня ц.р. Дати можливість партії провести надзвичайний з'їзд, щоб
забезпечити її докорінне реформування.
2.
Поставити на голосування пропозицію про припинення на
території України слідчих дій над громадськими організаціями і державними
органами щодо участі в державному перевороті, якого в Україні не було.
Слідство вести потрібно лише компетентними органами стосовно службових
осіб.
Протидія таким рішенням означатиме спробу Президії прикрити свою
нерішучість і зволікання в період 19-21 серпня і приведе до відставки
Президії. Це викличе парламентську кризу, що в умовах розчарування народу
діями законодавчої і виконавчої влади зробить неможливими функціонування
Верховної Ради і вибори Президента. Разом це означатиме введення в
республіці прямого президентського правління з усіма наслідками для намірів
щодо незалежності.

Просимо докласти зусиль, щоб повернути розвиток процесів на
демократичний лад.

«ВВАЖАЮ СВОЇМ ОБОВ'ЯЗКОМ...»
(Виступ на сесії ВР України.— 4 вересня 1991)
Вважаючи своїм обов'язком звільнити багатьох депутатів від
морального вибору та виконуючи волю активу, повідомляю сесію і виборців
про розпуск депутатської більшості і роблю відповідну заяву.
При тому як члени Верховної Ради — кожен зокрема — ми
продовжуємо відповідати за всі рішення парламенту. Така відповідальність
поєднала нас в той час, коли політичне протистояння у Верховній Раді набуло
ознак кризи. Час показав, що формування більшості на тому етапі було
виправданим. Всупереч протидії ми обрали Голову Верховної Ради та його
заступників, які користуються підтримкою населення.
За нашою вирішальною участю прийнято історичні документи:
Декларацію про державний суверенітет та Акт проголошення незалежності
України, ряд законодавчих актів, спрямованих найперше на соціальний захист
населення.
Грловною заслугою всього народу і більшості у Верховній Раді, котра
виражала його інтереси, є, вважаємо, те, що (в добрий час сказати) в Україні
не лилась кров.
Сьогодні ми зобов'язані довести до населення України свою оцінку
подій, що відбуваються у Союзі та в Україні.
Виходимо з того, що обставини подій у Москві 19-20 серпня ц.р,
висвітлили наміри їх учасників. Проте результат одержано не той, на який
розраховували автори і організатори подій.
Сьогодні (і ще надовго) залишиться невідомою повна правда про
заколот у Москві. Одначе ряд висновків можна зробити вже тепер.
Перший. У Москві йшла боротьба за владу. Вона триває і нині.
Постанови ГКЧП становили реальну загрозу суверенітету, робили
безглуздою діяльність Верховної Ради України. Тому прагнення усіх
депутатів відмежуватись від тих, хто ризикував житям мільйонів, було
закономірне для всіх, а не кон'юнктурне, як це хоче сьогодні дехто видати.
Прийняття Акта про незалежність — об'єктивна необхідність, а не
зрада засад інтернаціоналізму, нехтування результатами референдуму 17
березня.
Другий. Дії ГКЧП, Президентів Союзу і Росії значною мірою
збігаються щодо суверенності республіки.
Третій. Те, що робиться нині в Україні, є боротьба за владу під
виглядом боротьби за демократію і, на жаль, під виглядом боротьби за
незалежність. Акценти змістилися: ідея незалежності стає, формою боротьби
за владу.

Четвертий. Ті, хто задумував події 19-21 серпня, не сподівалися, що
так прискоряться дезинтеграційні процеси. Боротьба за владу в центрі
виявилася марною, сам центр виявився зайвим. Бо розрахунок вівся на
знищення не Союзу, а лише партії. Б цій частині він здійснився блискуче.
Звертаючись до виборців з числа українських комуністів,
зобов'язаний заявити:
Вас зрадили і продали високі начальники з партійними квитками,
борючись за владу. Ви — заложники авантюри. І в ній не винні. З часом це всі
зрозуміють.
Те, що об'єднувало більше двох мільйонів комуністів, не можна
ліквідувати декретом. Партія відродилася на новій основі.
Робота в цьому напрямі стає правомірною після сьогоднішнього
рішення Верховної Ради. Вона проводиться!
Партію потрібно було реформувати; такий шанс був. Цього не
зроблено з вини її керівництва.
Тепер, за формальними ознаками, її діяльність припиняється. Однак
зробити це слід було, дотримуючись норм правової держави, ухвалою
Верховного Суду, а не Указом Верховної Ради. Вона зробила юридичну
помилку.
Мені доручено також запропонувати депутатам, кого це цікавить, щоб
вони у старших регіональних депутацій зареєструвались як бажаючі
працювати узгоджено, на користь нашої спільної справи. Так, щоб
перереєстрацію зробити до наступного пленарного засідання Верховної Ради
України.

НА ТЕРЕЗАХ ПРАВДИ І СОВІСТІ
(Інтерв'ю «Радянській Україні». — 11 вересня 1991)
КОР.: Олександре Олександровичу, ви зробили заяву про
саморозпуск депутатської більшості у Верховній Раді. Вже колишньої
більшості... Який основний зміст ви, її лідер, вкладали в цей, зрозуміло,
нелегкий і дуже відповідальний для вас крок?
О.О. МОРОЗ: Події останнього періоду — хоч природа їх за грунтом
своїм вельми суб'єктивна — істотно змінили ситуацію у нашому парламенті.
Сьогодні є необхідність і можливість створити в ньому сильний центр, на який
міг би спертися Голова Верховної Ради і який серйозно міг би працювати над
законодавчими актами. Ще одна його визначальна роль — бути тим
механізмом, котрий здатний тримати наш парламент у належній робочій
рівновазі. Виходячи з цього, серед членів колишньої більшості, вважаю,
знайдуться десятки народних депутатів, які працюючи у значно вужчих
(назовімо їх тематичними) групах, зможуть плідно займатися визначальними
питаннями, що входять до компетенції Верховної Ради. Відтак від саме такої
роботи користі буде не менше, а може, й більше, ніж від діяльності колишньої
більшості.
Чому так кажу? Більшість була багато в чому складною структурою.
Я, як її лідер, з цього приводу, зрозуміло, ніколи і нікому не скаржився.
Водночас краще, ніж дехто інший, знаю, що користі від її дій було значно
менше, ніж можна було чекати, виходячи з представленого у цій групі
потенціалу. Адже й справді, у її складі є багато розумних людей,
кваліфікованих фахівців з колосальним практичним досвідом, який нічим
замінити. На жаль, сповна використати його було дуже важко з різних причин
— торкатися їх зараз не будемо... Надалі ж, коли почнемо працювати
тематично вужче, певен — цей досі незатребуваний досвід дасть більшу
віддачу.
— Тобто мотиви саморозпуску — не панічна здача на милість
переможців, як декому здається, а виважена позиція, виходячи з реалій
сьогодення і перспектив плідної роботи українського парламенту. Чи не так?
— Безперечно.
— Тоді давайте з'ясуємо ще одне питання. Пригадую, в одному із
своїх виступів на сесії Верховної Ради ви сказали, що за певних умов готові
взяти на себе створення нової партії. Наголошую — не відновлення, а саме
створення. Причому нової не просто за назвою, а принципово нової — так вас
тоді зрозумів багато хто. То чи не вважаєте, що вже нині такі умови
складаються? Адже Компартії України у її попередньому вигляді та суті не
існує. Фактом є те, що утворюється певний ідейно-політичний вакуум у

нашому суспільстві. Як його заповнити? Хто здатний і чи зважиться взяти на
себе таку місію?
— У поставлених запитаннях є кілька логічних рядів. Кожний з яких
нині надто актуальний. Але давайте по порядку...
Спершу — щодо полеміки на сесії, коли була висловлена ота думка
щодо створення нової партії. Говорячи це, я хотів зачепити, як кажуть, за живе
людей, котрі безпосередньо відповідали за долю партії. І говорив, щоб вони
усвідомили: на сьогодні відступати вже нікуди. А відтак слід негайно
відмежуватися від того центру, яким для Компартії України був ЦК КПРС, і в
такий спосіб не просто зберегти партію як усталену структуру, а й докорінно її
реформувати.
Зрозуміло, на той час я просто не міг знати багатьох обставин, які
з'ясувалися невдовзі і призвели до радикальних рішень, прийнятих Президією
Верховної Ради України. Я сподівався тоді, що ми зможемо таки здійснити
мету (реформувати КПУ), якої прагнуло багато аналітично мислячих
комуністів України.
Чому не вдалося цього зробити вчасно? Для цього треба було
принаймні, щоб «на гору» пройшов хтось із тих, хто з власного досвіду добре
знав би практичну роботу «внизу» — первинних організацій, районної ланки.
Відтак, використовуючи набуту службову владу, здійснити реформування
партії згори. Але таких людей, вочевидь, не знайшлося...
Трагедія КПРС і КПУ значною мірою пояснюється тим, що в їх
керівництві, особливо у Москві, практично не було людей, які б знали, що таке
партійна робота насправді. До «верхів» керівництва партією вони йшли
номенклатурними сходинками...
— І вся ця партійно-бюрократична структура звідти, з Москви,
постійно тиснула і на ЦК Компартії України?
— Безумовно. Адже сйла інерції може бути не лише поступальною, а
й гальмівною. Саме на таку інерцію, очевидно, розраховували і організатори
московського заколоту 19-21 серпня. Забувши при цьому, що самі ж
позбавили партія чотири роки тому владних функцій. Вже тому їх наамір був
приречений на провал.
Так що спроба «пристьобнути» ЦК Компартії України до путчу
вийшла штучною. Не тільки тим, що заколотники вважали: накажемо —
виконають, нікуди не дінуться... Вона була штучною у самому зародку. Адже
сподіватися, що партійні структури і сьогодні, як до відмови від своїх
колишніх владних функцій, ще здатні стати механізмом, котрий поверне весь
наш демократичний розвиток назад, на позиції застійних часів, — таке

сподівання було примарне. Воно зайвий раз довело, що путчисти — це люди,
які давно і безнадійно відірвалися від реального життя.
Отже, вчорашня система зжила себе, не мала життєвої перспективи. І
якщо говорити про закономірність припинення діяльності Компартії, то в
тому вигляді, в якому вона залишалася до сьогодні, КПУ справді мала
припинити своє існування. Тому вважаю, що за логікою (про юридичний бік
справи не говоримо) постанова Президії Верховної Ради була вчасною.
— Безумовно, все це істотно. Але звернемося ще до одного логічного
ряду — щодо ідейно-політичного вакууму і Вашого бачення можливостей та
перспектив його заповнення.
— Так, ця проблема вже назріла. Я переконаний, будь-яким
політичним силам має бути противага. Без цього суспільство цивілізовано
розвиватися не буде. Звідси ясно, що сьогодні, позбавивши себе політичних
опонентів, нові політики шукатимуть їх між собою.
Нині маємо картину, коли політичний маятник хитнувся різко в один
бік. Наївно думати, що він сам по собі зупиниться або що ті, хто його так
сильно розгойдав, самі спроможуться отой маятник притримати. Я розумію,
що політична боротьба диктує свої правила. Погодьтесь, саме тоді, коли
комуністи були при владі, політичний плюралізм набув реального змісту.
Коли нові політичні партії і течії виникали, розвивалися. Це, вважаю, був
нормальний процес.
Щодо сьогодення. Якщо одні політики не будуть впадати у відчай,
інші — упиватися перемогою, а працюватимуть на благо народу, то від цього
виграє вся наша Україна.
Щодо вакууму. Є багато людей, які хочуть створити нову партію на
нових засадах. Визначився вже і склад організаційного комітету.
Передбачається скликання організаційного з'їзду. Фактично вже готова
програмна заява. Я певен — нова партія незабаром буде створена. Ми
розраховуємо, що до її лав увійдуть всі ті здорові сили, які були в Компартії
України, але прагнули бачити її іншою.
— І останнє. Мабуть, ви погодитесь, що наш складний час породжує
багато запитань, І одне з них — яку позицію повинен зайняти кожен. Ось нині
популярною є ідея єднання, ідея злагоди. Звичайно, різні політичні сили
вкладають у ці поняття різний зміст. Де тут може пролягати межа між
злагодою і здачею своїх ідейних позицій, між взаємодією і пособництвом з
переляку, зрештою, між їлагодою і угодовництвом?
— Ці питання, напевне, найскладніші для багатьох. Події останнього
часу оголили і висвітлили чимало граней не лише діяльності політичних

партій, а й єства багатьох людей персонально. На цьому фоні, мабуть, кожний
робить для себе певний моральний висновок і вибір.
Я особисто — за єдність. Але компроміс має бути взаємним, якщо ми
такої єдності справді прагнемо, а не лише декларуємо її. Повинен сказати, що
практично всі компроміси, які мали місце у роботі Верховної Ради, були, на
жаль, однобічними: за рахунок позиції бідьшості. Інколи це було виправдано.
Іноді спрацьовували інші фактори, коли виходили з відстоювання ближчих
інтересів, але при цьому нерідко втрачалася перпектива.
— А як буде надалі?
— Щодо ідейних компромісів, то їх бути не може. Просто нереально
на це розраховувати. Але ж є ті чи інші інтереси, котрі передбачаються
певною перспективою. І от заради такої перспективи доведеться шукати
компромісів. І вони будуть.
Сьогодні кожен повинен робити для себе моральний вибір.
Сподіваюся, що у всіх нас ще буде можливість цивілізовано оглянути
пройдений шлях, щоб розставити всі логічні і моральні акценти на
зробленому. Ну, а сьогодні все — і слова, і вчинки мають виважуватися
найтоншим і найточнішим вимірником: на терезах правди і совісті. •
— Як видно, Олександре Олександровичу, ви — оптиміст.
— Так, хоч разом з тим — раціоналіст. Все своє життя займався (хай
це не буде сприйнято як високопарність) служінням громадській справі,
служінням людям, І мені не соромно за те, що я робив до сьогодні і роблю
зараз. Не все, зрозуміло, мені вдавалося. Але ні в чому я не поступився ні
правдою, ні совістю.

ПРО ПОЗИЦІЮ ПРЕСИ
(Виступ на сесії ВР України.— 12 вересня 1991)
Не маючи змоги з'ясувати власну позицію, і комісія тут не допомогла,
зупинюся лише на проекті постанови.
Відразу зазначу, що такого суб'єктивного документа ми ще не
розглядали. В проекті використовуються кілька обтічних штампів,
говориться, що засоби масової інформації «чітко не визначили свою позицію
щодо дій путчистів».
Це мені нагадує приказку про те, що коли б що не трапилось, то винна
невістка. А ми, Верховна Рада, від імені якої пишеться постанова,
«визначили»? Ми маємо моральне право на такі висновки?
Може, газети після 21 чи після 24 дискредитували Президента, як це
робилося десятками видань впродовж останнього року? Як це робилося в
листівках, в карикатурах і т.ін.?
Бо, виявляється, ті газети «сприяли формуванню невірної громадської
думки»...
А хто її аналізував? Може, є дослідження за 19-21-ше? Чи хто
сьогодні візьме на себе сміливість сказати, що громадська думка тепер саме
така, як у авторів проекту?
Подібні «перлини» для документа найвищого законодавчого органу
знаходимо і в постановчій частині. «...Своїми публікаціями фактично
підтримали путчистів»... Такого терміну в нормальному документі не може
бути. Або підтримали (тоді повинні бути докази, що то не інформація, а
підбурювання путчу), або «не підтримали». А «фактично підтримали» —
однаково, те саме, що «мені здається, що підтримали».
В тому ж пункті передбачено доручення Кабінету Міністрів,
Верховній Раді Криму, обласним Радам враховувати «висновки і рекомендації
Тимчасової комісії Верховної Ради та відповідних комісій місцевих Рад».
Відчуваєте, як звучить: «висновки і рекомендації, висловлені Леонідом
Іллічем на нараді в Алма-Аті...»
Є закон, є правоохоронні органи, є, до речі, положення про Тимчасову
комісію. Тим і треба керуватись.
Аморальні норми передбачені в останніх абзацах п. 1. «Не допускати
дискримінації журналістів, які працювали в цих виданнях ... але, за
висновками комісій... не заплямували себе підтримкою путчистів».
Що ми робимо, люди? Будемо шукати сексотів у редакційних,
колективах?
П. 1. «При розв'занні питань про перереєстрацію видань...

обов'язково брати до уваги рішення трудових колективів редакцій
(якби тут крапку поставити!), а то ще й — «та висновки і рекомендації
вказаних комісій».
Можливо, у когось є сумніви щодо політичної орієнтації комісій?
Виходить, що одна політична сила руками Верховної РаДи розправляється зі
своїми опонентами або застраховує себе наперед.
Тобто «плюралізм», свобода слова у певній інтерпретації.
Наступні пункти.
П.2. Про майно. Ці питання уже вирішені постановою Президії від
26.08.9 1.
П.3. Про забезпечення папером «хороших» і «нехороших» газет.
Зелена вулиця тим, хто зайняв «чітку негативну позицію»... Де критерії
чіткості — виступав трохи, мовчав, не виступав, трохи друкував, друкував на
другій, на сьомій сторінці?..
Хто це визначатиме у Кабнеті Міністрів? Це ж суб'єктивізм чистої
води!
А ось створити рівні умови щодо використання «державної
поліграфічної бази»... — чудовий пункт.
Про роздержавлення видавництв.
Це предмет не постанови, а Закону про роздержавлення. Не треба
створювати протиріччя, яке доведеться виправляти в законі. Будуть
приорітети на власність? Робитимемо закон, там врахуємо.
Пп. 4 і 5 — питання Президії. Врешті, доручення про підготовку
проектів Закону «Про пресу» та ін. очевидне, його досить відобразити
протокольно.
Пропозиції дві:
або відправити проект на докорінну переробку кільком комісіям,
або: 2 пункти:
1) взяти до відома інформацію комісії;
2) вважати,
що порушені комісією питання регулюються
прийнятими після 19.08.91 постановами Верховної Ради, Президії Верховної
Ради та чинним законодавством.
Наполягав би на другій пропозиції.
Є ще одне питання, що має відношення до сьогоднішньої розмови.
Давайте вдумаємось: чого ми прагнемо досягти?
Розбудови Української держави чи зміни влади, заміни людей у
владних структурах?
Якщо розбудови, то час займатися ділом, а не з'ясуванням, хто
голосував за Акт незалежності за своєю волею, а хто з кон'юнктурних

міркувань. Ще раз повторюю для виборців: Акт проголошений всупереч
референдуму 17 березня, бо змінилися зовнішні умови. Зроблено це свідомо
всіма депутатами, а не з «подачі» частини їх. До речі, це ще одна причина
перевірки нашого рішення референдумом. Бо лише всенародне голосування
може скасувати результати попереднього референдуму. Не кажучи про
можливість визнання світовим співтовариством нашої державності.
А порушується питання про непотрібність референдуму з міркувань
політичних, виходячи з продовження боротьби за владу. Сьогодні забувається
багато. Забувається, до речі, що тоді, коли багато хто з нинішніх демократів на
всі заставки прославляв дійсність, лише УТ чистою українською мовою йшло
до людей.
Та повернімося до умов розбудови державності. Що для цього
потрібно обов'язково? Спільність намірів і спільність дій. Ми Україну можемо
зробити державою лише тоді, коли вона такою буде і для комуніста Мороза, і
для, недаінього комуніста" Головатого. І хто думає інакше грубо помиляється.
З огляду на це виникає питання про відповідальність конкретних
людей за розвиток ситуації. Наприклад, Рух останнім часом вдається до акцій,
щоб привернути увагу населення до проблеми незалежності. Чи досягає він
позитивного результату? Боюсь, що він зворотній.
Ми..зайнялися демонтажем пам'ятників, символами, ніби це зараз
найголовніше для населення.
Проведено форум інтелігентів. А наступного дня — віче. У ^юдей
виникає питання: то оце і є демократія за Павличком? То це такої нам треба
незалежності?
Об'єктивно виходить, що такою акцією Ви,Іване Федоровичу,
працюєте проти Акта про незалежність.
Але тут є один момент. Чи розуміють інтелігенти, котрі збирались на
форум, свою відповідальність за розвиток процесів і їх наслідки?
Ми входимо в період, де кожне слово, кожен вчинок мусять бути
точними, обгрунтованими, корисними для загальної справи.
Тоді буде Україна державою. А якщо діяти інакше, сліпо прагнучи
влади, то буде велика біда.
Як кажуть, не приведи Господи.

«ЩОБ НЕ БУЛО ЛИЦЕДІЙСТВА, НАРОДНА РАДА ПОВИННА
РОЗПУСТИТИСЯ»
(Інтерв'ю «Вечірньому Києву».— 19 вересня 1991)
— «Вечірній Київ» я читаю не дуже часто. І не лише браком часу.
Мені здавалося, що позиція газети не завжДи об'єктивна. Тому, відверто
кажучи, мене і здивувала пропозиція редактора газети щодо публікації на її
сторінках моїх думок з приводу останніх подій на сесії. Говорити є про що, і
це надто велика тема.
— Скажіть, будь ласка, яким був привід для саморозпуску більшості
в парламенті? Чи не той факт, що, як вже казали, більшість перетворилася на
меншість?
— Не знаю, чи перетворилася більшість на меншість, але точно, що
меншість, тобто опозиція, не стала більшістю. Думаю, що десь через півтора
місяця визначиться внутрішня структура парламенту. Часто плутають
колишню більшість та комуністів «групи 239», яка об'єднувалася навколо
назви «За радянську суверенну Україну» і майже ніколи не збиралася.
Більшість же об'єднала людей, які вирішили взяти на себе зобов'язання
відповідати за роботу Верховної Ради (якщо пам'ятаєте, опозиція свого часу
кілька разів заявляла, що вона такої відповідальності на себе брати не буде).
Але тепер загальний курс парламенту дещо змінився: депутати стоять зараз за
правове (і не тільки) забезпечення незалежності держави, і в таких умовах
різкого протистояння бути не може. Так чи інакше, більшість довелося б
розпустити, і про це я заявляв ще в липні. Та і працювати з таким об'єднанням
було не легко: різні люди і погляди.
— Хто ж тепер візьме на себе такого роду відповідальність за
рішення Верховної Ради?
— Що ж, нехай кожний депутат відповідає сам за себе. Але я думаю,
що Народна Рада згодом змінить своє ставлення щодо відповідальності.
— Якої ж тепер, після розпуску, тактики буде дотримуватись
колишня більшість?
— Я вже думав над цим питанням, Об'єднуватися в групи, про які
йшла мова на минулому засіданні, потрібно, але не з політичними цілями, а з
метою розробки законів. До речі, я буду вносити таку пропозицію про
створення депутатських секцій за інтересами (з питань економіки, політики,
соціальної захищеності) і думаю підключати до депутатів ще й науковців.
— А як ви сприйняли заяву Ігоря Юхновського про створення
координуючого центру для об'єднання депутатів в асоціацію «Демократичні
реформи України»?

— Центр, що хоче запровадити Народна Рада, і буде під контролем
радикалів з Народної Ради. Тобто, якщо утвориться центр, підпорядкований
опозиції, будуть здійснені зміни в складі Президії та уряду (під тим же
контролем), то тоді (про це в заяві не Уовориться) Народна Рада стане
Верховною. І це буде продовження серпневих подій іншими методами.
— Так ви закликаєте до центру поза політикою?
— Так, головне — це економічні реформи. Якщо їх зараз не буде,,
парламент виявиться зайвим зі всіма своїми крилами та групами.
— Але ж депутати в першу чергу політики. Згадаймо і те, що колишня
більшість свого часу при розробці закону про землю відстояла саме свою
позицію — земля не може бути товаром. Тому чи не здається вам, що принцип
об'єднання в секції не відповідає структурі парламенту?
— Чому ні? Ми нікому не забороняємо входити до таких секцій»
Саме в секціях, а не на засіданнях, і будуть відбуватися всі головні суперечки.
Незабаром, я знаю, знову постане питання про повну власність на землю. А я
категорично проти того, бо коли в країні іншого товару немає, то земля стягне
на себе всі «чорні» гроші. За таку позицію знову доведеться боротися.
— Ви
залишили за собою право на створення нової
прокомуністичної партії. Як ви гадаєте, як скоро вона могла б з'явитися і чи є
ідея, яка б знову об'єднала комуністів?
— Така партія може з'явитися через місяць-півтора. Вона не буде
називатися комуністичною, а як саме — ще не знаю. До речі, як не дивно, це
питання турбує також і іноземних журналістів: одне крило в політичному
житті спорожніло, іншому немає альтернативи. А щодо ідеї, думаю, що нова
партія стане виразником інтересів тих, хто сам собі заробляє на хліб, тобто
того соціального прошарку, що живе на заробітну плату. Скільки і чого тут
буде від комуністичної ідеї, покаже час.
— Але ж ви були серед тих, хто голосував за скасування постанови
Президії ВР про заборону діяльності КПУ. Може, ви вважали, що колишня
компартія могла перереформуватися?
— Я голосував за внесення цього питання до порядку денного. Група
депутатів-комуністів хотіла одного (і це, до речі, було погоджено напередодні
з Л. Кравчуком), щоб, спираючись на постанову від 26 серпня про припинення
діяльності компартії, дати можливість вирішувати цю справу тільки в
судовому порядку, а крім того, розпустити комісії на місцях, які дуже схожі на
«трійки» тридцятих років. Так от, обговорення цього питання показало б, в
чому Президія була права,, а в чому помилялась.
Не треба влаштовувати колотнечі. Подивіться, що зараз с одним з
критеріїв зрадництва під час путчу? Питання: а ти був толі за Горбачова чи ні?

Та хіба ми сьогодні забули, що вчора рейтинг Горбачова був нульовий? Та й
зараз він не дуже піднявся. Алеиа сесії, як я зрозумів, ми ще не готові були
дивитися на такі речі помірковано, а тому попросив зняти питання з
голосування. Але Голова наполіг.
Я не шкодую, що компартія заборонена (хоч зробле^ це неправильно),
бо її і так потрібно було докорінно реформувати. Шкода людей, для котрих це
несправедлива моральна траяма. Я казав С. Гуренку відразу, коли почався
путч, що КПУ треба негайно відмежовуватися від КПРС, як це згодом і зробив
в Казфстані Назарбаев. До речі, він правильно і раніше використав її Можливості. І я вважаю, що саме тому Казахстан лідирує в реформах.

Виступ на телебаченні 6 листопада 1991р.
Добрий вечір дорогі телеглядачі!
Півтора тижні тому відбувся Установчий з'їзд Соціалістичної партії
України. Багато листів, усних звертань одержали ми — організатори і актив
партії в період підготовки з'їзду та в останні дні. Люди просять пояснити: що
за партія створена, чиї інтереси відстоюватиме, які форми роботи будуть
характерні для неї?
Ви розумієте, що коротко про все це не скажеш. Одначе спробую.
Ми створили партію, яка виражатиме і відстоюватиме інтереси
людей, що живуть своєю працею з числа робітників, селян, Інтелігенції.
Іншими словами, соціальною базою партії будуть люди, що живуть на свою
зарплату, добробут яких залежить від рівня розвитку суспільства. Ці ж люди,
до речі, на розвиток суспільства і впливають найбільше. Тому, сподіваємось,
що партія матиме перспективу росту, активно втручатиметься в життя
суспідьства.
В державній політиці партія відстоює ідею незалежності, буде робити
все, щоб Україна була визнана як держава міжнародним співтовариством.
В економіці ми прихильники її реформи, переходу до справжнього
ринку. Одначе вважаємо, що головним суб'єктом ринку має стати трудовий
колектив. Він повинен бути і власником основних засобів виробництва.
Вважаємо, що ідея суцільної приватизації помилкова, вона приведе в
кінцевому підсумку до різкого майнового розшарування населення,
порушення принципу соціальної справедливості.
З'їзд висловив своє ставлення до проблем культури, селянства,
молоді, ветеранів, прийняв ряд програмних документів. Всі вони розіслані на
місця делегатам з'їзду, ініціативним групам. Частина з них буде опублікована.
Просимо усіх, кому наші ідеї близькі, створюйте осередки партії.
Довідки — за телефоном: 291-60-63.
Свою роботу партія будуватиме головним чином на громадських
засадах за територіальним і частково виробничим принципом на основі
Конституції і законів України.
Розумію, що не всім сподобалося створення Соціалістичної партії. Та
що поробиш, вона є, вона буде! Вона буде впливовою політичною силою
серед багатьох інших партій.
Учора на представленні різних партій в колишньому музеї
В. Леніна мені впало в очі те, що основоположники соціалістичної ідеї
на Україні (Шевченко, Франко, Драгоманов, Грушевський, Вин шченко...)
своїми працями ніби засвідчують нам свокі підтримку.

По-різному не появу партії нідреагували засоби масової інформації.
Нас це не дивує. «Коза», наприклад, напівжартома (правда, я мій більшість
матеріалів иппівсерйозна) повідомила, що в ресторані «Жовтены: партія
організовує святкування свого створення. Натяк взагалі хороший, хоч і
запізнілий.
Проте, думаю, що порадою можна скористатись усім. Тільки не
обов'язково (та й не у всіх є можливість) треба іти до ресторану.
А причина є. Завтра — свято утворення нашої держави. Подобається
це кому чи ні, але початок нашої держави і початок створення України йде від
17 -го року.
Хто поважає традиції, хто шанує попередні покоління, людей, що
чесно намагалися зробити наше життя достойним, нехай у своїх містах і селах
вийде до пам'ятників революційної слави, покладе квіти.
Або просто подумає про життя, про нашу історію. Про нашу
революцію.
З святом вас, дорогі друзі!

ПРО РЕФЕРЕНДУМ, ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ І
ЗАВДАННЯ, ЩО ВИПЛИВАЮТЬ З РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНОЇ
СИТУАЦІЇ
(Тези доповіді на другому засіданні Політичної ради Соціалістичної
партії України.— 23 листопада 1991)
Ви одержали проект постанови з цього питання. Він не може увібрати
всі обставини підготовки і проведення референдуму та виборів Президента.
Ви доповните документ своїми зауваженнями. Проте він мусить торкатися
лише найважливіших моментів, характерних для нинішнього періоду, котрі
можуть бути об'єктом впливу нашої партії.
Безумовно, за значенням референдум і вибори Президента — події
різного порядку. І хоч необхідність референдуму з'явилася пізніше рішення
про вибори Президента, за значенням він переважає вибори.
За браком часу, а точніше, через зміну в графіку засідань Верховної
Ради і через нашу неоперативність нам не вдалося реалізувати вимогу
резолюції Установчого з'їзду щодо двох питань в бюлетені. Включення
другого питання суттєво змінило б зміст пропаганди перед референдумом,
неминуче примусило б кожного кандидата в Президенти, організаторів всіх
акцій напередодні такої події чітко висловитись з питань:
— що таке незалежність?
— які економічні, політичні, духовні аспекти і наслідки державної
незалежності?
Ми сподівалися, що включення другого питання вимагатиме конгрес
Рад. Одне вже обговорення цього питання привернуло б до нього увагу
громадськості, зорієнтувало б усіх кандидатів у Президенти щодо суті
незалежності. Але Президія відхилила своє ж, внесене на пропозицію
оргкомітету СПУ, питання про Конгрес. Не будемо запідозрювати членів
Президії в навмисному ухилянні від згаданого вище. (Це буде згодом
зрозуміло).
Одначе обставини складаються так, що нез'ясовані до референдуму
питання будуть перенесені на період після референдуму, котрий в іншій
ситуації міг би стати своєрідною дамбою для вгамування політичного
шторму. Тепер же для політичної боротьби ніяких обмежуючих, стримуючих
факторів не буде. Зовнішня простота бюлетеня приховує багатозначність
тлумачень одержаних результатів. Крім того, аналіз позиції деяких т.зв.
«незалежних» газет, висловлювання представників опозиційних партій політичних сил тепер і раніше дають підстави сподіватись на загострення
політичної боротьби після 1 грудня, на своєрідне відтворення в Україні
грузинського варіанту.

В п. 2 проекту постанови підкреслюється ця особливість як засіб
продовження боротьби за владу. Можна висловлювати жаль з цього приводу,
можна — не висловлювати, але така реальність. Толерантність у
міжпартійних відносинах протягом останнього місяця не треба
перебільшувати. Це тактична пауза.
Більше того, де можна було вирішувати владні питання, не
привертаючи до того уваги широкої громадськості (як, наприклад, у
товаристві «Україна» — ключовому органі для міждержавних зв'язків,
прекрасної форми політичного впливу, в т.ч. і за рахунок державних коштів),
там зміна влади проведена швидко і досить безцеремонно, без оглядки на
демократію. В керівний орган прийшли фактично лише нові політики.
Головою товариства обраний І. Драч, Не виключено, що справджується
припущення про радикалізацію Руху, що ті сили в ньому, котрі невдоволені
темпами зміни політичної ситуації в Україні, поспішають до влади в цій
організації. Напевне, найближчим часом ми матимемо змогу в тому
переконатися. І хоч після того в Русі можливий розкол, його вплив на
суспільство не стане меншим, у всякому разі стане гострішим,
настирливішим.
Нам потрібно потурбуватися, щоб дообрання керівництва
представниками східних і південних областей (12 областей) було проведено з
авторитетних людей, які здатні до об'єктивного аналізу розвитку України, її
культури, тобто щоб це були наші люди.
Отже, після референдуму політична боротьбу загостриться.
Основними її потоками будуть: експансія націоналістичної ідеї під виглядом
турботи про розбудову державності і протидія експансії, сепаратистські
процеси, що і без названої причини мають в Україні досить міцне коріння.
(Зважимо і на варіант, при якому всі претенденти, крім Л. Кравчука,
можуть зняти свої кандидатури, розуміючи, що його шанси
«предпочтительнее». Зате вже в процесі припинення боротьби за
Президентство можна закласти фундамент продовження і прискорення
боротьби за владу, в т.ч. і за нового Президента.)
Так от, два потоки. Наше завдання полягає в їх нейтралізації, бо
протистояння врешті виллється в трагедію для народу.
В проекті постанови пропонуються першочергові заходи щодо цього.
Суть їх зводиться до масових акцій (зборів, конференцій, мітингів, сесій Рад
тощо), які б підтвердили найважливіший висновок:
підсумки референдуму — не воля народу, його вибір, а не заслуга
якоїсь частини народу. І що це не просто вибір, а розуміння людьми
необхідності розпочати справжню роботу в напрямі державності України.

Складовою такої роботи мусить бути продумана реформа економіки,
пріоритетна щодо прав трудових колективів;
утвердження порядку і дисципліни, насамперед викорінення всіх
форм спекуляції, особливо у вигляді індивідуального і мафіозного «бартеру» з
Польщею, Румунією та рядом інших сусідів.
Гарантією успіху в такій роботі, безперечно, може бути лише єдність,
консолідація суспільства. Гадаю, що єдність в такому розумінні (бо~є~ще як
гасло Руху, тобто корпоративна єдність) може стати нашим політичним
набутком. Вона з розумінням сприймається населенням, а тому і з точки зору
інтересів народу, і з точки зору інтересів партії може стати нам безцінним
дивідендом на декілька років.
Ви, очевидно, помітили, що один з абзаців пункту 2 присвячений
березневому опитуванню. То серйозний аргумент, воля народу до ССД
визначена, вона тривалий час використовувалась як найважливіша підстава
парламентскої (і не лише) дискусії.
Безумовно, і у вас самих, і на зустрічах в колективах чи з ініціаторами
створення партії виникають непрості переживання: а як же бути з Союзом?
Є дві обставини, на які слід зважати. Перша — перспективна, вона
полягає в діалектиці зв'язку між незалежністю і єдністю. Адже нас цікавить не
лише незалежність суб'єкта України. (Якщо лише так, то одержимо ту ж
унітарність, лише в меншому масштабі.) Нас цікавить незалєжність^ і
держави. і колективу, і громадянина? А така незалежність, розвиваючись,
стимулюватиме зміцнення зв'язків, необмежених адміністративними,
територіальними чи політичними інтересами.
Друга обставина — тактична, вона відображає розвиток нинішньої
ситуації. Суть її звільняє нас від докорів сумління. А вони є. Адже ми живі
люди, ми виховані на любові до великої Батьківщини. Втрачати важко.
Тож про суть.. Вона полягає в тому, що з позиції суб'єкта Союзу не
можна зберегти сам Союз, якщо в Центрі свідомо і послідовно його руйнують.
Коли ж руйнація дійшла краю, за яким видні грубезні прорахунки
«прорабів» демонтажу, виявилось, що для здійснення навіть мінімальних
державних функцій (організація колективної оборони, обслуговування
зовнішнього боргу, екологія... тощо) потрібен якийсь державний чи
міждержавний орган, потрібне правове регулювання його дій.
(Чого варта, наприклад, норма, діюча в Росії, за якою на російські
підприємства впливає лише російський Держарбітраж, а на українські — і
місцевий, і той же російський... А суперечки ж виникають найчастіше на
міжреспубліканському рівні).

Усвідомлення таких прорахунків привело навіть до тимчасового
примирення двох Президентів, котрим тіснувато в одній столиці.
Примирення, але не припинення боротьби за владу. Все врешті закінчується
переміщенням функцій центру в Росію. Україні, як і іншим республікам,
залишається роль автономії, тобто навіть менша, ніж була раніше.
Маємо приклад того, як амбіції двох можновладців, неузгодженість їх
дій несуть страждання тисячам і тисячам людей. Напевне, ми не враховуємо
ще багатьох видимих і невидимих нюансів. Та важливіший кінцевий
результат. А він, на жаль, такий, що попереднього Союзу нема. Що інтересами
його колишніх суб'єктів НЄХтують свідомо, намагаючись втягнути їх в
колесо своєї економічної політики, котра схожа на продовження
авантюризму, звичного вже за останні роки. Доказом нехтування інтересів
республік і зневажання (ще до підписання!) Договору про економічну
співдружність є російська політика цін. Вона не врятує економіку сусіда, зате і
нашу поставить на коліна.
Поставить, якщо не захистимося суверенітетом зі всіма його
державними атрибутами: військовим, фінансовим і т.д. контролем над своєю
територією.
Ще один, можливо найвпливовіший на оточуючих, аргумент: якщо в
такій ситуації суспільство не буде єдиним у головній меті — здобутті
державності, воно втратить все, буде відкинуте на багато років у своєму
розвитку, перенесе тяжкі випробування.
Така об'єктивність і не ми її створювали.
Маємо також врахувати інші обставини. їх варто використовувати в
пропагандистській роботі.
Розвал Союзу, його найперше військовий параліч вигідний Заходу.
Турбується ж він про цілісність Союзу з єдиною метою — для зручності
економічного підпорядкування. Підпорядкування як безмежного акумулятора
їхньої економіки перед загрозою кризи. Акумулятора у вигляді сировинного
придатка і ринку збуту зайвої продукції, ринку дешевої робочої сили,
вкладення капіталу в трудомісткі ланки міжнародного перерозподілу
економіки, нижчої ланки. Що це так, видно з учорашнього інтерв'ю І.С.
Силаєва, з виступу М.С. Горбачова на сесії ВР СРСР. Кредити — під
продовольство, товари масового попиту. Про технологію вже ніхто не згадує.
Своїми злйДнями; перетвореними На валюту за сировину, ми будемо, як і
раніше, зміцнювати їхню економіку.
Після визнання нас повним суб'єктом міжнародного права не
виключено, що наш зовнішній борг буде погашений. Одначе не дарма! Той
крок може і в нас бути ідеологічно освяченим. Та він відкриє такий

донорський простір іноземним капіталам, що, будучи вкладеними в наші
потужності (в незавершені будови), вони сторицею окуплять благородний
жест, не наблизивши нас до процвітання.
Вихід лише в розрахунку на власні сили, на структурну перебудову
економіки, її роздержавлення.
Це приблизно головні аргументи для пропагандистської роботи
довкола референдуму.
Як вам відомо, 6 листопада Президія створила тимчасову комісію з
питань всеукраїнського референдуму. Постанова з цього приводу і план дій
самої комісії такі, що не обмежують фактично її дії першим грудня. План,
очевидно, складали ті, хто готував аргументи проти Союзу напередодні 17
березня (про аналогію з Фінляндією, про «ввіз-вивіз», екологічні та інші
наслідки).
Передбачається створення комісій Рад на всіх рівнях для
агітаційно-пропагандистської роботи, орієнтації засобів масової інформації,
проведення уроків незалежності в школах, нарад голів колгоспів і т.д.,
залучення до цієї справи партій, профспілок...
Якщо все це порівняти з тим, що говорилося раніше, то ясно, що поле
діяльності і до, і після референдуму буде великим. Потрібно знайти себе в
ньому.
Там, де такі комісії не створені, — виявити ініціативу і створити,
вплинути на формування їх складу, взяти найактивнішу участь в їх роботі.
Там, де комісії створені, підключитись до них як представникам нової
партії. Проаналізувати склад комісій. Допомогти тим її членам, хто наші
аргументи, наші ідеї здатний і готовий відстоювати.
Максимум уваги до добору людей, що будуть від імені партії
займатися цією справою. Це повинні бути люди, на яких згодом можна буде
розраховувати як на майбутніх кандидатів в депутати всіх рівнів. Вони
повинні «світитись» сьогодні в майбутніх округах. На них мусить працювати
наш актив, кореспонденти, профспілкові, господарські керівники і
спеціалісти, директори шкіл та інших навчальних закладів.
Політична боротьба буде вестись навколо ідеї незалежності і після
референдуму, власне, до виборів на багатопартійній (не виключено) основі.
Ви ж будете складати партійні списки. Робіть це сьогодні, бо включені вами
претенденти матимуть можливість за рахунок держави вести агітацію. На її
користь і на свою.
Все інше, що стосується референдуму і виборів Президента, стисло
викладено в проекті постанови. Коли бачите потребу, доповніть, підправте її.
Коментувати її пункти, здається, немає необхідності.

ПОЛІТИКА І ПОЛІТИЧНА ГРА
("Голос України".— 27 листопада 1991)
Осінь 91 -го року. Переддень і після Жовтня. Десятки розмов, зустрічі
з сотнями людей. Перебої у виробництві, знервовані парламентські дискусії,
пачки листів щодня...
Політизація суспільства дійшла межі, за яку небезпечно переступати.
Більшість людей розуміє це добре. Є, правда, і такі, що хотіли б протистояння,
конфлікту, очікуючи з того свою вигоду. Не прорахуватися б...
Парламент, втрутившись не зовсім послідовно і компетентно в
тканину суспільних процесів, викликавши в них загострення в останній перед
перервою день, прийняв виключно відповідальне рішення про підписання
економічної угоди. І роз'їхався...
Настала коротка пауза. Кому доводилось виходити на борцівський
килим, знає такий момент поєдинку, коли вже падінь було багато і дихання
відновилось, але... очки не цікавлять, азарт втрачений. Руки ще роблять своє
діло, але внутрішній хронометр веде відлік до фінального свистка.
Перехідний момент несе в собі ознаку тимчасовості, самозречення, Та
за ним сподівання нового, вже справжнього періоду. І в ньому кожному
потрібно знайти своє місце. Яке ж?
Сутички інтересів, спроби їх узгодити, що і є політикою, І політична
гра, якщо «під себе», на майбутнє, на всякий випадок, Скільки разів стомлені
люди бачили приклади і політики, і політичної гри! Причому, інколи довкола
одного дійства.
Що дає договір про економічне співтовариство: гарантії поставок?
Поступка натиску згори чи збоку? Видимість створення економічного
простору чи таки створення? Всього потроху. І мало певності. Він — теж
поєднання політики і політичної гри. Адже він сам — суперечності, котрі
незабаром дадуться взнаки. Проте є в ньому і таке, що робить його
необхідним. Взяти б хоч передбачених 26 угод, котрі «не пізніше трьох
місяців» потрібно укласти. Щоправда, на деякі з них, якщо вони не будуть
деклараціями, чи й вистачить половини часу дії всього договору (про розподіл
зовнішнього і внутрішнього боргу, врегулювання взаємних зобов'язань при
виході з економічного співтовариства чи врегулювання прав власності). Є в
договорі і натяки на спроби прив'язати економіку всіх його учасників до
економіки найкрупнішого партнера, і сумнів, чи доживе договір до
ратифікації, Адже вимога координувати дії при регулюванні цін
погоджувалася за два тижні до оголошення єльцинської програми з
тривожною лібералізацією цін. А в ній Борис Миколайович не згадує про

права суб'єктів договору на узгодження цінової політики. їм же не байдужі
такі маневри...
Криза розвивається стрімко. Ніхто не сумнівається, що через 2-3
місяці ситуація іще погіршиться. Тому є передумови: зменшення обсягів
виробництва, запізнення з складанням договорів між підприємствами, недобір
врожаю, цінові «ножиці». Ніхто не сумнівається, що й «залізна леді» в ближчі
місяці не відвернула б погіршення ситуації, але ж... Після обговорення
основних напрямків економічної політики, котра до нинішньої ситуації майже
не має відношення, група депутатів висловилася -за—недовіру" Прем'єру.
(Знали, що Верховна Рада не підтримає нічим не виправданого кроку). Та гра
затягує, через три місяці можна буде агітувати: «А ми ж казали...». Гра
безпрограшна. Правда, і безвиграшна.
Щось подібне сталося в переддень перерви. За стрімким сценарним
планом виникла вимога послухати В.Фокіна — чому без санкції щось
збирається підписувати?! Те, що на це було доручення Президента, до уваги
не бралося. Потрібна була демонстрація вірності ідеї незалежності, хоч
реалізація ідеї лежить дещо в іншій площині. І блискучий зустрічний хід
Прем'єр-міністра (хоч вписуй у підручник парламентської майстерності):
хочете зняти з одного мене відповідальність,— вирішуйте самі!
А над усим — опікування референдуму. Суперечливі результати
вивчення громадської думки. В різних регіонах по-різному. Потрібен же —
переконливий результат. Потрібен всім! З третього заходу підтримується
пропозиція соціалістів про скликання Всеукраїнського Конгресу Рад. За ним
принаймні два завдання — безпосередньо від найширшої громадськості
висловитись про суть та перспективи незалежності, назустріч, до кожної
людини донести необхідність такого вікопомного кроку. Та, схоже, Президія
уже не збирається виконувати власну постанову. На її засіданні про Конгрес
уже не згадується. І мотив знайдений одним з членів Президії: нехай Ради
займаються збором урожаю, не відриваймо. Мовляв, кожному своє. Гляди ще
хтось з депутатів сільрад кине докір народному за звинувачення щодо пізніх
строків збирання. Ніби не вони — сільські жителі — турбуються тим
найбільше. А що в жовтні два тижні не можна було збирати буряки через
високу температуру, бо горіли кагати,— то вже їхній клопіт. Як і перебої з
пальним, запчастинами, технікою. Куди вже їм до референдуму! Ще, не дай
Боже, за березневий згадають. Аби ж хоч не від соцпартії ішла ініціатива пріо
Конгрес, можна було б зважити. А так,— копайте люди буряки та йдіть
голосувати!
Чи підтримають виборці Акт? Переконаний, результат буде високим.
Чиїм це буде здобутком? Народу. Виключно народу. Хоч дехто вже

збирається «ділити славу». «Почекайте, третього грудня ми вам покажемо»,—
багровів у «приязні» опонент 7 листопада біля пам'ятника Леніну.
Роковини Жовтня вперше за три чверті століття відзначались так, як
хто вважав за потрібне. Місто-Герой... Санкт-Петербург відзначило з
наслідником престолу. Нарешті виправлено «більшовицьке свавілля» в
перейменуванні. Хоч заради об'єктивності згадаймо: історичну назву у міста
на Неві забрав ще царський уряд. У Москві учасникам різних маніфестацій
вистачило глузду не протистояти одне одному. У Києві не вистачило,
сверблять руки у провокаторів. В Миколаєві, Кременчуку, Ялті,
Дніпропетровську, Володимир-Волинському... жителі з повагою поставились
до історичної дати. Проте центральному телебаченню не догодили:
автобусами, бач, людей підвозили. Кажуть, і Президента Горбачова, як
годиться, з-за кордону привітали. Тепер має клопіт, подякуй за поздоровлення
через пресу — гласність все-таки — перед своїми доведеться
виправдовуватись. Краще вже промовчати від гріха подалі.
Вперше за історію України в Києві організована спільна
репрезентація політичних партій. Її значення непересічне, воно відчується
згодом. Виявилося, що спектр партій широкий, та в основі їх головним чином
лежала соціалістична ідея, ідея справедливості, І що одна партія без інших
приречена, як це сталося з комуністичною. Та ще помітно було зі стендів,
котрі партії виступають за щось, котрі — проти чогось. І перспективи мають
таки перші.
Тривожна пора. Недалеко від України спалахують заграви
національної ворожнечі. Болісно розплутуються зав'язані «батьком усіх
народів» вузли їх братерства. А воно ж все одно потрібне! Інше за змістом,
добре за формами спілкування, мудре за наслідками. ... Симпатичний білявий
чоловік років 30-ти здалеку спостерігав за дискусією на площі біля
консерваторії. Потім сказав: «Ви ж все про татарів на сесії, про німців, євреїв...
А чому про поляків не згадуєте? Он скільки нас на Житомирщині...».
Правду кажеш, чоловіче добрий. Всіх треба згадувати, не лише
народи, а й людей. Усі себе на Україні мають почувати, як дома. Щоб оцінка
кожному — не за чистотою мови,— за чистотою совісті. І про це йшлося в
Одесі на міжнаціональному Конгресі.
Через кілька днів вибори Президента. Першого? На могилі Петлюри в
Парижі написано «Президент». Михайла Сергійовича Грушевського
величають так само, особливо з огляду на його ювілей. Та наш буде першим,
обраним вперше народом. Схоже, ніхто не сумнівається, що ним буде Л.
Кравчук. Ніхто, крім, напевне, самого Кравчука. А можливо, до п'яти його
передвиборних «Д» він додасть ще одне — «дисципліна».

Достойні конкуренти на президентство йдуть тісною групою, і Трохи
попереду темпераментний В. Чорновіл. Чим більше зустрічається з
виборцями — тим більше має прихильників. Але зростає і кількість
обережних. Відвертий символ на листівках заставляє виборців замислитися:
чи треба так, як чорний бик на червоне? Та й «віл» і «бик» не одне й ге ж, і
реакція на червоне у них різна. Може й не варто червоне — навпіл. Онде в
Швейцарії прапор червоний уже 700 років. Може тому, що з хрестом?
Реанімує поволі свій вплив на суспільство церква. У тій справі
клопотів вистачить усім конфесіям... Хай збираються, радяться, не ворогують.
Бо вони — лише проміжна ланка між людиною і Богом. А якщо людина —
єдина, то Бог, для віруючого, тим більше єдиний. Проте вже не тільки на
мітингах біля Білого дому видно рясу, в голосах деяких «церквократів»
з'являється політичний метал. Шкода, бо душа краще сприймає добре слово.
В переломний період прискорюється політична поляризація
суспільства. Помітна вона на загальному суспільному тлі, одначе цікавіший її
індивідуальний підтекст. Переорієнтація торкається кожної людини, та не
кожна поспішає на той чи інший полюс. Зросла кількість зовні пасивних,
обережних, очікуючих. Про те з'явилися і бажаючі надолужити згаяне,
відхреститися від попередньої позиції. Якби ж це було наслідком її
переосмислення! Де вже там, найчастіше йде перефарбування задля місця під
новою владою: ближче до її центру чи далі? Вдасться зігрітися в її променях
чи ні?
Не вдасться, заспокойтеся, не метушіться, добродії! Збоку все видно,
довіри не буде ні серед вчорашніх формально однодумців, ні серед нових,
якщо так станеться, можновладців Тримайте себе достойно, не доводьте свою
заподатливість відступництвом або й підлістю. Вистачає прикладів, коли
позавчорашній партократ душить вчорашнього, аби демонструвати свою
«демократичність». Справді, бридко дивитись на такі стосунки. Це більш
непристойно, ніж просто флюгерувати на владу. Там хоч пояснення можна
знайти.
Після різкого переходу інформаційного маятника на протилежний
край поволі вирівнюється тон газет. Хоч багатьом з них так не вистачає
інформаційності. Вона підмінюється авторською інтерпретацією подій та
фактів, нерідко з претензією на істинність при відвертому суб'єктивізмі.
Такий час. Але ж ми відповідальні за те, що з нього проростає.
Відповідають усі, і в тому, можливо, найвиразніша ознака нинішніх днів.
Непростий перехід від протиприродної централізації з царями уявними і
дійсними до рівності, де головною фігурою має стати кожен. В одних —
ностальгія за «указующим перстом» — так звичніше. В інших — потреба

звинуватити всіх і все — так легше зняти з себе відповідальність за минуле і за
майбутнє. Найзручніша позиція — стороннього судді, хоч стілець під ним теж
нетривкий. Все звужується у діапазон претензій: роблять не так? — роби сам;
керують неправильно? — обирай тих, хто керуватиме, як ти хочеш. Одначе і
на себе бери відповідальність. Хоч би за вибір.
Незабаром політика і політична гра одержать нові стимули.
Погіршення економічної ситуації, розподіл державних посад, реформа
керівних структур, становлення нових партій, утвердження державних
символів чи навіть форми звертання. Суттєве лише, чи зуміємо ми знайти
правильний ключ до реформи економіки і чи вистачить в усіх нас розуму не
будувати державу для одних за рахунок інших,— продовжувати шукати
винних замість шукати виходу.
Єдність суспільства стає настійною вимогою часу. Забезпечимо її —
буде Україна. Не забезпечимо — не буде. Можливо й ніколи.
Осінь 91-го року... Пізня осінь.

Виступ на урочистому засіданні IV сесії Верховної Ради України
дванадцятого скликання.
(з приводу висунення кандидатури на посаду Голови ВР України.—5
грудня 1991)
Шановний Президенте! Шановна президіє! Дорогі товариші і друзі,
депутати і гості! Ви б не повірили, якби я сказав, що нинішня ситуація для
мене несподівана. Тому кілька міркувань з цього приводу і ролі Верховної
Ради.
Учора у нас в комісії відбулася зустріч з претендентом на посаду
Голови Верховної Ради Іваном Степановичем Плющем. Його виступ
сподобався. Та відчувалася в ньому головна теза — теза завершення періоду
рбботи парламенту. Принципово не погоджуюсь з цим, вважаю за необхідне
висловити свої позиції.
Перед тим скажу, що не боюсь бути необраним. Ставши депутатом, я
не мав ніяких кон'юнктурних міркувань щодо влади. І в тому досі вбачаю
перевагу свого становища.
Найперше хотів би висловити задоволення з приводу підсумків
референдуму і сказати, що вони повністю збіглися з прогнозом і намірами,
сформульованими в офіційних документах Соціалістичної партії України на її
установчому з'їзді та засіданні Політичної ради.
Користуючись нагодою, хотів би подякувати політикам, представники яких становлять значну частину Народної ради, за відродження в
суспільній свідомості ідеї незалежності України. Це правда. Правда й те, що
сама ідея не змогла б спрацювати, якби не була покладена на настрої
громадськості, на ту послідовну роботу, котру в округах вели всі депутати,
місцевий актив, свідомі громадяни. Кажу про це, бо всім нам (підтримую
Олеся Терентійовича Гончара) назавжди потрібно закарбувати в пам'яті —
вибір зробив народ і лише народ, а не якась його частина. Нашої вже честі
стосується, чи вдасться нам розумно розпорядитися цим вибором.
Сьогодні теж потрібно відзначити, що проголошення Акта і
проведення референдуму — це ще далеко не незалежність, це лише
почщтпочаток поступу до неї, початок послідовної і надзвичайно важкої
роботи. В цей час нам справді потрібна злагода, спільна воля до розбудови
державності.
Виходячи з таких завдань, ми, Верховна Рада, маємо керуватися
розрахунком в обсязі робіт, що повинні виконати, і в часі, який відводиться
нам на існування як органу законодавчої влади. І переконаний: Верховна Рада
повинна відпрацювати передбачений законом строк.

Справа тут не в гарантуванні комусь теплого місця. На ньому такі
«протяги», що, певен, багато хто, знаючи про них раніше, навряд чи згодився
б боротися за депутатство. Справа в тому, що, розпочавши будівництво
держави, ми повинні закласти в її основу міцні правові підвалини і при тому
не ухилятися від відповідальності за можливі і, до речі, не віддалені наслідки.
Ми не повинні свою відповідальність перекладати на інших. У цих словах
немає ніякого крутійства, бо чекають нас не стільки квіти, як терни.
Але є ще одна, мало ким врахована нині обставина. Комусь вона
сьогодні здається смішною. Я її назву, а ви, будь ласка, зважте. Наступні
вибори проходитимуть на багатопартійній основі. Однак багатопартійності у
нас ще немає і не так швидко вона з'явиться. Доказ тому — вибори
Президента. Проаналізуйте їх результати.
Скажу більше: чи через кілька місяців, чи через рік вибори на
багатопартійній основі можуть привести до влади якраз нашу партію. А ми до
такої відповідальності ще не готові. Не готове і суспільство. Воно не
забезпечить такого політичного плюралізму, який є в нинішньому парламенті.
А він потрібен для демократичних перетворень.
Не готові й нові партії. Хай не ображаються їх лідери, але, створивши
своє керівне ядро, маючи головним чином одну ідею незалежності та не зовсім
переконливу для населення ідею приватної власності, ви не маєте ще опори на
місцях. Аргументація багатьох ваших прибічників у районах доволі
примітивна, мало хто з них має справжній авторитет серед населення. Той
агітаційний запас, що привів нових політиків до цього залу, вичерпаний.
Векселі роздані, а платити нічим. Так от, треба разом, всім нам змінювати
ситуацію на краще, облишивши шукати один в одному ворогів.
Отже, ще раз повторюю: Верховна Рада повинна відпрацювати
належний їй строк.
Як же вона повинна будувати свою діяльність? Певна річ, це має бути
дещо інша Верховна Рада. Крім законодавчих функцій, на неї
покладатиметься роль конструктивної противаги президентському
правлінню. І місце Голови тут визначальне. Очевидно, конструктивність
наших дій полягатиме в правовому забезпеченні президентської програми,
аналіз якої, сподіваюсь, ми матимемо змогу зробити найближчим часом.
У мене немає потреби викладати свої погляди щодо розвитку
політичної ситуації, реформи економіки, селянської, точніше: земельної
реформи. Вони опубліковані у республіканській пресі, і я думаю, що ви з ними
добре ознайомлені.
Вважаю, той, хто буде обраний Головою Верховної Ради, повинен
забезпечити Основне — системність у роботі Верховної. Ради зняття того

протиріччя, яке сьогодні виникло. Воно полягає в протиріччі між Президією
Верховної Ради і сесійним залом. Протягом останнього півроку склалося так,
що Президії Верховної Ради — зайва сесія, зайвий парламент. А Президія
повинна бути не більше ніж інструментом Верховної Ради, а не стояти над
ним. Вважаю, що все треба зробити для того, щоб саме така система була
забезпечена. Президія — робочий інструмент Верховної Ради.
Вважаю найголовнішим недоліком у роботі нашої Верховної Ради над
законами те, що ми це забезпечуємо фінансового обгрунтування прийнятих
нами законів. А тому сесія і парламент в цілому виглядають таким своєрідним
благодійником перед суспільством, не відтворюючи кожну позицію, кожен
закон у конкретних цифрах бюджетних витрат, у ресурсах тощо.
Нам бракує кпнтрпльниу функцій, хоч це, загалом, і обов'язок
виконавчої влади. Не слідкувати, як працює той чи інший закон,—
рівнозначно свідомому підриванню авторитету законодавчого органу.
І ще кілька моментів. Ми за останні роки навчилися багато і гарно
говорити про всілякі реформи. Переконливо це звучить для підприємця, для
людини, що «вміє жити». Однак настав час сказати народу України: а що
дають реформи незалежної України конкретній людині, котра, умовно кажучи
і є більшість населення України? Якщо наше слово буде переконливим, тоді
нам буде виявлена довіра і підтримка від населення. І Верховній Раді, і
Президенту. Якщо не буде такої переконливості і такої підтримки, то ми
нічого не встигнемо зробити.
Закінчуючи свій виступ, хочу сказати таке. Я сподіваюсь, що Голова
Верховної Ради буде дотримуватися тих основоположних принципів, які, я
вважаю, потрібні населенню України, а саме: права людини вище за все;
повага до Конституції і закону — гарантія дотримання цих прав; людина не
відчужується від засобів виробництва; людина не відчужується від
результатів праці; народ ніколи не відчужується від влади. Якщо ми ці
принципи будемо сповідувати, то незалежно від того, хто буде Головою, люди
нам віритимуть.
Зважаючи на пропозицію Президента України Леоніда каровича
Кравчука і розуміючи необхідність демонстрації підтвердження злагоди в
нашому парламенті, в нашому суспільстві, вважаю можливим зняти свою
кандидатуру.

ПРО СТВОРЕННЯ СПІВДРУЖНОСТІ
НЕЗАЛЕЖНИХ ДЕРЖАВ
(До виступу на ВР України.— грудень 1991) Кілька міркувань.
Оскільки угоду треба або ратифікувати, або ні, то навряд чи доцільно
працювати над її текстом. Хоч зміст не бездоганний:
— підписували Союзний Договір у 1922 році чи ні?
— як суб'єкт міжнародного права Союз припиняє існування. Але як
геополітична реальність — ні.
— недоторканість кордонів «... в рамках Співдружності». Це як
умова, чи краще було б просто «недоторканість кордонів країн-учасниць
Угоди».
— повне роззброєння «під суворим міжнародним контролем».—
Одностороннє? А як Захід?
— «європейського і євроазійського ринку». Варто так? Можливо
«спільного ринку». Можливо, просто «ринку».
Недосконалість тексту свідчить про поспішність підготовки
угоди."Х~поспішність, як кажуть, потрібна в іншій справі... Однак,
позитивних моментів більше. Вони важливіші:
— значення дво- і багатосторонніх договорів,
— відмова від застосування сили, економічного тиску,
— права людини — захист меншин,
— співробітництво! Намір розглянути принаймні 17 угод,
— відкритість кордонів, свобода пересування,
— спільне командування,
— узгодження соціального захисту і пенсій,
— створення координуючих інститутів,
— транспорт, екологія, Чорнобиль.
Чи є в факті укладання угоди якісь сумнівні моменти? Є. За долю
фактичного Союзу розпорядилися його три члени. Це протиріччя, чи тут щось
інше, що проглядається особливо у ставленні до Президента Назарбаєва.
Можливо, в нашому сьогоднішньому документі знайти спосіб поважливого
ставлення до цієї вельми мудрої людини.
Ратифікація угоди для Верховної Ради не буденна справа, зважаючи
на історичне значення цього Акта. Але ще складніша вона для суспільної
оцінки її людьми, вихованими на первинності Союзу, і тими, хто супроти
будь-яких договорів у його межах.
Для останніх є два важливі аспекти: чи мав право Президент
«самочинно» без їх згоди підписувати такий документ, і чи не кінець
тут незалежності України?

Відповідь може бути риторичною: що ж то за Президент, що, маючи
довіру населення, не має права підписати угоду?
Чого варта незалежність без можливості укладати зв'язки? Бо ж мова
йде саме про міждержавні зв'язки!
А ще важливо, що у нас є такі спільні інтереси, які узгодити можна
лише і виключно на міждержавному (а не двосторонньому) рівні:
оборона, борги, екологія, пенсійні справи, не кажучи про економіку.
А ще треба думати трішечки вперед, пройтися по всіх наших
кордонах і подумати, може ми якось самі, без військ ООН розберемося? А для
цього треба координувати свої дії.
Складніше для першої категорії людей. Можливо приведені далі
аргументи допоможуть їм визначитись.
Нам потрібен Союз не як форма державності (таку роль він уже
відіграв). Нам потрібен він змістом своїм, в якому б кожен суб'єкт знаходив
задоволення власного інтересу, інтересу його народу.
В такому випадку над субъектом спільності — державою не повинно
бути наддержави, не повинно бути неконтрольованого перерозподілу
сукупного валового продукту. Така умова у формі співдружності
задовольняється. При тому не допускається утисків індивідуальних інтересів
громадян. У всякому разі, такі позиції передбачені в документі.
Переживаючи за долю Союзу, цим людям слід зважити і на таке.
Спільне не можна утримати зусиллями частини, якщо зсередини його
цілеспрямовано руйнують. Тому останні дії, точніше, слова М. С. Горбачова
не повинні нікого вводити в оману. Тиском на Україну він лише намагається
вивести себе з-під відповідальності за розвал дорученої справи. Перекладати
цю відповідальність на Україну нерозумно, бо не можна звинувачувати народ.
Але ми виграли б, ніяк не реагуючи на його репризи. Розігрівати конфлікт не
треба. Там немає виграшу.
Не випадково останнім часом не з'являються на екрані його
найближчі соратники: Р. Яковлев і Е. Шеварднадзе, «прораби перебудови»,
люди, які забезпечили, між іншим, і заборону партії Президента. (Заради
справедливості, відзначу, що ця заборона зроблена там свідомо, сплановано, а
не в результаті дій ПДВУ, як думає у «ВК» один з її лідерів).
Загроза українській державності не в дпгпнпрау, не згідні. Вона
всередині України, всередині парламенту. Вона в намаганні одних в ході
дезінтеграції України зайняти помітніше місце, в надмірній святенності
інших, хто подумки виходив на барикади, От і звучить уже, що НР добилася
незалежності України, А дехто з кандидатів ще до президентських виборів
турбувався про те, кому які роздавати нагороди.

Марні турботи. Народ зробив вибір. Він усім і воздасть.
Загроза зсередини, бо ми можемо непродуманими економічними
реформами спровокувати катаклізми. Якщо будемо пересмикувати історію,
замінюючи одну неправду іншою, як це робиться в «Короткому огляді історії
України», виданому в Тернополі цього року для школярів (!) За висновками
декого з науковців вважається, що лицарство було властиве українцям (це
правда), але не росіянам. Ніби не було доказів протилежного в образах хоч би
декабристів.
Якщо з подачі дворянського нащадка (?) Віталія Коротича, плачучи за
«невинно убієнною» родиною Миколи II (а це справді злочин), забуватимемо,
що при ньому в Україні не було жодної української школи і всі лихоліття
нашої історії пов'язуватимемо лише з періодом радянської влади.
Нам стільки треба зробити разом для будівництва державності, що
пора владні наміри і політичні претензії відкласти на кращі часи.
З цієї нагоди хочу запевнити, що «партію Мороза», як назвав СПУ В.
Чорновіл, на крило парламенту витиснути не вдасться. Я вас, Вячеславе
Максимовичу, урівноважувати не буду! Ви б того хотіли. Заради цього
йдеться про створення центру в парламенті. В ньому і Танюк, і Лук'яненко, і
Філенко, і Мороз, і...
Давайте не розвалимо його тісним гуртом.
Берімось до діла, бо народ сказав своє слово і дивиться на нас.
Пропоную ратифікувати угоду хоч вона і не зовсім мені подобається.
Бо одержати зауваження розміром більше Угоди,— це спосіб завалити Угоду і
ніщо інше.

«ТАКА ПАРТІЯ ПОТРІБНА…

КРЕДО СОЦИАЛИСТОВ УКРАИНЫ
(Интервью газете «Гласность».— 13 февраля 1992)
— Александр Александрович, каковы идейно-политические основы
Социалистической партии Украины?
— Мы
пытаемся взять все наиболее жизнеспособное из
марксистско-ленинского теоретического наследия. Идеи, которые, мы
считаем, имеют непреходящее значение, диалектический метод. Вместе с тем
мы хорошо представляем, что КПСС, Компартия Украины потому и
потерпели поражение, что не владели современной теорией общественного
развития, не имели привлекательной программы. Наша задача — с учетом
особенностей нынешнего этапа развития цивилизации создать такую теорию,
за которй пошли бы массы.
В партии сегодня более 50 тысяч человек. Руководящим органом
является политический совет, который был избран на съезде. Создаются
региональные структуры. Мы предполагаем, что численность партии скоро
удвоится.
Формы воздействия на властные структуры, работы в массах пока
только обретаются. Похвастаться здесь нечем.
Мы ориентируемся на рабочий класс, крестьянство, интеллигенцию.
На людей, которые живут своим трудом, умом, талантом. Делаем все
возможное, чтобы стабилизировать экономику, приостановить ее падение и
выйти из кризиса. Осуществить это можно только при помощи реформ.
Сегодня разгосударствление и умная приватизация — это та грань, глядя на
которую можно сказать, кто на каких позициях находится и чьи интересы
защищает. Например, то, что сейчас делает российское правительство (а это
не может не затрагивать интересов трудящихся Украины и других бывших
союзных республик), я считаю очень, опасная авантюра...
— Речь идет о либерализации цен?
— Да, либерализация цен и та приватизация, которую пытаются
провести в Москве. Это еще больше усилит социальную напряженность в
обществе, ускорит расслоение, поможет отмыванию грязных денег теневикам.
Но ни на шаг не приблизит трудящихся к благополучию.
Поэтому мы считаем, что здесь надо использовать метод
последовательных приближений. А один из элементов этого метода —
создание необходимых условий для возникновения субъектов рынка. При
этом собственником средств производства должен быть трудовой коллектив.
Но необходимо использовать возможность государственного регулирования.
А сегодня находятся люди, причем теоретики-экономисты, которые
предлагают идти на сплошную, поголовную приватизацию, на лишение

государства рычагов регулирования этого процесса. Это самоубийство. У нас
ведь монополия в производстве, сплошной дефицит товаров. Повышение цен
ничего не дает. Да, товарно-денежные отношения вроде бы выравнивает. Но
делается все это за счет интересов человека труда и во благо тех, кто уже
присосался к нынешним социально-экономическим неурядицам и стал
миллионером.
Сейчас в Верховном Совете Украины разрабатываются законы по
разгосударствлению и приватизации. Наши товарищи входят в рабочую
группу парламента, где они отстаивают интересы трудящихся. Мы стремимся
принять такие законы, которые бы, с одной стороны, ликвидировали
монополию государства в хозяйственной области, а с другой,— превращали
человека труда в подлинного хозяина производства, делали бы его
совладельцем средств производства. Это серьезная работа, в ходе которой, я
думаю, возрастет авторитет нашей партии.
— Сейчас партия в оппозиции или поддерживает политику
правительства Украины?
— По одним вопросам мы поддерживаем правительство. Например,
программу правительства по ликвидации последствий чернобыльской
катастрофы, переход Украины на собственные деньги, ряд других
мероприятий, которые защищают товарно-денежное обращение в республике.
По другим, где наши намерения не совпадают, мы - в оппозиции. Например,
по вопросу о приватизации.
— А
каково отношение к беловежскому и последующим
соглашениям глав государств?
— Мы сделали по этому поводу свое заявление. В целом мы
поддержали принципы и идеи Содружества независимых государств. Еще
полтора года назад я неоднократно выступал в прессе и в парламенте, где
говорил, что нам не надо закрываться лозунгом типа «Нет — Союзному
договору» или втягиваться в ново-огаревский процесс. Нам надо было браться
за решение конкретных вопросов, обеспечивающих самостоятельность и
независимость бывших субъектов Союза, а для этого следовало бы четко
разграничить свои полномочия. Скажем, в вопросах экономики, собственности, внешних долгов, обороны... И потому мы поддерживаем это
соглашение как формулу независимости. Мы этот принцип отстаиваем.
— И не настораживает что-либо в соглашении об СНГ?
— Я виже здесь проблему вот в чем. Не следовало бы спешить с
ломкой системы стратегической обороны. Парадоксальность ситуации в том,
что мы могли бы здесь иметь гарантом своей независимости только
межгосударственные структуры. В том числе и армию, может быть, какие-то

формирования внутренних войск... Если не будет такого гаранта, мы
столкнемся со множеством межгосударственных проблем. Мы понимаем, что
решить их самостоятельно бывшие республики не смогут. Посмотрите, как
развиваются события в Югославии, где есть даже федеральная армия. Для нас
это очень сложный вопрос. И для Северного Кавказа, и для Молдовы, и для
других регионов... Здесь, на мой взгляд, лучше медленнее двигаться в сторону
обретения самостоятельности, чем упустить контроль над экономическими,
социальными, политическими или государственными преобразованиями.

НАШ ПРИНЦИП — КОНСТРУКТИВНА СПІВПРАЦЯ
(Інтерв'ю «Демократичній Україні».— 5 березня 1992)
КОРЕСПОНДЕНТ: Людей, які у своїх листах висловлюють симпатії
до СПУ, дуже багато. Вони готові хоч сьогодні оформити членство в партії.
Але не знають, куди й до кого звертатися. Що можна їм порадити?
О. О. МОРОЗ: Тут є два варіанти. По-перше, якщо у трудовому
колективі або за місцем проживання вже є первинний партійний осередок, то
слід подати туди заяву, заповнити анкету. Збори первинної організації потім
вирішать — прийняти або відмовити. Тобто все просто і демократично.
По-друге, якщо такого осередку немає, то його треба створити. Як це
зробити, можна порадитися у районному (регіональному) комітеті СПУ. Якщо
їх ще не створено (нам доведеться починати, як кажуть, з нуля), то варто
написати або зателефонувати до координаційного комітету свого міста чи
обласного центру.
— Ще одне поширене запитання: хто може бути членом СПУ?
— Кожний громадянин України, який досяг 1,8-річного віку, визнає
Статут і поділяє погляди, висловлені у Політичній заяві нащої партії. Якихось
особливих надвимог ми не ставимо. Але перша і друга є обов'язковими; тут
поблажливості просто не може бути...
— Вже сьогодні дехто робить закиди, що СПУ, мовляв, складається
переважно з компартійних пенсіонерів, а ще — таких собі люмпенізованих
елементів. Це твердив у дискусійному запалі навіть один з народних
депутатів...
— Я знаю справжні мотиви таких закидів. Якщо коротко, то декому
дуже хочеться видати бажане за дійсне. Ми ж однаково раді приходу в партію
як загартованих ветеранів, так і жадібної до дії молоді — робітничої,
студентської, а також інтелігенції. За віковими ознаками та своїм
інтелектуальним потенціалом СПУ принаймні не поступається будь-якій
іншій партії. А ми ж тільки починаємо своє становлення.
Щодо закидів деяких нових політиків: мовляв, в СПУ йдуть колишні
комуністи... Це правда. А в якій партії їх немає? У Демократичній, де один з
лідерів має стаж перебування у КПРС вдвічі більший, ніж у мене? У ПДВУ,
котра суціль сформувалася як шматок Компартії України? Чи у Русі, який
фактично є партією, де його функціонери виховані на вірному служінні КПУ
та ЛКСМУ?
Власне, всі партії, які діють сьогодні в Україні, складаються- з
більш-менш соціально активних людей, що раніше хвалилися своїм
членством у КПУ. Такий був час... Тому не варто занадто галасувати тим, хто
встиг трохи раніше зіскочити з «партійного воза». Все одно видно, звідки

зіскочив. Має значення і те, хто на тому возі їхав, батіжком хльоскав, пісеньку
співав, а хто воза тягнув. Звісно-бо, що випрягатися важче, ніж зіскакувати.
Або раз-пораз чуємо: треба змінити уряд, поміняти керівників
виробництва, бо їх туди партія поставила. Та не в тому ж справа! Якщо
людина професійно не на місці — її треба замінити. Це безперечно. Однако
колишня партійність і розстановка кадрів партії тут ні до чого. Будьмо до
кінця щирими: без відділів ЦК ні секретар Спілки письменників не обирався,
ні голова товариства «Україна», ні керівництво інститутів. І це не завадило
тим людям розгорнути роботу по створенню опозиційних політичних структур. Тож не треба вишукувати собі ворогів там, де їх немає. Шукання ворогів
— теж ознака низької культури. Політичної культури — зокрема.
— Є чимало запитань щодо структури партії. Якою вона бачиться чи
вже є?
— Основа — первинні осередки. Вони створюються або у трудових
колективах, або за територіальною ознакою. Далі — районні чи міжрайонні
організації на чолі з комітетами або радами. За подібним принципом
формується й обласна /або міжобласна/ ланка. Замість звичного всім ЦК
утворено Політичну раду. У свою чергу, вона має Президію, Оргбюро і
Теоретичний центр. Політичну раду очолює Голова; він повинен мати двох
заступників. Один вже нині керує Теоретичним центром; добираємо другого
— на посаду керівника Оргбюро. До речі, члени Оргбюро мають працювати
на професійній основі.
— Ви сказали, що відчуваєте фінансову скруту, бо у всьому
доводиться починати з нуля. А ось значна група авторів пропонує (і навіть
наполягає!) заявити певні претензії на кошти і майно забороненої КПУ.
Виходячи з того, що за час свого перебування в Компартії України вони
сплачували значні суми партійних внесків. Отже, мають законне право
вимагати повернення бодай частки отих коштів, щоб використати їх для
формування і забезпечення життєдіяльності СПУ, членами якої вони
вирішили стати. Якої ви думки з цього приводу?
— Для таких претензій у нас немає юридичних підстав. На
Установчому з'їзді ми однозначно заявили, що не є правонаступниками
Компартії України. До того ж, нині до нас звертається багато безпартійних, які
вирішили пов'язати свою долю с Соціалістичною партією. Є також ті, хто
свого часу вийшов з КПРС, не поділяючи Деяких її організаційних засад, або
тієї атмосфери, яка склалась у партії в останні роки. Тепер вони прийшли до
нас, що також показово: люди, які мали мужність відстоювати свої погляди
тоді, сйодіваються реалізувати їх на платформі СПУ. За таких умов я особисто

не бачу можливості і потреби виступати в ролі позивача за спадщину
Компартії України.
— Але ж партії треба на щось жити. І основним джерелом
фінансових надходжень мають бути партійні внески. Чи визначено їх розміри?
І друге. В багатьох листах люди висловлюють готовність перерахувати свої
заощадження партії, в яку вони повірили, але не знають, чи має СПУ свій
рахунок, і просять його назвати через газету.
— Дуже вдячний усім, хто щиро уболіває за партію, яку вважають
своєю. З вдячністю приймемо їх допомогу. Вона справді вже сьогодні конче
потрібна для розбудови партії. Скориставшись нагодою, назву рахунок СПУ
за адресою: 25 2034, Київ-34, ОПЕРУ Агробанку «Україна» по Київській
області, МФО №321574, Розрахунковий рахунок 700133 СПУ. Гроші нам
конче потрібні найперше для випуску своєї газети, а не на утримання апарату,
як дехто гадає. Він у нас взагалі суто вимволічний і побічного фінансування не
потребує.
Щодо внесків. Вирішено (такою була ухвала Установчого з'їзду), що
розмєр їх у період становлення СПУ має становити два відсотки від суми
доходів члена партії. Співчуваючі можуть надавати фінансову допомогу
партії в тих розмірах, що продиктовані їх можливостями і сумлінням.
Статутом передбачено також спонсорство як форма сприяння. На сьогодні
вже маємо чимало пропозицій від трудових колективів та організацій надати
фінансову допомогу. Дуже їм вдячні й розраховуємо на підтримку і надалі.
— Які у вас наміри щодо видання власної газети? Запитань щодо
цього також багато.
— Як тільки дозволять наші фінансові справи, почнемо видавати.
Поки що зупинимось на тижневику невеликого формату. Сподіваюсь, перший
номер з'явиться у березні.
— У листах і по телефону багато хто цікавиться, чи не занадто
сміливою була ваша заява у Верховній Раді, що на наступних виборах на
багатопартійній основі Соціалістична партія України одержить перемогу?
— Я виходив з висновків і прогнозів тих фахівців, які вивчають
громадську думку і політичну ситуацію в нашій країні. Зокрема, йдеться про
соціологічні дослідження, проведені у Харківській області. Вони показують,
що наші політичні позиції співпадають з настроями більшості людей. Однак
ми далекі від/ самонавіювання і самовпевненості в оцінці політичної ситуацій
Адже ясно, іцо справжньої багатопартійності у Нас досі немає, і в разі виборів
найближчим часом ми б не одержали парламенту бльш плюралістичного, ніж
він є нині. Бо його структура відповідає політичній структурі нашого
суспільства на сьогодні.

Президентські вибори ще раз довели недозрілість нашої
багатопартійності. Донедавна у нас були фактично дві партії: комуністична і
антикомуністична, яка вбирала всі опозиційні сили. Тепер є вони і ми —
Соціалістична партія, що тільки-но створюється. Епіцентр політичної
боротьби, а відтак і боротьби за владу, зміщується саме в бік нашого
обопільного протистояння. Боротьба в кінцевому рахунку за владу —
нормальна ситуація у будь-якому суспільстві. І ми не повинні вгинати голови
та ховатися зі своїми намірами. Суть же в тому, заради чого та чи інша партія
прагне влади. Для СПУ це — виконання тих принципів, що їх ми поклали в
основу нашої партії. А саме: захист і гарантування соціальних та політичних
прав людини, трудящої людини насамперед. Якщо ми своєю діяльністю
зможемо довести це практично, то вправі будемо розраховувати, у свою чергу,
на підтримку широких верств людей праці. Щодо твердості наших намфів
відстоювати інтереси трудящих і послідовності у їх виконанні, хай ні в кого не
виникає сумніву, Ми створюємо партію, у якої слово і діло будуть
невіддільними. Тож я мав, вважаю, право говорити про можливість нашої
наступної перемоги.
— Яку позицію займатиме Соціалістична партія щодо інституту
президентства і самого Президента України?
— Позицію
конструктивного співробітництва. На одній з
прес-конференцій Л.М.Кравчуку підкинули тезу: он, мовляв, Мороз говорив,
що його партія прийде до влади... Але хто сказав, що ми будемо прагнути
цього, заважаючи Президентові, а не співробітничаючи з ним?! У програмі
Президента ми не вбачаємо чогось такого, що викликало б наші заперечення.
А якщо його практйчні дії не співпадатимуть з програмою — будемо
опонувати, пропонувати альтернативні варіанти.
Щоправда, дехто силується вже сьогодні посіяти недовіру і неприязнь
до нас, зіштовхнути на крайні позиції. Скажу на це: не вийде! Ми будемо
послідовно відстоювати інтереси тих верств, які складають переважну
більшість суспільства. А з крайніх позицій інтереси більшості ніким і ніколи
не захищалися.

ВЫ СТУПЛЕНИЕ
на Крымской республиканской конференции СПУ
22 февраля 1992
Речь идет о том, что нельзя допустить использование Крыма как
политической карты в большой игре, в опасной игре.
Как могут развиваться события?
Проходит референдум. Его результатами можно манипулировать как
угодно — опыт есть. Итогом его может быть выход Крыма из состава
Украины. Это временный вариант.
Сразу же на первый план выходят внутренние противоречия. Крым
самостоятельно существовать не сможет. Начнут развиваться центробежные
тенденции, которые закончатся трагически даже без внешнего, со стороны
Украины или Росии, вмешательства.
Зная настроения так называемых «демократов», а над
государственным руководством возобладает осторожность. Крым «отпустят».
Хотя это трагедия и для Украины. Показывая пальцем на Крым и на
нашу партию, решат свои властные позиции политики из Галичины. Начнется
развал государства с трудно предсказуемыми последствиями.
Можем ли мы не отвечать за развитие таких событий, если мы в самом
деле партия? Нет, не можем. Должны отвечать.
Такое понимание, такая позиция может быть сегодня непопулярной.
Но завтра — она выиграет. Ибо:
— нельзя с позиции части восстановить целое. Крым не восстановит
Союз как государство. Но восстановить единство стран в границах Союза
можно и нужно. Ведь что меняет нахождение (недавнее) в Союзе ССР
Азербайджана и Армении, если они между собой воюют?
Мы обречены жить в единстве. Но чтобы его укрепить, нужно дать
развиваться субъектам единства, и Крыму таким же образом.
И Украине также. Это развитие без связей с Россией и другими
соседями бессмысленно. Может ли кто этого не понимать?
Можем ли мы вклинивать в эту возможность Крымскую проблему?
Возникновение ее, обострение — желанное, такое же желанное, как проблема
Черноморского флота. Желанное для тех, кого сепаратистские намерения
держат у власти.
Мы должны быть выше этих интриг. Потому надо ускорять
подготовку Конституции Крымской Республики, наполнить реальный статус
ее автономности. В этом суть. Поэтому решение проблемы Крыма мы видим в
формуле «независимый украински" Крым».

Вокруг этой формулы можно вести работу. Она оправдаетая в
неотдаленном будущем. А в нынешней ситуации верным га о существу и
выигрышным в политическом смысле было бы соблюдение статус-кво
Украины и Крыма.
Как платформы для урегулирования нынешних противоречий. Как
основы для будущего.

ПРО РОЗСТАНОВКУ ПОЛІТИЧНИХ СИЛ В УКРАЇНІ, IX
ДИНАМІКУ І ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ СПУ
(Доповідь на засіданні Політради СПУ 14 березня 1992) Потрібно
розглянути питання про наші організаційні справи в умовах нинішньої
загальнополітичної ситуації. Що це речі взаємозалежні,— говорити не варто.
З практичного боку — це взагалі одне питання.
Спробуємо оцінити загальну ситуацію. Очевидно, що ми знаходимося
на етапі практичного здійснення повороту до капіталістичного суспільства.
Цей поворот здійснюється в усіх сферах: політичній — шляхом усунення Рад
як представницьких органів народовладдя, заміни їх вертикальною
авторитарною структурою;
економічній — наміром передати накопичений багатьма поколіннями
капітал в руки причаєних давно та новостворених багатіїв;
соціальній — перекладанням клопотів, пов'язаних з соціальним
захистом населення на плечі самого населення;
духовній — спотворенням історії, пошуком нових ідеалів під
виглядом відродження національної самосвідомості.
В цьому повороті є декілька особливостей. Одна з них полягає в тому,
що власне соціалізму у нас і не було. Гадаю, ми ще матимемо змогу дати точне
визначення тому ладу, який був у нас донедавна, який потрібно було змінити.
Але чи таким способом?
Інша особливість полягає в тому, що поворот здійснюється зусиллями
тих людей, що або керували, або ідеологічно забезпечували попередній
устрій. В тому проявляється не лише парадоксальність ситуації, а й доказ
кризи суспільної моралі, її спотворення, котре виступає в поведінці багатьох
людей, в їх готовності до відступництва і зради.
(Зверніть увагу, напруга політичного протистояння сьогодні помітна
не стільки в суті, не стільки між опонентами, як у формі, у намаганні довести і
свою придатність новій справі, остраху бути запідозреним в консервативності.
Гризуться «свої» з «своїми» за право вважатися прогресивними. Ефект
«пауків у банці» проявляється по обидва боки недавніх барикад. Про них уже
й забуто. Головна турбота — вкусити раніше і тим піднестися, зміцнитися,
закріпитися. Ганебна, треба визнати, картина, двуликість попередньої
ідеології визріла отруйним урожаєм).
Та найхарактернішою, здається, ознакою періоду можна вважати те,
що опонуючі нам політичні сили знайшли собі готових у лакеїв серед
нинішніх бюрократів усіх рівнів, господарників, недавніх партійних
секретарів, депутатів, так би мовити, еліті суспільства. Напевне тому, що саме

еліта боїться втратити свов «нішу» в ієрархії посад, своє місце біля корита. А
якщо й втратити, то хоч подовше затриматися.
Зміна владних структур незабаром ще яскравіше висвітлить кожну
людину. Нам потрібно бути пильними, бо ми і самі винні, що в такому
оточенні живемо, і нам це суспільство доведеться переробляти.
Недавно, як ви знаєте, відбулося перше засідання «круглого столу» у
Президента. Його проведення показало, що партій у нас багато, різних — не
дуже. Сказати, що «стіл» стане каталізатором консолідації громадськості —
передчасно, хоч ми б і сприяли такій його ролі. Та навіть якщо він буде
ширмою для влади, ми будемо сідати за нього. Бо це — канал інформації.
«Круглий стіл», з'їзд Руху, практичні дії Президента підтверджують,
що він справді покладається на Рух, сподіваючись знайти в ньому підтримку
для себе, використати його вплив для задуманих реформацій. Мабуть, не
варто вдаватися до аналізу мотивів такої його позиції. Час для того ще буде,
хоч саме по собі це не дуже важливо.
Важливо, що, може, вкрай рідко (а то й унікально) для світової історії,
керівник держави прийшов до влади, опираючись на більшість населення, на
вплив забороненої ним же політичної партії, всупереч явно вираженій
протидії меншості населення і, прийшовши до влади, з'єднався зі своїми
опонентами. Зрозуміло було б, якби це була спроба од'єднати суспільство.
Проте його теза про здатність Руху до цього помилкова. Врешті станеться так,
що владою своєю він виражатиме волю, реалізуватиме наміри меншості проти
більшості населення. Така політика навряд чи перспективна для Президента,
навряд чи корисна для держави і народу.
Малоперспективність такої позиції підтверджена і з'їздом Руху. Так,
це справді впливова ще політична сила. Але вона настілки неоднорідна,
настільки готова до розколу (в т.ч. і за елітарною ознакою), що спиратися на
неї ризиковано. А головне — Рух створювався для функції «проти» — не «за».
Він готувався для того, щоб руйнувати. В тому лише напрямі він і має єдність.
Будувати ж він не здатний: ні програми, ні ближчих планів, ні ідей, ні кадрів.
Таким чином, поєднання реальної влади з політичною силою, зорієнтованою
на руйнування, напевне не приведе до успіху. Хотілося б, щоб Президент
скоріше сам дійшов такого висновку.
Рух радикалізується. З цієї причини він теж втрачає єдність. Від
радикалів намагаються відмежуватись ті, хто вважає себе конструктивно
мислячими. Доказом тому фактична самоліквідація Народної Ради у
парламенті республіки, створення об'єднання «Нова Україна».
Чи матиме перспективу це об'єднання, покаже час. Нас же воно
цікавить тому, що це перша спроба самостійної дії тих, хто заявляє себе

здатною до конструктивності політичною структурою. Все, що ми
спостерігали раніше, було реалізацією грунтовного плану, розробленого,
всебічно профінансованого головним чином з-за кордону. Цей план був
спрямований на руйнування того, що було. План виконано достроково. Далі,
виявляється, плану немає. Чорноволове «Що далі?» стосується власне долі
Руху, але державі в цілому від того ні тепліше, ні холодніше!
В сказаному раніше криється відповідь і на питання: чому ми ("ми" —
як узагальнення) весь час програємо Руху? По-перше, не програвали. Він
вичерпував свій потенціал ще до серпневих подій, але одержав «подарунок» у
вигляді ГКЧП з рук Горбачова і Єльцина, котрі простимулювали
вибірнародом незалежності. Тепер же і Рух, причаївшись у вересні-листопаді,
щоб не «сполохати» населення перед референдумом, намагається у свій актив
перебрати його результати, віднести собі в заслугу єдність України, безкровнісь перемін тощо. Хоч конкретні дії лідерів Руху та його прибічників
після 1 грудня якраз протилежні інтересам України. Досить для
підтвердження такого висновку проаналізувати акції довкола армії і флоту,
впровадженя символіки, вояж Хмари до Криму та інш.
По-друге, Рух (і все, що біля нього) діяв за згаданим уже планом. А
проти плану ефективним може бути інший, хай би і не досконалий, план. Його
ж не було.
Тепер же позиції вирівнюються на... безплановості, особливо щодо
економічної реформи. Тут якраз і складається виграшна для нас ситуація
(якщо не зволікатимемо). Бо економіка — наша сфера. Це умова соціального
захисту і соціальної справедливості — опора наших лозунгів та мети. Це наша
соціальна база, наші кадри. Не скористатися цим — гріх, неприпустима
помилка. Тим більше, що економіка,— поле боротьби ідей, планів,
практичних кроків, які не потребують якогось надто громіздкого
організаційного забезпечення. Пропонуй, переконуй — агітуй за себе
результатами.
Тому найважливіша вимога для активу партії в нинішніх умовах —
працювати в. трудових колективах. Для цього є всі підстави, і головна з них
головна потреба дояснити позицію щодо приватизації в промисловості та
інших галузях і земельної реформи. Пояснити і допомогти в організації
захисту інтересів трудових колективів, а через них — і всього населення.
Очевидно, що буквально через кілька днів ми повинні вида свої
рекомендації що до дій трудових колективів в нинішній ситуації.
Йдеться найперше про участь колективів в приватизації своїх
підприємств. Треба допомогти їм в складанні заявок на приватизацію, її
планів, передбачити вплив представників колективів у комісіях, що

контролюватимуть хід роздержавлення. Не можна дозволити, щоб під
оманливим добродійством сертифікації великі «наперсточники», захищені
бюрократичним апаратом, лишили в дурнях і мільйони людей, і колективи, що
працею створювали своє виробництво, національне багатство.
Наївно бажаючим розбагатіти, тим, хто сподівається на спокутуванні
в такий спосіб боргу держави перед народом, слід ще раз нагадати істину про
те, що в азартних іграх держава ніколи не програвала. Тому-то й складається
потреба в загалом іншої спрямованості законі знайти нішу для захисту прав
трудового колективу. Буде так, буде ефективно працювати виробництво,—
буде з чого зміцнювати бюджет, формувати соціальні фонди, насичувати
товарами ринок.
Подібна ситуація і для селян. Збудженим резервним фондом земель,
їм потрібно пояснити, що в колективних господарствах земля не забирається,
що та її частка, котра сьогодні знаходиться в постійному користуванні
господарств, у них же і залишається. Більше того, 85% її передаєтсья у
колективну власність.
Так записано. Та в Кодексі є щілини для всіляких спекуляцій. З них
визирають уже наближені до влади користолюбці, щоб прихопити кращі
клапті землі, поближче, де краща, де меліорована, де згодом матиме великий
попит. І собі, і родичам.
Даючи можливість захистити свій добробут городянам, створюючи
умови для фермерства, слід не допустити розтранжируван- ня землі, її
запустіння. Маємо знати, що проблема села — це проблема держави. Що
форми господарювання, форми власності — важливо. Та вирішальне значення
має ставлення держави до селянства. Якщо воно буде таким як у Франції
(скористаємося реплікою з парламентської дискусії), тоді і земля
вивільниться, і всі форми покажуть себе на повну силу. І не терпітиме голова
законодавчого органу від розуміння такої банальності.
«Доброзичливці» з колишніх комуністів, що перекинулись де інших
партій, на всі заставки лають соціалістів, шукаючи серед них ворогів України.
Слід скористатися їх заподатливістю.
Те, що таким чином вони хочуть урівноважити себе, знайти
виправдання своєму екстремізму, зрозуміло. Та вигідність ситуації якраз у
тому, що наша позиція виходить з життєвих інтересів виключної більшості
населення. Отже ті, що борються проти нас, розкривають свої наміри. Вони
борються проти народу! Вони відстоюють інтереси 3-5% населення, що
збирається погріти руки на приватизації, розвалі колгоспів, відстороненні
держави від регулювання економіки і, отже, розгулі монополізму, суцільних^
дефіцитів, катастрофічної інфляції.

Заволодівши з допомогою керівництва республікою та областей (і на
основі дармових коштів) засобами масової інформації, наші суперники,
шельмуючи нас, роблять добре діло: вони доводять що бояться нас. Бояться
тому, що ми — фактично єдина організація, спроможна сказати правду про те,
що діється довкола. Цією місією ми можемо гордитися, але й мусимо
керуватися потребою її здійснення.
На з'їзді Руху та за «круглим столом» точилося багато розмов з
приводу опозиції Президенту та співвідношення пріоритетів прав людини і
держави. У вустах І. Драча, М. Гориня, М. Поровського... ці теми звучали
по-різному, єднаючись при тому проти позиції соціалістів. Дивного в
підігріванні цих тем немає. Так завжди буває — коли ідея вичерпується, її
місце займає демагогія. Голосно говорять, щоб не здогадались, що сказати
нічого. Адже ми ніколи права громадянина України не абсолютизували,
відриваючи їх від інтересів держави. Навпаки, задаючись пріоритетом цих
прав, вважаємо необхідним, щоб всі державотворчі кроки передбачали
гарантії прав людини. Яке ж тут протиріччя?
Тому вкотре пропонуємо прийняти ще до Конституції Декларацію
прав громадянина України. Щоб сама Конституція, нові закони та їх втілення
мали перед собою орієнтир — конкретну людину.
Здавалося б, заперечувати такій пропозиції нічим. Та не всім вона, як
видно, до вподоби. Бо тоді як пояснити роль держави, котра продумано готує
масове безробіття, органи якої нехтують вимогою парламенту про
працевлаштування людей, діяльність яких до того ж припинена незаконно? Як
пояснити потурання фашиствуючим молодчикам в «українському П'ємонті»
та в столиці? Як не бачити планомірної підготовки головорізів? Навчених,
найнятих, екіпірованих?
А щодо опозиції... Ця тема чомусь і Президента зацікавила. Вона,
вважаю, передчасна, У всякому разі, соціалістів вона поки що не стосується.
Тут здається, інший потрібен акцент: чи є позиція?
Певна річ, Президенту сьогодні мабуть найважче. Його перші 100 днів
позначені зусиллями в творенні держави, в зміцненні своєї влади.
Так,напевне, і має бути. Та чим далі стає видніше, ще в його «команді» не
вистачає розважливих політиків, котрі стримували міждержавні, в межах
СНД, конфлікти. Бо занадто багато часу втрачено. Бо оточують Президента
радники, що в тому і винні. А лихо близько. Спалахує вже хата найближчого
сусіда. Загасити пожежу вдасться тільки гуртом. Не зробимо цього—
залишимось сам-на-сам з бідою.
Не вистачає і економістів, здатних запропонувати йому (чи
підтримати його) цілісну програму економічної реформи.

Слід визнати, що, маючи з опонентами однакові стартові умови для
відстоювання своїх підходів в реформуванні економіки, ми поступаємося
активністю в інших сферах суспільного життя. Оскільки в «плюралістично»
настроєних засобах масової інформації нам нелегко надіятися на підтримку,
слід розраховувати в першу чергу на живе слово. Можливостей для цього
досить.
Розгорнувся масовий наступ на формування (переформування)
світогляду людей. Дивно, що багато журналістів, працівників культури ніби
не помічають згубності, тяжких наслідків такого наступу.
З цього приводу можна було б привести безліч прикладів. Одним з
них є цьогорічний перший номер журналу «Тернопіль», цілком присвячений
темі українських пісень та гімнів. «Першим українським гімном» визнається в
журналі (ст.5) написаний у 1848 році досить-таки скромної якості твір І.
Гушалевича «Мир вам, браття». Хоч давно вже співалися козацькі горді пісні і
думи, звучали величальні Україні ще з традицій язичництва, написані вже
були Шевченкові «Реве та стогне» і «Заповіт».
Слідуючи за авторами публікацій, вся Україна, її державність, та
навіть пісенність витікає з Галичини. «Так сталося,— пишеться в журналі,—
що злетом своїм український національний рух мусить багато в чому
завдячувати насамперед Галичині. Згадаймо. Під впливом революції 184 8
року в Європі, в тім числі й у Австро- Угорщині, першими на території
колишнього СРСР піднялися на маніфестації жителі саме цього краю, а також
Буковини та Закарпаття...»
І далі «... Саме цим і пояснюється, що переважна більшість
пісень-гімнів народилася саме в Західній Україні».
Залишимо на совісті автора і висновки, і логіку викладу. Ми ж то
наївно думали, що Богдан Хмельницький двома сотнями літ раніше та ще й у
центральній Україні боронив її інтереси. А про боротьбу з турками, татарами,
ще ранішими племенами взагалі промовчимо. Так само, як про не згадані в
журналі кращі (хоч би) твори відповідного змісту наших сучасників
Рильського, Малишка, Олійника, Тичини і багатьох інших, безлічі народних
пісень.
Спроби переінакшити історію, однозначно реабілітувати УПА,
ліквідація музеїв і пам'ятників, перейменування вулиць стало не лише
звичним явищем. За ним проглядається уважне око координатора. Мовчать
люди? Давайте ще «додамо».
Додають. Уже готується «реекспозиція» музею Вітчизняної війни у
Києві.

Очевидці свідчать, що в ній не вистачає місця генералу Ватутіну,
багатьом битвам найтяжчої війни на нашій території. А музей же створювався
якраз для пам'яті про подвиг народу, армії, солдати якої не питали один одного
про національність.
Невже таке можна витравити з свідомості? Невже не здригнулася рука
у чиновника, що затверджував план «реекспозиції»?
Ми не повинні стояти осторонь. Треба, щоб всі, хто знає правду про
події давні і не зовсім давні, несли її людям, особливо молоді, школярам. Одна
напівправда може витіснити іншу, та все ж вона залишиться брехнею.
Не випадково, мабуть, так інтенсивно ведеться наступ на структури
організації «Знання», спробу замінити її політизованою «Просвітою».
Політизується церква, вже проступає кров через досвідчено скеровані
релігійні чвари. Все це робиться в ім'я «історичної правди».
Безперечно, настав час активно включатися в політичну боротьбу за
утвердження в суспільній свідомості правдивої інформації про історію
України.
На порядок денний випливає найважливіше питання про розширення
наших організаційних структур. Маємо виходити з принципу, що
найсильніша наша зброя — чітка організація, самодисципліна. Багато буде
залежати від якості нашої Програми, від участі в обговоренні її проекту всіх
членів партії. Попереду нас чекають складні випробування. До них потрібно
готуватись всебічно, в тому числі і організаційно.
У більшості областей уже відбулися установчі конференції. Майже
скрізь їх учасники просять пояснити ставлення партії до комуністів, котрі не
вважають себе вибулими з рядів Компартії.
Здається, що установчий з'їзд та наш Статут дають вичерпну відповідь
на це запитання. Подвійного членства вони не передбачають. Але ж воно й
неможливе — тієї партії немає. Якщо ж законним шляхом її діяльність буде
відновлена, ніщо не заважатиме бажаючим поновити своє членство в її рядах,
як членство тимчасово, з примусу припинене. Більше того, ми сподіваємось на
поповнення з числа тих, хто лишився вірним своїм переконанням. Бо як би хто
не паплюжив Компартію, вона все ж таки увібрала в себе кращих людей
суспільства. Коли й звинувачувати їх, то хіба в тому, що вчасно не розпізнали
в своїх рядах, та ще в керівництві перевертнів, дворушників та владолюбців.
Інше питання, що турбує багатьох — позиція щодо з'їзду депутатів
СРСР. Нолітрада з повагою ставитьея до намірів людей, що користуються
довірою виборців. Сподіваємось, що вони сприятимуть поліпшенню відносин
між державами Співдружності.

Ми також розуміємо, що з'їзд не відновить Союз як державу. Ця
сторінка історії перегорнута. Ми стоїмо за єдність незалежних держав, їх
корисне сусідство, взаємодію. Її сьогодні найбільше не вистачає. Наші
труднощі, спад виробництва, безробіття, загалом безладдя грунтуються на
порушенні контактів, в першу чергу господарських зв'язків. їх потрібно
поновлювати. Той, хто не розуміє цього, хто шкодить їх налагодженню, якраз
і є ворогом України, її державності, її багатостраждального народу.

Виступ на Київській міській конференції СПУ
(21 березня 1992)
Хоч ваша (наша) конференція називається другою, за тими
завданнями, які вона повинна розв'язати, її краще було б назвати першою, а за
попереднім аналізом перспектив щодо цього, то й на першу вона «не тягне».
Не хотів би тим самим докоряти учасникам конференції, її
організаторам. Бо то, власне, докори самому собі, А ще тому, що ситуація в
Києві характерна для всього нашого суспільства. З тією лише різницею, що
проявляється вона тут гостріше.
Півроку тому, на одному з перших засідань оргкомітету один з його
учасників переконував, що створювати партію після фактичного розгрому
КПРС не варто. Що потрібен певний відрізок часу для того, щоб люди
оговталися від антикомуністичної пропаганди, щоб дозріла соціальна база,
щоб сформувалися ідеологія і тактичні завдання, привабливі для молоді...
Практика значною мірою підтверджує сумніви того активіста. Певна
річ, якби події розгорталися всередині політичного процесу, що розвивався б у
якомусь одному напрямі, така стратегія могла б бути вйгіравданою. Подібні
аналогії можна було б знайти в нашій історії, наприклад в часи реакції після
1905 року.
Та особливість нашої ситуації в тому, що удар по партії (по її ідеології
— так, як ми її розуміємо) не був актом знешкодження політичної сили, що
стала на перешкоді поступальному розвитку суспільства. Ні. Цей удар означав
початок і умову повороту суспільства під проводом його державників до
зовсім іншого ладу.
Саме тому ми не могли зволікати. І не тому, що ми хотіли захищати,
консервувати попередні порядки, про що галасують повсюдно наші опоненти
і просто вороги. А тому, що ми бачили і бачимо інші шляхи реформування
суспільства: ефективніші, гуманніші, справедливіші. Тому, що бачили:
заборона партії — акт неправедний, він і досі травмує душі тих чесних людей
(чи з гущі трудових колективів, чи з партійного апарату), які трудилися на
совість, які щиро прагнули своєю працею наблизити краще життя усім людям.
Які бачили, що потрібно змінити і саму партію. І змінили б!
Вірю, що ці люди становлять більшість делегатів конференції.
Зібравшись разом, ми повинні з'ясувати, а чому так важко
народжуються наші структури? Чому не так, як ми сподівалися, ідуть до нас і
колишні комуністи, і безпартійні? Де ми помиляємося? І чи це закономірність,
чи випадковість?

Гадаю, що абсолютних, вичерпних відповідей на ці запитання
сьогодні одержати не вдасться. Безперечними, проте, можна вважати кілька
міркувань. Одне з них полягає в тому, що люди стомилися від тривалої (та ще
й однобічної) політизації суспільства, їм обридла усяка політика, вони
зневірилися в усіх партіях. Багато хто за критерій щастя сприймає час, коли
можна було заробити трохи грошей, купити на них дещо з необхідного,
зайнятися своїми буденними клопотами. Люди скучили за спокоєм, за
певністю у завтрашньому дні.
То не обивательщина. Такими інтересами живе більшість людей.
Тепер же ці інтереси (рушій прогресу) не збігаються з можливостями держави.
А коли жодна політична сила нічого реального не пропонує для задоволення
того інтересу, то й виникає синдром зневіри, апатії, розчарування.
Інша причина стосується нас самих, членів новоствореної партії.
Спочатку ми сподівалися на свій заклик зібрати сотні тисяч людей. (В перші
дні безліч дзвінків ніби переконували в такій перспективі. Згодом виявилося,
що багатьох авторів дзвінків вдовольняє просто можливість висловитися «з
приводу»...)
Тепер же все більше проступає головна причина такого стану. Ми не
йдемо в трудові колективи. Бо не навчені тому. А головним чином тому, що ні
з чим. Скажемо відверто, до останнього часу у нас крім загальних гасел щодо
справедливості і прав людини не було реальної практичної теми для
переконливої роботи в трудовому колективі.
Будемо самокритичні, навіть направлені на місця проекти програми
партії і тези до них не можуть стати такою темою. Бо вони (окрім
переобтяженості теоретичним багажем і деякою віддаленістю перспективи) не
дають відповіді на злобу дня, на болючі сьогоднішні питання.
Проте останніми днями, після прийняття ряду законів, що стосуються
реформи економіки, такі теми з'явилися. Про це тиждень тому йшлося на
засіданні Політради, є посилання щодо цього і в проекті основного документа
конференції. Тому не повторюючи суті проблеми, хочу передати вимогу і
прохання Політради: треба йти до людей, радити, переконувати, агітувати. Не
зробимо цього — програємо все і надовго.
Для Києва це завдання особливе. Бо він — столиця. Тож давайте
скористаємося цією обставиною. Нам не потрібно десь їхати, наймаючи
автобуси і людей. Коли в наших опонентів виникає така потреба, то вона
свідчить, крім всього іншого, що тут у них слабка підтримка. А раз так, то до
свідомості киян коротшою стежка має бути якраз у нас, соціалістів. То треба ж
іти!

Думаю, що створений сьогодні міський актив займеться практичною
стороною цієї справи. А завданням Оргбюро буде направлення наших
представників і з теорцентру партії, і з депутатів Верховної Ради на зустрічі в
трудові колективи. Ще раз повторю, іти є з чим.
Окрім економічних проблем на таких зустрічах людям потрібно буде
пояснювати наше ставлення до найрізноманітніших сторін нинішнього буття.
Щодо деяких з них варто висловитись окремо.
Учора в Києві відбулася зустріч на рівні керівників країн СНД. Що
кияни зацікавлено стежать за розвитком відносин у співдружності — сказати
мало. А що сказати більше?
Треба визнати, що нелогічність нашої зовнішньої політики, так само
як і наших сусідів, полягає в тому, що керівники держав хочуть одним махом з
унітарної спільної держави вскочити в демократичні самостійні держави. При
цьому поспіль вишукуються зовнішні і внутрішні причини спротиву такому
стрибку. На цей пошук витрачаються сили і емоції. А причина в об'єктивності
перехідного періоду, який ні прискорити, ні обійти не вдасться! Тим більше
що часу на сприяння об'єктивному перебігу подій втрачено занадто багато.
Тоді, коли потрібно було сідати до складного діла — розмежування інтересів,
багато хто з політиків носився з лозунгом «Ні Союзному договору!», як
березневий глухар, домагаючись своєї хоч і невеликої, але пристрасно —
влади.
Сьогодні багато що починає проявлятись з закладеного в політиці
раніше. Спростовується теорія одного з кандидатів у Президенти, а тепер
близького радника Президента, про те, що в самостійній Україні проблеми
економіки і управління вирішуватимуться у мільярд разів легше, аніж у Союзі.
Покладений на часовий масштаб, цей висновок за майже чотири місяці мав би
вже дати підтвердження у вигляді зростання хай не в кілька разів — хоч би на
частку процента життєвого рівня. Але ж навпаки, він стрімко падає.
Виходить, що реальність вище абстрактних міркувань. Бо й
самостійну Україну не минають ті ж проблеми, що стосуються наших сусідів.
Тож і вирішувати їх треба спільно шукаючи точки а не підставляючи один
одному підніжки, До цього, власне, зводиться звернення Політради СПУ до
керівників держав СНД, яке скоромовкою прозвучало на радіо та
«плюралістичному» телебаченні.
Ми на порозі складних випробувань. Через кілька тижнів після
карколомного зростання цін в Росії і втрати грошима своєї основної (для
більшості людей) функції: засобу обміну і еквіваленту вартості ми відчуємо
тиск обставин, котрі викличуть зворотну реакцію трудящих. Ми повинні бути
з ними.

Це не означає, що ми повинні підбурювати протидію уряду. Ні. Ми
повинні впливати на нього, але й пропонувати. Вважаю, що в Києві досить
розумних людей, котрі б разом з нашим активом знайшли шляхи подолання
чергового, напевне найбільшого, витка кризи.
І взагалі, у Політраді на киЯн особливі розрахунки. Діємо ми не так
давно, та вже наробили чимало помилок, хоч би зі структурою і складом
керівництва партією. Трагедії з цього робити не варто — були такі обставини.
А виправляти помилки, безумовно, потрібно, спираючись на киян. На людей,
здатних до теоретичної, пропагандистської та організаційної роботи.
Першу перевірку їх здібностей (а можливо, вони і виявлять тоді себе)
зроблять обставини ближчого часу в економіці, в подоланні господарської
скрути.
Елементом перевірки наших організаційних здібностей буде
святкування 1 Травня. Треба увійти в тісний контакт з профспілками, щоб
повести людей на велику мирну демонстрацію трудящих, котрим є за що
боротися. Гадаю, що основним гаслом до 1 Травня могло б бути повторення
давнього лозунгу: «Роботи! Хліба! Миру!».
Політичним лозунгом свята зі всією очевидністю має стати вимога
«Ні націонал-екстремізму!» В ньому якраз приховується найбільша загроза
цілісності і державності України. Яворівський помиляється, шукаючи загрозу
серед нас. Націоналізм — тривала і складна перешкода державності. Набагато
навіть складніша, ніж засилля в органах влади непрофесіоналів.
Це лише кілька штрихів нинішньої складнющої політичної палітри.
Вона передбачає боротьбу позицій, відстоювання інтересів людей, їх захист. В
цій справі роботи вистачить усім. Треба тільки, щоб вистачило нам
настирливості, єдності, дисципліни і самовідданості.
Коли ми матимемо в Києві принаймні 12-15 тисяч соціалістів,
активних членів партії, тоді наша справа буде непереможна.
Ми мусимо організувати сильну столичну партійну організацію.
І ми її зробимо!

Виступ на мітингу 1 Травня 1992 року
Дорогі товариші!
Ми зібралися на наше свято! Зібралися тому, що відчували —
потрібно бути разом! Вперше за багато років офіційна влада на це свято не
запрошувала. Не запрошували ті, хто раніше вимагав святкування. Натомість
чулися поради: їдьте на городи, садіть картоплю.
Порада, певно, цінна, особливо якщо врахувати, що картопля за рік
подорожчала в 20 разів!
А ще варто знати: той, хто радить, сам не садить.
Тим же, кому садить таки доведеться, потрібно збиратися 1 Травня,
щоб з'ясувати — де ми? хто ми? куди ідемо?
Відповіді на ці запитання тут уже звучали. А треба ще дати відповідь
на головне запитання:
Що робити?
Вона така — треба єднатися! Помиляється той, хто збирається
відсидітися, переждати.
Помиляється міське керівництво профспілок, яке закликало людей не
святкувати 1 Травня. Мабуть, вперше в світі, більш як за 100 років (навіть в
Україні — 101!) профспілки виявили таку ініціативу.
Такої запопадливості перед владою світ не бачив. Воістину: не йшов,
не йшов у церкву, а як пішов, то і хреста приніс.
Пропонувало і керівництво Руху не відзначати свято 1 Травня. Але те
не дивно — ніде і ніколи реакціонери не підтримували цього свята.
Та всі недруги свята помилилися.
Трудова Україна вийшла на свято!
Вийшли люди, які хочуть перетворень, але не за рахунок чесних
людей. Вийшли, відчувши на собі перші наслідки демократизації."Подивіться — в ім'я чого, кому на користь передбачаються реформи?
Мафії, ділкам, хапугам. 3/4 населення опускається за межу бідності.
То хіба ж вони демократи? Вони — ренегати! Демократи — ви!
За прогнозами експертів, Україна вийде на рівень 1985 року в рівні
життя приблизно до 2000 року. Пам'ятаєте — кожному квартиру?
А собі — Форос!
Сьогодні кругом дебетується питання Криму. Політрада СПУ
прийняла розгорнуту резолюцію з цього приводу. Вона, сподіваюсь, буде
опублікована.
Через 5 днів Верховна Рада Криму прийме рішення: бути чи не бути
референдуму і якщо бути,— то яким?

То їхня справа. Але можна було б порадти їм, нехай скористаються
своїм конституційним правом і націоналізують базу реакції в Форосі. Для
дітей Чорнобиля! В ім'я правди!
Сьогодні багато хто клянеться Україною, вкладаючи в те слово різний
зміст. Пам'ятаймо: Україна — це ми! Це кожен з нас, незалежно від
національності. Кому випала доля жити над Дніпром, чи в степах Таврії, чи на
Буковині. Важливо збудувати таку Україну, в якій кожен почувався б
людиною.
За таку Україну стоять соціалісти, а не за поділ народу на панів і
бидло. Того прагнуть інші, величаючи одне одного панами.
А ми — товариші!
Поки ми разом — ми сила!
Поки ми разом — з нами будуть рахуватись!
І для того щоб ми знали — трудящі єдині, і існує наше свято — 1
Травня!
Хай живе 1 Травня — свято солідарності трудящих, всіх чесних
людей!
Слава людині праці, руками і розумом якої живе суспільство!
З святом вас, дорогі мої товариші!

Виступ на конференції Чернівецької
обласної організації Соцпартії України
(червень 1992)
Шановні товариші!
Учора члени Президії і теорцентру партії, авторський актив газети
«Товариш», 2-3-й номер якої вийшов у світ, доручили мені сердечно вітати
всіх учасників та гостей конференції на Буковині і побажати вам успіхів у
здійсненні планів, наших спільних сподівань! Роблю це з великою приємністю
і хвилюванням, знаючи відповідальність моменту і роль вашої організації у
формуванні суспільної свідомості в такому складному, важливому регіоні
України.
Триває непростий процес прозріння, протверезіння людей. Приховані
за делікатними гаслами лібералізації економіки, політичного плюралізму,
демократичного державотворення, визріли і починають виходити назовні
протиріччя, які жорстоко, невблаганно для більшості людей показують, про
що йдеться насправді.
Люди вкотре, вже на власній шкурі, вчаться елементарній
політекономії, яка, говорячи з підручників про головне протиріччя — між
трудом і капіталом, сприймалася непереконливо. Тепер же, коли спекулянт,
крутій, лихвар процвітає, коли наближений до влади чиновник все більше
тяжіє до сфери розподілу, де самі по собі липнуть до рук гроші (бо й
«дающему» вони дістаються так само), коли переважна більшість населення з
подивом помічає, що при її жахливому зубожінні купка людей завершує
будівництво власного «світлого майбутнього»,— тепер вони починають розуміти, що те протиріччя справді закономірне, а не видумане
розкритикованими на всі заставки Марксом, Енгельсом, Леніним.
Проза життя жорстока, вона ще не розвинулася до масового
безробіття, до повного економічного беззаконня, за яких можливість
скандувати «геть!», «ганьба!» тощо залишається єдиним правом, на яке,
однак, ніхто не зважає. В тривозі від такої перспективи люди все частіше
задаються запитанням: «Що робити?» їм ще не хочеться повернути від такого
звичного, зручного шельмування комуністів-партократів, від простого
пояснення причин гіршого, ніж «там», життя.
їм ще легко віриться, що соціалісти— це спроба реанімації
партократії. Віриться, а дійсність переконує в іншому. І ніби по-новому
бачаться їх товариші в трудових колективах, котрі вчора були в Компартії.
Вони все-таки були, як правило, кращі люди, більш добросовісні, чесні,

порядні. А всі вони разом, об'єднані в партію, не кликали до зла, до розбрату.
В суспільстві дозріває усвідомлення — така партія потрібна.
Розуміють це і наші недруги. Правда, йдуть вони до цієї істини з
іншого боку. Забороною Компартії знищена ідеальна можливість списувати
все на комуністів. Ця тема експлуатується ще старанно. Та ефективність такої
пропаганди помітно знижується. Врешті, людям є що порівнювати. Дорогим
стає те, що втрачається. Не кажучи вже про соціальні гарантії (безплатні
освіта, лікування, забезпечення житлом, роботою, доступні ціни, спокій за
дітей, впевненість у завтрашньому дні), видно втрату просто виробництва. За
свідченням д.е.н. Крижанівського (про це йдеться в номері «Товариша»), до
рівня 1985 року нам ще йти принаймні 8 років.
Так, ми жили гірше, ніж могли. Реформи були потрібні, в т.ч. і
політичної системи. Але потрібні були саме реформи, а не руйнація, не
топтання на людській гідності, на здобутих святинях. Проте зрадництво не
вміє, не може інакше, Воно біснується від власного безсилля, не маючи що
запропонувати народу. Воно шаленіє тоді, коли помічає: зрадники не всі. Є ще
люди, здатні сказати правду. Озброєні чужими грішми, через найняті засоби
масової інформації, вустами і перами деяких проституйованих журналістів
вони накидаються на соціалістів. Накидаються, щоб приховати свій страх.
Адже за свою нинішню брехню їм доведеться відповідати.
Даремний, одначе, страх. Як тільки ситуація хитнеться на нашу
користь (а це неодмінно буде, для того ми й існуємо), як
професіонали-шельмівники,
коротше,
шельми
кинуться
спочатку
«переоцінювати» ситуацію, «прозрівати», а потім запопадливо бігтимуть
поперед нас. Ніби все життя про те тільки мріяли, за те і «боролися».
Знову будуть згадувати, як Каюров прекрасно грав Леніна, бо «жив»
ним, а Драч ним «дихав». Скаже Говорухін, що «и так жить нельзя», а П.
Вощанов — найбільший журналістський адвокат Б. Єльцина, згадає, що у
Вашингтоні останнього змагала не лише перевтома.
Згадають і видадуть свої твори. Так буде вигідно. Фарисейство
зробить іще один виток.
Так буде. Мусимо бути вище цього. Хоч сама по собі така перспектива
не настане. Попереду страх як багато роботи. Буденної, чорнової. Якої ніхто,
крім нас, не зробить!
Якраз тому через три тижні ми зберемося на всеукраїнську
конференцію. Нам потрібно буде розглянути програму наших дій, найперше
програму-мінімум. В ній чільне місце займатимуть економічні проблеми,
пропозиції щодо виходу з кризи. Буде розглянута також політична ситуація,

проаналізована відповідність проекту Конституції інтересам народу.
Розглянуті будуть також організаційні завдання.
Все це повинно відобразитися в конкретних справах, котрі б
привернули населення до нашої позиції. Розраховуємо у цьому відношенні на
ваш актив.
Хочу також коротко поінформувати про ситуацію в партії. Вона,
безперечно, не безтурботна. Проте сьогодні вже можна зробити висновок:
партія поширює свій вплив на суспільство, цей процес набуває
невідворотного характеру. І хоч нам нелегко вести пропаганду, за нас часто це
роблять опоненти — спасибі їм, та вже їхня активність свідчить — вони
бояться нас. Бояться, бо практика переконує: правда на нашому боці.
Зустрічі з активом у Києві і на місцях переконують — люди до нас
пішли. Робить свій вибір і молодь.
Вплив на цей процес мали ленінські дні і травневі свята. Наші недруги
сподівалися, що народ не підтримує наші гасла. А він підтримав.
Багатотисячні демонстрації і мітинги пройшли в Миколаєві, Криму,
Дніпропетровську, Черкасах, Кіровограді, в усіх обласних центрах, у
переважній більшості районів. І що б не говорили спритні коментатори,
мітинг і демонстрація 1 Травня у Києві мала безперечний успіх, а «невелика
група», як казав телекоментатор про покладення квітів у парку Слави 9
Травня, так от ця «невелика група» під прапорами Перемоги була в кілька
разів більше офіційної, котра, як ви знаєте, завжди була престижною,
притягувала любителів бути поміченими «начальством». Ми йшли з
оркестром до Музею війни і бачили, що кияни з нами, що вони сумують за
червоними кольорами, за визначеністю, за правдою.
І те, що в покладанні квітів брали участь комсомольці і піонери Києва,
теж характерна риса нинішнього часу.
Так, у Чернівецькій обласній організації старші за віком люди. Не
треба того лякатись. Навпаки, вони тут не тому, що ортодокси за поглядами.
Ні, вони тут тому, що їх погляди перевірені життям, тобто вони правдиві. Мені
досить було б послатися на невелику розмову з Євгеном Тодоровичем
Карпюком. У нього за плечима важке, складне життя. Та в нього, як і у
багатьох із вас, є здатність і підстави для порівнянь. Цю здатність потрібно
використовувати. Спочатку через близьких, потім — знайомих, потім — через
колективи, де праціювали раніше.
У вас є незаперечний аргумент — ніколи буковинці не жили так
заможно, як за років радянської влади. Свідчу про те, не лише спираючись на
Ольгу Кобилянську та розповіді старших, а й на власний невеликий досвід, бо

мені теж довелося тут пожити з півроку в 1964 році і потім більш-менш
регулярно відвідувати Буковину.
На установчому з'їзді і на останньому засіданні Політради
порушувалося питання про створення блоку лівих сил. Ця робота переходить
в практичну площину. У понеділок ми проводимо оргкомітет по створенню
громадського об'єднання «Трудова Україна». В нього увійдуть, крім нашої
партії, Селянська спілка, Спілка трудящих України, Спілка «Чорнобиль»,
Селянська партія, ведуться переговори з афганцями (вони вийшли з «Нової
України»), з молодіжною спілкою України, Спілкою жінок, ветеранами,
рядом галузевих профспілок. Підготовлені статутні документи, визначені
головні завдання і форми спільних дій. Коротко ці завдання можна
сформулювати так: створити фронт захисту інтересів трудящих і при
здійсненні економічної реформи, і під час боротьби за владу бути
альтернативою певною мірою «Новій Україні», а головне — Руху.
Останнє особливо важливо. Деструктивна роль Руху особливо
виявляється в кримських подіях. Мені-, як і Івану Васильовичу Бойку, за
завданням Президії ВР кілька днів довелося провести в Криму, зустрічатися в
трудових колективах, з депутатами ВР.
Висновок про деструктивну роль Руху цілком правильний.
Не думайте, що ви слабкі, що вас мало. Очі бояться, а руки роблять.
Не опускайте рук, не панікуйте, не давайте панікувати іншим. Ваша справа
свята.
Майбутнє буде за нами!

ПОРА ИСПЫТАНИЙ
("Правда".— июль 1992)
Есть причина, почему даже первые руководители Украины, говоря о
политическом плюрализме, подтверждают его наличием примерно 15 партий.
Были бы организации влиятельными — помнили бы каждую. Но могут ли
быть влиятельными партии, счет которых идет на десятки?
Активно звучавший еще совсем недавно в публицистике Б. Олейник
относит себя к партиии нормальных людей. Шутя, разумеется. Хотя есть в
этой шутке и горький правдивый подтекст. Думаю, для многих партийных в
недалеком прошлом и беспартийных это «членство» обнадеживающее. Ведь
его ощущает коммунист, в искренности позиций которого сомневающихся
нет. Как нет сомневающихся и в том, что этот человек плоть от плоти своего
народа, верен ему, своей земле, своей Родине.
А что партии не запоминаются — не удивительно. Ибо их нет.
Продолжают оставаться под различными вывесками две политические силы
— социалистическая и антисоциалистическая. Обе они не слишком четко
сформированы, не всегда антагонистичны. Их наличие и позиции чаще всего
проявляются в отношении в самом деле принципиальных вещей:
национальности и национализма, прав гражданина и государства.
К активной политике, между тем, пришли немногие. Подавляющее
большинство людей свои пристрастия предпочитают не выражать, хотя
рещающее слово все-таки за ними. И нельзя сказать, что они пассивны. Годы,
называемые перестроечными, свое сделали. У нас не осталось, по сути,
безразличных к политике людей. Все дело только в том, на какой базе знаний
они строят свою позицию, какой информацией пользуются, какой доверяют.
Не случайно, по всей видимости, в Москве так обострилась борьба за
средства массовой информации. Мнение другой стороны, конечно же, должно
быть услышанным. Может и способы получения такого права были бы менее
радикальными.
В Киеве также радио и телевидение работают в одном русле, под
диктовку Руха. Его лидеры, тем не менее, не устают говорить, что это не их
средства, что они контролируются «прокоммунистическими» кадрами. Точно
так же, как и правительство, и руководство областей, и... потому все плохо. Но
чья же все-таки четвертая власть, если за неделю после Всеукраинской
конференции нашей партии мне удалось попасть на экран только на минуту
под предвзятый комментарий журналиста, а оппоненты из лидеров
Руха о нашем съезде, не побывав на нем, не прочитав ни одного
документа, примерно десять раз выходили в эфир с единственной целью —
оболгать, создать образ врага. Врага украинского народа.

Вот уж радетели. Украиной сегодня управляет не Кабинет
Министров, а фактически дума при Президенте, в руководстве которой почти
сплошь ставленники Руха. Подобная ситуация на местах, где заместители
представителей Президента обязательно из Руха. Уникальная ситуация —
государство содержит структуру политической организации. Даже при
однопартийное™ такого не было. Наоборот, обкомы, райкомы —
фактические органы госуправления, содержались за счет добровольных
взносов примерно десятой части населения, а не за счет бюджета. Ставленики
Руха и заложили ошибочный курс в экономике, наметив резкую переориентацию на западных партнеров. Разрушение производственной
кооперации привело к резкому спаду производства, к временно скрытой, но
уже и явной безработице, к построенному на песке бюджету.
Критикуя этот курс во время слушания в Верховном Совете
программы «Основных направлений развития экономики...», социалисты
встретили упреки авторов «направлений», в том числе Президента Л. М.
Кравчука, поскольку-де втягивают снова госорганы в производство,
противятся курсу реформ.
Не прошло и квартала, как в Дагомысе Президенты России и Украины
подтверждают необходимость укрепления экономических связей, при этом не
забывая напомнить о противодействии коммунистических сил.
Кто же они? В Украине, кроме Социалистической партии, нет пока
сформированных сил левой, демократическоцй ориентации. Не брать же в
расчет бывших членов Компартии, их руководителей, которыми и были
президенты, как, впрочем, и в Молдове, Грузии и других местах. Значит,
скорее всего, стрелы мечутся в наш адрес. Странно получается. Когда мы
настаивали: нельзя рвать в угоду политической конъюнктуре сложившиеся
экономические связи, мы были неугодны. Теперь, когда укрепление связей
вроде бы становится официальной политикой, мы неугодны вновь.
Здесь, однако, все логично, если исходить из политической оценки
ситуации. Делается, скажем, так: молодая политика. Не совсем уверенно, без
комплексного, просчитанного плана.
Ее осуществление предполагаёт колебания, зигзаги, повороты. Нужно
объяснение таким непопулярным маневрам. Его легче всего найти в
противодействии врага, что и делается. Тем более что социалисты заявили о
своей оппозиционности власти, да еще настаивают на отмене
антиконституционного акта о запрещении Компартии.
Не верю, что Л. М. Кравчук категорически возражал бы против явно
непопулярного акта. Но на него давит проруховское окружение, не уставая

при этом повторять о приверженности демократии. Ему, окружению, конечно,
далеко до фарисейства Яковлевых, Горбачевых, бурбулисов, но все же...
На Всеукраинской конференции Соцпартии возникла дискуссия о
целесообразности инициирования отмены упомянутого акта. Мнения
расходились, но перевес имели здравые аргументы.
Во-первых, наших оппонентов пугает не ТА партия. Ее никогда не
удастся воссоздать в прежнем виде. Да в этом и нет необходимости. Если же
частично организацию и удалось бы возродить, нашим нынешним
оппонентам пришлось бы признать, что. мы — иная партия. Потерялся бы
коронный аргумент в дискуссии. Сложнее стало бы отворачиваться от
зеркала, выискивая виновников разрухи.
Во-вторых, запрет Компартии Украины сделан настолько
необоснованно юридически, что не требует доказательств. Строя здание
правового государства, нельзя постоянно набивать шишки об эту
прогнувшуюся балку, Нельзя также успеть заткнуть рот всем посмевшим
заметить непорядок в одежде короля, как это случилось с авторитетным и
последовательным Министром юстиции В. Бойко. Экс-министром потому.
Иными словами, отмены запрета требует логика построения правового
государства.
В-третьих, это сняло бы единственную (до выдумывания новой)
мотивацию преследования бывших коммунистов, запрета на профессии.
Примеров же. преследования много. Есть просто дикие. Хотя они, возможно,
характерны для лжедемократов? В школе № 9 г. Львова был единственный
кандидат наук В. Помагаев, в прошлом имевший неосторожность поработать
в аппарате обкома партии. Опубликовав несколько статей против
национал-экстремизма, получил уведомление об увольнении без объяснения
причин... «Украинский Пьемонт» доказывает свою «демократичность».
В-четвертых, и это главное, нужно снять моральный груз с миллионов
ни в чем не повинных людей. Они были не в преступной организации, но
ярлык «запрещенной» унижает их достоинство. А они же, как основа партии,
объединяясь в первички, нигде и ни разу не действовали во вред коллективам.
И были среди них в подавляющем большинстве лучшие из тех нормальных
людей, о которых упоминает Б. Олейник.
В парламенте Украины оказалось чуть больше шестидесяти
приверженцев черной сотни, проголосовавших за «запрет пропаганды
коммунистических и неокоммунистических идей». Еще одно открытие —
«неокоммунизм». Кто объяснит его суть? Когда употребляется «неофашизм»
— понятно. Идеология и практика фашизма осуждены международным
сообществом, благодаря, кстати, коммунистам. Но коммунистическая

идеология, исповедующие ее партии существуют конституционно, потому
«НЕО» — не более как словесная побрякушка, которой прикрывается
отсутствие содержания. Усилия предотвратить позор голосования по этому
вопросу были безуспешными. Поименное же голосование наводит на много
размышлений. Александр Шеховцев, молодой представитель Донбасса,
известный среди избирателей и депутатов как принципиальный противник
любой партноменклатуры, голосует против реакционной формулировки, еще
раз вызывая уважение гражданской зрелостью.
Зато Иван Драч, плодовитый поэт и зачинатель Руха, сделавший для
пропаганды коммунистических идей больше, чем остальные депутаты вместе
взятые (исключая, естественно, нескольких лауреатов различных поэтических
премий), голосует «за».
На встрече с молодыми политиками он объясняет свой политический
дрейф естественным прозрением, присущим большинству людей.
Накапливалась информация, укреплялись знания, изменялись убеждения...
Согласно кивали в аудитории будущие политики. Но таковых было немного,
остальные, похоже, сомневались. Ведь Тарас Шевченко также в Академии
постигал таинства искусства, был обласкан высоким светом, любим со
взаимностью его лучшей частью. Но осанну империи и режиму не пел
никогда!
Однако оставим гениев. Их не так много. Но были же у нынешних,
громче всех кричащих о любви к Украине, сверстники, работники одного
литературного цеха. Стус, Сверстюк, Светличный, Горыни, Колинцы... К
сожалению, список в Украине длинный. Почему же их пример, общение с
ними не заставляло задумываться или хотя бы не рукоплескать власть
предержащим, укрепляя тем самым ТУ власть?
Просто выгодно было. Как выгодно теперь искать в себе
доказательства самоизоляции. Ах, как он мучился, как тяжело ему было
докапываться до философских глубин «Целины», как его творческое начало
насиловалось. И как воспрял он духом при «перестройке», перебравшись в
Москву, взахлеб верстая редакционные статьи популярного журнала.
Впрочем, поняв скоро, что его натуре ближе климат за океаном. Вы здесь,
развесив уши на его словеса, поспускайте кровь друг другу. Он потом
опишет...
Мой однофамилец, Валентин Мороз в давние еще годы писал о
явлении
«павлычкивства».
Удачная
характеристика
расчетливого
меркантильного самоедства. Правда, теперь он говорит, что в Украине нет
места двум Морозам. Возможно, он и прав. Ему и решать, ведь у меня нет
другой Родины. И до последнего часа не будет.

Тем временем парламент Украины набирает обороты в законотворчестве. Он вплотную подошел к новой Конституции, авторский
коллектив которой возглавляет Президент, начинавший это дело
Председателем Верховного Совета. Изменился статус высшего должностного
лица — изменяется и суть Основного Закона. Сколько раз в нашей истории
это повторялось!
Нет, конечно, сам Л. М. Кравчук конституционные основы не
переделывает. Есть специализирующиеся на «чего изволите»? И те, кто два
года назад в трудах своих рьяно отстаивал уникальную демократичность
однопартийности. И те, кто выражает интересы будущих «хозяев жизни». Им
сегодня лишние Советы, способные заглянуть в финансовую кухню, Лишние
гарантии прав на труд, образование, лечение, жилье. Все это — потребности
«люмпена». А «хозяину» нужен порядок. Возможно, и диктатура, пока
будущий ее глава им подходит. И пока он сам к этому готов. Потому и
появляются соглашения о борьбе с теми, кого не удовлетворяет диктатура
«демократическая», даже чуть ли не конституционная. Поэтому сыпятся на
головы ветеранов дубинки тех, кто вчера, борясь за власть, призывал к
всеобщей забастовке. Чего же они теперь бастуют, пикетируют? Власть то
уже в руках...
Происходит, как в старых лентах о любви. Свадьба, поцелуй, «конец
фильма». А ведь, он, собственно, только и начинается. Со всеми сложностями,
трагедиями, случайностями.
Раздел властей — непременный атрибут гражданского общества —
требует надежных для них противовесов. Причем противовесов
квалифицированных, профессиональных. Для Президента этот противовес —
нынешний парламент. При всех его изъянах в ближайшие годы другой
равноценный (и любой) не появится. Это типичная ситуация для всех членов
СНГ. Есть тому объяснимые причины. Но, возвращаясь к Украине, й касаясь
только ее высшего законодательного органа, следует упредить ошибку
Президента, нередко повторяющего тезис об исходе Верховного Совета. Не
обижаясь, мол, этот коллектив «создал» Л. М. Кравчука. Нет. Политика и
мораль не всегда соотносятся один к одному. Дело в том, что в пору
предстоящих
испытаний,
превращенный
непрекращающимися
телетрансляциями в аллерген для избирателей, этот парламент способен
уравновесить президентскую команду, а, значит, не допустить диктатуры,
губительной и для исполнительной власти.
Надо признать, что опасность диктатуры в странах СНГ назревает
реально. Как всегда в канун ее прихода, власть имущие и в правлении своем
видящие спасение Отечества, ищут повод для оправдания своих притязаний.

Появляются тезисы об «угрозе демократии», о «рвущихся к власти», в оборот
вовлекаются всевозможные опросы, из которых следует, что люди ждут — не
дождутся усиления власти. Разумеется, исполнительной. И чтобы парламент
не мешал.
Украина здесь не исключение. А схожесть ситуации в разных местах
прежнего Союза лишь подчеркивает закономерность этого явления.
Закономерного для переходного периода, когда власть имеют и «борятся за
демократию» выходцы из элиты прежней системы, впитавшие в себя ее
подходы, традиции управления. Даже меняя в чем-то сущность целей, методы
их достижения остаются для них прежними, разве что более жесткими, не
терпящими других вариантов.
Сегодня начинаются новые страницы истории Украины. Писать их
чисто и честно тяжело. Легче историю переиначить. И вот уже в старинном
Переяславе разыгрывается фарс отмены итогов Переяславской Рады.
Делается это в жару. То ли потому, что в крещенские морозы не соберешь
даже такой жалкой аудитории, то ли нынешний «гетман» хочет успеть к зиме
поменять булаву на президентскую печать. К слову, один только он
изображает неведение в этой части, а больше в Украине сомневающихся нет.
И как несоразмерно это витийство с актом трехсотлетней давности,
извращенным не только царским, имперским коварством, но и
доморощенными властолюбцами. Как несопоставимы на переяславском
майдане тогдашний и нынешний церковные ритуалы, тогдашний и нынешний
цвета знамен, выражение лиц, настроение людей.
Несопоставимо как личности и заслуги Б. Хмельницкого и В.
Черновола, Ленина и Петлюры, Ватутина и Бандеры... Ведь шапку Мономаха
примерить может каждый. Не всякому она по размеру.
Истинный же творец истории пока в задумчивости. Все надо
осмыслить, пропустить через себя. Благо, обстоятельства тому
способствуют— расцветает картошка. Не опоздать бы с обработкой...
Гонорар —в фонд «Правдьо»

Доповідь
на урочистих зборах, присвячених
75-й річниці Великої Жовтневої
соціалістичної революції
(м. Київ, 1 листопада 1992)
Дорогі товариші!
Політрада Соціалістичної партії України, представники інших партій,
громадських об'єднань і груп лівого спрямування, уповноважені делегацій
трудящих від областей України доручили мені звернутися до учасників
урочистих зборів зі словом з нагоди річниці Великої Жовтневої соціалістичної
революції.
Ми сподіваємось на те, що це слово донесеться до всіх, кому не
байдужа історія революційного руху, історія України, спільна наша історія.
Розуміємо, що не всі в захопленні від того, що збори наші все-таки
відбуваються. Наші опоненти з числа давніх політичних суперників,
прихованих чи відкритих, хотіли б, щоб «Жовтень» не згадувався в парі зі
словом «Великий». Таку ж сезонну простоту проявляють і ті, хто вчора наліво
і направо, до речі і не до речі, бив поклони до революції, а сьогодні
відхрещується від неї, звинувачуючи вас у тому, що ви не робите так само. Та
переважна більшість людей розуміє фальшивість політичного флюгерства.
Сподіваюсь, що їм, тобто більшості людей, найперше потрібно розібратися в
собі, утвердитися в переконаннях, і тому наше слово їм не буде зайвим.
Звертаємося до них і до тих, хто завжди носив Жовтень у своєму
серці: сумніви, посіяні нинішньою реальністю, паплюження революції, що
посилилось напередодні її роковин, нездатні перекреслити чи применшити її
значення. Велика Жовтнева соціалістична революція була, є і залишиться
назавжди подією епохального значення для всього людства. Вона відкрила
реальну можливість соціального вивільнення людини, стала явищем, на яке
змушені були зважати скрізь і всі, хто має відношення до вічного протиріччя,
що виникає в процесі праці і розподілу її результатів, тобто має відношення до
кожної людини.
Чому ж тепер, напередодні 75-х роковин революції, в країні, де вона
здійснилася, ми відзначаємо її так своєрідно, вже другий рік не святкуючи цю
дату офіційно. Так не було з часу фашистської окупації.
Особливість нинішніх роковин, як це не боляче казати, полягає в
тому, що тепер соціально-політичний розвиток України спрямовується на
ліквідацію всіх завоювань і наслідків Жовтня.

Безробіття, експлуатація, соціальна нерівність і несправедливість,
безправ'я трудящих і злидні їх — тобто все те, що в основному знищила
Жовтнева революція — все це знову, на жаль, стає реаліями нашого життя.
Оскільки такий переворот в житті країни маскується більшістю
засобів масової інформації перекрученням Жовтневої і пожовтневої історії,
ми вважаємо своїм обов'язком нагадати трудящим правду про Жовтень. Це
разом з тим буде і поясненням того, чому ми залишаємося свідомими і
переконаними прихильниками Жовтня, чому ми в ці дні святкуємо його.
Відповісти на всі запитання, що виникають з цього приводу, у
короткій доповіді неможливо. Тому ми торкнемося лише ключових.
Перше з них: це був заколот більшовиків чи революція?
Жовтень не був антинародним заколотом більшовиків, як
намагаються це зобразити його противники. Жовтень був Великою
революцією самого народу в ім'я його життєвих інтересів, в ім'я врятування
країни від війни, голоду, холоду, іноземної окупації, Більшовики з Леніним, і
це їх історична заслуга, лише допомогли народу зорганізуватися, знайти
правильну тактику і задовольнити свої інтереси. Якби це було не так, то
мільйони людей не піднялись би у Жовтні і три найближчі місяці його
тріумфальної ходи на встановлення повсюдно своєї Радянської влади.
Тим більше не воювали б мільйони трудящих три з половиною роки
в страшну громадянську війну проти могутніх об'єднаних сил внутрішньої і
зовнішньої контрреволюції. Але ж воювали! Бо боролися за свою владу,
свободу, свою землю, свої заводи і фабрики, свою незалежність, свою долю
— своє життя без панів і експлуататорів! Саме це все і вкладали трудящі в
розуміння соціалізму.
І саме тому Жовтнева революція 1917 роу була Великою
соціалістичною. І ніякі потуги вчорашніх, сьогоднішніх і завтрашніх платних і
безплатних паплюжників історії ніколи не зможуть змінити соціальний,
соціалістичний характер і історичну велич Жовтневої революції 1917 року в
Росії! Заплутати неправдою і напівправдою про Жовтень деяку частину людей
на якийсь час прислужники нових панів ще можуть. Але змінити суть і
значення Великого Жовтня вони вже безсилі. Він відбувся! Він відіграв свою
непереоціненну роль в світовому прогресі, розпочав еру соціалізму на землі.
Революція, громадянська війна — явища не абстрактні. їх
здійснювали живі люди. Мало їх (залишилося серед нас. Та живуть їх
спадкоємці: діти, онуки і правнуки. Разом це величезна кількість громадян,
адже в революційних подіях та в громадянській війні брали участь мільйони.
В нинішній період, коли йде глобальне переосмислення цінностей, маємо
чесно сказати: життя ваше не було даремним і не було помилкою. Йдучи на

штурм старого світу, відстоюючи у війнах своє право на кращу долю, зводячи
індустрію і вирощуючи хліб, закладаючи основи військової могутності, ви
творили ПОДВИГ. Схилимо голови перед пам'яттю тих, хто був першим.
Знайдемо найщиріші слова вдячності тим, хто живий. Попросимо вибачення
за те, що не завжди вміли скористатися їх багатим спадком. Ще раз
підтвердимо, що слава про них переживе віки!
Друге питання про вождя революції — Володимира Ілліча Леніна.
Геніальний теоретик, політик, організатор, людина унікального інтелекту,
цілеспрямованості і скромності. Постать такої величини, що її не можуть
обійти нинішні ідеологічні пігмеї, в тому числі й ті, хто з образу його ліпив
ікону, а тепер з такою ж заповзятливістю хочуть витравити його з пам'яті
народу.
Можна проявити свою убогість примітивним возведенням і диким
руйнуванням пам'ятників, можна перекрутити Леніна його ж цитатами:
спочатку для безлічі дисертацій, тепер — для його розвінчування, благо, є з
чого.
Можна маніакально повторювати, що Ленін розпочав кровопролиття,
забуваючи, що його зусиллями припинена імперіалістична бойня, що
революція здійснилася без жертв і що не більшовики розпочали громадянську
війну.
Можна вирвати з контексту подій запальне слово чи фразу Леніна, не
утруднюючи себе необхідністю розібратися: а в зв'язку з чим і всупереч чому
це сказано?
Можна звинуватити його в дискримінаційній національній політиці,
не згадуючи, що ленінське втілення її було таким, що керівник України
Скрипник розмовляв зі Сталіним через перекладача, володіючи при тому
бездоганно російською.
А коли таких «аргументів» не вистачає, коли не вистачає і помилок
(на які він сам найперше реагував), тоді розпочинається хворобливе копання в
його особистості. І чим підліший, чим нікчемніший автор береться за цю
справу (досить пригадати одну із статей в газеті — вдумайтесь! — «Освіта» за
20 жовтня), тим брудніший донос з'являєтья на світ.
Але дивна річ, чим більше паплюжать Леніна, тим більше з'являється
бажаючих прочитати, зрозуміти його. Не з кон'юнктурних міркувань, не з
вигоди, а для правди. І так буде. Він не потребує адвокатів — здатен
захистити себе сам. Він вимагає осмислення. А захистити нам потрібно
себе: від брехні, облуди і підлоти. В ставленні до пам'яті Леніна сьогодні і
завше проявлятиметься здатність наша бути людьми!

Третє питання, яке для нас особливо важливе, зводиться до слів:
революція і Україна.
В Україні, яка тоді була складовою частиною великої країни,
Жовтнева 1 9 1 7 року революція теж була соціалістичною.Тепер чимало
«знайшлося» таких вітчизняних вчених і політиків, які вчора ще славили
Жовтень, а сьогодні чорнять його разом з заморськими однодумцями. Мовляв,
на Україні була лише національна, а не соціалістична революція. Мовляв,
народ України пішов за Центральною радою, творив «свою» УНР, а
більшовики, опираючись на московські багнети, окупували Україну і
нав'язади соціалізм.
Це неправда, панове. І хоч в писаній історії Жовтня на Україні є що
виправляти і уточнювати, та головного — оцінки суті тих подій ці уточнення
не змінять. Правда полягає в тому, що трудящі України, українці зокрема, в
абсолютній більшості поєднували в своїй боротьбі національне і соціальне
визволення, не виділяли себе за національною ознакою з класового
середовища трудящих всіх національностей, боролися за соціалізм і в ім'я
соціалізму для себе і своїх дітей!
Цей висновок стосується не тільки тих верств робітників, селян,
інтелігенції, які боролися за соціалізм найбільш послідовно і свідомо на чолі з
більшовиками-ленінцями, чисельність яких невпинно зростала. Цей висновок
стосується і тих значних верств українського селянства, інтелігенції, а також
робітництва, які в 1917 році ще підтримували Центральну раду і її партії. За
Центральною радою і її партіями ця частина трудящих йшла тоді не тому, що
вони (крім самостійників) пропагували «національну автономію для України»
у складі загальноросійської федерації. А саме тому, що вони, українські есери
зокрема, обіцяли ліквідувати приватну власність на землю і передати всю її
українському народу. Один з лідерів цієї найбільш чисельної тоді і впливової
партії М. Ковалев- ський на конференції УПСР в червні 1917 р. говорив: «Ми
повинні ... створювати на рідному, українському грунті свій, рідний, український соціалізм...». А хіба випадково всі українські партії, що входили до
Центральної ради, називали себе соціалістичними: соціалісти-федералісти,
соціал-демократи, соціалісти-революціо- нери, соціалісти-самостійники? Не
випадково, бо ж без цього їм би тоді не привернути до себе увагу мас! 1
Майже «соціалістичним» був і відомий ІІІ-й Універсал Центральної
ради 7-го листопада 1917 року, яким проголошувалося утворення УНР.
Але, незважаючи на всі ці намагання, українські трудящі не пішли за
Центральною радою і її партіями, а пішли за більшовиками. Чому? Та тому,
що для партій Центральної ради соціалізм був лише модною фразеологією, а

на ділі націоналісти підтримували, скріпляли, боронили буржуазний лад на
Україні, привілеї панівних експлуататорських класів.
Саме так, самокритично і одверто аналізував тогочасні події на
Україні один з засновників і лідерів Центральної ради відомий український
діяч В. К. Винниченко в книзі «Відродження нації».
Він писав там: «Ми все любили казати: наша опорна сила —
селянство. Наш селянин з натури своєї є індивідуаліст-власник, для його чужі
і навіть ворожі ідеї більшовизму. Яка неправда! І як той самий наш селянин,
отой ніби антисоціаліст чудесно почув усю вагу соціалістичної, не тільки
політичної, але й соціальної революції.І як він прекрасно відрізнив нас від
большевиків, і нас покинув, і нас навіть бив, і пішов за більшовиками»
("Відродження нації", ч. II, стор. 191).
Що було далі — відомо: залишившись без підтримки мас, діячі
Центральної ради кинулися в обійми іноземного імперіалізму (німецького,
англо-французького, польського...) і тим самим прирекли, свій народ на довгі
три роки окупації і воєн.
В моїй пошті приблизно півтора року тому з'явився лист ровесниці
громадянської війни з с. Саливонки на Київщині. Вона розповідає, що батько
її, двічі георгіївський кавалер, був добрим господарем, користувався у селі
авторитетом. Не випадково саме до нього звернулися петлюрівські емісари,
що займалися формуванням регулярного війська. Він привів свою сотню у
Яблунівку Білоцерківського району вже наступного дня. Перше завдання,
одержане від петлюрівського начальства, зводилося до екзекуції селян, що
посміли розділити поміщицьку землю.
Сотник зібрав односельців і сказав їм приблизно такі сло- ва:"Моя
жінка, знаєте, ось-ось має родити. Мене відпустять на день-два. Але вам я
скажу чесно: сюди я не повернуся. Робіть як знаєте, але це не наша влада«.
Через день вся сотня була дома.
Прізвищ я не називаю, (хоч істину легко встановити). Лист переданий
в мою улюблену «Київську правду», але там зважили на його несвоєчасність.
Згадана історія типова. Земляки-таращанці під проводом батька
Боженка, не маючи у себе більшовиків, громили петлюрівців. Не тому, що
керівництво частин петлюрівців було, м'яко кажучи, не на висоті. Тому, що
таращанці (як і вся Україна) воювали за свою землю, за свою владу.
Для чого ми в ювілейній доповіді нагадали ці історичні факти?
По-перше, щоб ще і ще раз наголосити: Велика Жовтнева
соціалістична революція не була, як кажуть фальсифікатори, привнесена на
Україну ззовні, з Росії. Вона була справою боротьби життєвою необхієдністю

самих українських трудящих. І той, хто сьогодні намагається замовчати, а тим
більше паплюжити Жовтень на Україні, той зрікається історії свого народу.
Зрікаючись історії, перекручуючи її, ті, хто робить це, свідомо не
бажають врахувати уроки минулого, І в цьому головне. Сьогодні знову певні
політичні сили і діячі в Україні і за кордоном, що присягають на вірність
Центральній раді і УНР, відновлюють буржуазний лад, знову нехтують
соціальними інтересами трудящих, дурячи їх гаслами «національного
відродження», намагаються у них забрати завойовану в Жовтні 191 7 року
тяжкою боротьбою і працею відстояну і розвинуту владу і власність. Народ
поки мовчить, як це було і в перші часи Центральної ради. Та чи не
повториться історія 1917-1920 pp. знов, тепер вже в ще більш трагічному
варіанті, і чи не доведеться новоявленим лжедемокра- там знову шукати
притулку і порятунку за кордоном? Хай би зважили пани.
Це мова про саму Велику Жовтневу соціалістичну революцію. А що
принесла вона нашому українському народу? З цього приводу, як відомо,
чимало зараз інсинуацій. Мовляв, Жовтень спричинив до підкорення імперії,
голодомору, геноциду і т. ін.
Ні, відповідаємо ми. Мільйони трудящих здійснювали соціалістичну
революцію в ім'я свого кращого життя, миру, дружби народів. В тих трагедіях,
що були в пожовтневій історії нашого, як і братніх народів Союзу PCP,
Жовтень не винен. Вони сталися не через його ідеї, а саме всупереч їм. Чесні
науковці, політики і громадяни нашого суспільства тепер все більше пізнають
причини і механізм тих трагедій, що мали місце, щоб в науку майбутньому
розібратись, як найдемократичніша суспільна система і влада, започатковані
Жовтнем, поступово перетворилися в тоталітарну.
Та безперечним фактом залишається те, що навіть в умовах
тоталітаризму, навіть в спотвореному вигляді Радянська влада і соціалізм дали
змогу трудящим України створити свою першу в історії державу, зробити
країну розвинутою індустріально, аграрно, науково-технічно, дати народові
освіту, захиститись від фашистської навали і відбудувати зруйнування двох
воєн, стати одним з першопроходців у всесвітньоісторичному творенні нових,
соціалістичних, колективістських форм життя. Все це можна виразити і в
конкретних даних.
За роки Радянської влади Україна з аграрної країни перетворилася у
велику індустріальну державу, члена ООН. Незважаючи на катастрофічні
втрати в громадянській і Вітчизняній війнах, вона вже до 1960 року в 40 разів
збільшила свій промисловий потенціал. Виробництво зерна зросло в півтора
рази, цукру і карто а — в 5 разів. Зникло безробіття, зміцніла довіра до
конституційних гарантій на житло, охорону здоров'я, освіту. Чисельність

студентів зросла в 12 разів, в 7 разів виросли можливості лікарень. За три
десятиліття середня тривалість життя населення України зросла з 47 до 70
років!
Ми часто любимо зважати на чужі чудеса. У нас було своє. Ми його
просто прогледіли.
Для більшості трудівників України, особливо для людей старшого і
середнього віку — це не просто сухі цифри, Це — результат нашої праці,
нашого життя, яке ніяк не вдається зруйнувати протягом уже тривалого часу!
То хіба можна цю правду забути! Хіба саме не цей злет країни є
справжнім наслідком Жовтня, і хіба не завдяки саме цьому — і Жовтню, і
праці поколінь по здійсненню його ідей ми можемо сьогодні говорити про
будівництво незалежної України! Без Жовтня це було б неможливим. Скажу
афористично: не було б 7 листопада, не було б і 1 грудня. Не було б площі
Жовтневої революції — ніколи б не з'явився майдан Незалежності. Отже, і з
цієї причини ми святкуємо його 7 5-річчя.
Та ще і ще раз скажемо: результати праці народу в пожовтневий
період були б значно більшими, якби не трагедії, про які ніколи не можна
забувати. В чому їх причини? Не в соціалізмі, не в Радянській владі, не в
марксизмі-ленінізмі, як твердять це наші опоненти.
Причина голодомору, репресій, порушень міжнаціональних відносин
саме в перекрученні, порушенні основних найгуманніших ідей і принципів
Жовтня, соціалізму, Радянської влади.
Причина відставань від передових капіталістичних країн в економіці
зовсім не в соціалізмі і суспільній власності, а в нерозумному, неефективному
використанні безмежних можливостей соціалістичної економіки. Про все це
знають пани лжедемократи! Але їм життєво необхідно звинуватити соціалізм і
комуністів, щоб самим прийти до влади, щоб швидше реставрувати капіталізм
і гнобити трудящих.
І в цьому напрямі, віддамо їм належне, вони чимало встигли зробити.
Ще ніколи після голодомору та війни так низько не падав життєвий рівень
трудящих і разом з тим ще ніколи так шикарно і так відверто нахабно не жили
спекулянти, шахраї, злочинці. Досить згадати про катастрофічний спад
промислового і сільськогосподарського виробництва, про аналіз, наведений
новим Прем'єр-міністром з нагоди представлення свого Кабінету.
Але не цифри важливі. Важливо, що вони — запрограмований
результат зміни економічної політики. Бо надбане народом передати в руки
купки шахраїв можна лиШе розпорошивши засоби виробництва. Ви
помітили: тепер вже ніхто не співає про соціальну рівність через сертифікати

або ваучери. Побрехеньки були погрібні, доки снувалась павутина. А тепер —
павук приссався. Чого ж ви не кричите: «Ганьба!»?
Ви, що ходили розлюченими колонами під Верховну Раду, вимагаючи
реформ, змін, проклинаючи мільйони чесних комуністів! Бо і вас так само
ссуть, показуючи належне вам місце. Бо всі не можуть бути панами, комусь же
треба бути і бидлом. Ви люмпена шукали — подивіться в дзеркало!
І гірко мені говорити ці слова. Бо обдурені люди під іржаву шарманку
антикомунізму, своїми руками нищать свою державу, підпалюють хату
замість того, щоб наводити в ній порядок.
Чесний працівник багатократно пограбований. Нічого не вартими
стали зібрані за все трудове життя заощадження, особливо для людей
старшого віку, які перенесли все лихо минулого і своїми руками побудували
все існуюче.
За красивими словами про приватизацію і «власність кожного» у
трудових людей видирається створене ними загальнонародне багатство. За
безцінь воно кінець-кінцем попаде до рук багатіїв, які використають народні
поки що землі, машини, заводи, установи, заклади і т. ін. через експлуатацію
трудящих і в ім'я своїх прибутків. Трудящі вже сьогодні, по суті, втратили
реальну можливість здійснювати свої права на охорону здоров'я, відпочинок,
житло... Навіть право на працю: це найелементарніше право людини стає
проблемою в умовах прогресуючого безробіття. А в проекті нової Конституції
ні про які гарантії прав людини і мова не йде. Незважаючи на це, в ряді
областей на сесіях райрад той же люмпен глаголить: «В цілому схвалити
проект Конституції». Воістину «... німець каже: ви моголи. — Моголи,
моголи...».
Ціни на все на наших очах зростають щоденно, як і дефіцит на
найнеобхідніші товари широкого вжитку. Та й не можуть ціни і дефіцит не
зростати, бо ж іде процес не просто спаду, а руйнування виробництва. У
багатьох людей втрачаються надії... Зростає злочинність, руйнується мораль...
Саме життя стає проблемою...
Про наше тяжке, страшне сьогодення більше і не варто говорити, бо
кожен з нас все це відчуває на собі щоденно.
І все це робиться під гучні промови про «ринок», «демократію»,
«свободу», «незалежність», «розбудову національної держави». Та, мабуть, не
випадково при цьому захисники нового йорядку мовчать про те, для кого вони
виборюють ринок, демократію, свободу і державу? Для нових панів чи для
трудового люду?
Саме це питання — кому вигідний, кому служить наявний хід справ
— і є головним для розуміння становища. Ми відповідаємо на це однозначно:

мова йде про реставрацію капіталізму в Україні. Причому капіталізму дикого,
звірячого по відношенню до трудящих. Це вже очевидно. Очевидно з того, як
здійснюють свої інтереси «рідні», вітчизняні пани та їх закордонні побратими.
Вони не спитали народ, а чи хоче він до того капіталістичного раю. Вони
почали з омани народу і руйнування життя, щоб легше було голодних і
холодних трудящих «пригорнути» до себе. Свою власність нові пани
здобувають не десятиліттями власної праці (як це було колись в періоди
первісного накопичення капіталу), а грабуючи народ, відбираючи у нього
власність. Так що «цивілізованого», «квітучого» капіталізму у нас не видно.
Пани-"капіталізатори" не просто домоглися розвалу СРСР.
Незалежність його суб'єктів була б всеодно реалізована еволюційним,
реформаторським шляхом." Вони досягли страшного результату, посіяли
розбрат між націями і народами. Нам треба все зробити, щоб криваве лихо не
перекинулося на Україну. А водночас згуртуватися до праці, бо існує реальна
загроза перетворення України в сировинний придаток Заходу, втрати такої
необхідної і гак важко здобутої незалежності.
Як же все це сталося, повинні ми себе запитати, що така могутня
країна, як наша, такий освічений, талановитий, розвинутий народ, як наш,
замість того, щоб від свого вчорашнього не зовсім-таки поганого (як ми тепер
переконалися) життя йти до кращого, крок за кроком піднімаючи
ефективність економіки, добробут, поглиблюючи соціальну справедливість і
демократію, як же ми замість того дійшли тепер майже до катастрофи? І
напередодні зими уповаємо лишень на Бога, щоб не було голоду, холоду і
громадянської війни?
Як же все це сталося? І головне: що робити?
Відповіді на ці життєносні питання різні політичні сили дають різні.
Та все більше і більше, якщо говорити про найсуттєвіше, а не про деталі і
відтінки, викристалізовується два підходи, два погляди на сучасне і
майбутнє. Відповідно до двох, реально можливих шляхів подальшого
розвитку України, а значить і двох великих соціально-політичних блоків в
нашому суспільстві. І чим більше буде загострюватися соціально-політична
боротьба, а вона безумовно буде загострюватися, бо глибшає криза в нашому
суспільстві, тим все більшою буде поляризація цих двох таборів.
Одні в тому, що сталося, звинувачують, як ми уже відзначали,
Жовтень, соціалізм, комуністів, СРСР. Звинувачують облудно. Звинувачують,
щоб «довести» переваги і необхідність капіталізму, хоч поки що маскують це
поняття термінами «демократія», «свобода», «цивілізація», «ринок» і т. ін.
Такий шлях (а він, з нашої точки зору, є регресом) стає реально
можливим. Бо швидко створюється клас «своїх» буржуа; є західні кредитори й

радники; частина молоді, інтелігенції (та й дехто з інших верств населення)
сподіваються, вірять, що ось-ось на Україні буде як в Америці (або Японії,
Німеччині і т.п.). Робляться й певні кроки в цьому напрямку нової, що
прийшла на зміну Радянської, держави; незаконно по суті ліквідована партія
комуністів, яка могла б завадити впровадженню капіталізму.
Не будемо зупинятися на тому, чиїми руками (чи колишніх
«комуністів», чи колишніх дисидентів) це робиться і чому — народ це бачить.
Не будемо зупинятися і на тому, що серед творців сучасного українського
капіталізму є прихильники різних шляхів, методів (шокового, або
радикального, чи ліберального, або реформаторського, національного
кольору чи західноєвропейського). Це має другорядне значення. Бо будь-який
шлях до капіталізму — швидкий чи поступовий — для більшості трудящих
означатиме зубожіння, експлуатацію, безправ'я.
Це може стати реальністю, якщо трудящі своєю боротьбою не
припинять такий шлях розвитку,
На іншій позиції стоять ліві сили, найперше Соціалістична партія
України.
Напевне не вдасться в короткій доповіді викласти зміст наших дій на
майбутнє, вказати шляхив виходу України з кризи. В газеті «Товариш» ми
опублікували проект Програми партії, котрий буде розглдяатися нашим
другим з'їздом в кінці листопада. А практичні кроки на нинішній період
розроблені 1-ю Всеукраїнською конференцією партії в червні ц.р. Там, до
речі, затверджена і Антикризова програма — єдиний поки що реальний
документ в Україні, що ясно і конкретно говорить що робити.
А головне, ми ще раз підтверджуємо, що в перехідному від розвалу до
стабілізації періоді тільки державні економічні регулятори здатні врятувати
ситуацію. Тільки збереженням діючих підприємств, зміцненням виробничих
зв'язків, що складалися десятиліттями, можна не викинути людей на вулицю,
підкріпити товарами ринок, зміцнити грошову одиницю.
Ці наміри проглядаються і в тезах, з якими виступив на сесії
Прем'єр-міністр А. Д. Кучма. Є всі підстави вважати, що недалекий час, коли
політика Соціалістичної партії стане політикою державною.
Хай не сприймуться ці слова як зазіхання на владу. Ні. Та наша
політика спирається на реальність, враховує закономірності 'розвитку
економіки і влада змушена буде ними керуватись, хоч би для того, щоб
залишитись владою.
Що ж стосується програмних завдань партії, то в них є кілька
принципових моментів з історії і перспектив розвитку нашого суспільства, які
в цей день потрібно назвати.

По-перше. Ми виходимо з того, що соціалізм — є суспільство
соціальної справедливості, основане на праці, праві і законі. Для
забезпечення такого рівня його розвитку потрібно, щоб влада і власність були
в руках народу. У нас, особливо в соціальній сфері, було і є багато паростків
такого суспільства. Але відчуження працюючого від засобів виробництва
подолати не вдалося. Не вдалося і неформально передати владу народу і
безпосередньо, і через представницькі органи.
Отже, суспільство не вийшло зі стадії переходу до соціалізму і
сьогодні в цьому розвитку відкинуте ще далі.
Ми вважаємо, що в майбутньому нам ще раз, на якісно новому рівні
доведеться застосовувати принципи НЕПу, розуміючи при тому вирішальну
роль державного сектора, колективістських начал у промисловому і в
сільськогосподарському виробництві.
Тому лозунгами дня в економічній сфері для нас залишаються:
«Засоби виробництва — працюючим!», «Рівність стосунків між містом і
селом!».
В політичній сфері для забезпечення влади народу актуальною є
вимога «Влада — Радам!» Саме тому ми підтримуємо ідею Всеукраїнського
конгресу Рад (або з'їзду, чи зборів їх повноважних представників). Ми
зіткнулися тут з характерною ситуацією: в структурах державної влади дехто
боїться думки депутатів, що найближче стоять до виборців.
По-друге. Ми вважаємо, що здобуття Україною незалежності є
незаперечною волею народу. Так само незаперечною є всебічна
інтегрованість України (економічна, політична, духовна, етнічна, військова і
т. д.) в інші країни СНД. Ці зв'язки потрібно розвивати на користь народу
України. Вимоги щодо негайного виходу нашої держави зі складу СНД —
авантюра наскільки безглузда, настільки і небезпечна. Тому наше гасло:
«Україні — міцні, взаємовигідні зв'язки з країнами СНД!» Ясно,
що більшість думаючих людей важко переживають руйнування Союзу PCP. їх
можна зрозуміти. Одначе істина така: ми приречені жити в Союзі, Але це не
буде наддержавне утворення. Це буде союз справді суверенних, справді
вільних держав, які, допомагаючи одна одній, будуть швидко підніматися по
сходинках цивілізації. Іншого шляху не існує.
По-третє. Соціалістична партія з перших своїх кроків заявила, що
вона не відмовляється від ідейної спадщини і кращих традицій комуністів. Ми
засуджуємо антиконституційну заборону Компартії України, робимо все від
нас залежне, щоб ця заборона була знята. Ми повторюємо ще раз нашу

вимогу: «Свободу діяльності комуністів України!». Віримо, що це
станеться ближчим часом.
Одначе, створюючи свою партію, ми повинні враховувати і важкі
уроки історії наших предтеч. Мусимо про них сказати тепер, бо вони наші,
вони або захищають, або спотворюють образ соціалістичної революції.
Мусимо визнати, що діяльність партії (коли безпосередньо, коли ні,
коли з її підтримки, а коли всупереч її волі) сприяла бюрократизації
суспільства, одержавленню всіх сторін його життя. Це не пройшло безслідно
ні для суспільства, ні для самої партії, бо вона була його невід'ємною часткою.
Штучне прискорення колективізації з жахливими наслідками для
українського селянства не зустріло протидії з боку партії. Навпаки, у відомих
тепер випадках ініціювалося її функціонерами. Партія не змогла захистити
суспільство і себе від страшних сталінських репресій, від насильно
здійснюваної державою національної політики.
В КПРС і Компартії України не вдалося подолати догматизм.
Занедбаність теоретичної роботи не дозволила зробити точний прогноз,
скористатися можливостями НТР, виробити концепцію безперечно
необхідної перебудови, через що вона перетворилася в чергову авантюру,
злочинне експериментаторство.
Партія втрачала ленінську суть політичного авангарду трудящих
класів, що складали її соціальну основу. Її авторитет і вплив на суспільство
захищалися лише самовідданою позицією партійних мас у здійсненні
практичних завдань в роки індустріалізації, війни, відбудови, освоєння
Космосу і т. д, а також чесною щоденною працею мільйонів комуністів, тисяч
представників виборного і професійного активу.
Ця позиція створювала заслужену основу для утвердження
авторитету партії в суспільстві. Від імені наших зборів висловимо слова
визнання і подяки мільйонам чесних комуністів за вірність ідеї, за служіння
громадським інтересам, за інтернаціоналізм!
Тричі розстріляна, послаблена догматизмом, спотворена кар'єристами
і пристосованцями, через апаратну централізацію організаційно
консервативна, вона не справилася зі скоординованим ударом всіх
антисоціалістичних сил (внутрішніх і зовнішніх), зі зрадниками, які прийшли
до її керівництва. Заперечення партії в її структурах і функціях визрівало в ній
самій, воно і допустило можливість такого її фіналу.
Звідси ми виносимо такі уроки.
Потрібно засвоїти і критично переробити весь досвід розвитку
людства від Жовтня 1917 року до наших днів, дослідити рушійні причини
цього розвитку і пізнання його законів. А вони диктують підпорядкування

інтересів партії загальним інтересам трудящих, потребу рахуватися з
різноманітністю цих інтересів, вті-лених в тому числі в багатопартійності.
Нарешті, ці уроки вимагають від партії не лише відстоювати загальну
програму, що визначає характер, цілі і завдання нашого руху, котра служить
прапором партії в боротьбі, але й бути тактично гнучкою, всебічно
розвинутою партією нового типу, здатною іти як прямим революційним
шляхом розвитку, не перестрибуючи природних фаз цього розвитку, так і
підкорятися необхідності врахування реальних обставин, пошуку компромісів
в ім'я стратегічної мети.
Розуміємо, що найскладнішою для нас залишиться проблема
політичного компромісу. Ми згодні співробітничати з усіма політичними
силами, які діють в інтересах народу в рамках Конституції. Знаємо, що в
нинішніх умовах найголовнішим завданням політичних сил і влади є
забезпечення громадського спокою. Багато в чому він залежить від стану в
економіці.
Проте основна загроза йде від політичного протистояння.
Сформований нарешті антисоціалістичний блок об'єднав всі, на наш погляд,
реакційні сили. Це нормальне явище. Однак, ми б хотіли розраховувати на
неантагоністичне наше суперництво.
На жаль, не зменшується загроза націоналізму. Нічим не виправдана
героїзація ОУН-УПА, помпезне державне відзначення 50-річної її діяльності
(хоч фактично 51-річної), штучне поєднання його зі здобуттям незалежності
України, функціонування неконституційних напіввійськових формувань
націонал-фашистського зразка — все це розколює суспільство, сіє в ньому
тривогу і непорозуміння.
Люди запитують, чому ж ніхто не згадав, що в цьому році
відзначається 50-річчя партизанського руху, що в жовтні виповнюється
річниця звільнення України від фашистів, що 1 листопада сесією Верховної
Ради СРСР прийнятий закон про возз'єднання Західної України з Радянською
Україною?
Невже в державній адміністрації, де аж занадто політичних штатів,
нікому прослідкувати за цими датами? Невже нікому припинити
несанкціоноване дикунство: зняття пам'ятників, символів визволення,
бездумне перейменування вулиць і площ? Адже соромно буде згодом!
Сподіваємось, що комісія Верховної Ради уважно розбереться з
діяльністю ОУН-УПА, даючи оцінку і організації, і її членам. Хотілося б, щоб
ця тяжка і складна сторінка нашої історії не розколювала і далі українство.
Можливо, вдасться ідею громадянського замирення вкласти у формулу
«Треба простити, виправдати

НІ!» Лише так, а не на основі реваншу можна йти назустріч у
політичному протистоянні.
Розмови про злагоду раз-по-раз наштовхуються на переслідування
«інакомислячих». Владислав Помагаєв, Олександр По- кровський зі
Львова, Іван Ткачук з Червонограда, Александров з Борщева — десятки і
десятки прикладів утиску прав людини. Свіжий з них — намагання
розправитися з директором 9 8-ї київської школи, нинішнім кандидатом у
депутати Верховної Ради України Ніною Олексіївною Покотило. За що,
питається? Бо думає не так. Якщо чують мене виборці з Лівобережжя, якщо
вам справді дорога демократія — підтримайте цю порядну жінку, матір,
учительку, людину.
Так це ж лжедемократія ще не при повній владі! Що ж було б, якби
вона її мала?
Маємо вчитися у себе і в сусідів. Не випадково у Литві до влади
прийшли «нормальні» (за висловом Б. Олійника) партійці Бразаускаса. Не
випадково в Росії йде переоцінка цінностей.
Практика — критерій істини. «Бытие определяет сознание».
Чому ми згадуємо з запізненням про ці згустки людського досвіду?
Ми не будемо бучно відзначати ці роковини. Треба всім
зосереджуватися на складних буденних справах. Проблеми покинутої
напризволяще молоді, невлаштованість армії, невтішне становище
багатодітних сімей і пенсіонерів, доля жінок, злиденність культури,
міжконфесійні чвари. Все це теми для роздумів і впливу в трудових
колективах, містах і селах України. Теми, які треба підняти на зборах з
приводу все-таки свята.
А 7 листопада запрошуємо вас на вулиці і площі, в тому числі на
площу Жовтневої революції в Києві.
Скажемо собі і владі, що у нас є проблеми. Але є і просто ми - люди з
незасміченою пам'яттю, з чистою совістю. Були, є і будемо!
І піднімемо наші гасла, серед яких узагальнюючим буде «ХАЙ ЖИВЕ
ВЕЛИКА ЖОВТНЕВА СОЦІАЛІСТИЧНА РЕВОЛЮЦІЯ!»
—

МОНОПОЛІЯ НА ІСТИНУ, АБО
Ч И Я В ДЕРЖАВІ ВЛАДА.
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Соціальні аспекти приватизації
(Виступ на сесії ВР України.
16 січня 1992)
Нікого не варто переконувати —обрано найбільш невдалий час для
приватизації:
— глибока, всебічна криза суспільства;
— катастрофічний спад виробництва;
— знецінення основних засобів;
— відсутність власних грошей, знецінення карбованця, гіперінфляція;
— антиринкова соціальна психологія, нерозуміння суті ринкових
відносин;
— суцільний дефіцит товарів;
— грабіжницьке підвищення цін, втрата через це інтересів людей до
всіх інших товарів (в т.ч. і засобів виробництва), крім тих, що потрібні для
виживання.
Хоч, природно, за інших умов потреба могла б і не виникнути.
Що є метою приватизації?
Складається враження, що кожна діюча особа в цьому процесі
переслідує свій інтерес. Але не в кожної однакові можливості. Тон задає Уряд.
Його інтерес,— товарно-грошовий баланс, «наповнення» грошової одиниці. Є
підозра, що вихідні розрахунки робилися саме з цієї потреби, з обсягу
державного боргу. А це некоректний розрахунок, бо він не враховує соціальні
можливості і потреби більшості людей.
Є, проте, спільні інтереси.
Серед них уже згадані (зокрема вартісне наповнення грошової
одиниці). А також:
— зближення працівника і засобів виробництва;
— забезпечення соціальної справедливості;
— звільнення держави від господарських функцій;
— поліпшення керованості виробництвом;
— стимулювання оновлення основних фондів (мета: великий цикл);
— підвищення ефективності виробництва, розширення його обсягів і
т.п.
19
Всі цілі важливі. Залежно від 1взятої
за головну залежить мезанізм
приватизації, суть закону. Проте існує не лише вартісна, а й соціальна шкала
цінностей. Гадаю, що коли не буде забезпечене зростання ефективності

виробництва, розширення випуску товарів, то всі інші — не можуть бути
досягнуті.
Саме тому — пріоритет прав трудового колективу; без цього
нічого надіятись на зміну ситуації. Особливо це важливо для малих і
середніх підприємств.
Ілюзорними здаються розрахунки на іноземних інвесторів. їх
інтересують виключно сировина, дешева робоча сила, але це не зовсім
співпадає з метою приватизації.
Йдемо, як і в багатьох інших випадках, наосліп.
Відсутнє наукове і економічне обгрунтування приватизації. А
саме:
— залежність мети, механізму і наслідків;
— зрозумілого всім обгрунтування емісії цінних паперів;
— вибору загальних варіантів здійснення приватизації (зокрема
пропозиції професора Кузьменка В. О.);
— співвідношення
(їх обгрунтування) безоплатної і платної
приватизації);
— узгодження
виручки від приватизації та інфляційного
навантаження від дивідендів;
— відсутність методики оцінки вартості, особливо з розрахунку на
іноземних інвесторів;
— порівняльний аналіз досвіду приватизації за межами України (з
огляду на мету, форми, послідовність і т. інш.)
— доказовість загальної програми, її строків, можливостей громадян.
Тобто, загальне враження таке, що до найскладнішої справи ми
підходимо методом «тьїка». Вдарить — не вдарить? Можливо, саме заради
цього варто було б скористатися пропозицією В. О. Кузьменка щодо методу
послідовних наближень? Він, здасться, найбільш гнучкий.
Враховуючи згадані недоліки, занадто ризиковано з тими ж підходами,
що й для промислових об'єктів, розпочинати привати- іацію в сільському
господарстві. В усякому разі, втручатися в земельні відносини (хоч би до
введення власної грошової одиниці, до її конвертованості), про приватизацію
товарних земельних ділянок не можна і заїкатись.
Платна чи безплатна сертифікація?
1 2 0 людей від порушення соціальної
Безплатна — схоже, засіб відволікти
справедливості, бо той, хто радий хоч безплатному варіанту, не купить більше
ніяких засобів виробництва, а скоро позбавиться і того, що дісталось дарма.

Крім того, безоплатна — означає: через дивіденди чекай посилення
інфляції.
Тому, як це непривабливо не виглядає, сертифікати за певну плату. А
якщо так, то може взагалі обійтись без сертифікатів? Бо иииуск сертифікатів —
процес складний. А запуск — ще більше.
Він при нашій майстерності щодо бюрократії може довести його до
абсурду.
І тим не менше, відтягувати не можна. Якщо ми введемо нові гроші і не
наповнимо їх "вартість вартістю засобів виробництва, вони так само, як і
карбованець, ледь зіткнувшись з твердою валютою, спливуть на
товарно-грошовому обігу, так само знеціняться через вартість дефіцитних
споживчих товарів.

121

До проетку Закону про приватизацію.
(Виступ на сесії ВР України.— Січень 1 9 9 2 )
Зобов'язаний пояснити своє відношення до наслідків роботи
узгоджувальної комісії.
Вона з самого початку вирішила взяти за основу проект групи
Ланового, дружно відхилений Верховною Радою. Спроби відобразити в
проекті інші позиції були безуспішними. Врешті ми одержали документ,
котрий мало чим відрізняється від попереднього.
Члени комісії мали півдесятка альтернативних проектів, але ті деякою
мірою не співпадали з вибраною концепцією. Це стало приводом для
фактичного їх ігнорування.
Головним недоліком розданого депутатам проекту є те, що
продеклароване в ст. 2 в принципах переважне право трудового колективу на
приватизацію «свого» підприємства змістом закону не забезпечується.
Трудовий колектв авторами проекту взагалі не розглядається як суб'єкт
приватизації, це поняття замінюється іншим — організацією громадян,
організацією покупців,
На перший план виходить інтерес індивідуального, а не асоційованого
власника. Тому закон вступить в протиріччя з реальністю, з практикою його
застосування. І тому він або не працюватиме, або його втілення приведе до
розпорошення засобів виробництва. В наших умовах — це розвал економіки.
Дехто з депутатів вважає, що аж тоді створиться ринкове середовище.
Занадто дорога плата буде за нього — повний параліч виробництва.
Ні в порядку сертифікації, ні в формах роздержавлення і в праві на
ініціативу, ні в складанні планів приватизації права трудового колективу як
суб'єкта приватизації не відстоюються.
І не захищаютсья, бо відносини організацій громадян регулюються
цивільним правом, а колективу,— трудовим законодавством, на стороні
виробничого колективу стоять рада трудового колективу, профком, збори,
нарешті, суд. Всі ці можливості відкидаються.
До речі, небезпечність такого підходу підкреслювали фактично всі
учасники міжнародного симпозіуму, але й на це не було зважено.
На небезпеку нехтування правами трудового колективу звертають
2
увагу відомі українські економісти В. М.1 2Геєць,
Архангельський, Радзієвський
та інш. Шкода, що для розробників закону, Уряду ніби не існують такі високого
класу з міжнародним авторитетом спеціалісти,

Він при нашій майстерності щодо бюрократії може довести його до
абсурду.
І тим не менше, відтягувати не можна. Якщо ми введемо нові гроші і не
наповнимо їх "вартість вартістю засобів виробництва, вони так само, як і
карбованець, ледь зіткнувшись з твердою валютою, спливуть на
товарно-грошовому обігу, так само знеціняться через вартість дефіцитних
споживчих товарів.
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До проетку Закону про приватизацію.
(Виступ на сесії ВР України.— Січень 1 9 9 2 )
Зобов'язаний пояснити своє відношення до наслідків роботи
узгоджувальної комісії.
Вона з самого початку вирішила взяти за основу проект групи
Ланового, дружно відхилений Верховною Радою. Спроби відобразити в
проекті інші позиції були безуспішними. Врешті ми одержали документ,
котрий мало чим відрізняється від попереднього.
Члени комісії мали півдесятка альтернативних проектів, але ті деякою
мірою не співпадали з вибраною концепцією. Це стало приводом для
фактичного їх ігнорування.
Головним недоліком розданого депутатам проекту є те, що
продеклароване в ст. 2 в принципах переважне право трудового колективу на
приватизацію «свого» підприємства змістом закону не забезпечується.
Трудовий колектв авторами проекту взагалі не розглядається як суб'єкт
приватизації, це поняття замінюється іншим — організацією громадян,
організацією покупців,
На перший план виходить інтерес індивідуального, а не асоційованого
власника. Тому закон вступить в протиріччя з реальністю, з практикою його
застосування. І тому він або не працюватиме, або його втілення приведе до
розпорошення засобів виробництва. В наших умовах — це розвал економіки.
Дехто з депутатів вважає, що аж тоді створиться ринкове середовище.
Занадто дорога плата буде за нього — повний параліч виробництва.
Ні в порядку сертифікації, ні в формах роздержавлення і в праві на
ініціативу, ні в складанні планів приватизації права трудового колективу як
суб'єкта приватизації не відстоюються.
І не захищаютсья, бо відносини організацій громадян регулюються
цивільним правом, а колективу,— трудовим законодавством, на стороні
виробничого колективу стоять рада трудового колективу, профком, збори,
нарешті, суд. Всі ці можливості відкидаються.
До речі, небезпечність такого підходу підкреслювали фактично всі
учасники міжнародного симпозіуму, але й на це не було зважено.
На небезпеку нехтування правами трудового колективу звертають
24
увагу відомі українські економісти В. М.1 Геєць,
Архангельський, Радзієвський
та інш. Шкода, що для розробників закону, Уряду ніби не існують такі високого
класу з міжнародним авторитетом спеціалісти.

Інша принципова вада закону — захоплення адміністративними
методами приватизації замість договірних. Створюється унікальне середовище
для бюрократизму і корупції. Скажімо, на міському рівні однією невеликою
групою людей визначатимуться перелік об'єктів приватизації, її форми,
визначатимуться ціна, квоти сертифікації і викупу і т.д.
Золоте дно...
Закон об'єктивно виражає інтереси двох класів:
— державної бюрократії та
— нової національної буржуазії, а щоб мовчав третій клас — трудящі,
їм надаєтся змога «погратися» безплатними сертифікатами, котрі
фіксуватимуть вартість частки власності на певний час, щоб при галопуючій
інфляції швидко перетворитися в ніщо.
Закон ніяк не вирішує проблему демонополізації, конкурент- ності і
стимулювання виробництва — головного на нинішній день.
На мій погляд, проект, запропонований теоретичним центром СПУ,
має набагато менше недоліків. Ми виступаємо якраз за прискорення
роздержавлення, але не руйнування того, що зараз дає продукцію, гарантує
зайнятість людей. А приватний, індивідуальний інтерес треба спрямувати на
організацію нового виробництва.
Законом же, проект якого у вас на руках, ми продовжуємо ділити, а не
створювати, чим займалися уже 7 років.
Через ці причини і була висловлена на засіданні комісії інша думка. В
тій чи іншій мірі до неї схильні були члени комісії Сальниченко, Мельник,
Макар, Марченко та інш. Суть позиції збігається з потребами найтирших
верств населення, а тому я і буду їх відстоювати.
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ПОСПІШАТИ БЕЗ МЕТУШНІ
("Демократична Україна".— 4 квітня 1 9 9 2 )
У перерві ранкового засідання 24 березня іноземні кореспонденти
жваво обговорювали тези «Основ національної економічної політики»,
цитуючи з президентського документа найцікавіші деталі. Обурюватись їх
діями не хотілось. Бо на яку «закритість» засідання можна було сподіватися
при півтисячній аудиторії?! І чи потрібне було взагалі його утаємничення?
Заперечення групи депутатів щодо надуманості такої форми обговорення серед
загалу колег потрібної пєдтримки не одержали. А шкода. Хоч і дивного тут
мало: «світитися» на екрані було б зручно раніше, доводячи виборцям свою
«демократичність», радикальність, стурбованість соціальною незахищеністю
людей. І зовсім інша справа, коли підходить пора звітувати чи робити вибір. Бо
ж вбивчий не тільки висновок — «дохазяйнувалися». Важливо довести, що
робиться правильний вибір напряму розвитку економіки. Схоже, сумніви щодо
цього також не дозволили керівництву держави і депутатам відразу «відкрити
карти».
Щоправда, «Комсомольская правда» через день ці карти не лише
відкрила, за стенограмою цитуючи Л. Кравчука та співдоповідачів, а й
повідала, як стануть ці карти міченими... з подачі російського уряду.
1. Що діється...
Перед тим, як висловитися з приводу окремих позицій згаданого вже
документа, варто відповісти на одне питання, яке може бути в Законі ключем до
аналізу ситуації, до характеристики основних напрямів. Воно стосується
причин нинішнього стану в економіці.
Складається враження, що ні автори проекту, ні учасники «закритого»
обговорення, ні керівники, що спрямовують нинішню українську політику, не
насмілюються назвати суть цієї причини. Бо самі ж причетні до такого
зростання її ролі. А суть у тому, що занепад економіки, катастрофічний спад
виробництва з неминучими внаслідок цього соціальними конфліктами —
результат руйнування виробничих зв'язків між підприємствами та регіонами
колишнього Союзу. Можна слати прокляття комуністам, що нібито позасідали
в усіх управлінських структурах і протидіють перетворенням (ідеологічний
штамп, який втовкмачується сьогодні у свідомість); клясти усіх комуністів, які
до 26 серпня 1 9 9 1 року не вийшли з партії (згадаймо пропозицію депутатів
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Львівської облради — замінити усі керівні
кадри на представників Руху).
Однак від цього позитивних зрушень не буде. Бо розрив господарських
контактів, розладнання кооперації — причина об'єктивна, що впливає на
наслідки незалежно від ідеологічних поклонів і прокльонів.

Отже, якщо ми стаємо на шлях переорієнтації партнерства в економіці
зі Сходу на Захід, то про це належить говорити відверто, без політичних
вихилясів. Визнаючи, що така переорієнтація приведе спочатку до занепаду
економіки, а потім — до поновлення втрачених зв'язків. На що доведеться
відвести багато років. Адже досі ніхто ще не підтвердив будь-якими
розрахунками ефективність інтегрування нашої економіки в західну. Вже тому,
що про широкомасштабну інтеграцію говорити не доводиться. Власне, сьогодні Україна потрібна ЄС лише як ринок збуту застарілих товарів в обмін на
дещо з сировини та напівдармову робочу силу. Для використання цього
специфічного товару нам можна розраховувати на закордонне інвестування
хіба що низьких або шкідливих технологій, скажімо, у формі спільних
підприємств.
Ось така найближча перспектива. Вона очевидна настільки, що
обгрунтування обраного радикального повороту, як засобу вийти із залежності
від Росії, все більшій частині населення України, особливо зайнятій у
виробництві, здається непереконливим.
Або ж чи стали ми більш незалежними, зупиняючи свої металургійні
комбінати через нестачу коксу, ризикуючи урожаєм через відсутність
пального, вирізаючи маточне поголів'я худоби і птиці через відсутність
фуражу, який раніше надходив через союзні канали, відтак прирікаючи на
напівголодне існування населення упродовж наступних років? Таку
«незалежність», можливо, і витримає вуйко з полонини, оджержавши в додаток
до такого- сякого достатку від своєї маржини ще кілограмів десять обіцяного
Левком Лук'яненком борошна. Та чи витримає червоноградський шахтар,
дніпропетровський зброяр, або луганський вагонобудівник, у яких фактично
єдиним джерелом харчування є ближній гастроном? І чи не підуть вони
(голодні й холодні в «незалежності»), щоб запитати демократів і консерваторів,
комуністів і рухівців — до яких пір гармидер поміж вами не даватиме людям
спокою, права просто жити: ходити на роботу, заробляти на сім'ю, бути хоч
трошки гарантованими на завтра?! Бо люди все більше бачать, що не висока
матерія рухає новими державниками, а таке собі звичайне прагнення влади, а
для багатьох — ще й бажання додаткового особистого достатку. Здається П.
Грабовський про це писав: «Пусті слова про право бідних; держава дбала не
про нас»...
Таким чином, можна зробити1 2 7висновок про хибність стратегії
економічної переорієнтації, нехтування об'єктивною залежністю, зокрема —
Росії від нас. Наш північний сусіда знаходиться в дещо перспективнішій
ситуації, спираючись на свій потужний потенціал. Однак декому з тамтешніх

керівників саме ця обставина і затуманює голову, їх дії нагадують поведінку
захмілілого нетяги, якому «на дурняк» трапився скарб, який і витрачає
бездумно, забуваючи, що слід було б запустити його в діло. А «діло» можливе
найперше з нами: з білоцерківськими шинниками, львівськими автобусниками,
вінницькими цукровиками, нікопольськими трубопрокатниками...
Ми неодмінно прийдемо до розширення таких контактів. Але вже на
новій основі. То, може, з того і слід починати? Не випадково ж західні
бізнесмени, на яких і ми розраховуємо, так орієнтуються на ресурси Росії. Чому
ж ми, давно їх використовуючи, хочемо відразу відвернутися від реальної,
взагалі єдиної надійної основи свого виробництва? Розрахунок авторів
«Основ» на кліринг бачиться ненадійним. В усьому світі умови клірингових
стосунків диктує власник товару, у даному разі — власник сировини.
Принаймні нижче світових цін він реалізувати її не погодиться. Тоді як
спотворення курсів грошей, яке ми спостерігаємо, може призвести до того, що
невдовзі тюменську нафту, видобуту українськими бригадами, будемо
купувати... у Німеччині. Одержуючи її з того, що й тепер, трубопроводу. Тобто,
реекспорт навиворіт може стати звичайним явищем.
Мусимо враховувати, що відчутна нині економічна експансія з боку
Росії могла б нейтралізуватися взаємопов'язаним виробництвом. Для чого не
варто повністю витісняти із зони виробництва карбованець. Захищаючи
внутрішній ринок купоном, виходячи з потреби товарного покриття власної
грошової маси, нам не завадило б підтримувати певний час функціонування
карбованця як паралельної грошової одиниці.
До цього спонукає ще й таке. Орієнтуючись на паритетність
економічних зв'язків, розрахунки нам доведеться вести через іноземну валюту.
Її курс до нашої грошової одиниці залежатиме від курсу карбованця. В тому
немає нічого дивного, бо він краще захищений національним багатством Росії.
Таким чином, гривна буде жорстко прив'язуватися до карбойанця. Відтак
відчуватиме всі його коливання, відстаючи від них «по фазі», несучи при цьому
втрати. Іншими словами: нам з усіх боків вигідніше маги справу із стабільним
карбованцем.
Сумнівною також здається теза «Основ» про можливість нульового
сальдо у зовнішньому торговельно-платіжному балансі. Як свідчать
спеціалісти, його дефіцит десь у 5-6 разів
1 2 8 перевищуватиме наш експортний
потенціал, що в абсолютному виразі скла датиме десятки мільярдів доларів.
Перекрити його, та ще при необхідності швидкої структурної перебудови
виробництва — нереально. На такій хисткій основі не можна будувати

економічну політику. Це ще раз переконує у необхідності реформаторських, а
не радикальних дій. Поспішати слід без метушні.
Сказане вище стосується, головним чином, міждержавних економічних
зв'язків. Та кінцевий результат, безперчно, вирішальною мірою залежатиме від
організації виробництва в межах України. Що з цього приводу пропонують
автори «Основ»? Приваблює думка з документа про необхідність негайної
передачі безпосередньо підприємствам права власності. Щоб тільки вони
вирішували питання об'єднання у господарські структури і управління ними.
Прекрасна ідея! За неї тривалий час веде боротьбу значна частина депутатів, у
тому числі соціалісти. На жаль, законодавча база підводиться не стільки під цю,
як під протилежну ідею — розпорошення засобів виробництва на користь
індивідуального власника.
Будемо, однак, сподіватися, що потреба у швидких кроках у цьому
напрямі сприятиме забезпеченню пріоритетності підприємства, його трудового
колективу у праві на власність. Водночас позбавить такого права управлінські
структури, тобто роздержавить виробництво.
Однак це ще не структурна перебудова, а лише її передумова.
Відмовлятись при цьому від державного регулювання структурної політики
навряд чи перспективно. Знаючи, хто займався розробкою «Основ», навіть
дивно, що така обставина не врахована. Без державного впливу на соціальну
переорієнтацію економіка залишиться такою ж, що й тепер. Так само, як без
державної політики селянство не забезпечить паритетності стосунків з
промисловістю. «Пресловутим» паритетом названо в документі одну з найголовніших проблем, від якої держава хоче відмахнутися, перекладаючи її на
плечі сільських товаровиробників, «озброєних» лише самостійністю.
2. Що робити?
В який спосіб плануються структурні перетворення в економіці
України? Популярною мовою це означає: скорочення поставок з країн
Співдружності, пошук нових ринків збуту, повніше використання переваг
монопольного /для СНД/ виробництва деякої продукції, стягнення платежів за
транспортування товарів через Україну, аукціонний продаж довгобудів
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закордонним інвесторам, надання їм прав
власника, необмежена реалізація
лишків оборонних коштів і відходів виробництва.
З таких намірів випливає кілька висновків.

По-перше, всі перетворення стосуються зовнішніх зв'язків сфери
розподілу. На виробництво вони здатні впливати вкрай недостатньо. Крім того,
втрата енергоносіїв і комплектуючих може настільки паралізувати
виробництво, що воно вже не потребуватиме ніяких перетворень.
По-друге, згадані наміри до стуктурних змін мають побічне
відношення. Тут би доцільними були розрахунки переведення виробництва на
випуск потрібної населенню продукції, стимулювання нових технологій,
розвиток внутріреспубліканської кооперації, потрібних галузей (сільське
машинобудування, переробка, автономне виробництво важких літаків,
автомобільна промисловість тощо).
По-третє, наш примітивний досвід побудови стосунків з зарубіжними
партнерами потребує принаймні державного контролю. Бо реалізація «лишків»
в обмін на нові техніку і технологію здається звичайною ілюзією. Щоб
переконатися в цьому, не треба досить далеко шукати аргументів. Просто
вийти на вулицю і порахувати, через скільки наших «Жигулів» і «Волг» будуть
пробігати «Мерседеси», «Тойоти» і «Вольво»; скільки людей йтиме в
бартерних джинсах, кросовках, смалячи «Мальборо» або ще якісь заморські
цигарки. Оце і є «нові технології», одержані за наші з вами, дорогий читачу,
«лишки оборотних фондів і відходів».
Треба визнати чесно (а тому передбачити відповідний розділ в Основах
економічної політики), що наша держава грабується оптом і вроздріб. У нас не
вистачає неіржавіючих металів, труб. Водночас титан, марганець і нікель,
минаючи митниці, масово пливуть за кордон. Ми не можемо придбати засобів
захисту рослин і через це наближаємось до межі голоду, а здобутий у
шкідливому для природи і людей виробництві карбамід через липкі руки
багатьох посередників (ніяк не поповнюючи державної казни) збувається на
Близький Схід і в далекі світи. За безцінь!
Такі приклади можна продовжувати. Вони лише доводять необхідність
негайних змін в організації державного управління. Роздержавлюючи
виробництво, потрібно посилити контрольні функції держави. Та,
насамперед,— створити державний механізм сприяння виробництву. Цієї
сторони економіки, можна сказати, «Основи»
майже не торкаються.
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Найперше слід враховувати деякі закономірності перехідного періоду.
У нас справді не було власної економіки. Не було кадрів, здатних охопити її і
скерувати всю, як комплекс. До того ж, цей комплекс внутрішньо не

збалансований і зовсім не зорієнтований на потреби держави, територія якої
для цього до нинішньго часу була лише місцем розташування. Поєднання
інтересів виробництва та інтересів населення України, держави України —
справа нелегка, наскоком вона не вирішуєтсья.
До неї долучається суб'єктивний фактор, нерішучість, некомпетентність, брак необхідного досвіду в «генералітеті» економіки. Влив цього
фактора поглиблюється залежністю «генералітету» від нових політиків, які
беруться керувати державою, та не знають, як це робити. Відтак вдаються
головним чином до перевіреної практики «розстановки кадрів» та їх нещадної
критики, В результаті — уряд перебуває у «підвішеному стані», який триває
вже так довго, що декому став звичним...
Тим часом ситуація вимагає негайних дій. Там, де державної влади, а
точніше — звичного адміністративного впливу не вистачає, потрібно рішуче
вдаватися до ринкових заходів. Для прикладу проаналізуємо ситуацію з двома
перспективними товаропотоками: зі Сходу на Захід — нафта і газ, назустріч —
цукор і олія. Офіційні структури сваряться, спільної мови знати не можуть. У
«них» енергоносіїв, по суті, немає. У «нас» немає цукру. Хоч під взаємні
потреби є і цукор, і нафта. Але є там, де взяти не можна, якщо вдаватися до
традиційних методів. Проте відомо, що нафта є у нафтодобувників, так само як
цукор — у коморах господарств і колгоспників. Зароблений, відкладений, як
кажуть, На всяк випадок.
Потрібний посередник, щоб привести в рух потоки товарів. Держава
для того засобів не має. Держзамовлення чи обіцянки на додаткову техніку вже
не спрацьовують. Таким посередником може стати біржа. Але ж вона діє не за
прейскурантними цінами. Виходить, держава з того нічого не матиме? Так, але
варто лише вдатися до ліцензування товару на конкурсній основі. Для цього
потрібна лише одна обов'язкова умова: держава в особі уряду повинна передати
посередницькі функції (аукціон ліцензій) недержавній невеликій організації
під мінімальну ставку. Наприклад, за кілограм цукру — 20 крб. Для того є всі
можливості: готові до дії біржові структури, в декілька разів вища біржова і
ринкова ціна на цукор в Росії, зростання закупівельних цін на аукціоні і можливість тим самим привести в рух цукор з комор. Адже за півтори тисячі
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карбованців (купонів) попливе мішок і з1 дому
механізатора, і зі складу заводу
чи колгоспної комори, коли він буде гарантований зустрічним рухом бензину,
лісу, цементу.

Звичайно, дорогим буде і зустрічний товар, але його можна було б
частково компенсувати надлишком стартової ціни, що відразу з аукціону йде
до державної казни. А це ж сотні мільйонів карбованців! Це ті гроші, які
сьогодні, минаючи банк, осідають у кишенях ризикованих бізнесменів, що
знають не лише шляхи, контрольовані перекупленими митниками, а й стежки,
де навіть хабара давати не потрібно.
Представники нової економіки — бізнесмени — вже достатньо
налагодили інформаційні канали, вивчили кон'юнктуру в межах СНД та у
всьому світі і могли б у багато разів прискорити товаропотоки. Та урядовці не
поспішають. Воно й зрозуміло: доки сам видаєш ліцензії, то ніби й потрібен. А
без цього...
Якби на згадані товари та ще на граніт, сірку, титан, карбамід тощо
були розраховані державні програми, тоді б, напевне, менше відчувався вплив
дефіциту на українські матеріали і технологію. Причому, то насправді була б
державна економічна політика. Гідна справа закритих засідань парламенту.
3. На порядку денному:
Будувати зовнішню політику так, щоб не руйнувалося виробництво. Це
взаємний для всіх країн СНД інтерес і його весь час потрібно посилювати.
Вибиратися з кризи необхідно гуртом, припинивши гонки п'ятнадцяти
конкурентів назустріч зарубіжним «благодійникам». Надія — лише на власні
сили, на використання внутрішніх можливостей. Паралельно слід
перебудовувати економіку на соціальні потреби, концентруючи увагу держави
на стимулювання саме цього її сектора, в тому числі і за рахунок західних
інвесторів.
Не відмовлятися від державного регулювання економіки, водночас
звільняючи державне структури від прав власності, безпосереднього
управління, підтримуючи самостійність підприємств, їх трудових колективів.
Зосередитися на аграрній проблемі, всіма засобами стимулюючи
сільскогосподарське виробництво, знайти механізм державного гарантування
паритету між селом і промисловістю.
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Жорстко зв'язати підвищення зарплати зі зростанням фактичних
обсягів виробництва та його споживчої вартості. Захищаючи внутрішній ринок,
збалансувати купонну (грошову) масу з товарною.

Не чинити перешкод ринковим структурам, сприяти розвитку
одноразових обмінних операцій, оскільки створення (в обхід державних
перешкод/ багатоступінчастого дрібного посередництва веде лише до
прискорення інфляції.
Складати і реалізовувати перспективні та періодичні програми
виробництва і збуту стратегічних товарів, організовуючи їх ліцензування на
конкурсній основі, зберігаючи державний контроль за експортно-імпортними
операціями.
Розробити, зрештою, єдину жорстку програму виживання України.
Попросити у народу терпіння, запропонувавши натомість зусилля влади до
налагодження добросусідських взаємин між країнами СНД, узгоджену
локалізацію внутрішніх конфліктів. Припинити політичні спекуляції, як і
реверанси влади до тих чи інших політични сил. Необхідно настроюватись на
важку багаторічну роботу. Спочатку для стабілізації економіки, а потім і для її
розвитку.
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ПРЕЗИДЕНТУ УКРАЇНИ
Л. М. КРАВЧУКУ
ГОЛОВІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
І. С. ПЛЮЩУ
ПРЕМ'ЄР-МІНІСТРУ У КРАЇНИ
В. П. ФОКІНУ
(13 квітня 1992)
Про деякі висновки з візиту до Польщі
З 5-го по 9-е квітня ц.р. на запрошення аграрної комісії польського
Сейму в Польщі перебувала делегація комісії з питань АПК Верховної Ради
України у складі депутатів Мороза О. О. (голова), Петренка В. О., Рибіна О. М.
та головного консультанта комісії Ковальчука В. В. Започатковане
співробітництво двох комісій, про що підписаний спільний документ.
Члени делегації мали тривалу розмову з віце-маршалом Сейму
Генріком Баком, зустрічалися з керівниками міністерства сільського
господарства, фонду роздержавлення майна в агропромисловому секторі,
селянської спілки «Солідарність», спілкувалися з багатьма депутатами
парламенту
Польщі,
представниками
місцевого
самоуправління,
підприємцями.
Пропонуються деякі попередні висновки, що могли б, на наш погляд,
знадобитися при реалізації Україною своєї зовнішньої та внутрішньої політики.
1. В економіці Польщі відчувається поступове зміщення інтересів в
напрямку власного виробництва, хоч прагнення до посередництва, торгівлі
здається характерною рисою для значної кількості нинішніх, особливо нових,
підприємців. їх активність спрямовується на первісне накопичення капіталу.
Економічна реформа у Польщі має хороше підґрунтя, особливо в
аграрному секторі, котрий фактично і раніше працював у ринкових умовах.
Очевидно через це він зберігає, в основному, обсяги виробництва, тоді як в
інших галузях економіки продовжується
його згортання. Громадський сектор в
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агропромисловому комплексі складає менше 25%, одначе для його
роздержавлення створений окремий державний орган. Однією з найскладніших
проблем для нього є розпорядження об'єктами соціальної інфраструктури
населених пунктів в межах державних господарств. Середній розмір державних
господарств в декілька разів менше наших.

Приватизація в інших галузях економіки має досить спорадичний
характер, державний вплив на неї мінімальний. Через це закривається багато
підприємств, 12-15% працездатного населення стало безробітним.
Реформа відбивається на становищі людей, що потребують
соціального захисту. Бюджет не покриває необхідних витрат. Не випадково
лише тепер Сейм приступив до розгляду проекту бюджету на нинішній рік.
Конвертація злотого, зростання цін, відкриття кордонів на Захід
привело до відносного насичення ринку товарами. Приблизно половина
продовольчих та більше двох третин непродовольчих товарів імпортного
виробництва.
Середня зарплата працюючих в Польщі складає 2,1—2,5 млн. злотих на
місяць, приблизно 170-200 доларів.
2.
Економічна ситуація, відсталість технології, неконкурентність
польських товарів впливають на політику. Складається враження, що настрої
щодо необхідності поновлення економічних стосунків зі Сходом зміцнюються
в керівних структурах економіки і політики. Прозахідна /до останнього часу/
орієнтація деяких керівників, в т.ч. і Президента Леха Валенси, викликає у
багатьох людей роздратування.
Особливо гостро потребу налагодження контактів зі Сходом
відчуваютть підприємці. Навіть після технічного переоснащення частини
виробництв і випуску конкурентоздатної продукції, вона не має збуту в
західних країнах, а потреба /через тиск імпорту/ тримати свій товар у
внутрішньому ринку «на рівні» вимагає реконструкції підприємств, загострює,
крім інших, дві проблеми: прискорення товарообороту для фінансового
забезпечення такої реконструкції і збуту ще діючих основних засобів.
3.
Серед політиків і господарників вищого рівня визріває
переконання про необхідність широкого співробітництва між Україною і
Польщею. Величина спільного кордону, відносно малі транспортні витрати,
потреба у взаємообміні товарами і технологіями, врешті традиційні контакти
висувають на перший план таку необхідність.
Можна сказати, що західна і східна орієнтація знаходиться тепер у
стані нестійкої рівноваги. Досить було б кілька рішучих кроків до зближення з
нашого боку, щоб східна орієнтація стала домінуючою. Такі кроки варто було б
простимулювати через дипломатичні канали та провідних бізнесменів, але так,

щоб інша сторона не сприйняла їх /а згодом і не трактувала/ як вияв лише нашої
заінтересованості у зближенні.
Навпаки, в Польщі ревниво спостерігають за контактами України з
ФРН, США та іншими країнами. Щоправда, представники урядових кіл Польщі
мають рацію щодо неперспективності зв'язків з далекими країнами. З іншого
боку, спробувавши інтегруватись в західну економіку, вони переконались, що і
територіальна близькість при різних рівнях розвитку економіки не гарантує
взаємовигідних стосунків.
Бажаними, на наш погляд, була б зустріч Президентів України і Польщі
ближчим часом та відкриття повноцінного посольства України в Польщі в
якомога коротший строк.
4.
Окремої
уваги
заслуговує
використання
можливостей
Євроконсорціуму, правління якого розташоване у Варшаві. Є ряд
переконливих підстав в доцільності входження до нього України, її юридичних
та фізичних осіб. Однією з підстав можна вважати створений там банк даних
про вірогідних партнерів для економічного співробітництва та про умови
співробітництва в багатьох країнах світу.
Євроконсорціум — не комерційна організація, не торговий
посередник. Але оскільки її члени представляють різноманітного профілю
фірми, банки, державні та інші підприємства, можливості цієї організації могли
б представляти для України певний інтерес.
Делегація повідомила правління Євроконсорціуму про потреби
реконструкції і розвитку в Україні переробних підприємств, тароупаковки,
впровадження індустріальних технологій вирощування с.г. культур, засобів
механізації для фермерських господарств. Умови кредитування та інші умови
реалізації цих потреб могли б стати предметом конкретних переговорів Уряду,
відомств та окремих підприємств України з правлінням організації.
5.
У Варшаві працює спільна польсько-американська будівельна
фірма. Потенціал її досить пристойний, культура виробництва відповідає
світовим стандартам.
Делегація оглянула два об'єкти, які зводить фірма: «селище» для
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дипломатів і будинок представництв для
іноземних фірм та дипломатичних
служб. Об'єкти зводяться за американськими проектами з повним
комплектуванням їх американською стороною. Селище в приміській зоні

Варшави буде зведене за кілька місяців. В цей же строк буде закінчений і
будинок представництв.
За згодою Уряду або керівництва м. Києва фірма готова негайно
надіслати своїх експертів для підготовки подібного будівництва в столиці
України. Навіть якщо воно фінансувалося б з державного бюджету (хоч
можливі й інші варіанти), це було б вигідним, бо представництва зарубіжних
країн нідразу викупили б будівлі, землю, а розміщення дипломатів в одному
місці зняло б чимало проблем для властей столиці
України (рівень побуту, охорона, навчання і відпочинок членів сімей
дипломатів і т. інш.),
На наш погляд, потрібно було б запропонувати А. -М. Зленку та І. М.
Салію розглянути такий варіант. В порядку інформації. Від імені членів
делегації

«НЕ РАДИКАЛІЗМ, А РЕФОРМИ. IX МУСИТЬ ЗРОБИТИ
ЦЕЙ УРЯД...»
(Інтерв'ю «Голосу України»,— 24 червня 1992)
— Я згоден з тим, що ідея державності України справді є
консолідуючим чинником. Одначе повної консолідації неможливо досягнути, і

це навіть не потрібно, інакше буде, даруйте, тихо, як на цвинтарі. Головне, щоб
у демократичному суспільстві кожна політична сила мала право на голос.
Причиною ж "нинішнього становища в Україні є не неозастій. Дії у
політиці є логічним наслідком становища в економіці. Маю на увазі економічні
авантюри у другій половині 80-х років, коли з найкращих, здавалось би, намірів
створили канали для перетворення безготівкових розрахунків у готівку.
З'явилася грошова маса, не забезпечена товаром. Друга причина полягає у
нерозумному законодавстві теж у межах колишнього Союзу, яке, до речі,
повторилося у законодавствах України і Росії, щодо демонополізації
зовнішньоекономічних
зв'язків.
Через
це
в
останні
роки
в
зовнішньоекономічному балансі ми змінусували десь на 250 мільярдів
карбованців, коли ними можна було б поповнити державний бюджет.
Підприємства і підприємці повинні мати право виходити на зарубіжний ринок
тільки з своєю продукцією, а не з сировиною. Продукція має реалізовуватися
там за світовими цінами, бути конкурентоспроможною. Одержаною виручкою
підприємства мають ділитися з усіма ланками виробництва товару, які
забезпечили це виробництво і технологією, і сировиною. Торгівля ж
сировиною і матеріалами за рубежом повернулася до нас не новими
технологіями чи науковими розробками, а «Тойотами» для окремих людей,
джинсами, цигарками... Це елементарний грабунок держави.
Підприємства і підприємці вкладають у зарубіжних банках величезні
суми, щоб не сплачувати податків в Україні. Виявляється потім, що сотні
мільярдів доларів гуляють за межами країни. І щоб якимось чином виправдати
авантюри, ведеться мова про те, що це, мовляв, гроші КПРС. Елементарний же
розрахунок говорить, що десятої частини сум, про які йдеться, не набралося б з
усіх каналів партійного бюджету, не кажучи вже про те, що вони
використовувалися на внутріпартійні потреби, в останні роки з нульовим
сальдо.
— Тобто ви вважаєте, що грошей КПРС за кордоном немає!
— Я не заперечую, можливо, і є, але ті цифри, що називаються — 100
мільярдів тощо... можу підписатися під тим, що це дурниця, це вигадки. Свої
запаси за кордоном вкладають мафіозні структури з санкції держави. І до краху
в економіці може призвести саме нерозумна політика держави.
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Опозиція потрібна. Але вона буває різною. Наша — конструктивна. Ми
даємо програму дій, реалізація якої змінить ситуацію, припинить руйнування
виробництва. Коли ж пустити все на самоплив, буде крах економіки, ним

можуть скористатися радикали різного спрямування, які хочуть одержати все й
одразу. Разом з контрдіями владних структур це може призвести до
тоталітаризму.
Відбувається первісне накопичення капіталу, на чільне місце виходять
мафіозні структури. Вони легалізуються в бюрократичному апараті
управлення, в економіці. Водночас в економіці відсутня чітка концепція
реформ, немає можливих результатів. «Основи...», розроблені О. Ємельяновим,
це ще не програма. Якщо роз'єднання зв'язків через дії політиків не вважається
перщопричиною кризи, то й вихід з неї шукають не там, де слід. Різкий поворот
від наявних зв'язків і переорієнтація на Захід — занадто радикальний крок у
нашій ситуації. Звідки ми взяли міф, що Захід нам допоможе? Нас визнали
політично, але не поспішають зробити це в економіці. Цього і треба було
чекати.
Ми йдемо сьогодні радикальним, а не реформаторським шляхом. І
тому нині ніхто не береться сказати, що буде далі.
— До яких же реформ, на ваш погляд, слід вдатися?
— Необхідно, на мою думку, визначити два періоди. Перший —
врятувати економіку, виробництво. Для цього необхідні жорсткі державні
важелі регулювання економіки. Певною мірою це крок назад. Для стабілізації
виробництва необхідно приблизно два роки. Наступний етап — зростання
виробництва, принципові зміни виробничих відносин. Розрахунки наших
науковців показують, що вивести економіку на рівень 19 85 року вдасться десь
на кінець нинішнього тисячоліття, не раніше. І чим раніше ми вдамося до
тимчасових — на 8-10 місяців заходів надзвичайного характеру в економіці,
тим коротшим буде падіння, тим більше надій на ефективність реформ.
Я не проти роздержавлення, воно справді дасть можливість
товаровиробнику розширити поле вільних дій, знайти заміну зв'язкам, які
раніше забезпечували стабільність виробництва. А от з приватизацією
поспішати не варто, Вона при монополізованій економіці проблеми не
розв'язує, а тільки руйнує систему зв'язків і виробництва. Треба приватно
створювати, а не приватизувати створене.
Найперше, що гнітить людей сьогодні,— це несправедливість у
розподілі національного валового сукупного продукту. Найбільше виражено це
у заробітній платі. Професор університету одержує зарплату нижчу, ніж водій
автобуса чи тролейбуса, нейрохірург — ніж секретарки в деяких
приймальнях... У попередні роки ми мали приблизний баланс заробітної плати.

І його треба повернути на новому рівні. У тих галузях, де відбулося різке
підвищення заробітної плати, яке, по суті, поставило на коліна всю економіку,
вплинуло на собівартість всієї продукції, взяти за базовий, приміром, 1985-й
або 90-й рік. Через коефіцієнт зростання їх заробітної плати обрахувати всі
галузі, зробивши поправки для ключових галузей. Вийдемо на нові пропорції,
які треба зв'язати з часткою фонду оплати праці у валі продукції. Таким чином
ми можемо вийти на ціну, справжню собівартість продукції. А потім слід
жорстко зв'язати зростання заробітної плати із фізичним збільшенням обсягів
продукції та їх споживчою вартістю. Якщо такого балансу буде досягнуто /на
це можна витратити місяців зо два/, тоді й ціни потрібно буде відпускати,
причому скрізь. Звичайно, тут виникає загроза гіперінфляції, але вона і без того
уже діє. Необхідно ввести щомісячну індексацію цін. Якщо окреме підприємство перевищуватиме середню величину індексації, надлишок прибутків
вилучати до бюджету. Інший варіант ми пропонуємо в антикризовій програмі
партії. Вона буде опублікована. Там передбачена жорсткість дій влади, проте
наслідки терпиміші, можна сказати, м'якші.
— Яким ви бачите шлях Забезпечення паритету між містом і селом?
— Визначити обсяги потреби держави на сільськогосподарську
продукцію у нових цінах, обрахованих за згаданою методикою. Проти цієї
потреби виставити необхідні селу ресурси зі структурою, обрахованою теж у
нових цінах. Те, що не вкладається в паритет, треба покласти на збитки
держави. Це було б вигідно. Адже агропромисловий комплекс дає більше 30
відсотків валового сукупного продукту, споживаючи майже втричі менше.
Такі реформи до жовтня забезпечили б баланс виробництва в Україні.
Те ж, що робиться дотепер, спрямовано на вбивство села. Колгоспи і радгоспи
не розвалюються, їх розвалюють, а фермерський рух просто паралізований.
У газеті «Демократична Україна» я виловлював свої міркування щодо
реформування економіки. Уряд в особі В. Фокінаг подякував з трибуни
Верховної Ради за ініциативу, проте нічого з того не взяв. Однак я впевнений,
що саме цей уряд і здатний провести ці реформи і навряд чи здатний
справитися з іншими, які є невдалим ескізом зарубіжної економіки. Треба
використати цей уряд, бо політика державного регулювання повинна
реалізовуватися людьми, які звичні до того, знають структуру виробництва,
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схему управління. Звичайно, під контролем Президента.
Сформувати новий Кабінет Міністрів, не включаючи жодного з
нинішніх членів уряду і складно, бо там є багато справді висококваліфікованих

людей, і легко. Я б назвав Євтухова, П'ятаченке, Гейца, Вітренко. В «обоймі»
повинні бути Пилипчук, Печеров, Булянда, Маякін, Богуслаєв, Кучма,
Новиков, Вологжанин... Це виробничники і економісти. Міністерство
закордонних справ міг би очолити Шульга, охорони здоров'я — Авраменко,
Мінюст — Корнєєв чи Бойко, сільське господарство — Собчук чи хтось із
депутатів, МВС — будь-хто: Розенко, Корнійчук, Кондратьєв... Є багато
розумних людей і відмінних фахівців.
Скептично ставлюся до можливостей зарубіжних спеціалістів у
становленні української економіки. Ми, «знаючи» економіку у західних
країнах, намагаємося спроектувати її на нашу ситуацію. Так само вони,
«знаючи» наші можливості, хочуть свій досвід спроектувати на нас. Ми маємо
різні умови для того, щоб зарубіжні спеціалісти мали інтерес працювати у нас
як інвестори, як провідники сучасних технологій виробництва.
Державна ж ідеологія має будуватися державними інституціями з
інтерпретацією різних політичних течій, на реальному грунті, на основі
соціальної проблематики, на основі державотворення, національного розквіту.
Крайнощі треба відкинути. Якщо ж ми вдамося до крайнощів, то повернемося
до тоталітаризму або нацизму. Найпомилковіша теза сьогоднішнього дня
полягає в можливості й умінні оцінювати національну гідність тієї чи іншої
людини, тієї чи іншої нації. А судді хто? Бог? Хто таку собі зручну роль
вибирає? Хто має монополію на любов до своєї культури, землі, нації? І не
треба вчити людей, як саме їм треба любити Україну. У Криму, та й не лише
там, це певною мірою дестабілізує обстановку.
Ми все шуміли, що слід деполітизувати органи влади, але здійснюється
переполітизація. У Русі є багато щирих, хороших людей, є й багато не таких.
Колишні ж комуністи вважаються ними людьми другого сорту, бо вони, бачте,
не встигли до 23-го серпня «вискочити» з партії. їм нема місця в суспільстві, на
виробництві, в школі. Це вже факти. А ще треба, щоб заступник представника
Президента був обов'язково представником Руху, тобто, щоб політична
структура утримувалася за рахунок наших з вами податків. У багатьох районах
в їх активі лише «ганьба» і «геть», нічого конструктивного. Для консолідації ж
суспільства слід об'єднувати усі політичні сили.
Ми вже звикли, що нашу позицію часто перекручують, в т.ч.
в «Голосі України». Досить послатися на повідомлення «Соціалісти не
проти відновлення СРСР» про Всеукраїнську конференцію партії. Не кажучи

вже про зміст заголовку, який не відповідає суті прийнятих рішень, в публікації
скомпоновано ту інформацію, котра б викликала заперечення читача, а також
ту, підстав для якої взагалі немає. Наприклад, посилання на заяву «Про
військове питання», хоч з цього приводу конференція ніякого документа не
приймала, зробила лише доручення Політраді.
Ще раз повторюю, настав час об'єднуватися. Іншого шляху не існує.
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ЩЕ РАЗ ПРО КРИМСЬКЕ ПИТАННЯ
(Виступ на сесії ВР України 2 червня 1992)
Вважаю, що і винесене сьогодні (про постанову Верховної Ради Росії) ,
і завтрашні питання (про виконання постанови Верховної Ради України від 13
травня і друге читання Закону про представництво Президента в Криму) —
суть одна і та ж.
Чим більше ми їх будемо тут обговорювати, чим глибше доходитимо
до юридичних тонкощів, чим краще будемо вправлятися в красномовності, тим
далі відходитимемо від розв'язку. Бо наша робота, вся реальність нині — це все
те ж кримське питання.
Ну що можна сказати про постанову ВР Росії? І чи треба казати? Вона
прийнята. Для нас «вона правових наслідків не містить». Так приблизно
сказано в постанові нашої Президії. Давайте підтвердимо це і поставимо
крапку.
В політиці не можна докопуватися до першопричин права. То справа
істориків. Не дарма принцип непорушності кордонів визнаний світовим
співтовариством основоположним. Непорушності тих, які склалися, а не тих,
які комусь здаються справедливими.
Кримська проблема існує. Але не така, яка звучить у постанові
Верховної Ради Росії. Її потрібно вирішувати в двох площинах: безпосередній і
опосередкованій.
В безпосередній — треба визнати, що розбіжності оцінок ситуації у
Верховних Радах України і Криму є. А тому слід на міжпарламентському рівні
не припиняти роботу по розмежуванню функцій і по узгодженню дій. Це
справа не одноразова, а постійна /у всякому разі хоч на декілька місяців нею
треба займатися інтенсивно/.
Кримські татари, продовольче постачання, доля військових,
енергетичний дефіцит, самостійність підприємств, зміст конституційних норм і
т.п.— це предмет спільної турботи керівництва України і Криму. Але це не
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означає, що сам процес узгодження повинен
стати кухонною темою. Поки що
це було так, в т.ч. завдяки і нам, і засобам масової інформації. Тому першим
завданням, на мій погляд, є перенесення цієї теми на професійний, а не популістський рівень. А повідомлення в пресі, по радіо, телебаченню повинні

стати інформаційними, без суб'єктивізму авторів, без навішування ярликів, і в
Києві, і в Сімферополі, і в Москві. Бо і там, і тут помітна тенденційність низької
проби з протилежними знаками.
А тепер про іншу площину. Ось у мене оголошення з
Івано-Франківського ВО «Промприлад». Тут 118 прізвищ представників
підприємства, які «підтримали» ГКЧП. Яких треба звільнити, бо... вони були
комуністами (суть «підтримки»).
Можна сказати про ідіотизм тих, хто підписав оголошення з осередків
Руху, ТУМу (чи й не його тема), ДПУ. Можна говорити про вузьколобість тих,
хто за подібними «підставами» звільняє людей в Золочеві, Червонограді, інших
місцях.
Та було б краще, якби свою оцінку таким справам дали ті, хто при
владі. Вони ж мовчать, а, значить, схвалюють. По всій Україні мовчать, бо з
подачі Президента скрізь майже замполітами у його представників призначені
активісти з Руху. Партія утримується державою — парадокс. Раніше фактичні
органи держуправління утримувалися на партійному бюджеті.
Все це — кримське, ні — кримські питання. Вони виникатимуть щораз,
як лиш десь на рівні влади з'являтиметься наставник віри і любові до нашої
землі. Монопольний наставник. Як говорили при зустрічах кримчани: ніби ми
самі не любимо свою землю, не обійдемося без «учителів».
А ще на кримське (кримські) настрої впливають наша загальна
нестабільність, непевність у завтрашньому дні, невизначеність економічної
ситуації, тривога за розвиток стосунків між державами нами ж створеного
СНД.
Є кілька найгостріших у цьому плані ситуацій (не торкаючись
кривавих конфліктів).
Газ, нафта, руйнування села, конверсія. Є змога поєднати конверсію з
вирішенням житлової і продовольчої проблем. їх треба реалізовувати на
державному рівні.
А на міжнародному (міждержавному) треба розвивати кілька варіантів
забезпечення енергоносіями. Йти по газ разом з західними споживачами,
нашими трубами і турбінами, гарантуючи тим самим стабільність зв'язків, їх

незалежність від політичної кон'юнктури. Бо орієнтир лише на Близький Схід
ненадійний.
А для цього треба мати стабільний уряд. Ми ж затіваємо його
відставку, продовжуємо боротися за владу. Ця «возня» — теж джерело
кримських настроїв в усіх регіонах України.
Будуть зайняті у виробництві люди, припиниться руйнування
економіки — і не треба кращої агітації за цілісність і єдність України.
Проведені соціологами — спеціалістами від нашої партії дослідження
в Криму та я- інших місцях, переконують: ключ до проблеми державності,
єдності — у згаданому напрямку. Стоятиме міцно економіка, менше буде
кримських питань.
А люди, в т.ч. і кримчани, за територіальну цілісність України.

ПАРТІЯ. ДЕРЖАВА, ВЛАДА
Коментар політичної ситуації
("Віче".— вересень 1992)
Винесені у заголовок слова щодня зустрічаються в лексиконі політиків
різного спрямування і рангу. Це природно саме по собі, а ще більше для
нинішньої України, котра важкими пологами триєдино суща: Мати,
Батьківщина і Держава, намагається таки стати нею. Стати державою. Незнана
донедавна в світовому загалі, вона вже пройшла такі випробування, так довго
наближалася до цієї іпостасі, що, не приведи Господи, ставшись, зійти на свою
Голгофу. А така небезпека є, бо всяка держава, окрім зовнішніх загроз, несе в
собі самозречення у вигляді незрівноважених політичних сил.
Так було з Радянським Союзом, так — з багатьма країнами за межами і
всередині його. Іде, можливо, найважче за віки доустаткування світу, при
якому ті, хто на шляху цивілізації, її матеріального втілення вирвався вперед,
демонструють заклопотаність нашими пологами. Клопочуться настільки,
наскільки вимагається потребою відгородитися від непростих процесів. А ще,
забувши, що їх лідерство спиралося і на наші проценти, не пропускають шанс
зірвати нові. Не варто було б тому дивуватись, якби менше ставало апологетів
чужогф благодійництва. Бо світова ж таки історія ще ні разу не принесла
досвіду створення помітної держави не силами її народу.
Народ — творець держави, джерело влади і матеріального достатку. В
ньому немає каталізатора самозречення, бо він вічний. Народження держави —
його воля і турбота. В цій завше новій справі йому не треба заважати. Не треба
так багато готових взяти на себе роль повитухи: і приплеснуть у долоньки, і
подичку помацать, і колискову замугикать, і ніж для пуповини підточить... Не
треба цю високу місію приписувати собі жодній політичній організації, бо з-під
очіпка повитухи недоречно визиратимуть небриті бороди і вуса — гляди ще
пристріт станеться.
Мушу розпочати з таких слів, бо після 1 грудня — справжнього дня
незалежності, вибраної народом, з'явилося занадто багато тлумачів сутності
народного вибору, а ще більше — натхненників його. Забулося, як принишкло
на три місяці до того дня все те, що напередодні і тепер саме себе аутогенно
переконує, що воно таки месія. І чим голосніше переконує, тим більше вірить.

Тим часом на вибір народу вплинули об'єктивні фактори (це тема інша)
і їх суб'єктивне, часткове відображення у вигляді минулорічного серпневого
фарсу, розіграного у Москві. Згадаймо, півроком раніше народ вірив у бажання
і здатність центрального керівництва плекати якісно нове державне чи
міждержавне утворення. Вірив і підтримував таке бажання. Але досить було
йому розгледіти лицемірство можновладців, верховенство їх амбіційності над
долею народів, інтересами яких вони продовжували клястись, як народ України
/зокрема/ сказав свої «годі!» царським іграм.
Так було. Віддамо належне організаторам Руху (того ще Руху) за
привнесення в суспільну свідомість можливості незалежного розвитку. Але не
більше. І аж ніяк на цей вибір не мали впливу піддані «уряду України в екзилі»
чи спогади про УПА. Спогади ж, тим паче, різні.
Таким чином, маємо за відправні точки в нашій темі початок
будівництва нової держави, намагання реалізувати вибір, зроблений народом.
Користуючись математичною термінлогією, вектор вибраний, рівнодійна є.
Наскільки ж вона прирощуватиметься зусиллями всіх політичних структур
суспільства, наскільки їх взаємодія сприятиме тому прирощенню? Адже
прикладання сил за величиною і напрямом може привести рівнодіючу до нуля.
Ознаки такої небезпеки є. Окремі з них є потреба проаналізувати.
Пригадую минулорічний великодній квітень в Америці. Зустрічі,
виступи, дискусії. На мою репліку про те, що Україна невідворотно іде дро
незалежності, бо цей процес об'єктивний, В. Чорновіл мовить: «Добре. Я Вам ці
слова при нагоді нагадаю». Та ще неодноразовий рефрен Д. Павличка: «Ви
будуйте незалежну Україну. Хай вона буде тричі комуністична, аби
самостійна».
Чому ж тепер, коли незалежність здобувається фактично, вони не
можуть заспокоїтися? Навіть тоді, коли Компартія не діє взагалі.
Очевидно, тут проявляється ще одна обставина, присутня в організмі
будь-якого суспільства, але значиміша в перехідний період. Такою обставиною
є боротьба за владу.
Сталося так, що сили, представлені згаданими політиками,
розпочинаючи свою діяльність, боролися найперше за вплив на населення. На
хвилі звинувачень спочатку апарату, а потім і всієї Компартії, це зробити було
неважко. Адже ганжувало партію найперше її керівництво, в котрому нечистих

на руку, перевертнів за духом і суттю, вистачало з запасом. Впливу було
досить, щоб зайняти постійну «квоту» в центральній законодавчій владі та
очолити органи влади в кількох областях.
Маючи перед собою власне одного політичного суперника —
Компартію, її опоненти виступали згуртовано. Коли ж Компартію вдалося
усунути з політичної арени, нехай навіть незаконно, з видуманого приводу, для
нових політиків раптово близьким став владний Олімп. Боротьба за нього
перейшла в конкретну площину,, і як завжди буває, конкретно вирізнилися
інтереси різних дійових осіб, сил, ними представлених. Одностайність ще
підтримується, хоч би для стороннього ока. Але різні інтереси диктують різну
поведінку.
Радикальне крило Руху, назвемо його «чорноволівцями», відчувши
смак, безпосередньої боротьби за президентство, не може змиритися з
другорядними ролями. Рух періоду грудневого референдуму не мав ніяких
підстав відмовлятися від пропозиції першого Президента стати базою
консолідації суспільства. Цей маневр Л. Кравчука аналізуватиметься ще не раз.
Хто знає, можливо, з тактичних міркувань, в умовах зародковості політичного
формування суспільства, крок його можна пояснити. Вважаю, проте, що йому
не вдалося скористатися,напевне, єдиним в історії шансом стати незалежним
Президентом. Бо хоч його підтримали ті, хто не сприймав Рух, організаційно
вони себе ніяк не могли заявити і тим самим пред'явити претензію на
формування його політики. Діючі на той час структури Рад, опосередковано
підлеглі Л. Кравчуку, для даного випадку не враховуємо, Тим більше, що
ситуація не повториться, а в наступних виборах вплив Рад значною мірою
перебере державна адміністрація — своєрідна партія влади.
Не сприймаючи радикалізму «чорноволівців», з позиції Соціалістичної
партії мушу дякувати Л. Кравчуку і В. Чорноволу за сприяння розколу
донедавна впливової політичної організації. Розкол цей був об'єктивно
неминучим при переході від політики руйнування до політики будівництва,
коли виявляється, що тих, хто може «складати камені», незрівняно менше, ніж
тих, хто ладен їх лише розкидати. Та для всякого об'єктивного процесу
потрібен привід. Ним стала заява Президента про намір спертися на Рух як
консолідуючу силу суспільства. Третій з'їзд Руху підтвердив, що
«чорноволівці» не ймуть віри такому наміру, хоч його привабливість була
настільки очевидною, що відмову від нього було б неможливо пояснити

політично. Тому, продемонструвавши згоду, вони не зійшли з владного курсу,
зумівши це пізніше підтвердити багато разів.
Зайвий раз довівши, що політична організація, як правило,
персоніфікується, В. Чорновіл продовжує формувати її «під себе», посилюючи
суб'єктивізм політики, зміцнюючи свій вплив серед «своїх» і втрачаючи його в
широкому загалі.
Не знаючи добре цю людину особисто, але поважаючи її розум,
настирливість і послідовність, не можу обійти помітну для багатьох ваду. На
неї некоректно було б посилатися за інших обставин, але треба, бо він бере
участь у грі з гранично високими ставками. Йдеться про специфічний
авантюризм, замішаний на амбіційності і вождизмі. Можливо, такі риси
сформувала йому непроста доля, але, знаходячись кращий відтинок життя в
стані «contra», він за інерцією в ньому залишається і тепер. Для конструктивної
роботи такий стан не годиться. Те й інше було продемонстровано у Львівській
області, звідки колишнього голову облради відпустили з легким серцем.
Цілком ймовірно, що і для Руху В. Чорновіл виконає роль М. Горбачова в
КПРС, а на свій фонд кошти у нього будуть з подібних, як у колишнього
Генсека, джерел.
Зовні помірковане крило Руху (ті, що стоять за Горинями, Д.
Павличком та інш.) скористалося наміром Президента буквально. Не зовсім,
правда, зрозуміло, хто на кого сперся, але альянс для нинішнього періоду
виявився живучим. В центрі «павличківці» створили оточення Президента,
котре, залишаючись в тіні і не беручи на себе відповідальності, фактично
визначає послідовність і зміст дій керівництва держави. На місцях негласною
вказівкою вони введені на керівні посади державної адміністрації. Рідко де це
пішло на користь справі, бо в Русі, особливо в областях і районах, таки мало
кадрів з практичним досвідом, зі сталим авторитетом. Ті, що є, привнесли в
систему державного управління мітинговщину, нетерпіння до іншої думки, а то
і зведення особистих рахунків.
Найбільш виразно нові політики показують своє лице в армійських
колективах, зокрема при формуванні офіцерського корпусу. Армійське життя
дає багато прикладів суб'єктивізму, демагогії, непрофесіоналізму. Армія стає
безпосереднім суб'єктом політики, чого не можна ніколи допускати всередині
держави.

Отже, боротьба за владу триває. Її загострення тим часом на третій
план відсунуло проблему державотворення. Здається, один з французьких
королів говорив: «Держава — це я». Хто сповідує таку формулу, в Україні вже
знають усі небайдужі до політики. Щоб якимось чином заземлити створювану
при цьому громадську напругу і таким чином «відбілити» себе (адже
безглуздість, несвоєчасність і шкідливість такої боротьби зрозумілі), її
ініціатори раз по раз показують пальцем на Соцпартію — он хто прагне влади і
досить, мовляв, проґавити момент, як це станеться.
Що тут казати? Партія без владних намірів не має перспективи. Острах
наших опонентів ми не збираємося розвіювати. У нас є вже партійна
організація, є програма виходу з кризи і програма економічних реформ, чого
нема у жодної іншої партії. Нас продумано не допускають до засобів масової
інформації, але ми створюємо свої газети і вплив матимемо. Поки що дефіцит
впливу компенсується несприйняттям політики і кадрів радикалів з Руху. При
певній ситуації (її нюанси — теж окрема тема) ми можемо прийти до влади.
Одне уточнення: до якої влади? Ніби заперечуючи собі, скажу — ми не
хочемо влади. Так, влада партії не потрібна. Ми прагнемо такого впливу на
розвиток політичної системи суспільства, щоб влада належала народу. Вірю,
що ця теза буде основоположною в програмі партії, вона також буде виражати
предмет нашої політичної боротьби.
Не випадково при попередньому розгляді проекту Конституції України
депутати-соціалісти та їм співчуваючі пропонували включити розділом чи
главою Конституції схвалений І Всеукраїнською конференцією партії Закон
про повновладдя народу. Адже проголошуючи Україну демократичною
державою, в якій «вся повнота влади належить народу», як «єдиному джерелу
державної влади», проект Конституції не розкриває гарантій політичного,
економічної і соціального повновладдя народу.
Вважаю це найсерйознішим недоліком проекту Конституції — візитки
держави. Можна змиритися з іншими недоліками, котрих в проекті вистачає,
але Основний Закон мусить передбачати механізм втручання народу у владні
процеси. Тоді, до речі, легше буде виправити й інші недоліки.
Не розвиваючи оцінок Конституції, варто торкнутися лише деяких
моментів, котрі найближче стоять до теми розмови, а саме до механізму влади.
Можливості народу (населення України, території, міста чи села, трудового
колективу) обмежені навіть у порівнянні зі змістом діючої Конституції. Ніяк не

забезпечується законодавча ініціатива народу, обмежене право впливати на
владу через вибори. З державної системи влади випали місцеві Ради, котрі,
особливо в умовах багатопартійності, повинні стати справжньою політичною
основою держави. Адже підпорядкування державних органів місцевій
адміністрації і непідзвітність їх Радам робить останні взагалі зайвими в
державному механізмі. Ніхто не заперечує проти посилення виконавчої
дисципліни через зміцнення виконавчої влади, але при цьому не можна
руйнувати її противаги. Бо зміст розділу Конституції «Державна влада»
означає придатність його для тоталітаризму крайнього гатунку, а питання
повновладдя народу вирішується не на його користь, а на користь державної
бюрократії при панівному становищі виконавчої влади.
Не краще слугуватиме Основний Закон і окремому громадянину.
Чимало гарних принципів правової держави закладено в проекті. Однак для
вже правової держави. Такої ще немає, до того ж у загальних засадах
Конституції відзначено, що її норми —1 є норми прямої дії. Прикинемо, у що
виллються норми на зразок «дозволено все, що не заборонено законом»,
пропонований спосіб розподілу влад та їх формування призначенням і т.д., щоб
дійти висновку про потребу Україні Конституції перехідного періоду. Цього
жахатися не треба, Є держави без Конституцій, але верховенство права і закону
там забезпечене найкращим чином.
Повертаючись до інтересів громадянина, відзначимо, що зміст проекту
не забезпечує «соціальність» держави, не гарантує усім рівних можливостей.
Не згадуючи про помітні кроки назад в правах на працю, житло, освіту,
охорону здоров'я, підкреслимо посягання на рівні можливості, яке приховане в
пріоритеті прав приватної власності.
Взагалі проект Конституції, в розділі «Громадянське суспільство»
лише не вживає слова «капіталізація соціально-економічного ладу», а змістом
своїм повністю його відтворює.
В усній дискусії, пославшись на потребу радитися з народом, можна
було б наразитися на контраргументи про те, що народу однаково — аби краще
жилося. Черговий дискусійний «пас» — добре живуть два десятки країн, а їх же
— он скільки... Справді, є предмет для окремої полеміки. Та для неї потрібна
повна об'єктивна інформація. У нас же (ширше навіть — у СНД) представники
влади, побувавши за кордоном, починають твердити, що вони хочуть, щоб у
нас було так само, і роблять, щоб так було (а хто не вірить — той ворог реформ,
вважай, ледь не ворог народу),

Що далі «хочу» партія влади в реформах, їх програмах не спромоглася
— одна справа. Інша в тому, що треба менше енергії витрачати на колишні
помилки, а займатися нинішніми і перспективними завданнями. Коли ж ними
займатися, спираючись на науковий аналіз, ревізуючи досвід і майбутні
орієнтири тих, кого ми беремо за взірець, то виявиться, що не від усього, що
було у нас в попередні роки, треба відмовлятися. Що капіталізм у вигляді, який
малюється в Росії та Україні, перспектив не має. Він ефективний для тих, хто
встиг «вскочити» в спіраль розвитку, зміцнюючи сферу споживання за рахунок
тих, хто не встиг. Ефективний поки що. Конференція ООН, проведена в червні
у Бразилії, про яку наша преса повідомляла на диво скупо (хоч вищого рівня
подібного форуму в світі ще не було), дійшла висновку, що модель розвитку,
використана десятком розвинутих капіталістичних країн, вичерпала себе, що
це — тупиковий шлях. Через нарощування промислового потенціалу, експлуатацію природного середовища, традиційну ринкову систему з приматом
приватної власності світова цивілізація прийде спочатку до ще більшої
диференціації рівня життя, а потім до своєї загибелі. Потрібна інша модель, з
потужним централізованим регулюванням економіки на рівні держав та в
усьому міжнародному співтоваристві. Тобто, цивілізація невблаганно прийде
до системи, де суспільний інтерес буде вищим від приватного.
Чому ж мовчать про такі висновки конференції ООН наші учасники та
журналісти? Бо втрачається тема звинувачень — соціалістичний вибір. Тим
часом поворот до капіталізації суспільства через розпорошення засобів
виробництва у вигляді суцільної сертифікації продовжується. Він
підтримується і Заходом. Щоправда, провідні економісти звідти скептично
ставляться до вибраного методу, але підтримують його. Підтримують, бо розуміють, що з того не вийде нічого доброго (кажу це не з метою звинувачень
«зажерливого імперіалізму», а зважаючи на об'єктивний інтерес «суспільства
споживання» мати акумулятор для генерування своєї економіки ще тривалий
час. Генерування нашою, неконкурентною економікою). З іншого боку, їх
підтримка — своєрідний самозахист. Дешевше підтримувати спроби реформ,
ніж мати більші клопоти, якщо процеси у нас підуть некеровано.
Схематично основні дійові особи в сучасному політичному сценарії
України можна було б визначити так. Соцпартія і ті, хто не відсахнувся від ідеї
соціалізму, становлять ще не досить організовану, проте вирішальну політичну
силу. Антисоціалісти, до яких входять майже всі інш партії і партійки та Рух,
тимчасово розділені на два самостійні потоки: «чорноволівців», або прагнучих
журавля в небі, та решти, хто згоден і на синицею в руці, тримаючи «в умі»

можливість виростити з неї орла. Четвертою дійовою особою можна вважати
Верховну Раду. Вона і є сценою політичного спектаклю, і головною дійовою
особою. Доти, поки вона існує, на лідерство не можуть сподіватись інші
учасники дійства. Вони, до речі, як лакмусовий папірець, показують, хто
насправді рветься до влади. Відповідь напрошується така: очевидно, той, кому
заважає парламент.
Спекуляції довкола Верховної Ради несуть на собі ще одне
навантаження. Вони — видимість діяльності сил, які себе вичерпали в інших
напрямах. Це спроба самоутвердитися, заявити про свою значущість.
Певна річ, те, що зробила з Верховної Ради суцільна демонстрація її
засідань, не могло пройти безслідно. Рейтинг її невисокий. А дарма. Навряд чи
де в світовій історії можна навести приклади таких темпів професіоналізації
законодавчого органу, як сталося у нас за два роки. Втратити цей
професіоналізм — безглуздя, недалекоглядність.
Та це один бік справи. Важливіше запитати тих, хто прагне розпуску
Верховної Ради, а що саме не влаштовує їх в її діяльності? Які нормативні акти
вона не розробила, які програми не переклала на мову законів? Відповіді на ці
запитання годі шукати. їх і ставити небезпечно, бо виявиться, що не мають
якраз програм, що вимагають розпуску парламенту люди, здатні лише
імітувати творчість, прагнення до державотворення. Що свій потенціал вони
вичерпали при здійсненні не ними писаних сюжетів руйнування попередньої
системи і державності. Місія виконана, а організація ще є. Склалося явне
протиріччя, викликане неспівпаданням в часі суті і функцій організації.
Хотілося б, щоб її агонізування не втягло народ України в новий етап
безплідного політиканства. Якщо ж авантюра вдасться і підписи про
референдум з приводу розпуску Верховної Ради будуть зібрані, у соціалістів є
кілька ефективних засобів використати цей факт для іншої, ніж передбачають
ініціатори, мети. Говорити про них передчасно, є надія, що прибічники
референдуму схаменуться. Надія ця не дуже міцна, бо спроба припинити
діяльність парламенту — це можливість «сховати кінці в воду», зняти з себе
відповідальність за організацію самими ж запроваджених перемін. Заяча,
звичайно, психологія. Але, як мовиться, хто на що здатний . Зате при
досягненні мети відкривається новий простір для «діяльності» у вигляді
звинувачень. Те, що вона має, головним чином, говорячи російською мовою,
«сослагательный характер», нічого не значить. Зате як «переконливо»

звучатиме: якби не такий склад Верховної Ради... Якби до нас раніше
дослухалися...
Все це потрібне і як маскування істинної мети — запровадження в
Україні диктатури.
Загальною причиною таких намірів є прорахунки ініціаторів
капіталізації суспільства. Зміна соціально-економічного устрою наштовхується
на об'єктивні перешкоди: високий рівень концентрації і спеціалізації
монопольного виробництва, специфічна структура економіки (сформованої як
елемент теж деформованого народногосподарського комплексу колишнього
Союзу), переважаючі засади колективізму, звичність для населення соціальних
гарантій з боку держави.
Впровадження елементів іншого ладу збіглося з руйнуванням
згаданого народногосподарського комплексу. Воно прискорило стрімке
скорочення виробництва, інфляцію, зубожіння населення і викликало його
повсюдне незадоволення та протидію. Її нейтралізація існуючими механізмами
влади неефективна. До того ж заважає Верховна Рада — єдиний орган, де ще
може на державному рівні звучати інша думка, де можуть бути відстояні права
і свободи громадян.
Про спроби дискредитації Верховної Ради вже згадувалося. Крім них,
варто назвати намір усунути законодавчий орган його ж руками, шляхом
призначення депутатів на посади, несумісні з депутатським статусом.
Для відволікання уваги громадськості від цих процесів активно
використовується теза про сили, які «рвуться до влади», створюється образ
ворога під виглядом «червоно-коричневих», тимчасово об'єднуються на
спільному інтересі прибічники авторитаризму в Росії (там ситуація аналогічна)
та Україні.
В руслі цих намірів форсовано готувався проект Конституції. Настійно
пропагується теза про «вичерпаність місії цього складу парламенту» і
необхідність виборів на багатопартійній основі. Міфічність таких виборів не
потребує доказів, бо партії в Україні знаходяться в зародковому стані, і
результати голосування залежатимуть виключно від фінансових можливостей
політичних угруповань та близькості до партії влади.
Спроби прискорити розпуск Верховної Ради посилились після
попереднього обговорення проекту Конституції, коли стало зрозумілим, що

зміст її навряд чи буде підтриманий. Через це з'явилася нова нота в дискусії:
парламент не достойний такої Конституції, треба для її затвердження зібрати
конституційну асамблею.
З цією з метою розіграний сценарій протистояння Верховної Ради і
Кабінету Міністрів. В зручний для того час, на хвилі невдоволення населення
різким підвищенням цін, порушується питання про відставку Кабінету.
Орієнтація ж була на те, що Президент не ризикне в такий період пожертвувати
Урядом чи хоч Прем'єром і стане в опозицію до Верховної Ради, допоможе її
звалити.
Оскільки цей намір не вдався, розпочато кампанію по збиранню
підписів на референдум.
Причому «турбота» про оновлення Верховної Ради — лише ширма для
тих, хто хоче використати інститути президентства як конструкцію диктатури.
Досвід виборів в окремих округах переконує — протягом 2-3 років нову
Верховну Раду сформувати не вдасться. На цьому і будуються розрахунки
ініціаторів перевиборів.
Усунення Верховної Ради — широкий крок до диктатури, після чого
досить засобів змістити нинішнього Президента. Схема вже випробувана не раз
і в різних місцях, «командос» підготовлені.
Проте не виключається і диктатура при нинішньому Президенті. Деякі
його висловлювання про Верховну Раду свідчать, що він і сам недооцінює цієї
небезпеки. А зацікавлена у диктатурі впливова, ним же створена, регентура.
Підсумовуючи цю частину розмови, можна сказати, що замість
побудови правового, демократичного суспільства ми впритул підійшли до
створення антинародного ладу, економічною основою якого буде первісний
капіталізм, державною ідеологією — націоналізм, формою влади — диктатура.
В кінці липня Президія Політради Соцпартії виступила з заявою щодо
загрози диктатури. Ця тема звучала і в сесійному залі.
Зважаючи на можливість трагічних наслідків впровадження диктатури,
ми запропонували Президенту, Кабінету Міністрів ряд заходів, реалізація яких
була б ефективною сама по собі, а, крім того, довела б спроможність влади в
нинішніх умовах працювати на перспективу.

Крім того, ми запропонували усім партіям та рухам, засобам масової
інформації припинити нагнітання політичних пристрастей, пошуку ворогів,
боротьби за владу. Така ж тональність нашої заяви з приводу Конгресу
демократичних сил України, проведеного на початку серпня.
Не проаналізувавши окремо матеріали конгресу, не хотілося б робити
якихось узагальнень. Та складається враження, що в такий спосіб ведеться
пошук нової форми об'єднання ближчих до влади політиків, на яке міг би
спертися Президент, коли Рух відверто, без усяких недомовок, перетвориться в
його опонента. Чого більше за такими намірами,— створення умов для
будівництва держави, пошуку варіантів для зміцнення владних позицій чи
виправдання діяльності певних політичних організацій — засвідчить час. В
будь-якому випадку для дійсного державотворення, мабуть, корисніше було б
не відволікати увагу влади від уже сформованих завдань, або таких,
формування яких завершується.
Серед них на перше місце, безумовно, претендує стан економіки.
Потреба в структурних змінах, міжгалузевому і внутрігалузевому балансах,
захисті від масового безробіття передбачає державний вплив, тобто
застосування влади. Представникам центральних відомств потрібно
напруженіше відпрацьовувати схему взаємовідносин в рамках СНД — сьогодні
чи не єдиної гарантії стабілізації.
Найретельнішої уваги державного керівництва потребує проблема
політичної консолідації суспільства, застосування засобів впливу до тих, хто
сіє в ньому ворожнечу, діє незаконними методами, зокрема створюючи
позаконституційні напіввійськові формування.
Вистачає справ і на історично-культурному терені. Примат
національної самосвідомості в розумінні і діях деяких «національно
натхненних» веде до зворотного результату. Люди повірять лише правді, а не
настирливо повторюваній напівправді. Досить пригадати феєричність
відзначення 50-річчя УПА. Куди було братись ветеранам хоча б тієї ж 1 8-ї
армії, вклад якої у визволення України незрівнянно більший.
Потрібно в масових акціях, на телебаченні, радіо відійти від дещо
перелицьованого шароварництва. Воно сприймається населенням іронічно і
ніякого позитивного впливу не має. Скоріше навпаки. Варто згадати хоч би
комедію зі скасуванням акта Переяславської Ради. Її сценаристів не знітило
навіть те, що нарівні з фактичним керівником держави Б. Хмельницьким,

котрий мав право укладати угоди, вони поставили відомого політичного діяча
на роль принаймні Назара Стодолі в п'єсі для хутірського клубу, поставленій
місцевими аматорами.
Нарешті час Президенту на ділі бути однаковим у ставленні до різних
політичних сил. Критерієм для нього можуть бути лише дві обставини —
законність дій політичних партій і рухів та здатність їх до конструктивної
співпраці на користь держави, на користь народу України.
Разом з іншими діячами це найкраще сприяло б гармонізації
суспільства, в якому потреба влади не ятрила б честолюбство окремих
політиків, з користю для населення функціонували б партії, процвітала б
держава Україна.
Триєдино суща.
МИ ПОВИННІ СТВОРИТИ ЗАМОЖНЕ СУСПІЛЬСТВО
(Інтерв'ю газеті «Колос».— вересень 1992)
— Олександре Олександровичу, які питання запропонувала ваша
комісія на розгляд сесії?
— Не говоритиму про ті, які вже є у порядку денному — щодо
поглиблення земельної реформи, реалізації попередніх законів. Окремо хочемо
повести мову про цінову політику в державі та принципи оплати праці.
Останні питання є універсальними для усієї економіки. Але нам вони
особливо болять, оскільки нинішня практика ціноутворення у промисловості і в
сільському господарстві далеко не однакова. Відомо, що виготовлення
промислових товарів здійснюється шляхом багатоступеневого розподілу праці.
То ж, чим вищим буде рівень спеціалізації виробництва, тим більшою виявиться кінцева ціна товарів. Продукція ж сільськогосподарських виробників
такої багатоступінчатості не має. Нічим не поступаючись за споживчою
вартістю тій продукції, яка йде «назустріч», вона через значно нижчу ціну
перебуває у невигідному становищі.
Тому в проектах нових законів ми хочемо захистити позиції
сільськогосподарської продукції, яка, до речі, в загальній сукупності валового
продукту складає понад ЗО відсотків, хоча промислової продукції «споживає»
утричі менше, Якщо ми правильно визначимо ці співвідносини, тоді назавжди
позбавимось «дотацій», «допомоги», «повернення боргів селу».

Гостро постає проблема заробітної плати. У нас в Україні, без
перебільшення можна сказати, виробництво монопольне, І якщо кожний
монополіст «малюватиме» собі зарплату так, як йому заманеться, то ми всі
матимемо грубі гроші, але не знатимемо навіщо цей «папір» нам потрібний.
Крім того, хотіли б аби Верховна Рада розглянула питання про
структуру управління АПК, структуру організації виробництва.
У нас довкола села зараз гуртується чимало організацій і відомств, які
при своєму, теж монопольному, становищі «викручують руки» селянину, От і
постали — з одного боку селянин (незалежно від того, фермер він чи
колгоспник, працює у радгоспі чи просто в селі живе і має свій город), з іншого
— держава з її потребами. А в цій державі закладені структури, які монопольно
наближені до державних ресурсів. Тому поза ними селянин до потрібних йому
товарів доступитися не може. І в той же час монополіст не несе ніякої
відповідальності ні перед селянином, ні перед державою.
Проілюструю сказане лише однією проблемою — агротех-сервісом.
Вкрай потрібна спеціальна служба. Пригадую час, коли існувало об'єдання
«Сільгосптехніка». Я, до речі, працював там. Так от, це була організація, де
господарства могли врішувати всі питання, пов'язані з технікою, технологією,
постачанням та ін. Думаю, що рано чи пізно ми повернемося до такої форми
обслуговування у сільській місцевості. А тепер погляньмо на нинішню
ситуацію.
Протягом декількох днів мені довелося аналізувати умови контракту
концерну «Украгротехсервіс» з фірмами Німеччини на поставку нам
технічного обладнання, запасних частин, а також порядок їх реалізації
господарствам. Враження таке, що контракт кабальний: ціни високі, відсутні
ділерські гарантії, невигідні умови придбання. Зокрема, щоб купити косарку,
потрібно крім 70 процентів держзамовлення продати ще 510 тонн хліба. Тоді
одержуєш довідку від хлібоприймального підприємства, а отже — і право на
придбання у концерна машини.
Як бачимо, держава тут свої дії координує. Для селянина ж це
обертається тим, що за машину ціною 2,8 млн. карбованців (ціна «писана»,
фактично вона набагато більша) треба продати хліба приблизно на 5 мільйонів
карбованців. Тобто, виходячи з можливостей середного господарства, треба
перевиконати держзамовлення по продажу хліба.

Щоб виконати умови контракту в державі, потрібно мати товару для
розрахунку на суму близько 30 мільярдів карбованців. А тепер уявіть, що ми
такі кошти вклали в розвиток підприємств, які дають продукцію для села.
Гадаю, не треба бути академіком, аби зрозуміти, що потреба в таких
«контрактах» відпала б на багато років уперед. До речі, це ще один аргумент
для тих, хто весь час повторює про «розворот економіки на Захід». Звичайно,
треба її розвертати. Тільки не завадить подивитись, з чим і куди...
— Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте загальний стан справ, що
склався на сьогодні в аграрному секторі?
— Обійдуся без цифр, просто поділюся враженнями. І не тільки про
те, як складаються справи в сільському господарстві, а й у державі — з точки
зору інтересів цього сектора.
Існує багато підходів в оцінках. Візьмемо врожай. Він цього року
середній, але зібраний без втрат. Буряки не дуже ваговиті, зате цукристі. Зовні
ніби все гаразд. Але якщо глянути на це «гаразд» і з середини, переговорити з
селянами, тоді зрозумілою стане закономірність катастрофічного спаду
виробництва сільськогосподарської продукції. Наслідки його, до речі,
відчуваємо вже тепер.
Бачимо різке зменшення поголів'я худоби і птиці; менше, ніж
очікувалось, буде вироблено цукру та інших продуктів. Одне слово, якихось
там райдужних перспектив нема. Буде важко.
Що можна сказати з цього приводу? Дуже дошкуляють проблеми з
пальним, технікою, засобами захисту рослин, з добривами. В умовах
неконтрольованого зростання цін на промислову продукцію, при відсутності
найбільш необхідних товарів для людей (навіть по грабіжницьких цінах) ми
повинні вклонитися селянам за чесність і велике терпіння.
— Олександре Олександровичу, зараз модно багато негараздів валити
на село. Навіть у небаченому стрибкові цін на продукти харчування дехто
схильний звинувачувати селян. Але ж село, між іншим, як працювало, так і
працює. І як би йому не велося, до страйків не вдається, як, скажімо, ті ж
шахтарі. Тоді чим же, на вашу думку, пояснюється парадокс: селянин спину
гне, а на полицях порожньо?
— Я б за страйки шахтарів не звинувачував. Щодо селян, то, до речі,
вони теж страйкують. Але справа в іншому. Якщо вже всі галузі страйкують
(навіть вчителі з лікарями), то щось не спрацьовує у державі, і треба
повертатись до того, про що ми вже говорили. Ми маємо створити таке

суспільство, у якому б кожен, хто вміє і хоче працювати, міг би цю потребу
задовольнити і завдяки цьому жити заможно.
Селяни загалом працюють на совість. Навіть при нинішньому спаді
виробництва, Якби було дано раду всьому, що ними вирощується, не мали б ми
клопоту з продуктами харчування. Переробка — ось де наша застаріла біда. Це
одна з проблем нашої комісії, справа, яка повинна стати державною. На жаль,
про це поки що більше розмов, ніж діла. Так, як і було багато років тому.
А в зростанні цін на продукти селяни не винні. На їх рівень впливає
дорожнеча палива, металу, добрив, будматеріалів, техніки, електроенергії
тощо. Ціни на такі види товарів зростають десь утричі вищими темпами, ніж на
сільськогосподарську продукцію. І, щоб не піти з торбою, селянин мусить
захищатися.
Дехто говорить, що є господарства, які ігнорують державні закупівлі
зерна. Такі випадки — не саботаж, не якась антидержавна дія, як би комусь не
хотілося саме так їх витлумачувати. Це — своєрідна оцінка наших грошей,
недовіра до них, неможливість придбати на них потрібні речі. Про що я вже
говорив.
— Не так давно ми приділяли багато уваги розбудові села. Чималі
кошти вкладалися у будівництво доріг, шкіл, дитсадків, лікарень, палаців
культури. Проте й зараз існує ще чимало населених пунктів, де й досі
користуються гасовою лампою.
Чи буде на сесії Верховної Ради йти мова про благоустрій села?
— Якщо й буде, то, передусім, з точки зору виконання Закону про
пріоритетність соціального розвитку села. Це був перший закон прямої дії,
прийнятий нашою Верховною Радою, Закон, проект якого розроблений у нашій
комісії. Звичайно, якби він діяв в умовах адміністративної системи 10 років
тому і якби тоді Верховна Рада могла спитати з кого-небудь за виконання цього
закону, то мали б інше село.
Але неправі ті, які говорять, мовляв, цей закон для нинішніх умов
неприйнятний. Все ж формування державної політики щодо села тепер
значною мірою залежить від норм цього закону. Він не дозволяє, як раніше, в
складних умовах змін «відігратися» лише за рахунок села. Хоч така інерція у
ставленні до села проявляється.

Можна погодитися й з тим, що заможні господарства зараз менше
будують, хоч і не скрізь це так. Але ж згортається навіть програма державного
будівництва житла в місті! Навіть в місті не реконструюються промислові
підприємства, не вистачає ресурсів для конверсії.
Ми усередині тяжкої економічної всеохватної кризи, і вихід для всіх
галузей народного господарства, у тому числі і для села, треба шукати в
антикризових заходах, про які, до речі, ми говорили ще в червні.

КОМУ І ДЛЯ ЧОГО ПОТРІБЕН РОЗПУСК ВЕРХОВНОЇ РАДИ?
("Голос України".— 15 вересня 1992)
Перша частина запитання здавалась би зайвою. Хто не зовсім
байдужий до суспільних процесів, знає ініціаторів усуненая Верховної Ради з
політичної арени. Знає поіменно і як представників різних угруповань. Хоч
вони самі в агітаційних матеріалах схильні прикриватися безликими
«ініціативними групами» та «комітетами».
Чому ж така «благородна» та «революційна» справа і... анонімно?
Пояснення, мовляв, багато нас,— непереконливе. Багато організацій, а люди
одні і ті ж. І їх не так багато. Якщо відкинути політичну мімікрію, то всі вони
власне і є поріділий Рух, котрий, попри інші цілі, прагне в такий спосіб довести
свою впливовість,: імітує здатність шукати шляхи виходу з кризи.
Свою окрему позицію намагалась продемонструвати Республіканська
партія, але підвели деталі. Загальну заяву про необхідність розпуску Верховної
Ради вона не підписала, але надала свій рахунок на «добровільні»
пожертвування. Схоже, проте, що справа тут в іншому. Ті, хто створював
фінансовий капітал партії, мало цікавилися політичними відтінками. Ділові
кола давали гроші на конкретну, певного розуміння спільну справу. Для
нинішнього їх використання потрібен привід. Він і знайдений: буде прибуткова
частина, будуть обгрунтованими і видатки. А хто порівнюватиме? Зате, якби
вся акція вдалася, на з'їзді можна було б прозвітувати,— ми, бачте, матеріально
забезпечили. А не вдалася б, то... ми ж і не підтримували.
Це, певно, припущення, хоч і не дуже абстрактне. Наскільки воно
точне, незабаром буде видно.
Персонально називати ініціаторів можна, хоч і не всі вони з власної
волі такими стали. Без помилки до них відноситься хіба що В. Чорновіл. І на
початку діяльності Верховної Ради, коли він відчував несприйняття своїх
поглядів. І пізніше, коли не він грав першу скрипку в опозиції. А найбільше
після 1 грудня, коли така близька власна влада поманила, а в руки не далася. Та
ще й недавні соратники за результати керівництва в області так дякували на
прощання, що в словах і оплесках вгадувалася радість розлуки.
Поряд з ним звучать інші прізвища. То вони з ним в чомусь не
згоджуються, то повністю підтримують. Та щоб звалити Верховну Раду,
дрібниці доведеться відкинути. Розрахунок лише на єдність.

А ще розрахунок на виборців України. їм справді Верховші
Рада така не подобається. Але в слово «така» різні люди вкладають
протилежне значення. Одні хотіли б мати парламент в складі своїх однодумців,
інші — своїх. Більшість населення бажала б просто бачити в сесійному залі
людей, котрі не лише роблять закони, а й стають прикладом для всіх в культурі
поведінки, дискусій, прийнятті рішень.
На жаль, такого складу немає. І не буде ніколи. Культура
законодавчого процесу, безумовно, зросте, але одностайності вже годі чекати.
Вона й не потрібна. А захистити людей від нетерпимості, злостивості,
ворожнечі, котрі панують часом у залі, а часом від зовні нудної одноманітної
процедури, потрібно. На цьому мої однодумці наполягали ще два роки тому.
Зробити таке просто,— не демонструвати по телебаченню всі засідання.
Повторюю це тоді, коли нам це невигідно, бо демонстрація засідань — майже
єдина для нас, соціалістів, можливість прорватися зі своїми думками до людей.
Але задля злагоди в суспільстві, гамування надмірних пристрастей слід
перестати трясти політичну білизну перед багатомільйонною аудиторією.
Глядачам вистачило б одно-двогодинних телерепортажів та радіотрансляцій.
Професіоналізм же парламенту зріс за два роки помітно. Юридичний
рівень значної частини з близько двохсот нормативних актів пройшов солідну
перевірку, в т.ч. за рубежем. Втрачати такий професіоналізм тепер, коли він
найбільш необхідний,— безглуздя.
Отже, об'єктивних підстав наполягати на розпуску Верховної Ради
немає. Очевидно за вимогами різнобарвних «демократичного» гатунку
ініціаторів приховуються інші мотиви. Спробуємо їх розгледіти. Але спочатку
проаналізуємо зміст основних претензій до законодавчого органу.
Головна з них, добряче вже заяложена,— Верховна Рада блокує
реформи. Виникає принаймні два запитання. Які реформи вона заблокувала?
Хто вносив пропозиції щодо «заблокованих» реформ?
Виявиться, що всі законодавчі акти, потрібні для реформування
економіки (закони про власність, приватизацію, група законів про землю,
іноземні інвестиції, підприємництво і багато інших), будівництва держави (про
армію, митну службу, фінансову систему, службу безпеки, про громадянство),
для реформування політичної структури суспільства (про громадські
об'єднання, місцеві Ради...) та закони, пов'язані з соціальним захистом людей,

екологічною безпекою, розвитком освіти і культури, гарантіями свободи
совісті та іншими сферами життя суспільства — прийняті. І непогані, треба
сказати, закони. Інша справа, чому вони працюють не так, як хотілося б. Але то
окрема розмова. Окрема для кожного закону, хоч є в них і спільна причина —
всебічна криза.
Хто ж був автором законодавчих актів реформаторського циклу?
Виявляєтьс, як правило, серед авторів майже нема ініціаторів розпуску
Верховної Ради. В. Філенко, котрий пробує лідерство в різних політичних
групах, а на віче дав зрозуміти його учасникам, що «тепер знає, що робити», на
сесіях виступав найчастіше з процедурних питань. В. Чорноволу взагалі не
годилося б з цього приводу проявляти настирливість, бо здається більшість
засідань Верховної Ради він пропустив. Значна частина ініціаторів про свою
депутатську діяльність звітує більше за кордоном, ніж у своїх округах. Чимало
серед них і тих, хто, забувши найперше покликання депутата, використовує
мандат для міжпартійних чвар, для боротьби за владу, курсуючи по Україні та
за її межами. Якщо цих людей сумління спонукає до складення депутатських
повноважень, то намір їх був би обгрунтованим, зрозумілим і своєчасним. Але
при чому тут решта депутатів, котрі добросовісно працюють в комісіях, не
влаштовуються в комерційні чи напівкомерційні структури, не пов'язують
розпуск Верховної Ради з одержанням (нарешті) київського житла?
Справа, ясна річ, в іншому. Це зрозуміло кожній тверезій людині. Адже
смішно виглядає одного дня підносити до висоти вікопомного значення
прийняття Акта про незалежність чи Декларацію про суверенітет, а наступного
— твердити про «недостойність» цього складу Верховної Ради щодо змісту
актів. Ніби не вона їх і приймала. Так само недолуго звучить аргумент про
потребу скликати новий парламент «на багатопартійній основі», бо цей, бачте,
обраний під диктатом Компартії.
Про яку багатопартійність мова? Де ті партії? Чи ходять вони під
законом? Це б слід розглянути. Бо в нас є «партії», в якій лідер, ні з ким не
радячись, може розписатися за всю партію, є партії, що при кількох тисячах
членів утримують по багато десятків штатних партократів. Є політичні
організації, що мають на рахунках круглі валютні кошти: звідки? На підставі
якого закону такі капітали? За яку діяльність винагорода? От у цьому напрямку
відповідні комісії Верховної Ради разом з державними службами
недопрацьовують. Можливо, тому і поспішають їх розпустити,— гляди, ще
схаменуться.

Звісно, на багатопартійній основі, якщо мова йде про цивілізовану
багатопартійність, в Україні вибори проходитимуть ще не скоро. Сьогодні
вплив партій на вибори поширюватиметься залежно від коштів, витрачених на
кампанію або від близькості претендентів до структур влади, Тому нинішній
виборчий закон повинен враховувати таку реальність, забезпечуючи вільне
волевиявлення громадян, можливо, і особливе виборче право виробничих
колективів.
Врешті, проба сил без диктату однієї партії вже була при виборах
Президента. Його обрання стало підтвердженням непідтримки народом іншого
кандидата разом з тими силами, що стояли за ним. Тепер ті ж сили знов тягнуть
людей в ще одну виборчу кампанію. Невже недавні ще результати голосування
нічого їх не навчили? Не віриться, все ж таки серед них немало тямущих,
досвідчених людей. Не вибори нового парламенту їм потрібні. їм треба
ліквідувати цю Верховну Раду. Та ще й руками народу, одержавши з рук його...
Та про це пізніше.
Поспішають і тому, що прийшла пора відповідати за «содіяне» в різних
сферах. А не хочеться. Обіцяли процвітання, а вийшло жебрацтво. Чекали
розквіту самобутніх культур, а зупиняємося на рівні шароварництва. Прагнули
правди, а маємо перекручення історії. Хотіли дружби народів України, а вже
тут і там плекаються угруповання профашистського толку, для яких, за
недавніми словами одного з їх проводирів, «крові не оминути». Останні хоч
відверті. 6 серпня ц.р. на нараді націоналістів у Львові, в приміщенні, люб'язно
наданому місцевою управою Руху, в присутності зарубіжних гостей
(фашистського, звісно, толку) та декого з народних депутатів, крім цитованого
раніше, звучали і слова: «Нам зараз легко розігнати Верховну Раду і захопити
владу». Або ж: «Нам потрібно тестувати всіх офіцерів на можливість їх перебування в українській армії. Панує чужинець: на вулицях Львова лунає російська
мова...» і т. д. То, може, надії виборців співпадають з намірами цих теж
активістів референдуму?
Та й у економіці їх вплив помітний, дарма що виробничих справ вони
цураються. Однак розрив економічних зв'язків стався-таки за їх найактивнішої
участі разом з їх же колегами в Росії та інших місцях. Варто відмітити, що
руйнівні акції вони добре координували. В їх арсеналі були і мітингові зміни в
складі органів влади, і політичні страйки з «випадково» однаковими вимогами,
і одночасний «пошук відьом» в середовищі опонентів, і методичне руйнування
Збройних Сил, витравлювання інтернаціоналізму. І дружнє захоплення

процвітанням за
більшовиками».

часів

батюшки-царя,

знищеного

«кровожерливими

Так то воно так, але ж царя не більшовики скинули. Була, видно,
причина. Жовтень здійснився взагалі безкровно. І громадянську війну та
інтервенцію не вони розпочали, мільйони жертв їм приписувати нечесно. До
того ж, учасників тих подій в живих залишилося мало. А хто ж за нинішнє
кровопролиття, теперішні жертви громадянських воєн відповість? Де тепер ті
псевдодемократи, що розпалювали бікфордів шнур Карабаху, а потім інших
регіонів? Якщо з Нобелівським лауреатом миру, найамериканськішим німцем
загалом все ясно, то чому ж не підніметься голос тих, хто славив його «нове
мислення» (для експортного вжитку) та підігрівав національні протиріччя в
різних точках колишнього Союзу? Мовчать. Відчуває кішка, чиє сало з'їла,
тому й нявчить на давню історію, шукає поживу в Богдані, Петрі, Ульянові... За
Сталіна мовчать, бо комуністами осуджений, бо, як сказав в розмові зі мною
один з галицьких робітників, «самі такі, як Сталін».
Так, Верховна Рада деяким реформам заважає. В ній більше тих людей,
що знають виробництво, реальне життя. Вони розуміють наслідки
розпорошення основних фондів під виглядом «справедливої приватизації» і
здатні не допустити обвалу. Ось у чому корінь протиріччя. Ініціаторам
референдуму потрібно повністю зруйнувати сруктуру економіки, бо в
нинішньому вигляді вона не придатна для передачі новим капіталістам, а
роздержавити, розбюрократити її на користь трудових колективів, заради
ефективності виробництва вони не хочуть. Бо тоді засад соціалістичних
збережеться більше, бо людина збереже в собі колективістські почуття.
Піднімемо стенограми засідань сесії, публікації про різні мітинги,
з'їзди багатьох партій. Вільні ціни (при монопольному виробництві), розгін
колгоспів, простір комерції, створення своєї опори — середнього класу. Ось
розуміння їх організаторами змісту реформ.
Ці «реформи» вже діють. Підтвердження на прилавках, в гуртах
жебраків, розгулі спекуляції з неминучою при цьому злочинністю, на вітринах
кінотеатрів, в змушеному спаді поголів'я худоби і зрозумілими за тим
наслідками. А «середній клас» формується. В ньому не буде тих, хто
протестами добивається поліпшення життя.
Нехай би задумалися на цим страйкарі, коли до їх справедливих вимог
тулять політичні гасла «р-р-революціонери». Не ви, не ваші проблеми їх

турбують. Ви потрібні їм як засіб боротьби за владу, за той лад, що змальований
у їхніх програмах, де вам просто не відводиться місця. Мабуть же зовсім не
випадково жодна партія, крім соціалістичної, не запропонувала конкретних
шляхів подолання кризи. Коли і ринок не заперечується, і приватна власність
може функціонувати, і роль держави для підтримання потрібного всім порядку
відстоюється. А головне,— гарантується зайнятість людей, діяльність
підприємств, підтримка потребуючих захисту.
Ми ніде не наполягали, щоб наше авторство виставлялося напоказ.
Важливо, щоб враховувалися реальні умови. І коли тепер офіційні кола,
державна референтура (навіть з числа зарубіжних спеціалістів) починають
стверджувати про важливіть збереження економічних зв'язків з Росією та
іншими державами СНД, це сприймається з розумінням. Ще недавно така
об'єктивна потреба шельмувалася як зазіхання на незалежність і, крім
соціалістів, про те не згадували навіть ті, хто добре розумів маніловщину
різкого повороту зі Сходу на Захід.
Одним з приводів для дискредитації Верховної Ради використовувалось уже і знову буде використовуватись обговорення на сесії проекту
Конституції. Розповідають, Д. Павличко заявив, що як тільки запропонований
проект «не пройде» на сесії, вони (представники Конгресу демсил — видозміни
Руху, створеної для формальної підставки Президенту, бо позиція керівника
Руху ніяк не співпадала з намірами Л. Кравчука спиратися на «консолідаторів»
суспільства) таки розпустять Верховну Раду. Привід, як і згадувані інші,
надуманий. Можна було б на такі заяви і не зважати, знаючи їх причину. Та,
судячи з такої заяви, виникає підозра, що її автор не читав проекту Основного
Закону.
То що ж прагнуть одержати з рук народу ініціатори референдуму?
Дозвіл на диктатуру. Судячи з різних висловлювань Президента, інколи манить
такий варіант навіть його. Коли маєш жорстку конструкцію влади зверху
донизу у вигляді держадміністрації, спокусливою здається можливість зробити
переміни негайно, під овації запопадливої преси. Вагається інколи щодо такого
варіанту і керівництво Верховної Ради. Що років два новий парламент
створити не вдасться, зрозуміло. Людям обридло політиканство. Та Президія ж
залишиться. І відповідальності менше — не Верховна Рада все ж, і при ділі
ніби-то. Та й поборотися згодом за нові депутатські мандати легше: як-не-як—
«охоронці вогнища».

Оточення Президента, знайомих усім демконгресівців, його
одноособове ліерство влаштувало би теж. Колись він зробив би так, як вони
підкажуть, колись вони повелять, посилаючись на нього,., Де, скажіть, є указ
про обов'язковість в ланках влади представників Руху? Нема, а вони є на
ключових посадах навіть в районах, де їх «особового складу» на пальцях
перелічити, та ще на кожному ніде ідеологічних латок поставити. Керують,
повчають, дають оцінки. Де є офіційна вимога про знесення пам'ятників та
пам'ятних знаків? Коли в Борщеві, на Тернопільщині, на місці танкових боїв
почали стягувати з постаменту танк армії-визволительки, влада посилалась на
вказівку Президента. Такої не виявилось. А ось підставити його, як, скажімо, з
тезою «одна держава — одна церква», зручно. Нехай викручується, пояснює,
чому навіть в діаспорі конфесій розмаїття, а одна одній не заважає. Та ще й
обходяться без порад В, Червонія чи О. Гудими.
Одначе найбільш небезпечна диктатура спокусою за один крок
змістити першу особу і очолити підготовлений механізм авторитарної влади.
Чим це закінчиться для України, передбачити неважко. Прикладів досить.
Один з них — грузинський. Цей варіант давно «в умі» ініціаторів референдуму.
Ще коли 3. Гамсахурдіа вогнем і кров'ю викурювали з Тбілісі, жоден з наших
«демократів», навіть з тих, хто приятелював з ним ще в місцях неблизьких, не
подав голосу на захист майже одноголосно обраного Президента.
Чому?
Відповідь не потрібна.
Дивіться, люди, грузинську, таджицьку, азербайджанську... хроніку.
Не приведи, господи, і в нас.

ПРО ПЛАН ДІЙ УРЯДУ ЩОДО ПОГЛИБЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ
РЕФОРМИ
(Виступ на сесії ВР України ЗО вересня 1992) Учора Президія
Політради Соцпартії України розглядала питання про зміст плану Кабінету
Міністрів. Ми мали вже підготовлений детальний його аналіз. Проте з сутності
документа видно, що він потребує не уточнень, а повної переробки.
Через це дозволю собі процитувати загальну оцінку, зроблену керівним
органом партії.
ЗАЯВА
Президії Політради Соцпартії України
Про план дій Кабінету Міністрів для поглиблення економічних реформ
в Україні Аналіз запропонованого Кабінетом Міністрів плану свідчить, що
його автори чи то не до кінця розуміють реальний стан, катастрофічність
ситуації, чи свідомо ігнорують його, реалізуючи вимоги певних політичних кіл.
План методологічно суперечливий, в ньому штучно поєднуються
несумісні в нинішній кризовій обстановці підходи: посилення централізації з
одночасним впровадженням елементів нерегульованого ринку. Через це його
зміст відкриває простір для критики щодо намірів повернення
командно-адміністративної системи, так само, як і щодо підриву державних
основ управління. Фактичним підсумком такого поєднання буде пасивне
спостереження держави за крахом економіки.
Стан глибокої кризи вимагає надзвичайних заходів. Проте «план
поглиблення реформ...» насправді поглиблює ті їх напрямки, котрі ведуть до
руйнування державного сектора в ім'я ринкової стихії, за рахунок зубожіння
основної маси населення. Таку загрозу несе в собі зміст розділів про
приватизацію, ціноутворення, доходи і соціальну політику, податкову систему.
Абсолютно неспроможні розділи про структурну перебудову і аграрну
реформу.
Соціалістична партія України неодноразово наголошувала на
принциповій помилковості здійснюваних реформ. Практика переконливо
підтвердила правильність нашої оцінки. Без концепції і мети реформування,
при фактичній відсутності конкретної програми і нехтуванні державними,
найперше економічними регуляторами, з подачі Уряду і при потуранні

Верховної Ради закладаютсья основи економічної анархії, умови для корупції,
злочинних структур, для штучного, нічим не зумовленого майнового
розшарування населення.
В черговий раз наполягаємо на розгляді антикризової програми партії,
запропонованій керівництву республіки в червні ц.р. Наші пропозиції виходять
з того, що в умовах поглиблення кризи не ставка на ринкову стихію, а лише
жорстке державне регулювання дозволить стабілізувати ситуацію. Без цього
нереальні наступні перетворення.
На користь наших підходів свідчать структура економіки, навички
управління, традиції трудових колективів, світовий досвід. Скрізь і завжди
вихід з кризи пов'язувався з посиленням державних важелів управління і ніколи
з перетворенням форм власності, до того ж під час спаду виробництва,
гіперінфляції, дефіциту товарів.
Принципово не погоджуючись зі змістом плану, вважаємо потрібним
усім органам влади зосередитися на подоланні кризи. Для деталізації
антикризової програми згодні співпрацювати з будь-якими професіоналами,
незалежно від їх політичної орієнтації.
Час для політичних інтриг вичерпаний! На кожному з нас лежить без
перебільшення історична відповідальність за розвиток подій, за громадянський
спокій, за долю України, її народу.
Це те, що стосується плану.
Кілька слів про інше.
Вчора опубліковане інтерв'ю І. Плюща. В ньому те, що я відстоював рік
тому. Але минув рік. Два тижні тому була опублікована моя стаття «Кому
потрібен розпуск Верховної Ради».
Давайте складемо їх разом і зробимо прогноз.
Через Президента навіть Павличку не вдається відправити Уряд у
відставку. І Верховну Раду теж. Тепер, коли функції формування Уряду (і
відповідальності за його роботу) ляжуть на Верховну Раду, це вдасться
елементарно.
Припустимо, Уряд у відставці.

Розклад сил у Верховній Раді такий, що нового швидко сформувати не
вдасться. Урядова криза. Криза в економіці загострюється. Хто винен?
Верховна Рада. Президент рік майже формував уряд, тепер він ні при чому.
ВР має йти у відставку. Збуваєтсья те, про що так довго мріяв В.
Чорновіл.
До тих пір, поки позаконституційні бойовики С. Хмари (яких вперто не
помічають Леонід Макарович та Іван Степанович) не скажуть Президенту що
«караул стомився».
Ось такий прогноз. Але суть, повторюю, в плані дій. Який
він?
Кадри ми можемо добирати під завдання, під функції, під умову виходу
з кризи. Про це маю доручення депутатів райрад з виборчого округу. Людям
обридли інтриги, політиканство. Коли, врешті, Президент і Голова Верховної
Ради разом або окремо вийдуть на трибуну і скажуть народу України, що вони
хочуть збудувати? В який спосіб те має бути зроблено? В які строки? Хто і що з
того матиме?
Відповіді на це запитання не можу одержати вже два роки.
Без такої відповіді (а її можна підготувати за тиждень) у вигляді
концепції наші перестановки кадрів нічого не варті. Бо люди потрібні для
здійснення конкретних завдань. А ми все розмовляємо езоповою мовою,
перетворивши парламент в зал, який намагається розгадати, що думає той, хто
говорить?
Обридло.
До тих пір, поки ясності в поставлених питаннях не буде, не хочу брати
участі в апаратних іграх, не хочу тим самим відповідати за розвал економіки.
Нас обирали сюди не для того.

Для виступу на закритому засіданні Верховної Ради
22 жовтня 1992 року
ВІДПОВІДАТИ ЗА ДЕРЖАВУ...
Ми повинні нарешті усвідомити всі — ліві і праві, крайні і помірковані,
що відповідати за державу треба гуртом; Не тільки треба, а й доведеться. Її
(державу) уже захопив вир катастрофи. Або, згуртувавшись, ми її удари
послабимо, або вона розчавить усіх нас. І ніхто, ні пошуком крайнього, ні
галасом про розпуск ВР, ні просторікуванням про вихід з СНД свою шкуру не
вбереже. Час навіть для того пропущено.
Прийшла пора розібратись, що ж таки ми будуємо. (Що зруйнували —
вже видно. Як руйнували, хто допомагав, нащо це робилося — про це можна
говорити дуже багато. Але з тих балачок толку вже ніякого).
Тут вкотре я повертаюся до позиції Президента і Голови Верховної
Ради. Вам пора вести політику, а не коментувати ті чи інші події.
Якщо (за Плющем) ми будуємо капіталістичне суспільство, то треба
сказати про це відверто, а не в якомусь інтерв'ю. І сказати до кінця: що за чим
буде слідувати, коли і як це обернеться до конкретної людини. А щоб так
сказати, потрібні хоч якісь розрахунки. Вони ж покажуть, що побудова
капіталістичного суспільства на зведених раніше соціалістичних началах та ще
в спосіб, пропонований комісією Пилипчука і К°,— повне безглуздя (щоб не
сказати точніше).
Очевидно, не вдаючись до дефініцій, нам (найперше Леоніду
Макаровичу і Івану Степановичу) потрібно визначитись, заявити людям, що ми
намагаємось соціально переорієнтувати економіку, що це завдання складне,
передбачає такі-то і такі етапи, внаслідок здійснення яких ми, здається,
підійдемо до формування постіндустріального суспільства.
Для того треба відмовитися від ідіотизму суцільної сертифікації, не
поспішати з приватизацією землі, повернутися в частині державної економіки
до планування з використанням у менших, але стабільних обсягах
держзамовлення, навести хоч в державному секторі порядок в банківських
операціях. Слід витиснути з внутрішнього ринку чужі гроші, не дати
обертатись поза бюджетними каналами долару, проаналізувати всі резерви і
можливе надходження, жорстоко придушити мафію, починаючи з урядових

структур. Не треба соромитися надзвичайного стану в економіці. Він і без нас
настав.
Треба продемонструвати народу, що три найвищі керівники здатні
відповідати за власні рішення. Тоді лише можна сподіватись, що буде хоч якась
повага до влади.
Треба розібратися, хто керує Україною? Президент чи Павличко,
Верховна Рада чи Павличко? Уряд чи ...? І якщо це так, то що ж це за геній? А
якщо геній, то нехай і відповідає за прийняті рішення:
— за тупиковість двосторонніх угод при ігноруванні багатосторонніх
підходів в межах СНД;
— за нездатність нав'язаних кадрів вести доручену справу (транспорт,
сільське господарство, пропозиції по Мінюсту тощо);
— за розкол суспільства спотворенням історії;
— за неповагу і повне ігнорування міждержавних угод;
— за привнесення ворожнечі в стосунки між Україною і Росією і т.д.
Хай би Президент хоч для себе з'ясував на кого він спирається. Він
спирається, чи об нього спираються? Він правду каже про стосунки з
Верховною Радою чи ні?
Мабуть, неправду. Інакше, як пояснити: Президент спирається на
КНДС (той і створювався штучно для цього), КНДС організовує акції студентів
і транспортників, ті вимагають виходу з СНД (куди далі виходити? що це
означає?), вимагають розпуску Верховної Ради.
Отже, Президент організував наметове містечко (в т.ч. руками свого
ставленика П. Таланчука і Дончика), він хоче виходу з СНД і розпуску ВР,
недопущення колишніх комуністів (доленосна, по Зайцю, справа) на керівні
посади. Президент, значить, заперечує Президента.
Невже таке треба пояснювати?
Невже не зрозуміло, що не можна одних і тих людей возити з собою за
кордон, не маючи до того ж зовнішньополітичної концепції, ігноруючи тим
самим конституційне право Верховної Ради?
Невже не видно, що ми «під копірку» повторюємо шлях М, Горбачова і
Верховної Ради СРСР?

Завдяки тому, що безвідповідальні (або ті,які мають інший інтерес)
люди, а не Верховний Головнокомандуючий керує обороною України, ми
маємо:
— втрату тактичної ядерної зброї як стабілізуючого фактора на період
реформування збройних сил;
— нульову боєздатність частин при наступальній структурі армії і при
одночасному проголошенні оборонної доктрини. Разом це — хаос, безголов'я;
— повну беззбройність війська, яке можливе поки що лише при умові
формування сил колективної оборони. Армія не може спертися на український
ВПК. Нічого в цьому напрямку не робиться;
— виключну політизацію армії, витрату бюджету на утримання
гетьманів з дерев'яними шаблями, котрі не Президенту, а керівництву Руху
доповідають про стан справ у армії;
— руйнування системи підготовки військових кадрів.
Потрібна негайно військова доктрина. Без цього надії на
збройні сили як елемент держави — смішні.
Нам конче потрібні закони в сфері управління;
— про Кабінет Міністрів;
— про сртуктуру управління народним господарством;
— про розмежування функцій структур влади, особливо на обласному
і районному рівні;
— про боротьбу з корупцією і злочинністю (про державну службу).
Всім нам слід припинити балачки про розпуск Верховної Ради.
Не демонструвати штучно протистояння. Ми — каталізатор настроїв у
суспільстві.
Настав час скасувати постанову Президії про заборону діяльності КПУ.
Питання включене в порядок денний. Жодного доказу вини партії
нема, приводу для переслідування комуністів, морального тиску на них —
нема.
Не треба повторення ганьби московського суду.
Не чекати, поки керівництво Верховної Ради зблаговолить саме
вирішити цю справу — звертаюся до всіх депутатів.

Треба розуміти — партія не відновиться. Та партія. Але долю свою
вона мусить вирішити сама.
Слід встановити мораторій на кампанію перейменування, знесення
пам'ятників і знаків до поліпшення рівня життя.
Влада підриває свій авторитет.
Місцеві органи спекулюють авторитетом Президента. А він ніби не
знає. Потрібне його послання з цього приводу.
"Проаналізуймо публікації про збір підписів до референдуму, про
штучно «підігріту» акцію на площі, про конфлікт у Криму.
Це що — позиція Верховної Ради?
Чому в газеті нічого нема про рельний стан в економіці, про причини її
кризи, про виробничі колективи? Адже там — справжнє життя. Бо для того
потрібна теж кваліфікація. Чому не слово депутата подається, а коментар
журналіста до цього слова (на рівні його розвитку, настрою і політичної
орієнтації)? Коли зникне штамп «як на мене», «на мій погляд»?
Нас ніхто не переробить. Треба терпіти один одного і поважати (чи хоч
вдавати повагу) такими, як ми є.
У мене більше претензій до Президента, ніж у Чорновола чи Хмари.
Але він — найвища влада. Неповага сьогодні до нього завтра ж повернеться
неповагою до вас.
«Уничижение» Верховної Ради, систематичне, хворобливе... завтра
обернеться проти тих, хто прийде в новий парламент (або думає, що прийде).
Шельмування Уряду — ганьба для нас. Бо ми тим самим лиш доводимо
свою безпорадність, нерозуміння шляхів подолання кризи.
Час критичний.
Або згуртуємося і прорвемося до кращої долі. Або покриємо себе
неславою, прокляттям людей.
Всі разом. Винятків не буде.

ВІД ВІЧНОГО ДЕРЕВА ЖИТТЯ
(листопад 1992)
Предмет політики — взаємини між людьми, їх групами, класами,
державами охоплює все розмаїття феномена, що уміщується в магічне і
безконечне слово «життя». Його синонімом часто виступає слово «культура»,
хоч у буденному вжитку сприймається воно у багато вужчому значенні, як
гуманітарне, духовне доповнення матеріальної основи буття. Тісно пов'язане з
цією основою, воно віддзеркалює всі її видозміни, часом запізнюючись, часом
випереджаючи їх. В тому процесі принцип первинності не має абсолютного
значення, матеріальне і духовне переплітається, взаємно доповнюючись, в
сукупності своїй характеризуючи нашу спільність, її якість, тенденції розвитку.
З відстані часу цікаво було б відтворити картину нинішніх процесів, їх
причинно-наслідковий зв'язок. Але важливіше зрозуміти їх суть тепер,
зсередини, розібратися в мозаїці фактів, щоб спробувати вплинути на загальну
палітру життя, зробити її привабливішою, гармонійнішою чи хоч би
терпимішою. Тепер і на майбутнє.
На гармонії тримається природа. Її порушують єдині, наділені
свідомістю істоти — люди. Не стільки втручанням в оточення, своєю
присутністю в ньому, скільки з'ясуванням стосунків між собою. Знайоме
багатьом відчуття сорому за дріб'язковість власних клопотів, коли стомлений,
знервований випадково потрапиш десь на узлісся чи до водного плеса.
Швидкоплинна зміна кольорів, незбагненне чудо зеленого листка, волоті і
цвіту трав, що тягнуться до сонця... Все це намагається встигнути у визначений
строк виповнити своє маленьке дійство, яке, накладаючись і повторюючись
многократно, сворює вічне коло. Тобі б віддатися на його хвилі, долучитися до
цієї вічності через запахи, барви, звуки, через працю, наслідки якої видні тут
же: покосом, борозною, прищепленим пагінцем, піснею. Чи не тому витоки
нашої культури безсмертні, що саме так і зачиналися — від вічного дерева
життя? Чи не тому, збагнувши сокровенність простого і чистого відчуваєш
єдність свою водночас з прадавністю і майбутнім?
...Там Василько сіно косить,
Тонкий голос переносить...

Яку ж часту пісню мала співати вдова, беручи льон, щоб голос її
хлопець ПЕРЕНОСИВ? Як же мелодія про це переносить і тебе на «луг
зелененький», а вже через її пісню — місточком до безконченості!
Чи вистачає нам у своїх діях такої незрадливої природності, отже
співучості, щоб залишиться бодай мікроскопічною частиною нетлінної
тканини культури? Саме «нам», бо, як ніколи раніше, від кожного зокрема
залежить розмір тієї частинки. Минає пора, коли можна було залишатись
байдужим де політичного дійства, застосування закону, змісту екранної,
газетної чи радіоінформації. Минає. Так і мало бути за логікою розвитку
цивілізації, але для нинішньої України це правило виступає на передній план як
умова ефективності змін.
Врешті все залежить від розуміння кожним цієї обставини. Можна не
прийти на виборчу дільницю і нехай будь-хто (або ніхто) виражає волю
мешканців твого округу в представницькому органі. Можна відмовитись від
ініціативи при розробці, скажімо, альтернативного проекту приватизації і
віддати підприємство, разом з колективом, на поталу ділку, що зумів знайти
собі подібних в органі приватизації. Можна не помічати, що в місцевому
кінотеатрі відверта порнографія не вибуває з екрану. Та, що з'являється лише в
спеціальних кінотеатрах країн, де такі фільми продукуються з розрахунку «на
всякий товар...» Чи ж до лиця нам ("тобі" конкретно) постійно перебувати в
хаті, котра «скраю», або бути споживачем залежаного товару, від якого тхне
ницістю на кілька поколінь? Про останнє не говорити — кричати треба! Бо в
сьогоднішніх кіно- і відеозалах, через «спеціалізовані» канали телебачення
випускається на людей трутизна підлості, насильства, пророщується
отваринення людей. Нам і без того не вистачало духовності. Тепер же, навіть
без глибокого соціологічного аналізу можна пов'язати небувале зростання
злочинності з миготінням різних за розміром екранів. Під їх підсліпувате
блимання одні набивають кишені за крадену екранну продукцію, а більшість
глядачів, через них і українське суспільство, натужно лізе на дерево первісного
дикунства.
Знову ж таки, матеріальне і духовне спостерігається у взаємності.
Прогресивна вона чи ні залежить від інтересу, покладеного в її основу. Бо
зведений на бюджетні кошти плавальний басейн сприяє гармонійному
розвитку людей і опосередковано демонструє наміри держави. Той же басейн
має інше призначення, коли «підприємлива» людина, вступивши в контакт з не
менш «ініціативною» адміністрацією стадіону, демонструє негустим глядачам

дельфінів. Не вміючи сказати, вони волають про аморальність такої
метаморфози спортивної споруди, заодно протестуючи проти болю від
невдалого розчину «під морську воду».
Відчуття неприродного, спотвореного середовища теж підсилює
духовний дискомфорт. Десятки років виховуючись на культі друкованого
слова, ми гостро відчуваємо, коли в ньому переважає сіль неправди, або ж
(німо, на жаль) протестуємо проти змісту продукції, що заполонила прилавок.
Приблизно така ж реакція і на те, що й сам прилавок уособлює наше фальшиве
оточення. Через порожні очі «бізнесменів», чатуючих за прилавками, ми
доторкаємося до бридкого павутиння злодійства, відраза від нього рикошетує і
на книжку. Вона з вінця духовності набуває якостей речового доказу
злодійства.
Безперечно, суспільство мусить своєрідно себе перетворити,
перебороти деякі стереотипи. Це і складно, і часом прикро. Бо несприйняття
спекуляції, меркантильності, жебрацтва набуло у багатьох вже генетичних
ознак. І, треба визнати, не таких уже й поганих. Позбутися їх нелегко, хоч
дійсність і «допомагає». Київські переходи, вокзали, паперті церков,
перетворені на «товчки» стадіони (ще один індикатор фальші) потужно
працюють на перетворення. Поміж людей поволі входить холод відчуження,
байдужості, егоїзму — рис, несумісних з українським менталітетом.
Зміна життєвого устрою не залишається безслідною для культури. А
коли ця зміна відбувається з прискоренням, відчутним навіть для одного
покоління, виникає незбіг в часі змін в матеріальній і духовній сфері.
Виявляється, що духовна сфера консервативніша, вона відстає від
матеріальної. Але це консервативність зі знаком «плюс», вона не дає
розірватися періодам розвитку суспільства, творить традицію, зберігає
національні ознаки.
Так, зустрівши в автобіографічних спогадах моєї землячки Докії
Гуменної окремі вирази, прислів'я, співанки, діалекти, дивуєшся їх тотожності
чутим від матері в ранньому дитинстві. Ніби й не від'їздила письменниця за
океан, ніби не розділяло нас чотири десятки років — продовження попередніх,
уже не наших, десятків і сотень. У весільних частівках, сюжетах свят, побуті
взагалі притягують здоровий традиціоналізм, усталеність і доцільність буття.
Цікавий конгломерат древніх вірувань і християнства лягає на селянський
раціоналізм, на його єдність з природою. Тепер лише заздрість може викликати
віра людини в те, що вона живе за природою визначеним порядком,

підкоряючись йому, не збираючись зриватися з місця, виштовхувати зі свого
гнізда нащадків.
Водночас згадане відставання мусить бути певною мірою
оптимальним, щоб не привести до бездуховності. Тобто два компоненти —
матеріальний і духовний — повинні розвиватися узгоджено.
Шкода, що не завжди виходить саме так. Індустріалізація економіки
підштовхнула міграційні процеси. Вони самі по собі складні, але складні їх
наслідки у своїх витоках, найперше у селі. Хоча «найперше» можна і не
вживати, бо всі глибинні зміни у виробництві, демографії, суспільній моралі
тощо беруть свій початок з села. Після того як місто в економіці і культурі
набирає вирішального значення (критерії і наслідки цього переходу, наскільки
відомо, залишаються не дослідженими), сільське начало відіграє роль
своєрідного еталона духовності, пронизуючи серцевину кількісних змін,
ведучи їх до нової якості. Діалектичний скачок у нову якість відбудеться ще не
скоро, потрібно зрівняти місто і село хоч би за привабливістю для проживання.
Пропагована довгий час теза про рівність умов життя в місті і селі як етап до
вищої якості суспільства сприймалася занадто буквально і зводилася до досить
примітивних ознак. Насправді, ці умови не зрівняються ніколи. Того і прагнути
не слід. Рівність може бути лише у рівних можливостях задовольнити
матеріальні і духовні інтереси сільського і міського населення. А це ніяк не
означає рівності умов праці та побуту.
Щодо зумовлених економікою і політикою демографічних процесів, то
вже після Вітчизняної війти можна було спостерігати кілька хвиль міграції.
Спочатку сільське населення здіймалось на об'єкти відбудови, освоєння шахт,
Приморського краю, потім цілини. Мало хто повертався в рідні місця. Та й
здіймалися в основному ті, яким злигодні не давали зачепитися в рідному краї,
тож повертатись їм не було до чого. Масові «вербовки» ставали поштовхом,
прикладом для тих, хто вагався. В кінці 50-х — на початку 60-х відбувся приток
населення у міста, не пов'язаний з післявоєнними причинами. Це був період,
коли увага розвитку міст, як і раніше, за рахунок села, була державною
політикою. Люди мали надію одержати, хай і неякісне — «хрущоби», та все ж
власне житло, мали змогу одержати роботу з оплатою, достатньою для того,
щоб прожити. Прожити краще, ніж у селі.
В цей період виникла проблема урбанізації, помітно змінився середній
типаж мешканця великого міста. «Корінні» розчинилися в масі прибулих, для
котрих живим залишився зв'язок з селом, землею, господарством. Ця частина

населення створила і своєрідний сурогат культури, відірваної від природної
основи і так само віддаленої від зразків культури класичної.
Приблизно до середини 7 0-х завершилася зміна населення в малих
містах, особливо райцентрах. Вони стали місцем проживання переважно
сільського населення. Здавалось би, джерело духовності мало б набрати
потужності, пропорційно зростанню поняття «село». Але так не сталося, бо
село — не певна кількість людей, вихованих на традиціях специфічної праці,
побуту, моралі. Це унікальний соціум, де долі людей переплетені з
діда-прадіда, де, до речі, всі і до всіх вітаються, де спільно живуть. Місто має
іншу систему взаємин, котра враховує місце роботи, соціальний стан, особисті
уподобання. Причому загальної спільності ці взаємини не створюють. В тому
особливість сучасного міста, де при зростаючому скупченні людей зростає і їх
відокремленість. Телебачення іще загострило це протиріччя, поєднавши в собі
на перший погляд протилежні якості: інтегратора (щодо суспільства) і
дезинтегратора (щодо структур суспільства).
Новий рівень культури, потенціал якого несуть в собі наші сучасники,
напевне, з'явиться тоді, коли їх сили звільнятимуться від прозаїчних клопотів
виживання. І станеться це одночасно в місті і в селі.
Звичайно, згадана умова не єдина. В усякому разі вона не абсолютна.
Зводити все до матеріальної основи буття — вульгарно. Адже становлення
духовності нашого народу зростало особливо стрімко в часи випробувань, коли
матеріальна основа, достаток поступалися нинішнім. Спрощене розуміння ролі
матеріального знецінює до того ж інтелектуальну роботу людської спільності,
котра не припиняється ніколи, маючи власну, відносно незалежну логіку
циклічності.
Благодатною здається також ідея духовної республіки в трактуванні
Олеся Бердника. Можливо, не всі його погляди незаперечні, але викликає
повагу намір духовної соборності, коли історія не використовується для
зведення рахунків, коли відстоюється терпимість між ідеями, між системами
світосприймання, коли пропонується спробувати з «чистого листа» писати
подальшу історію України. Єдиної для всіх: лівих і правих, консерваторів і
радикалів, віруючих і атеїстів... Тобто мова йде про доброзичливе духовне
середовище для всього народу, яким він є. Для проведення його через духовну
єдність до спільного собору, де не буде ворогування ідей, партій, груп,
конфесій, де, за Конфуцієм, «розквітнуть усі квіти». Саме так сприймаються
наміри провідника

УДР.
Чи можна сьогодні сподіватись на припинення помітної деградації
суспільства, прискорений поступ до гідної його культури? Чи є для того
спільна для всіх справа, котра б стала і випробуванням, і метою, задля
досягнення якої можна було б згуртувати народ? Так, є.
Одні вважають цією справою побудову української державності. Інші,
не відкидаючи значення державності, найважливішим засобом для того, а тому
вже і самодостатньою справою вважають культивування національної (не
націоналістичної) ідеї, взявши її за основу ідейно-політичної доктрини
держави.
Обидві проблеми важливі. Інша справа, чи їх подолання може стати
об'єднуючим фактором для широкої громадськості, бо без такого об'єднання
про успіх говорити не варто. Ствердно на це запитання відповісти важко.
Вважаю, проте, що на перший план має виступити соціальний фактор,
згуртування людей на побудову справедливого суспільства, в якому кожен
індивід зможе вільно реалізувати свій потенціал.
Обґрунтовувати потребу найточнішого вибору орієнтирів не варто. Це
тема суто політична і для іншої розмови. Проте вибір відбувається. Він має
цілий ряд складових, що уже стали предметом практичних дій держави,
політичних груп, громадських об'єднань. Варто було б зупинитися на них,
торкаючись найперше помилок, котрі ще не зовсім чітко проступають на
поверхні суспільного життя, але згодом можуть набути в ньому вирішальної
ролі, стати перешкодою для культурного поступу теж.
Ми будуємо власну державу. В нинішніх межах вона не існувала
ніколи. Та й у меншому обширі ми знаємо лише фрагменти державності, котра
випручалася постійно з обіймів близьких і далеких сусідів. Так було. Не
враховуючи цього, вимагати від співвітчизників і від громадян інших держав
ставлення до України, до українця такого ж, як, скажімо, до Італії чи італійця,
несерйозно. Ми ще повинні стати. Стати державою з розвинутим громадським
суспільством, в якому достойно почуватиметься кожна людина. Державою, що
представлятиме інтерес для інших, інтерес рівного партнера.
Так не станеться в один момент. Мусить пройти чималий період змін.
Нервувати, а тим більше дратуватися з приводу невизнання в міжнародному
загалі не варто. Це ми самі собі здаємося унікальними, але ж всі держави і

народи по-своєму унікальні. Відмінність полягає в тому, наскільки вдається їм
самовизначатися як суспільствам, де їх представники, окремі громадяни гідно
себе почувають, переймаючи на себе відбиток власної держави.
З боку окремої людини таке почування теж має свою інерцію, між
іншим, як і ставлення однієї держави до іншої. Не варто підозрювати когось у
недостатньому патріотизмі тільки тому, що в ньому зберігається ностальгія за
минулим. Було б дивно, якби було інакше. Ми жили у справді великій державі.
Світ з нею рахувався, поважав, а не лише боявся, як дехто тепер пояснює. Ії
вплив на міжнародну спільність, на зміну соціальних функцій держав був
визначальним. Гордість від того, почуття радянського патріотизму було
природним станом для незліченної кількості людей. Те почуття рухало
ударництво в 30-х роках, кликало до самопожертви в роки Вітчизняної війни і
відбудови, піднімало цілину і Космос. Піднімало і народ, об'єднувало його,
ріднило. Воно компенсувало брак достатку, певним чином навіть особистої
свободи.
Зовнішнім проявом такого стану були поезія і пісні років війни, цілини,
підкорення Космосу. Причетність до того часу вкарбовується у свідомість
людей, а нинішня бездуховність травмує їх душі, викликає протест. Хіба ж
можна з чимось порівняти відчуття мільйонів людей, коли Москва зустрічала
першого космонавта? Хіба ж можна докоряти свідкові тих хвилин за те, що
вони і досі живуть у ньому дотиком до світлого, величного, справжнього?
Нинішнім поколінням України не вистачає об'єднуючої ідеї. Ідея
державності, певна річ, висока, проте вона поволі проникає на рівень буденного
сприйняття і тому здається багатьом абстрактною. Окрім того, опанування нею
мас стримується привнесенням у суспільну свідомість елементів національного
егоїзму, перекручень історії, соціального реваншу, використання політичних
засобів для зведення особистих рахунків. Це доволі тривожні обставини, за
певних умов вони можуть нанівець звести зусилля «державників», підірвати
віру у щирість їх намірів.
Прагматичність нинішнього історизму настільки очевидна, наскільки
прив'язана до потреб певних політичних кіл, що заслуговує осуду навіть у
людей, котрі історією цікавляться вряди-годи. Простежується прямолінійність
пояснень історичних процесів, хоч вони такими ніколи не бувають.
Найхарактернішою у цьому відношенні здається лінія розвитку Мазепа —
Центральна Рада — Акт незалежності. Між другою і третьою ланкою ретельно

ще втрамбовується епізод ОУН-УПА, але він настільки історично та морально
кострубатий, що загрожує розвалити всю конструкцію.
Є кілька, здається, причин такого спрямлення історії. Однією з них
грішать більшість політиків різних часів. Вона полягає в потребі довести
об'єктивність нинішнього процесу, його глибоке коріння. Чим глибше
докопуєшся до подій, вектори яких збігаються з діями нинішніх політиків, тим
легше на себе спроектувати тінь історичності, велич попередніх державних
мужів. Якщо при цьому трапляються масштабні часові розриви, їх можна
замовчати, якщо не в «потрібному» напрямі повороти, підлаштувати їх,
підштукатурити, підфарбувати. Дивись, і виникає пряма і зрозуміла дорога, тим
паче професійно історією цікавиться мало хто, а хто хотів би щось заперечити,
тому (виходячи з «революційної доцільності» — прийом теж не новий) можна і
рота закрити, принаймні зробити його «ворогом народу».
Не випадково ж глибше за козацьку республіку сучасні нестори
розвідки не ведуть. Там так багато векторів розвитку, — гляди ще заплутаєшся.
Не зовсім зручного Богдана, шкода, не можна обійти. Занадто відома постать.
Що був він найвидатнішим патріотом України, сумніву не викликає. Шкода, не
мав сьогоднішніх порадників. Вони б йому шведську руку приблизили, і
турецьким покровительством ощасливили б, і-зміст переяславської угоди
підкорегували б. А що вже переконали б у перевагах унії, жодного сумніву!
Він, може, так само, як і теперішні його «наставники» — гетьмани з
дерев'яними шаблями, сприймав уніатство. То вже його Кобзар «спотворив»
разом з Гонтою в Умані.
«...Ворогами обдерта з плодів усіх гарних,
І своїми побита з амбіцій примарних.
Переділена, повна вона ворожнечі —
Загорілася з жару від власної печі!.."
(Сучасна лексика у поемі не випадкова, це переклад. Доречно було б
нагадати декому з теперішніх захисників мови, що учасник козацьких походів
писав польською. Що поряд з нею у вжитку була латинь. Що беззастережне
значення мови, турбота про її збереження і розквіт не заперечують первинності
того, хто і що пише або говорить).

Так відверто писав про Україну через два десятки літ після визвольних
змагань під проводом Богдана Хмельницького О. Бучинський-Яскольд. Писав
про захист Чигирина і всієї України від страшної турецької навали, де як і
багато разів раніше і пізніше, поруч з козаками стояли і російські загони. Коли
знову чи не головною причиною бід України ставали роздори між її власними
владолюбцями! Досить було б проаналізувати взаємини Мазепи і Паія, шляхи
Дорошенка чи Ю. Хмельницького.
Подібне ми зустрінемо ще не раз в нашій історії, озирнувшись і на
сімдесят літ тому, і на кілька днів. Все залежить від того, навіщо ми
озираємось: чи для того, щоб у нинішному політичному протистоянні
скористатися ще й історичною довбнею, чи щоб затямити уроки історії, аби
вкотре не робити помилок. А ще пам'ятати, що ми самі теж пишемо історію,
благі чи неблагі наші справи в ній залишаться, і лише час дасть їм належну
оцінку.
Схоже, проте, що не тільки потреба спрямлення історії пояснює таку
увагу до згаданих уже її етапів та окремих історичних осіб. Вони різні за
величиною і різною мірою, по-своєму кожен, відстоювали ідею української
державності, тому і залишилися в нашому довго замовчуваному літописі. Та є
дві обставини, що ставлять їх в один ряд до вжитку нинішніми політиками.
Перша — та, що і Мазепа, і Петлюра, і, скажімо, Бандера були в
певному розумінні (знову ж таки різною мірою) колаборантами. При всій
повазі до їхніх намірів, метод їх втілення в народі особливою повагою не
користується. Так було завжди і з часом ставлення не змінилося. Очевидно,
багатьом з нинішніх політиків вигідно затулятись маскою згаданих діячів з
огляду на вже зроблене і на те, що передбачається. Хочеться морально
виправдати відступництво колишнє, щоб люди не згадували зрадництво нинішнє. Зрадництво найперше самого себе. Особливо якщо воно позначено
слідами своєї недавньої позиції: віршами, статтями, фіксованими промовами
тощо. Отож, як вчить «приручена» історія, колаборанство було мало не
обов'язковою нормою борців за незалежність України і тому не варто в чомусь
підозрювати ім'ярек. Він в такий спосіб ховався від переслідування, готуючись
при нагоді з усією силою, звичайно, вступитись за те, за що нібито і раніше
стояв.
Чому ж тоді з обойми діячів випадає відомий Юрко Хмельницький,
котрий у 1677 році разом з турками ходив на Чигирин? Адже всі складові для
його канонізації є. Особливо ж часто обстоювана теперішніми «наставниками»

давніх державників умова — спільність дій з неблизькими сусідами, котрі не
можуть довго втриматися в Україні. Шведи, німці... турки теж підходять під цю
умову.
А випадає він тому, що в згаданому раніше ряді всі його персонажі
найактивніше боролися проти Росії. Це і є друга обставина, що пояснює увагу
до історичних персонажів з боку тих, хто формує тепер зовнішньополітичну
доктрину України і збирається її формувати в майбутньому. В такий спосіб
готується фундамент наступних політичних поворотів, в яких прихована
загроза розколу слов'янства з багатьма нікчемно прогнозованими наслідками.
Історична достовірність, безперечно, важлива умова для формування
сучасного культурного середовища. Але вона — лише частка його. Більший
вплив мають поточні події з культурного життя, діяльність сучасних
інтелігентів. їхня роль в теперішній час зростає незрівнянно ще й тому, що
багато з них безпосередньо займаються політикою і тим самим своєрідно
забарвлюють її, надаючи політичному процесу контрастності.
Для початку становлення громадянського суспільства це явище
закономірне. Згодом, коли багатопартійність стане на ноги, коли професійний
парламент вбере найкраще підготовлених юристів, економістів, соціологів для
чорнової законотворчої роботи і позбудеться функцій щоденної політичної
сцени, в ньому буде значно менше різного рівня майстрів слова, пера,
представників науки. Але до того ще треба дожити. Та чи зможуть інститути
громадського суспільства діяти цивілізовано, залежить і від нинішніх
політиків-любителів, найперше з числа творчої інтелігенції. Іншими словами,
перед ними постає відповідальність за створення такого суспільства.
Відповідальність, треба сказати, для багатьох просто непосильна.
Треба зважати на деякі особливості участі інтелігенції в політичному
процесі. З одного боку, її прихід в активну політику — явище природне. І
розуміння потреби змін, і тонше відчуття ситуації, і вміння передати її в
докінченій формі на трибуні, мітингу, перед телекамерою, в газетній полосі
скоріше відкриває гуманітаріям двері в політику, ніж представникам інших
верств суспільства. З другого боку, можливість проявити себе, довести свій
потенціал, утвердилися серед оточення (чи хоч в своїх очах) кличе інтелігентів
до активної політичної діяльності. Наскільки співвідносяться ці два фактори —
окрема розмова. Суб'єктивне враження таке, що загалом не найкраща частина
творчої інтелігенції іде в політику, хоч би тому, що справжній талант знаходить

себе в головному покликанні і, реалізуючи його, так само доходить до широкої
аудиторії, Не жертвуючи при тому своїм високим призначенням.
Одначе ще раз відзначимо суб'єктивність, а тому і недостатню
коректність такої оцінки. Важливіше, напевне, торкнутися міри
відповідальності інтелігентів за розвиток політичної ситуації. Бо в перехідний
періоді їх позиція в політиці найшвидше «закорочується» на маси, отже, стає
рушійною силою. В цьому напрямі фактів для аналізу вистачає, щоб зробити
обгрунтоване застереження: товариші, панове, колеги! Будьте обережнішими у
своїх словах і вчинках, не зашкодьте справі!
Можна було б назвати прізвища відомих людей в Прибалтиці, Молдові,
Закавказзі, Середній Азії, Росії та Україні, так само, як і в сусідів колишнього
Союзу PCP, котрі, розігнавши колісницю політики і побачивши згодом її
немилосердну для народу сутність, намагаються вийти з політичної гри. І
виходять. Тим часом, за горезвісним висловом, «процес пішов». Ллється кров,
сотні тисяч біженців шукають притулку. Страждають люди, завдається непоправна шкода власне культурі. Такий розвиток подій не має виправдання. Його
винуватці судитимуться не лише Космосом, як інколи висловлюється Б,
Олійник, а, не виключено, що й звичайним судом першої інстанції. Це треба
було б пам'ятати кожному, хто береться до політики.
Коли безчинства сучасних українських націонал-фашистів викликають
запитання до активістів-зачинателів Руху, вони відхрещуються, мовляв, то
інша сила, з якою вони не мають нічого спільного. Зручна, певно, позиція. Але
нечесна і не надійна. Бо викрутитися не вдасться. Адже фашизм, лише під
іншою личиною, висиджувався саме в Русі. Пригадується, на мітингу на
центральному стадіоні Києва восени 1989 року Володимир Яворівський
пояснював позицію керівництва Руху приблизно так: «У нас різні, всякі люди.
Які прийшли, такі і є, бо в нас і суспільство таке...»
Це правда, суспільство «таке», але декілька років тому, до діяльності
Руху, гасло «Україна для українців!» не прозвучало б і в маренні будь-кого з
ініціаторів політичного об'єднання. А тепер його проголошує навіть керівник
кадрової служби в Збройних Силах України. Тепер стали не маренням, а
реальністю напіввійськові неконституційні формування — близнюки «варти
Руху». То хто ж за це все відповідає, шановні Володимире Олександровичу,
Іване Федоровичу, Дмитре Васильовичу і прочая?.. Ви!

Особлива небезпека помилкових, або і продуманих, дій в політиці
чатує на молодь. Треба визнати, що суспільне життя в Україні надміру
політизоване. І хоч попередня система виробила в молодіжному середовищі
захисний імунітет до політики, його стійкості не вистачає. Це особливо помітно
під впливом буденних реальностей, котрі і викликають індивідуальні та
узагальнюючі оцінки, та під впливом тих сил, що згадані оцінки інтерпретують,
а настрої використовують залежно від своїх політичних інтересів.
За приклад згодились би київські молодіжні акції у жовтні 90-го та
92-го років. Особливо нинішньої осені помітно, як максималізм молодих людей
використовується для задоволення амбіцій претендентів на політичне
лідерство в молодіжному середовищі і не лише в ньому.
Підштовхнуті, здириговані провокації стали втіленням недозрілості
деяких політичних процесів, спроби окремих політичних угруповань та їх
лідерів спертися на загалом несформований молодіжний рух. Вкотре виявилося
намагання витягти каштани з вогню чужими руками та ще й тоді, коли дотліває
вогнище, запалене з іншого приводу.
Подібні явища бачимо в робітничому, профспілковому, жіночому русі,
навіть при вирішенні кримсько-татарської проблеми. Невдоволених своїм
становище людей штовхають на протистояння (і чим з тяжчими наслідками —
тим краще) не для зміни їхнього становища, а для утвердження лідерства
окремих людей або політизованих груп. Разом все це створює атмосферу
двозначності, нещирості, а стосовно постраждалих це просто підло.
Жаль, ніхто не прогнозує післядію подібного протистояння, її впливу
на суспільну мораль. Зневага до закону, до структур влади роз'їдає не лише
основи слабкої ще державності, вона калічить стосунки між людьми,
привносить в них злостивість, нетерпіння, хамство. Це закономірні наслідки
спотворення високої ідеї корисливістю амбіційних людей, не гідних тієї
висоти.
Спостерігається повсюдна переполітизація суспільства. Вона
визначилася нарешті організаційно створенням блоку антисоціалітичних сил,
тим і приреченого на втілення реакційності. Вищість принципу соціальної
справедливості — основи соціалістичної ідеї над спробами довести
перспективніть задоволення приватного інтересу незаперечна. Ідея відчутно
втратила свою привабливість багаторічною практикою однобокої реалізації,
від трагедій і злочинств, але суть її від того не змінилася. Можна виступати

проти сталінського розуміння соціалізму, проти практики і наслідків застою,
але безглуздо виступати проти ідеї взагалі, проти того, що в усьому світі
пробивається новими і новими паростками.
Поволі визначається характерна для політичного протистояння деталь.
Попередня система спрощенно сприйнятого і в такий же спосіб реалізованого
соціалістичного вибору вимагала в своїх ланках функціонерів обмеженого
творчого потенціалу. Вона, власне, робила їх такими, хоч відбирала собі часто
талановитих від природи людей, здатних на пошук і втілення нових ідей. Все ж
типовим виконавцем системи була людина середня, в механізмах системи
вона була зручною, бюрократично універсальною. «Середняцтво» продукувало
і таку ж ідеологію, достатніми контраргументами якій стали побутового рівня
факти і фактики. Вони так само не вимагають розумового напруження, а
значить, і не потребують людей, здатних на таке напруження. Нова, вірніше,
оновлена сірятина користується пережованою давним-давно аргументацією,
виставляє як «ноу-хау» безперспективні ідеї: «вільний» ринок, вищість
національного, пріоритет державності тощо і так само бездарно намагається їх
здійснити. Оскільки ж ці ідеї з арсеналу пройденого, зі сліду, залишеного
спіраллю розитку цивілізації, то їх нав'язування загрожує деградацією
українського суспільства. І це справді серйозна небезпека.
Прояви такої небезпеки бачимо в нашому шкільництві. Здавалось би,
благородство національного оновлення школи не повинно викликати сумніву.
Одягнуте на лаштунки, хай навіть матеріально слабкі, системи освіти, воно б
привнесло в шкільництво потрібний національний колорит, сприяло б
вихованню молодих громадян. Одначе сірість войовнича, вона потребує
радикалізму, тим самим утвердження. І ось уже в проекті реформи народної
освіти попередня система нівечиться, замість загальної сердньої освіти, до того
ж безплатної, пропонується сурогат прагматизму, незавершеності, замішаний
на паростках націоналізму.
В той час, коли американці намагаються запровадити нашу систему
освіти, наші «середняки» хочуть скопіювати те, що потребує вдосконалення.
Воістину, «в сусіда... тин вищий». Ніби винна система, що користувалася
розробками Макаренка, Крупської, Сухомлинського, Добре, вони були
комуністами, але Ушинський ним не був. Якщо метод об'єктивний, він мусить
бути поза політикою. Система освіти повинна мати національні особливості,
але національною взагалі бути не може. Словосполучення «національна

школа», «українська юстиція» (витвір останніх днів) так само малозмістовні, як
і «соціалістичний реалізм» тощо.
Переполітизація освіти винесла на мілину, штучно зробила непотрібом
перлини української сучасної літератури, зокрема творчість Олеся Гончара.
Спекулювання його іменем, дезинформація поважного митця і зіштовхування
його на радикальні кроки зробило свою чорну справу. Гончар-політик
перекреслює Гончара-письменника. Політичні коньюнктурники задля
ідеологічного і політичного реваншу убивають правду. Адже «Прапороносці»
писані під диктовку серця, це відчувається кожним підлітком. Скільки творів у
школі вивчалося по «Хрестоматіях», а «Прапороносцями» старшокласники
зачитувалися. «Вина» ж цього твору лише в тому, що прапор був червоний.
Але ж був! І єдність народів, і вірність коханню, і приклад комуністів, і людське
благородство були правдою, на якій виховані принаймні два покоління. Чи є
розум у тих, хто розкидається такими скарбами?
До палітри культурного життя України долучається все більше
релігійних фарб. Наші земляки ніколи не відзначалися надмірною побожністю.
До церковного обряду, як і до всіх сторін свого побуту, ставлення у них було
трохи іронічне. Навчені за століття бідування надіятися на себе, а не на Бога,
вони ставилися і до нього як до особи, в котрої вистачає клопотів за весь світ, і
старались не обридати йому своїми жалями.
Тому дивною здається релігійна войовничість деяких конфесій при
утвердженні серед пастви. Хоч дивного тут мало. Віруючими керують пастирі,
а пастирями — політики. Бог же — як прапор. Коли ж лик його однаковий на
прапорах ворогуючих сторін, помічаєш, що натхненникам боротьби потрібен
не прапор, а його древко: поважче, міцніше, гостріше. На межах інтересів
конфесій проступає кров, замість любові народжується ненависть. У неї
колосальна здатність проникнення і тому те, що формується сьогодні в
релігійному середовищі, може мати і далекі трагічні наслідки, і принести
відтінок трутизни в сьогоднішній світ духовності.
Проголошене гасло «Одна держава — одна церква» відстоює примат
державності і вже тому обмежує свободу. Свободу совісті в даному разі, Отже,
це гасло реакційне. Його автори до того ж прекрасно розуміють міфічність
проголошеного завдання. Але стосується воно доволі прагматичної справи —
витіснення з терену України впливу московського патріархату. Причому
потрібне витіснення не як результат (він фактично є), а як процес, залежний
від політики. Тому й ведеться пошук високих пастирів, здатних до такої

залежності, а якщо при цьому долучається ще й частка конформізму, то це
навіть краще — міцнішим буде зв'язок.
Нині в Україні політики з числа вчорашніх войовничих атеїстів
керують церквою. Для того, щоб вона завтра впливала на політику.
Закладаються підвалини схрещення держави і релігії, де уніатство має бути
скріплюючим розчином. Проти такого схрещення у нас віками виступала
влада, боролось населення, і напевне воно не приживеться. Шкода тільки того,
що в цій справі так багато понівечиться душ, так багато разчарувань чекає
справді віруючих, котрим відкриються очі і на меркантильність окремих
церковників, і не зовсім чисті сліди від рук політиків.
Найбільша, здається, загроза для громадського спокою, а відтак і для
культури чатує з боку справжніх або інспірованих протиріч, що виникають на
національному грунті. Не хотілося б з цього приводу ставати по один бік
барикади (словесної поки що,, в добрий час сказати), та в державі з
переважаючим за чисельністю корінним населенням за певних обставин
найперше проростає небезпека, так би мовити, корінного націоналізму.
Розмірковуючи абстрактно, ця проблема не набирає поки що трагічної
гостроти, такої, як у наших сусідів, напевне тому, що національний склад
населення наближається до тих недосліджених іще пропорцій за чисельністю і
розміщенням, котрі можна вважати оптимальними. Котрі і стримують
протистояння, роблять абсурдними намагання мати територію «чистою»,
одномовною, а народ,, за висловом однієї екзальтованої тітоньки, «національно
натхненним». Тобто не менше, або і більше, ніж державна політика чи
діяльність окремих політичних сил, спрацьовує інстинкт самозбереження,
помножений на досвід власний і сусідський.
Цей досвід вчить, що в національній справі, як у будь-якій іншій,
педалювання на одній її стороні веде до зворотного результату. Що головною
умовою національного відродження України, розвитку українства стає
громадський спокій, повага до всіх етносів, які проживають в її межах. Решта
варіантів замішані на крові і тому неприйнятні.
Було б дивно, щоб того не знали «героїзатори» ОУН-УПА. Не будемо
торкатися діяльності УПА. Створена Верховною Радою комісія мусить уважно
розібратися з її операціями, спираючись на вітчизняні і зарубіжні архівні
матеріали, мемуари, свідчення очевидців. Справа то складна і важлива. Ясно
тільки, що при її розгляді не вдасться, як цього дехто бажає, роз'єднати
абревіатуру ОУН- УПА. Тобто явище ми маємо розглядати в цілості, а долі

його творців та учасників — індивідуально. Можливо, тоді з метою
громадянського примирення вдасться результати розслідування вкласти в
формулу «треба простити, виправдати — ні».
Надмірна активність ініціаторів глорифікації діяльності ОУН якраз і
пояснюється бажанням «в темпі» проскочити повз цю формулу, а заодно
виправдати і нинішні наміри націоналістів. Робиться це настільки примітивно,
що навіть члени ОУН з розкиданої по світу діаспори чудуються на наше
невігластво. Бо ця організація була складнішою, ніж її показують нинішні
«святителі», кононізуючи і беручи за взірець для теперішнього вжитку
найбільш радикальне, найбільш терористичне, найбільш забруднене співпрацею з фашистами бандерівське крило організації.
Керівники України роблять помилку з далекими наслідками,
допускаючи вплетення націоналізму в канву державної національної політики.
Вже тепер, ще тільки в окремих її проявах, вона наштовхується на спротив.
Можна б звернути це на консервативність російськомовного населення в
Донецькому та південному регіонах, де і народжуються ініціативи
протилежного змісту. Однак проблема тут глибша, вона зумовлюється
поспішністю, дивною нетерплячкою, так, ніби автори державної політики
почуваються випадковими, тимчасовими людьми в структурах влади і намагаються встигнути забити і свій кілок у царину культури. Нізвідки з'явилося в
телебесідах слово «пан», посипалися в лексиці полонізми, інші діалектизми,
змінюються норми української мови в цілому ряді видань, Схоже, автори змін
запобігливо хочуть довести, що і вони теж на передовій «боротьби» за
українську культуру.
, І скільки в тому поспіху нещирості, підкупності, а тому і злостивості!
Вже мало не обов'язковою стала монополія на любов до України. Тільки одні
можуть любити, іншим — зась! Тільки одні можуть тлумачити її історію,
символіку, мову, традиції, Кобзаря, революції, іншим забороняється. І чим
нікчемніша, продажніша людина, тим вищим «стилем» висловлюється про
Україну. Вона і «мати», і «ненька», і «єдина», і... настільки його, що вже мало
не власна, а більше нічия.
«Ревнителями» щирості любові забувається, що то найпотаємніше,
інтимне почуття, яке гріх виставляти напоказ. А якщо і виставляти, то на рівні
такої щемливої правди, як у Сосюри чи Симоненка, котра поглинає навіть
авторську особистість, ніби розплавлюючи її в собі.

Треба пам'ятати, що національне відродження — не одноденний
маскарад з приклеєними оселедцями і позиченими шароварами. Вони теж
потрібні в тій мірі, як в Шотландії чоловічі спіднички чи кімоно в Японії. Але
суть відродження полягає в іншій якості життя, радикальних змінах в його
матеріальній основі. Зробити передовим виробництво, збагатити його
інтелектуально, створити умови для вивільнення людини з кругообігу
буденних, прагматичних клопотів для роботи над собою, для виховання дітей...
Всього цього досягти наскоком не вдасться, це напрям дій на багато років. За
таких умов опанування мовою, гордість від причетності до нетлінних вершин
національної культури, участь кожного у її творенні стане життєвою потребою
людей. А перейменування вулиць, стягування пам'ятників, вилучення з
бібліотек мемуарної літератури, — це все погано замасковане дикунство,
результатом якого дикунство і буде. Якщо ми засуджуємо подібне в минулому,
то невже у «ас не вистачає глузду стати вище над зоологічною потребою звести
рахунки?
Пора всім: державним структурам, політичним партіям, громадським
організаціям, рядовим колективам, всьому населенню України братися до
буденної тривалої праці, спираючись на власні можливості, розуміючи потребу
прорватися до кращої долі.
Вона в наших руках, І лише в них.

УРОКИ ІСТОРІЇ ТА ПОГАНІ
УЧНІ

ПРО АНИКРИЗОВІ ЗАХОДИ УРЯДУ Л.Д. КУЧМИ
(Виступ на сесії ВР України, 18 листопада 1992)
Ми прослухали аналіз відвертий і, схоже, чесний. Проте є в його подачі
і в обговоренні два недобрі відтінки, Перший — ніби спроба перекласти вину
на попередників. А вони ті ж, що й були. Бо з цієї номенклатурної кастрюлі
жоден вареник не випав. А звідси і другий відтінок. Ніби біди наші від господа
Бога. Але це ж не так. Бог — ось він, в залі і в ложах. Тут його апостоли, навіть
з бородами.
Шляхом реалізації закону про підприємство і підприємництво, блоку
приватизаційних законів та інших ми привнесли хаос в еконіміку, пустили
злодія в хату, а тепер кричимо «Рятуйте!»
Все це — наслідок того, що ми політичною кон'юнктурою, демагогією
зруйнували систему управління виборництвом.
Пригадується, як протягом минулого року теперішній перший
віце-прем'єр Ігор Рафаїлович переконував усіх нас і народ у тому, що дасть нам
змогу мати в мільярд разів більшу ефективність управління. Рік уже маємо таку
змогу. Хай не в мільярд разів, хай на 0,1%. Де ж та ефективність?
Бо Ігор Рафаїлович та інші не врахували, що ефективність можлива за
суворої системи державного управління, а не за анархії, яку ми запроваджуємо
законодавством, суцільною приватизацією, блюзнірською для перехідного
кризового періоду тезою «дозволено все, що не заборонено законом».
В цьому відношенні наміри Кабінету Міністрів досягти стабільності
прискоренням приватизації (в умовах інфляції, знецінення основних засобів,
спотворення валютного курсу) не витримують критики. Це заходи з реформи, а
не стабілізація. Нам же потрібно зібрати докупи те, що надбано попередніми
поколіннями. До реформи — через стабілізацію, лише цей принцип може мати
право на життя.
А досягти стабілізації можна лише державними важелями. Інших не
існує, не даваймо дурити себе байками про інші варіанти. Вони перевірені
світовою практикою.
Те, що стосується посилення держаного впливу і про що багато
говорив Леонід Данилович, викладено в антикризовій програмі, переданій

Президенту, Кабінету Міністрів, Голові Верховної Ради півроку тому. Чому ж
вона ігнорується, чому лише сьогодні її підходи проглядаються в деяких
намірах уряду? А тому, що там написано: партія СОЦІАЛІСТИЧНА. Он що
відлякує колишніх комуністів, а не суть програми.
Це і є втручання політики в економіку. Це є основна причина занепаду.
Ми і сьогодні бачимо продовження цього втручання. І те, що банкрутство є
шлях до приватизації (ніби не держава сьогодні створює умови для
банкрутства), і педалювання земельної реформи у вузькому її розумінні (ніби
суть занепаду села в формі господарювання, а не в тому, що держава нищить
його цілеспрямовано і протягом багатьох років). Нам пора назавжди забути
горбачовську тезу про те, що село — пісок, куди вливалися мільярди. Ніхто і
нічого не вливав. Забиралися мільярди, а поверталися крихти. Це
продовжується і тепер. Земля, село — фундамент стабілізації. Не зрозуміємо
цього — нічого з намірів не вийде.
Про конкретні питання.
Леоніде Даниловичу!
1) Будьте уважні до пропозицій Ваших помічників. А їм теж треба
слідкувати, які їм підсовуються проекти. Скажімо, Віктор Михайлович
Пинзеник і Микола Іванович Сивульський вносять пропозиції про зміни в
Закон «Про державне мито». Суть така: не брати 30% суми переказів, що йдуть
з-за кордону, під виглядом сприяння надходженню валюти. Але ж хіба це ті
кошти, що стабілізують економіку? Це ті, що її руйнують! То нехай хоч крапля
з того потрапить до бюджету. І невже це найперша справа?
2) Я не проти будь-яких повноважень виконавчій владі. Але хотів би
знати, під що? Адже програми власне ще немає.
Тому в постанові треба писати не про повноваження «з окремих
питань», а кожен раз називати, які питання потрібно вирішувати виконавчій
владі.
Можна використати механізм термінових законів, які є у всьому світі.
Зокрема, в ст. 2 не можна в терміновий режим ставити питання
власності і земельної реформи. Давайте пропозиції і ми їх розглянемо так, як це
корисно для реформи.
3) Згоден щодо безпосередньої відповідальності Кабінету Міністрів
за економіку. Саме Кабінету Міністрів, а не всієї виконавчої влади.

І останнє. Крок до передачі повноважень (згоден з Ягоферовим) — це
крок до ліквідації Верховної Ради. Це збігається з намірами деяких наших
«сусанінців». Але вони забувають, що Іван Сусанін завів поляків у нетрі і
смерть там прийняв. А ми народ у тупик завели і хочемо вмити руки. Ні.
Давайте запровадимо такий режим роботи Верховної Ради, його структур, які б
забезпечили потреби виконавчої влади.
Відповідати разом!

ИДЕТ ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ ГРАБЕЖ НАРОДА
(Интервью «Киевским новостям», ноябрь 1992)
С Александром Морозом, народным депутатом Украины,
руководителем парламентского большинства в прошлом и лидером
Социалистической партии республики в настоящем, мы встретились в конце
ноября, за несколько дней до II съезда СПУ. Сгущались пронизанные первым
легким снегом киевские сумерки. У Александра Александровича был усталый,
несколько отрешенный вид человека, пытающегося не упустить ни одной из
существенных организационных деталей подготовки главного для партии
события года. Фраза: «Я дорого бы дал, чтобы добавить к суткам лишних пять
часов», — не казалась рисовкой. Я знал, что из сотен людей, работающих в не
слишком уютном здании на Банковой, чаще других, ночью, покидает его
Мороз...
— Признаюсь, Александр Александрович, меня удивило, что в
аналогичной ситуации, за считанные дни до съезда Руха, его сопредседатель
Вячеслав Чорновил отнюдь не ощущал себя в цейтноте, отправившись в
экзотический Тайвань, Вам часто приходилось в последнее время бывать за
границей?
— Увы... Несмотря на несколько весьма коротких рабочих поездок, по
отношению ко мне был бы вполне уместен старорежимный термин
«невыездной». Впрочем, я не злоупотреблял зарубежными вояжами и тогда,
когда возглавлял группу большинства. Отнюдь не потому, что не хотел
повидать мир к обзаведясь взаимополезными контактами. Большинство
подобных поездок осуществлялись за счет принимающей стороны. А
«сторона»,
как
правило,
интересовалась
не
моими
идейными
единомышленниками, а теми, кто способен был разрушить систему. Причем
быстро разрушить,
— Что вы можете сказать о своих отношениях с Президентом,
Председателем Верховного Совета?
— Я бы назвал эти отношения откровенными. Позиции Президента и
спикера известны, я знаю, что во многом они не совпадают с моей. Которой, в
свою очередь, не скрываю. Нам ясно, чего ожидать друг от друга.
— Учитывая, что не скрываете, не приходится ли ощущать давления
«сверху»?
— Меня меньше всего волнует отношение ко мне лично и той
политической силе, которую я представляю... Конечно, попытки что-то
замолчать, как-то унизить или отстранить от активной политической жизни

порой дают себе знать. Не всегда они исходят «сверху». Напротив, в
поведении, скажем Ивана Степановича в последнее время наблюдается
корректность, которой не было еще год назад. Что касается Президента, вернее,
его команды, стремление не подпускать нашу партию слишком близко к
средствам массовой информации просматривается достаточно прозрачно.
Свежий пример — отказ в трансляции торжественного собрания,
посвященного 75-й годовщине Великого Октября...
— Мотивы отказа?
— Передача, видите ли, могла довести общественное мнение до
конфронтационного накала, вызвать массовые протесты. Хотел бы знать:
протесты против чего? Того, что мы Роздали должное людям, честно
строившим нашу действительность? Как бы к ней ни относиться, эта
действительность была все же лучше того, что имеем сейчас.
— То, что мы имеем сейчас, с устрашающей убедительностью
очертил в докладе новый премьер. Один из депутатов — ваших политических
оппонентов — сравнил его выступление со взрывом бомбы, сравнение тотчас
подхватили газеты... Но, согласитесь, такого рода сравнения невольно
возбуждают сомнения в профессионализме парламентариев, которые,
оказывается, и не подозревали о распродаже Отечества оптом и в розницу.
— Не подозревали? Все, о чем говорил Леонид Данилович, к
сожалению, многим и давно известно. Возможно, информация до того просто
не звучала в столь обобщенной, сконцентрированной форме.
Но ведь мы на первой Всеукраинской конференции в июне этого года
говорили практически то же самое. Буквально кричали о том, что идет
запланированный грабеж народа. Нас не услышалиСуть антикризисной программы соцпартии заключена не в том, чтобы
реанимировать командно-административную систему, а в том, чтобы спасти
производство. Поскольку это — занятость миллионов людей, товарная масса, в
конечном итоге стабильность общества. Мы представили программу
руководству законодательной и исполнительной власти — предложения ушли,
как вода в песок.
Так что не стоит употреблять выражений: не подозревали, не знали...
Знали. Только из Киева половина драгоценных металлов уплыла за пределы
Украины. На сумму около 40 миллионов инвалютных рублей. Что шло
навстречу? На 200 с лишним миллионов инвалютных рублей ширпотреба, из

которого девяносто процентов составляют телефонные аппараты и... бананы.
Бананы — это что, главное, чего сегодня не хватает городу?
Я два года тщетно пытаюсь привлечь внимание к проблемам
приватизации земли, реформирования сельхозпроизводства. Только
вдумайтесь в парадокс. Сегодня фермер, колхоз или совхоз, если попытается
что-то делать, сразу станет банкротом. Если же опустит руки и никуда не будет
рыпаться — окажется с прибылью. Корень противоречия — в ценовой
политике. То хозяйство, которое продает только хлеб государству, не заботясь
о животноводстве, имеет солидный доход. Хозяйство же, которое «пропускает»
зерно через животноводство (то есть заботится о нашем с вами благе),
усложняет технологию — терпит убытки. Разумно?
Вопрос так ставится: разрушить систему до конца, а там видно будет.
Придет настоящий хозяин, разберется — и себя накормит, и другим не даст
пропасть. Но разве трудно представить, какое лицо может оказаться у этого
хозяина?
— Итак, вы, Александр Александрович, относитесь к числу тех, кто
знал... Зная, требовали ли вы отставки предыдущего правительства ?
— Еще на первой конференции мы заявили об оппозиции органам
власти. Однако не стоит забывать о существенной детали: тех, кто яростнее
других требовал ухода Фокина в отставку, меньше всего волновали
экономические проблемы. То была чистой воды политика. Убрать
правительство, доказать неспособность Верховного Совета сформировать
новое, добиться роспуска парламента...
Кстати, косвенно это подтверждает их реакция на обнародованные
Кучмой факты. Если не ошибаюсь, «взрывом бомбы» окрестил доклад не кто
иной, как Чорновил?
— Вячеслав Максимович несколько раз употреблял это выражение на
одной из пресс-конференций.
— Крайне опрометчиво с его стороны. В свое время Вячеслав
Максимович руководил Львовской областью. Еще тогда он имел возможность
при желании обнаружить «бомбу» областного масштаба. Там же польская
граница рядом. Что же он не проанализировал, что вокруг творится, куда что
уплывает и, к слову, почему в прошлом году на Львовщине свекла осталась
невыкопанной в отличие от большинства регионов. Может быть, тогда
постеснялся бы столь откровенно демонстрировать изумление.

В свете разоблачений Кучмы некоторую двумысленность
приобретает и позиция Президента. Упорное, хотя, по-человечески, наверное,
объяснимое нежелание Леонида Макаровича расстаться с некоторыми, мягко
говоря, не преуспевшими на предыдущих постах экс-министрами и
экс-вице-премьерами.
— Главную свою ошибку Кравчук совершил, когда заявил о
намерении опереться на Рух. Он себя связал таким заявлением, поставил перед
необходимостью совершать шаги, которых требовала эта политическая сила. И
теперь во всех структурах исполнительской власти, везде на местах
заместители представителей Президента — ставленники Руха. той
организации, которая официально и неоднократно провозглашала о своей
оппозиции Президенту.
— Действительно везде?
— Во всяком случае, там, где мне удалось побывать. Правда, уже
прозвучало и другое заявление Президента, что он, мол, отказывается от тех
своих слов в отношении Руха. Но в политике так не бывает: дал слово, а потом
забрал обратно...
— Подобное не должно происходить и в жизни. Особенно в жизни
деловой. Многие серьезные бизнесмены отказываются иметь с нами дело лишь
потому, что украинские партнеры дают иногда опрометчивые обещания.
— Знаете, в чем первопричина катастрофического положения
украинской экономики? В том, что в нее привнесено слишком много политики.
Говоря языком медиков, экономика заражена разрушительным политическим
вирусом. Если же воспользоваться политической терминологией, в экономике
совершена контрреволюция. Совершена теми, кто был в окружении
Президента, на кого он рассчитывал опереться.
— С появлением нового премьера у нас, кажется, появился
—

шанс.
— Мы поддерживаем намерения Леонида Кучмы относительно
стабилизации экономки. Важно, чем будут подкреплены эти намерения.
Совместить стабилизацию и реформы — авантюра вроде «ускорения» и
«перестройки».
— Не означает ли это, что Соцпартия может стать оппозицией нового
правительства?
— Если правительство действительно займется стабилизацией
экономики, оно будет вынуждено обратиться к государственным рычагам
управления. Это совпадает с нашей программой, и в этом случае мы его
поддержим.

Если же оно займется реформами, особенно на тот манер, как
некоторые в правительстве уже пытаются пробовать, то мы однозначно
перейдем в оппозицию. Причем в жесткую оппозицию.
— Леонид Данилович обратился с просьбой к руководителям партий и
общественных организаций временно, на период выхода экономики из кризиса
воздержаться от форм политической работы, способных дестабилизировать
общество, Судя по накалу парламентских страстей из-за состава
Конституционного суда, призыву вняли далеко не все.
— А какое отношение имеет дискуссия вокруг КС к экономике? Тут
— борьба за власть. Я считаю, что главным для суда должны быть
Конституция, закон. Ну, а кому-то хочется, чтобы он выражал еще и
политические позиции определенной партии или движения. В своей реплике на
сессии я сказал, что мы никогда уже не сформируем ни ленинского, ни
бандеровского Конституционного суда...
— И что не суд должен отменять ошибочное решение о запрете КПУ,
а тот, кто ошибку совершил — парламент. Не кажется ли вам, Александр
Александрович, что вы на словах несколько опережаете события, выдавая
желаемое за действительное? В докладе на ноябрьском торжественном
собрании заявили, что скоро политика Социалистической партии станет государственной. Теперь вот — что Верховный Совет восстановит в правах
Компартию Украины.
— Я говорю то, что думаю, Правительство будет осуществлять
политику Социалистической партии не потому, что питает к нам особые
симпатии, а потому, что мы опирается на объективные законы развития
экономики. Игнорируя их, невозможно выйти из кризиса.
И я сделаю все, чтобы парламент отменил запрет Компартии Украины.
Нелогично навешивать на Конституционный суд чужие грехи.
Я понимаю, возникает немало разговоров, сомнений и споров по
поводу того, что же произойдет потом. Наши критики слева...
— Есть и такие?
— Есть. Те, кто продолжает считать себя истинными, стерильными
коммунистами. Они не понимают, что уже никогда не возродить прежнюю
политическую организацию с ее структурой и функциями. Добиваясь от
парламента отмены незаконного решения, которое, кстати, ни на йоту не
прибавило авторитета Верховному Совету в Украине и за ее пределами, мы
преследуем цель освободить миллионы ни в чем не повинных людей от
взваленного на них незаслуженного тяжкого морального бремени.

Закономерно, что наибольшую тревогу перспектива восстановления КПУ вызывает все же у ваших критиков справа (если пользоваться
международной терминологией). Например, сегодня утром я услыхал на
волнах украинской редакции радио «Свобода» интервью с сотрудником
президентской администрации Б. Тернопильским, в котором он сетовал, что в
случае отмены запрета придется возвращать Компартии имущество, в
частности, помещения горкомов, райкомов, даже бывшее здание ЦК на
Банковской, где размещаются службы Президента Украины. При это
Тернопильский упрямо именовал социалистов коммунистами. Что бы вы могли
сказать по этому поводу?
— Скажу, во-первых, что Президент зря платит Тернопильскому
деньги. Входя формально в президентскую структуру, тот четко отрабатывает
линию Горыня и Чорновила. Называя нас коммунистами, он просто выполняет
урок на заданную тему. Понимаете, если нет коммунистов, может рассеяться
привычный образ врага. Кому-то очень выгодно представить дело так, будто
бы эти недалекие коммунисты перекрасились и, объединившись в «команде
Мороза», продолжают будоражить население Украины.
—

Во-вторых, о помещениях... Напрасно господа беспокоятся. Когда
Компартия восстановится в правах, можно будет подумать о юридических
принципах и деталях передачи имущества. Скажем, в пропорции от того,
сколько людей сочтут нужным зарегистрироваться в организации. Или
учитывая, какие средства были вложены и возведение зданий, кому они
принадлежали. В любом случае, это достаточно непростой, длительный
процесс, и протекать он будет в законных, цивилизованных рамках.
— Александр
Александрович, а почему вы не проводите
систематические пресс-конференции, как один из ваших политических
оппонентов?
— На моего политического оппонента работает армия штатных
сотрудников. У нас в штате — ни одного человека.
Приходится выслушивать немало упреков по поводу того, например,
что наша газета «Товарищ» делается непрофессионально. При этом мало кто
задумывается, что ее редактор вынужден (со степенью кандидата наук)
работать ночным сторожем.
— Интервью увидит свет после завершения II съезда Соцпартии
Украины. К тому времени в прессе, очевидно, появятся официальные
материалы, цифровые данные. Мне хотелось бы, чтобы вы кратко, своими
словами сформулировали, с чем СПУ пришла к съезду.

Главным итогом я считаю то, что сегодня любой, неравнодушный к
политической жизни, не говоря уж о представителях властных структур, знает,
что есть и действует Социалистическая партия Украины. Завершается процесс
ее становления. Партийные комитеты созданы во всех областях, организации
работают более чем в половине районов.
—

За это время часть людей нас покинула — те, кто, как я уже говорил,
критикует нас слева. Это меня абсолютно не беспокоит.
У партии сегодня появилось надежное, перспективное молодежное
крыло.
Хотя бы несколько слов о себе?
— Один из тех, кого принято называть идейными противниками,
как-то признался, что знает обо мне все — наводили справки...
—

Степан Хмара однажды сказал приблизительно так: «Я знаю, вы
человек не коррумпированный, вы — действительно честный человек и потому
с вами можно говорить откровенно...». Другие характеризуют меня следующим
образом: человек нормальный, «тільки дурний до робота».
Но я не могу работать в полсилы. Это, наверное, в генах.
Мне 4 8 лет. Я прожил честную жизнь.
— Как вы считаете, когда-нибудь о Социалистической партии можно
будет говорить как о политической силе, имеющей массовую народную
поддержку?
— Об этом можно будет говорить уже в следующем году. Люди
начинают прозревать. Наши суровые будни ускорят этот неизбежный процесс.
Беседу вел Юрий Константинов.

«МЫ НЕ ХОТИМ ПОЛИТИЧЕСКИ СТЕРИЛЬНОЙ УКРАИНЫ»
(Интервью «Независимой газете», 24 ноября 1992)
— На торжественном собрании, посвященном 75-й годовщине
Октябрьской революции, вы сказали, что новое украинское правительство
вынуждено будет принять к исполнению программу стабилизации республики,
подготовленную социалистами. Премьер Леонид Кучма вас не розочаровал?
— Это не программа, а направление, и здесь есть два слагаемых,
которые, на мой взгляд, к сожалению, исключают друг друга. Первое касается
стабилизации экономики, с чем полностью согласен, ибо Леонид Кучма
прибегает к усилению государственных рычагов управления экономикой. Я
убежден: другого пути просто нет.
Однако, с другой стороны, намерения правительства в проведении
реформ у меня вызывают сомнения. Во-первых, я пока не нижу четкой картины
того, каким же образом эти реформы будут осуществляться. А намерение
ускорить приватизацию напоминает мне курс Горбачева в 1986 году на
ускорение и перестройку. Однако, мне кажется, вопрос стоит так: ускорение
или перестройка, реформы или стабилизация? Весь вопрос в пути: или
реформы через стабилизацию, или стабилизация через реформы. По моему
мнению, возможен только первый вариант, и все, что правительство будет
делать в направлении стабилизации, будет пользоваться поддержкой моей и
моих единомышленников. Что касается реформ, то нужно сначала узнать их
содержание, а потом оценивать.
— В отличие от других депутатов вы не считаете, что с
предоставлением правительству дополнительных полномочий в парламенте
произошел переворот, и сейчас парламент должен самораспуститься, так как
ему больше нечего делать?
— Нет. Эти выводы в определенной мере провокационные.
Размышляя над тем, что произошло, я считаю, что мы должны быть
реалистами. Ограничения вызваны не тем, что наш парламент блокирует
принятие нужных решений, а в настоящей ситуации необходимы оперативные
действия. (Кроме того, мы ограничили и полномочия президента). Самый
большой наш недостаток во всех отношениях сегодня — это потеря
управляемости государством, его экономикой, всеми происходящими
процессами. Наряду с восстановлением традиционных экономических связей,
исключением вмешательства политики в экономику только возврат
руководства экономикой может сегодня спасти положение. Это единственная
нить, которую Леонид Кучма как опытный управленец-практик и которая

может предотвратить катастрофу в Украине, запустить систему в работу. Мы
тоже выступаем за укрепление управляемости экономикой.
— Сегодня многие на Украине признают, что мы имеем три
самостоятельных центра власти: парламент, президента и правительство. На
чьей стороне СПУ?
— На стороне закона. На мой взгляд, три центра власти — это
нормальное явление для правового государства.
— А как быть с законодательной, исполнительной и судебной
властями?
— Власть одна, а это три ее разделенные функции. Власть должна
принадлежать народу. Если говорить о том, кого мы поддерживаем, то я могу
сослаться на решение нашей республиканской конференции, которая
состоялась летом этого года и определила, что мы являемся оппозицией
нынешней власти в Украине вообще. И главным образом потому, что действия
власти во многом не совпадают с интересами людей и угрожают тяжелейшими
последствиями. Однако наша оппозиционность означает, что любой шаг
власти, ведущей к стабилизации общества в целом, мы поддерживаем. Мы
поддерживаем и подобные шаги Леонида Кучмы. В то же время мы можем
чувствовать себя независимо от его правительства, так как наших людей в нем
нет. Мы давали свой список Леониду Кучме, когда он формировал новый
кабинет, но мне показалось, что он не был полностью свободным в подборе
кадров.
— Как вы относитесь к тому, что бывший лидер литовских
коммунистов Альгирдас Бразаускас в интервью «Голосу Украины» заявил, что
его трясет от упоминаний об Октябрьской революции? И как вы относитесь к
победе партии Бразаускаса на выборах в литовский сейм? Не собираетесь
повторить этот путь в Украине?
— Я не думаю, что Бразаускас сказал именно так. То, что партия
Бразаускаса победила на выборах, — это закономерное явление. Политический
маятник в Литве качнулся в одну сторону, но слишком далеко, и поэтому
должен был остановиться где-то в центре. Это нормальная позиция, и потому я
уверен, что в Литве реформы пойдут успешно. Обратите внимание, там, где
маятник не раскачивали, например в Казахстане, Беларуси, там и реформы идут
быстрее. Политическое противостояние, попытка свести счеты за прошлое, что
было присуще «Саюдису», а сейчас — некоторым моим оппонентам в Украине,
не пошло на пользу обществу. А ведь нередко такое противостояние
заканчивается кровью, и я очень не хотел бы, чтобы это случилось в Украине, и
буду делать все, чтобы этого не произошло. Когда мой коллега в парламенте

Дмитрий Павлычко, у которого партийный стаж в два раза больше
моего, говорит априори, что социалисты — враги Украины номер один, я не
могу этого понять. Ведь я был тягловой лошадкой в этой партии, а он воспевал
ее в своих стихах. Я не понимаю, какой Украины он хочет. Стерильной, где
будут лишь павлычки? У каждого должно быть право иметь собственные
взгляды. Когда мы будем стремиться к такому положению вещей, тогда и
построим подлинно цивилизованное общество, и ради этой идеи мы готовы
сотрудничать с любой партией и политической силой сегодняшней Украины.
Интервью взял Вл. Скачко.

ПОБАЖАННЯ НОВОМУ УРЯДУ
(Виступ на сесії ВР України 19 грудня 1992)
Відчуваєш задоволення від того, що ми нарешті позбуваємося цілого
ряду міфів, стаємо на грішну землю.
Можна було б нагадати чимало байок. І про те, що нам вистачить нафти
як плати за її транспортування через свою територію. І про те, що ефективність
управління економікою в незалежній державі буде в мільярд разів вищою. І про
те, що Захід нам допоможе... І ще багато дечого.
Шкода тільки, що Ю.Я. Іоффе вчора так багато часу витратив на
викриття злочинів. Про це все було вже надруковано, навіть у більш загальному
вигляді. І причини були названі, і пропозиції щодо зміни ситуації вносилися. А
зроблено це було ще півроку тому на Всеукраїнській конференції Соцпартії.
Хотілося б вірити, що слова І.Р. Юхновського про співробітництво з
усіма партіями, коли вони пропонуватимуть корисні для держави речі, будуть
продуктивними. Тим більше коли вже такий активний донедавна «вільний
риночник», як І.І. Герц, ставши міністром, мислить як твердий іскровець.
Дарма також Іван Степанович доводить, що законодавча база під
злочинність не підведена. Підведена. Можна підняти стенограми і
переконатися, що найактивніше на нормах, що відкрили шлях до майже
законної спекуляції, наполягали ті, хто тепер обурюється грабунками. Не
випадково більше 30 тисяч юридичних осіб торгують Україною як заманеться.
Придивимось — побачимо, що більшість із них — не виробничі суб'єкти, а
посередницька братія, З неї і виростає отой середній клас, на який уповає
багато хто в цьому залі.
Зароджується цей клас на злодійстві, найбільше через те, що
смикаємось в реформах, що робимо їх на замовлення тих, кому це вигідно.
Причому майже без лобізму. Тож прийнятий з подачі Пилипчука-Зайця у
першому читанні Закон про кредитові спілки для нашої ситуації —
звичайнісінький канал для відмивання крадених грошей, для перетворення їх в
позичковій ("ссудный") капітал.
Але все це — вже вихідна позиція. Як би ми не критикували уряд,
мусимо розуміти, що йому важче, ніж нам. Бо на ньому відповідальність. А
коли він вдається до критики, незадоволення парламентом, то тому нічого

дивуватись. Критикою за інерцією займаються частіше ті, хто разом з нами
просидів уже багато місяців у цьому залі.
Кожен уряд, щоб заручитися підтримкою населення, мусить
досягти помітних зрушень у вирішенні трьох (принаймні) проблем:
енергетичної (нафтопродукти зокрема) продовольчої житлової.
Тобто дати кожній людині відчути, що держава за неї турбується.
Ключове сьогодні завдання — енергетика. В ньому є два аспекти:
ближній і перспективний.
У ближньому треба розібратися, чому Україна свою потребу в нафті
більшою мірою перекриває з 10%-ї квоти, залишеної в Тюмені в розпорядженні
адміністрації, хоч, здавалося б, мусили б одержати свою частку з державної
90%~ї квоти.
Сталося ж так тому, що тут політика втрутилася в економіку. І з
нашого, і з російського боку. Та й з «вільної» квоти ми не одержуємо нафти ще
й тому, що не виконали свого зобов'язання перед краєм нафтовиків. Про це є
довідка у Ю. Іоффе. Так от, нехай він детективні справи віддає у відповідні
служби, а сам займеться спочатку зустрічними поставками, а потім їде до Шафраника в Тюмень.
І поменше слід згадувати про неузгодженості, а робити те, що
вимагається сьогодні. Не віриться, що справа зайшла занадто далеко. Хотів би
підключитись до її розв'язання.
Взагалі у Верховні Раді потрібна постійна комісія з питань
паливно-енергетичного комплексу за рахунок скорочення будь-якої
«декоративної» комісії.
Не зайвим було б і створення російсько-українського банку.
Займаючись тактичними справами, не можна припускатися помилок, які
неодноразово називались вчора мало не як досягнення. Йдеться про
використання різноманітних «лімітед» для компенсаційних розрахунків з ними
переробкою нафти. А ще ряд НПЗ прагнуть закріпити це право створенням
різних СП із західними партнерами.
Цього не можна допустити. Інакше ми надовго залишимо Україні
екологічні наслідки нафтопереробки, дешеву робочу силу (типові

характеристики колонії), а проблему палива не вирішимо все одно! Бо навіть
якби ми повністю завантажили нафтою нафтопереробні заводи, їх потужність і
глибина переробки нафти (біля 50-60%) не дозволять перекрити навіть власні
потреби. Чому ж ми при цьому так поспішаємо в колоніальну залежність,
завантажуючи чужою нафтою власні потужності?
Звідси випливає і стратегічне завдання. Нам слід зрозуміти, що років 20
Росія залишиться для нас головним (чи не єдиним) пні начальником
енергоносіїв. Тому потрібно і політичними, і економічними засобами
гарантувати заінтересованість її в постачанні нафти. Те, про що натякав учора
віце-прем'єр: створення на нашій базі транснаціональних корпорацій —
повинне стати пріоритетом у зовнішній економічній політиці. І не варто це
право віддавати австрійцям, німцям, англійцям. Тут потрібна розворотливість
уряду.
Що ж стосується продовльчої проблеми, то треба не дурити людям
голову пошуками господаря. Господар є. Він працює на землі. Йому треба
державою створити умови для роботи.
Якраз улюблене Головою Верховної Ради порівняння з Францією
повинне стати для нас взірцем. Де держава створює режим повного сприяння
(дотаціями теж) селянину.
Тоді можна буде сподіватись на скорочення орних площ. Бо пора
припинити розмови про українські чорноземи. Вони в нас в такому стані, що
половину земель треба виводити з сфери виробництва.
А нам нав'язується інший підхід. Схема його така: відпустити ціни на
сільгосппродукцію. Знищити тим самим тваринництво як галузь. Поновлення
м'ясних ресурсів вимагатиме розвитку скороспілої галузі — свинарства, яке, в
свою чергу, диктуватиме інтенсифікацію зернового господарства і ще більшу
залежність від західного фермера.
Це мусять усвідомити і радикали щодо «вільного ринку», і ті, хто
відповідає за економіку в уряді.
Нарешті, про тезу «Запад нам поможет».
Ось ту перспективу колоніальної залежності, про яку тільки-но
згадувалось, нам не просто пропонують, а вже нав'язують (причому
погрожуючи) країни, що нібито перші визнали і «підтримали» нашу

незалежність. Пропонується і механізм кабали у вигляді стабілізаційного
фонду грошей під заклад землі, лісів, ракетних заводів тощо. План такий:
зведена штучно нанівець вартість нашої грошові одиниці дозволила
нагромадити її рубльовий еквівалент в шаленій кількості. Викидання на
внутрнішній валютний ринок стабілізаційних доларів (за нормальним
більш-менш курсом) дозволить скупити їх за безцінь тим же, хто цей фонд
пропонує. Інакше кажучи, залишимось без доларів і без тих багатств, що не нам
належать, а всьому народу.
І стане він вдома жити на чужині.
Знаю, є в Україні (та й у парламенті, напевне) люди, що в тому
зацікавлені. Але якщо ми справді патріоти, а не лише шукаємо юридичного
визначення слова «Батьківщина», ми не повинні допустити, щоб нашу державу
завоювали в такий сучасний спосіб.
Саме навколо цього завдання ми і мусимо єднатись. І відповідати за
нього повною мірою, а не бути сусанівцями, що « подіваються шмигнути в
кущі розпуском парламенту. Не вдасться! Будемо відповідати разом!
І останнє. Будьте, Леоніде Даниловичу, мудрим. Не довіряйте тим, що
сьогодні вас «громогласно» і скрізь «захищають». Це ті, хто відсахнеться від
Вас відразу, як помітить, що не все у Вас горазд. А час такий, певне, ще буде.
Так і Фокіна підтримували, забувши, хто перед тим завалив іншого Кучму —
обраного вже прем'єром Булянду.
Так що ведіть свою політику самостійно. І не бійтеся спиратися на
парламент. Лжепророки сильні тим, що ні за що не відповідають. їм потрібно
лише відпрацювати горезвісні срібняки. Л як у Біблії про них сказано, можна
запитати у декого з наших новітніх «миропомазаних».

Виступ
на зустрічі у Президента України з приводу Статуту СНД
(4 січня 1993)
Знаючи наперед, що ніхто з керівників України не збирається
підписувати Статут, не вважаю за потрібне детально зупинятися на його змісті.
Наша зустріч має два незалежні сюжети: один з них стосується змісту
Статуту (який би мав бути, якби Президент збирався його підписувати), другий
сюжет — суть нашого дійства, виходячи з обставин, що спонукали його
початок.
Щодо сюжету першого. Світ тепер будується на принципах
колективної безпеки і колективного виживання. Не враховувати цього просто
не можна. Двосторонні угоди, ставка на які робиться Україною, такої безпеки
не гарантує. Чи сприяв би цьому завданню Статут, сказати важко.
Статут настільки, я б сказав, акуратний, професійний і при тому...
«ніякий», що проти його змісту нічого заперечити. Бо ми що — проти
взаємодії? Проти принципу недоторканності кордонів?
Повторюю, якби Президент збирався його підписувати, Статут можна
було б розглядати детальніше.
Однак його не можна було б підписувати, не відобразивши в ньому
перелік і строки укладання ряду угод між державами — колишніми суб'єктами
Союзу PCP. Угод обов'язкових, складених на багатосторонній основі. Окремі
з них:
— про розподіл і порядок обслуговування зовнішнього боргу СРСР;
— про розподіл золотого запасу і алмазного фонду СРСР;
— про розподіл майна дипломатичних місій СРСР за кордоном;
— про використання матеріальної бази Збройних Сил СРСР;
— про гарантії ядерної безпеки (особливо в світлі останніх подій у
Москві);
— про функціонування енергетичної системи в країнах співдружності;
— про квоти гарантованого постачання газу в райони, що
постраждали від аварії на ЧАЕС, та умови розрахунків за енергоносії;
— про захист прав людини в країнах співдружності в умовах
реалізації законів про громадянство;

про національні меншини в країнах СНД та взаємні зобов'язання
суб'єктів Співдружності щодо захисту інтересів національних меншин;
— про міграційні процеси;
— про захист інтересів пенсіонерів і т.д.
—

Не має значення, буде чи не буде підписуватися Статут, названі та інші
угоди все одно доведеться розробляти і укладати якраз на багатосторонній
основі, бо вже практика одного року підтверджує, що двосторонні угоди для
нас, на жаль, неефективні. Вони найкраще діють між країнами зі зрілою
державністю і тоді навіть в них багато важать суб'єктивні фактори.
А ще нам можна уже зробити висновки про те, що світове
співтовариство не сприйматиме нас серйозно, не піде до нас з інвестиціями, з
прийнятними умовами співробітництва, якщо ми тут, між країнами СНД, не
налагодимо нормальних відносин.
Це настільки елементарні речі, що про них незручно говорити.
Кілька слів щодо другого сюжету сьогоднішнього дійства.
Всі ми, запрошені, не вирішуємо обговорюваного питання і поради
наші мало що варті. Всі разом (маю на увазі партії) ми представляємо менше
одного процента населення України. Вирішувати це питання уповноважена
Верховна Рада, як і належить за Конституцією. Концепцію зовнішньої політики
вона не розглядала, хоч далі відкладати нікуди.
Обговорення Бєловезької угоди на сесії Верховної Ради допущене не
було. Ратифікація проведена поспішно, відчувалось, що наші керівники, хоч і
мали посилання на референдум 1 грудня, були пов'язані якимись гарантіями
російським та білоруським партнерам. Думаю, що, діючи послідовно, як і
належить в серйозній політиці, Леонід Макарович продумає, як підтвердити
чинність документів, прийнятих в Білорусії та в і інших місцях. Адже
відповідальність за здійснення зовнішньої політики лежить на ньому і, мабуть,
він це добре розуміє.
Хотілося б знати позицію Президента в зовнішній політиці, концепцію
урядової програми з цього приводу. Ми б могли допомогти у її здійсненні,
знаючи її орієнтири, адже наші дії, може, не збігаються з намірами влади.
Нашу партію турбує найбільше економічна ситуація. Ми
обговорювали цю проблему на своєму з'їзді і зовсім недавно на параді

керівників партій нашої орієнтації з країн СНД. Становище там подібне. Є,
здається, трохи більше, ніж у нас, можливостей впливати на керівництво
держав. Такою нагодою треба скористатись.
Найперше це повинно було б стосуватись розв'язання проблеми нафти і
газу. Маю досить підстав сказати, що урядові кола України донедавна (та дехто
й тепер) ведуть себе як «временщики». Нам же потрібна політика, зорієнтована
хоч би на 20 років наперед. (В Китаї, наприклад, 30-річна програма).
Поїздка І. Юхновського в Казахстан запізнилася майже на рік. Ще
весною минулого року я вносив на сесії пропозиції про комплексну і спільну з
Україною розробку родовищ нафти і газу в Росії і Казахстані. Час гається. Під
балачки про плату за продуктопроводи і перспективи енергоносіїв з Близького
Сходу ми дочекаємося, коли нитки з Тюмені і Ямалу підуть на захід північніше
України, а з Гур'єва — південніше. А коли Туркменія з Турцією вирішать
питання про свій продуктопровід у Європу, ми взагалі залишимося «при
бубнових інтересах». Отоді й доведеться згадувати, хто ж відбивається від
багатосторонніх угод, хто радив такі кроки Президенту, хто практично
здійснював зовнішньоекономічну політику.
Пора у Верховній Раді створити комісію з проблем
паливно-енергетичного комплексу. Пропозиції щодо цього Верховній Раді
підготовлені.
Нарешті, ще раз повторю відому істину. Українській державності
вадили і тепер вадять не зовнішні, а внутрішні фактори. Замість консолідації
суспільства ведеться пошук ворогів, замість врахування уроків історії —
зведення рахунків, замість деідеологізації — суцільна переполітизиція
суспільного життя. А зовнішня політика — продовження внутрішньої.
Прикладів, на жаль, тьма.
Один лише штрих. Коли М. Горинь говорить «імперія», то йому можна,
Президенту таке слово з багатьох причин вживати не варто. Незалежно, чи
українському, чи російському. Бо кожен з нас несе за собою багаж своєї
біографії. Для більшості людей та держава, при всіх негараздах, не була
мачухою. Тому слово «імперія» багатьма не сприймається і аж ніяк не сприяє
консолідації суспільства.
На неправді, так само як і на ігноруванні реальностей в міжнародних
відносинах державу збудувати не вдасться.

Мусимо всі це пам'ятати.

ИСКАТЬ СВОЙ ВАРИАНТ ВЫВОДА СТРАНЫ ИЗ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
("Голос Украины", 30 января 1993)
Из рекомендаций авторитетов Мирового рынка прослеживается
желание произвести скоростное преобразование нашей экономики в рыночное
хозяйство, не заботясь о благосостоянии населения, точнее, игнорируя его.
Основой программы является комбинация с ценами, зарплатой и
курсом карбованца. Они определяются игрой рынка и обвальной
приватизацией через банкротство и безработицу. Всему этому и посвящен
разработанный документ. В нем нет речи о производстве, его расширении и
обновлении.
Понимая, что структурная неприспособленность нашей экономики не
соответствует рынку, в намерениях авторов робко прослеживается развитие
лишь легкой и пищевой промышленности, тогда как, например, германская
программа ввода экономики ГДР в рынок целиком построена на гигантских
капиталовложениях, цель которых и состоит именно в том, чтобы обеспечить
структурную и технологическую перестройку. Причем надеются сделать это за
пять лет.
Программа китайских реформ в своих стратегических направлениях
также ориентируется на 30-летний период. Мы же поддаемся на восприятие
чуда, на фокусы богатых благодетелей. Л они ценят нас весьма дешево, в 2-2,5
млрд. дол., по крупицам предоставляемых международными банками. При
этом профессор Гарвардского университета Джеффери Сакс считает, что
результаты будут появляться лет через пять «неукоснительного» проведения
реформы.
Недельное обозрение «Нью-Йорк тайме» сообщало 12-25 мая 1992 г.,
что «МВФ действует весьма успешно в том, что касается мобилизации
ресурсов страны для выплаты ее задолженности коммерческим банкам, но
когда речь идет о долговременном оздоровлении экономики этих стран — это
катастрофа». Один из известных примеров — двадцать одна программа фонда
для Гаити страны, которая так и не сумела вырваться из тисков кризиса.
Не забудем, что вспоминаемые часто реформы в ФРГ Л. Эрхарда
обеспечивали создание массовой покупательной способ- мисси всех слоев
населения как решающего звена в прогрессивном развитии, давая работу

безработным, предоставляя долгосрочные кредиты для расширения
производства, оказывая финансовую помощь жилищному строительству,
обеспечивая снижение налогов и даже их возврат. Предлагаемый же нам
способ с помощью инфляции опорожнить карманы населения и вкладчиков,
лишить их честно заработанных денег Эрхард называл «наиболее
омерзительным».
Наши активные копировальщики гарвардской модели настойчиво
пропагандируют ускоренное акционирование предприятий, в Китае оно
производится пока выборочно с определением: «... планирование, и рынок
служат средством для ведения хозяйства»). Государственные методы
управления экономикой обеспечивают не только успехи преобразований, но
так или иначе способствуют развитию демократического общества.
Нельзя отрицать, что некоторые круги Запада в самом деле ищут
наиболее подходящие методы содействия переходным процессам в странах
СНГ, в Украине в частности, но они оторваны от нашего опыта, не знают
сущности нашей, совершенно иной системы хозяйствования. Следовало бы
прислушаться к выводам независимого французского исследования Жака
Сапира. Он считает, что «в экономике, где 60 лет поведение хозяйственных
агентов определялось не стоимостными, а натуральными соображениями,
безоглядное массированное использование методов денежно-кредитного и
финансового лечения застарелых органических деформаций экономической
структур ведет к разрушению старых механизмов регулирования, не создавая
на их месте никаких новых механизмов цивилизованного типа». Мы создали за
70 лет самое ценное для современной экономики — крупную индустрию и
авторитетный интеллектуальный уровень науки и производственников как
сумму опыта, технических и общих знаний. Использование такого богатства
должно быть средством образования новых механизмов экономического
развития.
Предположим, финансовым кругам Запада выгоднее развитая
рыночная экономика Украины с механизмами, идентичными западным. Но
ожидаемое содействие, естественно, основано на интересе. В данном случае —
это рынок как средство создания с нашей помощью удобного инвестиционного
климата.
Было бы непростительным для Запада всего за 2-3 млрд. дол. упустить
возможность распорядиться одним из государств в свою пользу. Учитывая
разрыв наших прежних хозяйственных (и не только) связей, они всерьез

обсуждают концепции помощи, включающие в себя «наблюдение и надзор»
над ее осуществлением, вплоть до вмешательства делом (не дай Бог, как в
Сомали, Боснии, Ираке), при этом сводя собственные платежные балансы с
громадным дефицитом: ФРГ в 1991 г. — 34,3 млрд. марок, США внешний долг
— около 600 млрд. дол. Требуя у нас бездефицитного бюджета.
Поляки и венгры, первыми испробовавшие контакты с крупным
бизнесом, уверяют, что от рекомендаций Запада попахивает шарлатанством и
своекорыстием.
По выводам комиссии ООН по развитию, за счет господства
транснациональных корпораций «семерки», владеющей в МВФ Двумя
третьими капитала, эти страны имеют доходы, измеряемые соотношением 1:10
(на доллар помощи — десять возврата). Остальные страны теряют ежегодно
около 500 млрд. дол., будучи важнейшим источником развития стран
«семерки», главным побудительным мотивом функционирования Фонда.
Говорится это не в упрек Фонду, а для учета реальностей, с которыми
раньше мы не сталкивались. Работающий капитал филантропией не болеет,
требует к себе качественно нового, незнакомого нам ранее отношения.
Международные финансовые круги будут предоставлять кредиты, но
под стандартный набор требований к проводимым преобразованиям в Украине.
Анализ показывает, что такие требования и легли в фундамент проекта основ и
стали экономической программой Руха, а в перспективе — и Кабинета
Министров. Но работать эти меры способны в условиях сложившегося рынка, а
не в условиях бартера, где они действуют с обратным эффектом.
Эта способность уже ощущается. Идет сокращение выплат из
расползающегося бюджета, сворачивая все виды расходов. Особенно с
тяжелыми последствиями обойдется сокращение выплат и программ по
конверсии. Обстановка этой группы предприятий — это не ожидаемое
облегчение для бюджета (об их реконструкции и диверсификации речь вообще
не идет). Это материальные потери, умноженные на долговременные потери в
интеллектуальной сфере, в области новейших технологий. Без инвестиций в
них ни одна экономика не сможет выжить.
За этим стоит ожидать профессиональной деградации и полного
разрушения строительного комплекса, которого в будущем хватит разве что на
строительство дач и установление ларьков на улицах.

Приватизацией по бросовым ценам государственной собственности
дело не спасешь. Да и опыт зарубежных стран, таких, кик Австрия, Англия,
Бразилия, Германия, Индия, Мексика, Франция, показывает, что в руках
государства в важнейших 10-12 отраслях находится более 75 процентов
собственности. А если добавить, что до 90 процентов занятых в ведущих
странах работает по найму, за зарплату, то становится ясно, что собой
представляют цивилизованный капитализм, где в рыночных отношениях и
находится лишь 10-15 процентов населения. Нам же предлагается не только
спад и банкротство, нам предлагается перерождение общества в так
называемый нецивилизованный капитализм прошлых веков. И помнить надо,
что к сложившемуся уровню государственной собственности и наемных
рабочих капитализм шел от отдельных мануфактур и массы собственников, от
частного общему, т.е. тенденция реализована по законам развития, по все
требованиям производства и управления,
Следуя словам Президента Украины, мы не хотим строить Украину за
чужой счет. Для этого надо взвесить все возможности Мы честно должны
признать, что у нас нет пока надежны предпосылок к успешному переходу на
национальную валюту. Что толкают нас туда не случайно, предлагают даже
стабилизационный фонд под залог наших земель и лучших заводов, аэро- и
морских портов Это уже следующий вариант, подброшенный в ноябре
прошлого года с подачи «Эсампшн Холдинз Корпорейшн». Ясно, что этот
стабилизационный фонд не гарантирует устойчивости национальной валюты,
залог перейдет в руки «дающего», под управление международных
финансовых кругов.
Мы должны обеспечить переход к гривне, но только в условиях
стабилизации производства, роста эффективности и производительности
труда, национального дохода. И этот процесс необходимо ускорить,
принципиально пересмотреть и дополнить достаточно туманные разделы
основ, касающиеся бюджетной, налоговой и ценовой политики,
демонополизации и приватизации, особенно развития производства,
государственного регулирования экономики, структурной политики!
Государству не следует самоустраняться от пенсионного обеспечения
населения, нужно ввести в раздел социальных гарантий регулируемое решение
жилищной проблемы и в целом стройиндустрии (а она в основах обойдена,
будто ее не существует), Высказать и наметить экономически оправданные
пути
решения
проблем
конверсии,
Чернобыля,
переселенцев,
продовольственной и энергетической устойчивости. Важно вспомнить об

отечественной науке, об утечке мозгов, о нашей научной и технической
интеллигенции, которой также не нашлось места в основах. Да и от
формирования их и апробации АН Украины институты экономики,
национальных программ, Совет по изучению производительных сил, похоже,
были отстранены. Получается, что говорим о формировании национальной
интеллигенции, сознательно уготовив ей заграничный паспорт.
К анализу проекта реформ следовало бы привлечь промышленников,
директорский корпус. Похоже, что эти силы также не использовались. О роли
местных Советов, социально-экономической комиссии при Президенте
Украины упоминать не стоит.
Мы не хотим создавать и стесняемся говорить это вслух, но ситуацию в
СНГ можно очертить как военную. Идет война экономическая. Уже есть
таможни, есть таможенные декреты, задержки Платежей. Как отметил
политолог А. Мигранян, желание украинского руководства централизовать
власть в Киеве с установкой на жесткую унитарность раздражает страны СНГ,
и не только их. «Унитарной воле Киева сопротивляется не только Донбасс,
Харьков, Одесса, но и Закарпатье, где бредят свободной экономической зоной с
определенной степенью автономности и свободы», — отметили «Киевские
новости» в средине текущего января.
Нам не избежать хозяйственной децентрализации Украины.
Противиться ей, остерегаясь федерализации, вряд ли резонно. В России
процессы децентрализации уже обретают реальность в принимаемых
Конституциях субъектов федерации. У нас вопрос так не стоит, но это не
означает, что хозяйственная унитарность и отмежевание от соседей полезны
Украине. Такой курс уже приносит свои горькие плоды, поскольку интеграция
— объективное требование технологического уровня производства,
определяющего взаимосвязь экономики. Мы или пойдем путем экономической
интеграции и политического доверия, или усиления конфронации и роста
социального и политического напряжения, понимая, что полностью
независимым от России может быть лишь фермер с сохой и лошадью.
Суверенные независимые государства в экономическом базисе
опираются на широко интегрированную экономику, в своей основе имеющую
региональный характер. Но для построения системы, сочетающей в себе
централизацию управления и региональную самостоятельность, гибельно
банкротство производств. Это следует учитывать тем, кто пытается широко
использовать банкротство как ступеньку приватизации. Ведь частичного

банкротства не получается. Объявление банкротами отдельных предприятий
повлечет за собой банкротство и рентабельных предприятий, их смежников и
т.д. В нашей хозяйственной системе это просто неизбежно. А после
банкротства подъем будет особенно труден и дорог. Подорвется
конкурентоспособность предприятий, станут неэффективными вложения
национального и иностранного капитала. В этих условиях нам долго придется
ждать прямых инвесторов. Чувствуя такую перспективу, они не спешат к нам
сейчас, выжидая, наверное, тот период инвестирования, который наступит
после разрушения существующего производства.
Процессы усугубляются ориентированием только на внешний рынок.
Эти типичное заблуждение «монетаристов», пытающихся стабилизировать
финансовую систему за счет поверхностных факторов. Значение внутреннего
рынка не понято авторами программ ни в экономическом, ни в социальном
плане, недооценивается пока Кабинетом Министров. Слабые позиции
внутреннего рынка увеличивают и укрепляют полурыночные коммерческие
структуры, имеющие разветвленные внешние связи и извлекающие крупные
доходы, обращая их в доллары и банковские вклады за рубежом. Не следует
надеяться, что когда закроются заводы и появится мощный рынок труда (к 1995
году можно ожидать 2,5 млн. безработных) и капитала, они вернут назад
награбленное, приобретая, пусть даже по бросовым ценам, основные фонды.
Нет, будет действовать удобный и надежный стереотип: что прикупят, то при
первой же возможности перепродадут по сложившейся схеме: доллары —
вклады за рубежом.
Слишком рискованным представляется предложение В. Пилипчука с
целью сокращения дефицита бюджета составить полумиллиардный альянс
Национального и коммерческих банков. Путем продажи кредитных ресурсов в
значительно меньших объемах по заниженным процентам (в среднем 15-20
процентов годовых) коммерческими банками и их клиентами (а это, конечно,
не госпредприятия) в прошлом году накоплено и превращено в СКВ, затем
вывезено за рубеж не менее 100-120 млрд. руб., так необходимых для
строительства тех же рыночных отношений в Украине. Стоит ли удивляться
пробкам в портах и на таможенных переходах, где скапливается экспортный
товар. Взамен мы получили тысячи ларьков с помадой, жевательной резинкой,
спиртным на улицах Киева и других городов. Вот эту «экономику» мы и
инвестировали, разваливая производство, подрывая едва живой купон.

Происходит почти санкционированное разрушение инвестиционной
деятельности, обострение дефицита, упадок производства. В то же время
почему-то надеемся на получение сиюминутных прибылей. Вирус разрушения
наиболее опасен для предприятий с высокой специализацией производства и
развитой сетью кооперации, которым предназначена участь банкротов. Все
более утверждается неизвестный недавно бартер как страховка от ожидаемых
банкротств и как средство противодействия налогу на добавленную стоимость.
Руководство предприятий через «натурализацию» внешней и внутренней
жизни предприятий ищет пути сохранения своих производственных, как
правило высококвалифицированных, коллективов. И надо быть им за это
благодарными.
Похоже, что такая, под угрозой гибели, приспособляемость нашей
экономической системы к новациям был неожиданной для «монетаристов» в
близком и дальнем зарубежье. В схеме «товар-деньги — товар» стал исчезать
ключевой для регулирования элемент — деньги. При всей регрессивности
этого явления оно своеобразно аккумулирует в себе будущие рыночные
отношения.
На грани полного финансового банкротства и сельское хозяйство. Мы
уже не можем ни засеять, ни убрать, закупаем зерно за рубежом. Программой
планируется объем закупок в 5 млн. тонн — примерно треть потребности.
Последний скачок цен отбросил практически весь народ на грань голода.
Насущным разделом правительственной программы должно быть
предупреждение голода в Украине. С голодом 1933 года будет ещё время
разобраться. Сейчас бы сосредоточить усилия на недопущении нового голода.
Уровень питания населения характеризуется потреблением животного
белка. Он в два раза ниже нормы в развитых странах. Если следовать логике
предложений реформаторов из структур власти, необходимо будет закрывать
большинство колхозов, совхозов и созданных фермерских хозяйств. Этим
будет подорвана продовольственная устойчивость Украины — необходимое
условие реальности любой программы. А системное решение продовольственной, энергетической, жилищной проблем в условиях конверсии и
перехода к рынку при повышении массового спроса на потребительские
товары и росте благосостояния народа Украины и будет условием
достаточности и, следовательно, приемлемости программ, основ, декретов и
т.п. Такое системное решение возможно. При внимании к нему правительства и

Президента оно в скором времени могло бы стать важнейшим фактором
стабилизации производительных сил Украины.
Движение к рынку предполагает не только политическое согласие и
волю. Идея экономической интеграции в СНГ подвергается критике из-за
недостатка политического доверия к партнерам. Но Россия имеет свои
проблемы и ведет поиск для нее приемлемых решений. Апрельский
референдум может существенно скорректировать ее реформы. Определенным
образом они скажутся и на нас. Но общая тенденция к интеграции должна
сохраниться. Это заметно по действиям нашей делегации в Минске.
Положительным
моментом
могло
бы
стать
создание
росийсско-украинского энергетического концерна по освоению и развитию
нефтегазовых и других месторождений России, к чему мы и приходим после
полуторагодовой потери времени. Такие предложения вносились еще в декабре
1991 года. Но... петух теперь только стал клевать в темечко.
В целом рассматриваемые предварительно Кабинетом Министров
варианты экономических реформ идут вразрез с экономическими основами
Конституции Украины и требует широкого парламентского обсуждения,
возможно, и волеизъявления народа, которому все более становится понятным
предполагаемое будущее Украины,
Не исключено, что политическая сложность реализации реформ, их
срыв из-за реалий социально-политической обстановки в Украине, в России, на
Западе (новая администрация США, регрессия экономики и др.) будут
использованы их авторами, т.е. Рухом и его консультантами, для
дискредитации в глазах народа и общественности других стран Кабинета
Министров во главе с представителем ВКП (вспомнится и его прежняя
партийность) Л. Кучмой, для обвинений Верховного Совета, наделившего
Кабинет Министров особыми полномочиями. Этот процесс уже начался через
средства информации России и Украины, что косвенно подтверждает его
координирование.
Похоже, что в ближайшее время мы не увидим надежной
национальной программы, обеспечивающей гарантированное прогрессивное
развитие Украины. Возможно, такой, комплексной, программы и ожидать не
надо. Нужно Найти главное направление и разрабатать его программу.
Предположительно таким направлением может быть упомянутое ранее

развитие
производительных
сил
Украины
продовольственной и энергетической проблем.

на

основе

решения

В реализации такой программы нашлось бы выгодное место и
зарубежным инвесторам. Верится, они найдут себе достойное, серьезное
применение в Украине, понимая, что увеличение числа нищих и голодных,
безработных и бездомных, бедных не принесет никому спокойствия,
благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Украина найдет силы
определить и понять искренних партнеров в решении задач национального
развития. Найдет она в себе и силы порвать любую сделанную для нее узду,

Перспективи 1993 року.
("Урядовий кур'єр", 5 січня 1993)
Сьогодні необхідні надзвичайні зусилля уряду, всіх структур
виконавчої влади, аби загроза національної катастрофи не стала реальністю.
Держава повинна взяти на себе в повному обсязі функції управління,
управління економікою передусім. Я обстоюю напрямок до реформ через
стабілізацію, якщо ж на практиці намагатимемося здійснити стабілізацію через
реформи, то нічого, крім хаосу, не матимемо.
Ще до того, як Прем'єр-міністр Л. Кучма мав вийти на сесію і своїм
баченням ситуації, ми звернулися до нього з пропозиціями від Соціалістичної
партії про необхідність відновити керованість економікою і насамперед у
політиці цін, зарплат, податкової системи, сфері зовнішньоекономічної
діяльності. Ніде в світі такого не було, щоб держава виходила з кризи шляхом
приватизації. Якраз Навпаки — в подібній ситуації посилюється державний
вплив в усіх сферах життя, здійснюється націоналізація. Візьмемо, приміром,
сільськогосподарське виробництво в економічній структурі. За своєю
природою виробництво сільгосппродукції є збитковим, отже, держава має
регулювати відносини між містом і селом.
Поки що нічого цього не передбачається в планах уряду, пропагується
політика звільнення цін. Переконаний, що такий шлях веде до повного
занепаду сільгоспвиробництва. А ще ж треба врахувати, що в Україні не
повністю засіяли озимину, зібрали минулий урожай. Навесні це все
позначитися великими недосівами. Яровина не дасть там такого балансу
зернових, як давала озимина. Введення вільних цін поставить під ніж усе
тваринництво, тобто виникне ситуація, з якої доведеться потім виходити десятиріччями. Можемо потрапити в залежність від західних інвесторів, які хотіли
б
зруйнувати
нашу
нинішню,
нехай
недосконалу,
структуру
сільгоспвиробництва, щоб ми змушені були вдаватися до спішної ліквідації
дефіциту м'яса, форсувати розвиток свинарства. Для цієї галузі потрібно багато
зерна, а значить, попрямуємо в залежність від західних постачальників, будемо
кредитувати зерновиробництво за кордоном і занедбувати його в себе.
На нас чекає період дуже виважених, відповідальних рішень.
,Безумовно, тут має проявитися і позиція Верховної Ради, але й Кабінету
Міністрів належить подивитися на всі наші проблеми: піднявшись над
ситуацією, в контексті світового розвитку.

Чому нам підсовують із-за кордону такі умови стабілізації економіки,
що ми ставимо під заставу свої національні багатства, в тому числі
найсучасніший оборонний комплекс? Отой стабілізаційний фонд, який ми
отримаємо, потім попливе туди, звідки він прийшов (для цього вже база
підготовлена спотвореним курсом купоно-карбованця до інших валют), і ми
знову простягнемо руку. А відтак опинимось у становищі чужинців на своїй
рідній землі.
Чи не треба, з огляду на це і зовнішю політику відкоригувати? Я
переконаний, що 199 3-й рік має бути роком конкретних дій у поліпшенні
відносин з Росією. Мова не йде про якусь залежність абощо, але треба
усвідомлювати, що Україна ще багато десятків років буде прив'язана до
енергетичного потенціалу Росії. Треба виходити з ініціативи створення
транснаціональних корпорацій, на умовах спільного підприємництва брати в
партнери нафтопромисловиків, щоб була впевненість у стабільних джерелах
енергоносіїв. Ми повинні зав'язувати наші інтереси не на якихось політичних
угодах, а на основі економічної залежності один від одного.
Отже, сильне державне управління, нові політичні ініціативи,
структурна перебудова економіки допоможуть нам прожити 93-й рік краще,
ніж попередній.

Тези доповіді на засіданні Політради СПУ
23 січня 1993 року
Проблеми економіки ближчими днями будуть викладені в статті у
газеті «ГУ». Торкатимуться вони головним чином намагань уряду здійснювати
реформи. З наведеного там аналізу важливими можна вважати кілька
узагальнень.
1.
Підтверджується зроблене рік тому припущення, що державна
влада вирішила капіталізувати економіку України, змінити суспільний лад. Не
кажучи про антиконституційність дій представників влади, обурливим в них є
те, що державі, народу України пропонується найреакційніший спосіб реформ,
внаслідок якого Україна в розвитку економіки буде відкинута до періоду
первісного нагромадження капіталу.
Не маючи концепції змін, здійснюючи власні плани, не передбачені ні
передвиборними
програмами
Президента
і
депутатів,ні
чинним
законодавством, влада експерементує над народом, висуваючи гасло: «Назад,
до соціалізму, вороття немає». І хоч соціалізму, в повному його значенні, у нас і
не було, все ж нинішній лад від вчорашнього відрнізняється лише незначними
деталями і кількісною деградацією. Тобто гасло лише видає наміри влади, не
відображає дійсного стану речей.
Його можна характеризувати як наростаючу національну катастрофу,
економічне безладдя, хаос, безперспективність, некерованість суспільних
процесів.
Зроблений днями на сесії Верховної Ради Прем'єр-міністром України
А. Кучмою висновок про політичний авантюризм Уряду загалом має підстави в
діях деяких його членів.
2.
Передача надзвичайних повноважень уряду Верховною Радою
(депутати-соціалісти голосували «проти») до розгляду програми його дій було
помилкою. Вона дозволила фактично здійснити державний переворот,
віддавши владу в розпорядження Руху — політичній партії, наміри якої не
сприйняті народом під час виборів Президента, політика якої відкинута в ході
кампанії по організації референдуму.
Декрети уряду, варіанти розробки програми реформ повністю
збігаються з рухівською «Концепцією державотворення».

Отже, нещадне зубожіння населення, гіперінфляція, початок масового
безробіття, зупинка і розвал виробництва — це і є практичне втілення політики
Руху, представники якого займають ключові посади в Кабінеті Міністрів,
Верховній Раді, оточенні Президента, державній адміністрації на місцях, в
дипломатичних місіях.
Таке становище вимагає посилення опозиційності партії до влади,
найперше шляхом роз'яснення природи нинішніх процесів, протиставляючи їм
пропозиції антикризової програми партії, положення її програмної декларації і
програми-мінімум.
З метою посилення пропаганди цілей партії Теоретичному центру слід
конкретно сформулювати основні напрями стабілізації економіки, дохідливо
розшифрувати складову соціалістичного ладу — економічну владу трудящих,
форми їх власності на засоби виробництва.
3.
Аналіз декретів та проектів програми уряду підтверджує, що вони
мають на меті створення інвестиційного клімату, вигідного для міжнародного
бізнесу, і в спосіб, вигідний лише йому. Не випадково допомога західних
інвесторів обіцяється ними лише за безумовного виконання пропонованої
програми реформи, дотримання «правил гри».
Основою програми є комбінація з цінами, зарплатою і курсом
карбованця. Вона визначається обвальною приватизацією через банкрутство і
безробіття.
В програмі не згадуються виробництво, житлове будівництво і
будівельний комплекс взагалі, сільське господарство, проблеми науки і
науково-технічного прогресу. Не зрозуміло, за рахунок чого вдається привести
дефіцит бюджету до розмірів, визначених МВФ.
Складається враження, що з дефіцитом бюджету, внутрішнім боргом,
інфляцією та іншими наслідками економічної кризи автори декретів і проектів
програм збираються боротися лише за допомогою масового безробіття.
За розрахунками спеціалістів, до 1995 року за такого розвитку подій
безробітних в Україні буде близько 2,5 мільйона.
Міжнародні фінансові кола відносять Україну до сфери впливу, де їхня
допомога обертається десятикратним прибутком. Це можливо лише в країнах
нерозвинених, де в затратній частині інвестованого виробництва є дешева
сировина і робоча сила, немає витрат на захист природи і охорону праці.

Для створення такого інвестиційного клімату потрібно зруйнувати
існуючу структуру виробництва шляхом провокування банкрутства, штучних
заторів у банківських операціях, відмови держави від регулювання цін та
приватизації на основі загальної сертифікації.
Все це і випливає з декретів уряду, з намірів розробників програм
економічної реформи.
4.
Помилкові дії попереднього і нинішнього урядів, їх намагання
стабілізувати фінансову систему не через зростання товарного виробництва, а
через поверхові «монетаристські» фактори (податок, тарифи, ринкова
кон'юнктура, скорочення витрат на соціальну сферу, замороження зарплати
тощо), а також спроба орієнтуватися лише на виробництво з експортним
потенціалом веде до ослаблення внутрішнього ринку
Слабкі позиції внутрішнього ринку збільшують кількість і зміцнюють
напівринкові комерційні структури, в тому числі кримінальні, які мають
розгалужені зовнішні зв'язки і, добуваючи невиправдані прибутки,
перетворюють їх у ВКВ і банківські вклади за кордоном.
Сподівання на те, що при появі ринку праці (безробітті) і ринку
капіталу (внаслідок банкрутства підприємств) зарубіжні вклади комерційних,
особливо мафіозних, структур повернуться в Україну, — марні.
Скупивши за «бросовыми» цінами зруйновані основні фонди, згадані
структури за першої можливості перепродадуть їх власникам ВКВ,
повернувши вклади за кордон.
Загальний аналіз ситуації дозволяє зробити висновок про те, що
напрям реформ і характер їх здійснення приводить суспільство до такого стану,
коли боротьба за державну владу різних рівнів все більше набиратиме ознак
боротьби кланів за сфери впливу.
Є загроза в наступному циклі формування структур влади зустрітися з
поєднанням мафіозного і політичного капіталу, фактів злиття кримінальних і
владних структур, Найскоріше це може статися в місцях, де концентруються
товаропотоки, у вільних економічних зонах — у портах, містах з
нафтопереробними підприємствами, в прикордонній зоні.
Найбільша небезпека полягає в тому, що вплив цього явища на
формування структур влади, в т.ч. найвищих, може бути вирішальним.

В нинішніх, передкатастрофічних, умовах важливого значення
стала набирати непомітна раніше якість створеного економічного механізму.
Вона полягає в «натуралізації» зовнішнього і внутрішнього життя підприємств,
організацій, колективних господарств.
5.

За всієї регресивності (з точки зору товарно-грошового обігу) це явище
своєрідно акумулює в собі ринкові відносини, можливості нової кооперації,
захищаючи при тому від безробіття трудові колективи.
6.
Виходячи з аналізу стану в сільському господарстві та механізму
відносин держави і села, можна зробити висновок про реальну загрозу голоду в
Україні.
Також реальним стає повне зубожіння виключної більшості населення,
їх майнове безсилля перед бар'єром цін і платних послуг. Вже сьогодні в Києві
стає проблематичним організація похорон. За найнижчими розцінками ритуал
обходиться майже в 1 50 тис. крб.
Організована Рухом кампанія по дискредитації керівників підприємств
і господарств, різноманітні заяви і звернення опозиційних партій і угруповань
(УРП, «Нова Україна» і т.п.) на фоні розвалу виробництва є продовженням
боротьби за підготовку бази нового соціально-економічного ладу з одночасним
перекладанням вини за зниження життєвого рівня на нинішніх господарських
керівників, колишніх комуністів.
Схоже, що і Премь'єр-міністр стає заложником такої боротьби.
Звинувачення йому пред'являтимуться в останню чергу як оцінка
неспроможності директорського корпусу з ВПК.
Те, що аналогічні процеси розпочалися в Росії, свідчить про їх
скоординованість.
Оскільки у сил, створених і профінансованих для руйнування (Рух та
ін.), немає кадрів для господарської роботи, керівників сучасного рівня, вони
намагаються деградувати виробництво, роздрібнити його, зробити придатним
для приватизації тими, у кого є капітал.
Наслідки цього процесу найтяжче позначається на робітничому класі і
селянстві, а через збіднення бюджету — і на інтелігенції.
В сукупності це означає початок нового етапу боротьби за владу,
намагання антисоціалістичних сил опанувати сферу виробництва.

ДО ОБГОВОРЕННЯ ПЛАНУ ДІЙ УРЯДУ
(Виступ на сесії ВР України, березень 1993)
Аналіз плану дій уряду України, прийнятих нами декретів і робочих
матеріалів до названого плану дозволяє зробити кілька висновків.
1.
План суттєво і в кращий бік відрізняється від варіанту,
запропонованого Комісіям Верховної Ради 06.0 1.93. Деякі позиції (цільові
орієнтири, зокрема) змінені діаметрально, ніби план розробляли інші автори,
хоч коментують його одні і ті ж особи з Кабінету Міністрів, що за таких
коливань в позиції, за короткий до того ж час, викликає недовіру до авторів
документа.
План мав би кращий вигляд, якби в ньому знайшли відображення деякі
розділи варіанту програми, розробленого групою В. Ланового, в т.ч. методи
реалізації завдань структурної політики, подолання енергетичної кризи, цінове
регулювання, розширення податкової бази місцевих бюджетів, підтримка
сільськогосподарського виробництва, паритетності відносин між аграрним та
промисловим секторами економіки тощо.
2.
Зміст суперечить викладеним у вступі цілям, бо замість
проголошеної стабілізації еконімки, відновлення керованості нею план
передбачає стимулювання процесів розладнання виробництва, провокування
банкрутства і безробіття. За такого розвитку подій та за непевності варіантів
розв'язання енергетичної проблеми монетаристський підхід авторів проекту не
дасть позитивного результату.
Робочі матеріали до плану дій переконують, що зміна тексту плану не
впливає на суть намірів авторів документа. Тобто проголошені в плані
декларації переліком практичних дій не забезпечуються. Там фактично немає
місця для проблем будівельного комплексу, житлового будівництва, науки,
культури, забезпечення мінімального споживчого рівня, індексації доходів
населення чи хоч способів їх «зв'язування».
Робочі матеріали (як і аналізовані вже раніше комісіями Верховної
Ради декрети) не мають достатнього економічного обгрунтування, розрахунків
очікуваних результатів, етапів їх досягнення.
3.
План дій уже не можна назвати документом тільки Руху, але
метастази його економічної політики (обвальна приватизація, ставка на
комерційні структури, створення вигідного інвестиційного поля для іноземного
капіталу, руйнування громадських сільськогосподарських підприємств,

продаж землі, обмеження впливу держави, знецінення ролі трудових
колективів, цінова політика та .ін.) здатні звести нанівець всі позитивні наміри
авторів проекту.
План дій і зміст частини робочих матеріалів зосереджують увагу уряду
і виробників на експортних завданнях, майже не торкаючись внутрішніх
проблем економіки. Поряд з нинішньою недорозвиненістю економічних
відносин всередині країни (структурна невідповідність, розладнаність
кооперації, фінансові бар'єри) така орнієнтація плану продовжуватиме
функціонування напівринкових структур — середовища кримінальної
економіки.
Надмірна орієнтація плану на західних інвесторів, невипадкове
винесення на розгляд сесії (за кілька днів до обговорення плану дій) проекту
Закону про концесії підтверджують загрозу перетворення України в колонію
розвинених країн, свідчать про зацікавленість деяких політиків у такому
розвитку ситуації.
4.
Загальною вадою плану є те, що в ньому не розмежовується
діяльність приватного і державного секторів економіки, чітко не визначається
статус національного і комерційних банків, способи контролю їх діяльності.
Детальнішого обгрунтування потребує намір реорганізувати
Ощадбанк. У наведеному варіанті він сприймається як спроба держави «умити
руки» від відповідальності перед вкладниками.
5.
Реалізація плану дій не гарантує зміни структури економіки. Кошти
знову матимуть сировинні галузі і їх підприємства, реурсів не вистачатиме на
диверсифікацію і конверсію виробництва.
Особливе занепокоєння викликає намір продовжувати розвиток
підприємництва на тілі державної еконіміки, підтримка багатоукладності її не
шляхом створення паралельного сектора виробництва, а шляхом руйнування
сектора державного до розмірів, придатних для приватизації тими, хто зумів
нагромадити капітал.
В цьому відношенні провокаційним здається намір до 10% власності на
державних підприємствах віддати їх керівникам. Пропонується фактично
методом підкупу керівництва залучити його до розпорошення основних
фондів.
6.
План дій і практичні кроки влади повинні чітко розмежовувати
приватне і державне господарське право. Для цього в першочерговому порядку

потрібно прийняти пакет законів, перелік яких соціалісти готові передати
Президії ВР.
7.
В ситуації, яка склалась в Україні, навряд чи можливо скласти
комплексну програму дій уряду. Мова може йти про програми в пріоритетних,
ключових напрямах. їх в різних місцях плану названо (енергетична,
продовольча, фінансова, структурна).
Такі програми і слід розробити, як це зроблено в Росії щодо стабілізації
фінансової системи.
Верховна Рада — не орган для занять лише політикою. А план дій —
власне політичний документ. Він може бути взятий до уваги І служити
орієнтиром Кабінету Міністрів для, так би мовити, внутрішнього вжитку.
За Конституцією Верховна Рада повинна затверджувати програму,
відповідаючи за схвалені нею пріоритети, інвестиції, баланси, за життєвий
рівень та ін., тобто за економічно обгрунтований прогноз. Ми повинні надати
уряду можливість розробити такі програми і лише під них надавати йому
додаткові повноваження.

Президенту України Л.М. КРАВЧУКУ
(відкритий лист)
(16 березня 1993)
Шановний Леоніде Макаровичу!
Зобов'язаний привернути Вашу увагу до небезпеки громадянських
конфліктів, причини яких дозрівають в суспільстві.
Розраховуючи на Вашу інформованість, а також на те, що звертаюся до
Вас не вперше, торкнуся лише окремих питань.
1.
Узагальнюючою причиною нестабільності в суспільстві є всебічна
криза, прискорене руйнування системи господарювання. Непослідовні кроки
уряду, усунення від проблем економіки Верховної Ради і «команди»
Президента сприяють наростанню хаосу в економіці. Логіка процесів, які
відбуваються в цій найважливішій сфері, зводиться фактично до порушення
конституційних норм і до зрощення кримінальної та офіційної економіки, до
стимулювання корупції та злодійства.
Крім останньої причини найбільшу загрозу стабільності несуть дві
обставини:
— прискорення майнового розшарування населення через різні
можливості доступу до державних ресурсів, розпорядження засобами
виробництва і житловим фондом;
— втрата державного контролю за обігом товарів і грошей, вільне
ходження на внутрішньому ринку різних валют.
2.
Нездатність військового керівництва до будівництва Збройних Сил
поряд з убогою за змістом переполігизацією особового складу створює
феномен «людини зі зброєю», не обтяженої свідомою дисципліною, оточеної
нестатками, брехнею і лицемірством.
Відсутність концепції оборони і тому невизначеність у контактах з
сусідами на Сході і Заході поряд зі згаданими вище обставинами не дозволяють
сподіватись на використання армії як інструменту захисту держави.
Є поважні підстави вважати, що за прорахунки в оборонній стратегії
нам доведеться розраховуватись дорогою ціною в історично близькому часі.
3.
Свідома передача ключових (з точки зору ідеології, впливу
населення) посад в освіті, культурі, армії, СБУ, засобах масової інформації, в

усіх структурах державної адміністрації представникам Руху посилює настрої
озлобленості, реваншизму, зведення рахунків.
Як правило, владні важелі одержали на місцях люди без авторитету,
практичного досвіду і знань, здатні хіба що до перейменування вулиць і
цькування тих, хто знає їм справжню ціну, знає мотивізацію їх поведінки в
попередні роки.
На керівні посади поставлені люди, які все зробили, щоб Ви не стали
Президентом, і вони ніколи не будуть Вам опорою як гаранту державності, а
отже і суверенітету.
4. Рельєфно вивляються наслідки прискореної клерикалізації
суспільного життя. В тому не було б нічого загрозливого, якби цей процес не
нав'язувався населенню з цілком певною політичною метою.
Трагічно загострилися міжконфесійні відносин. Ми підійшли до межі
подій на зразок югославських чи ольстерських, бо керівництвом Ради у справах
релігій при Кабінеті Міністрів, частиною його органів на місцях,
представниками Президента в багатьох районах, деякими народними
депутатами свідомо порушується конституційна норма про відокремлення
церкви від держави і школи від церкви.
Проведення релігійних церемоній в державних установах та на
підприємствах, у військових частинах, закладах культури та спорту за участю
осіб, що раптово «пройнялися любов'ю до Бога», приводить до зворотного
результату, утверджує серед людей і без того достатній рівень фарисейств,
дволикість, підриває авторитет клади, пропагує вульгарне безбожництво.
Слід зважити на те, що католицизм, втрачаючи свій вплив у
традиційних регіонах поширення, намагається компенсувати свої втрати за
рахунок України. В минулі часи такі наміри не раз одержували сувору відсіч з
боку українського народу. Щоб не допустити нової Коліївщини, державним
структурам слід припинити загравання з Ватіканом (ставлячись до
католицизму з повагою, однаковою до всіх релігій), попередити керівництво
уніатської церкви про відповідальність за дії, спрямовані на розпалювання
міжконфесійного розбрату, особливо в західних областях України.
З цією метою потрібно перекрити канали матеріальної підтримки
будь-яких конфесій (в т.ч. нетрадиційних релігій) з-за кордону. Всі релігійні

громади мають існувати лише за рахунок прихожан та власної господарської
діяльності, як це і передбачено законом.
Настав час відійти від практики непродуманого державного
патерналізму стосовно штучного утворення — так званого Київського
патріархату, надати можливість ієрархам православної церкви самим вирішити
її долю в Україні на власних канонічних засадах. Злочинно використовувати
релігію у політичній боротьбі руками ряду народних депутатів та
представників державних установ.
Було б доцільно, якби Президент звернувся з післанням до Верховної
Ради і народу України з приводу релігійної ситуації.
Зі свого боку (враховуючи побажання багатьох громадян) вважав би за
необхідне запропонувати зміни та доповнення до Закону про свободу совісті та
релігійні організації, а також до Адміністративного і Кримінальний кодексів,
особливо в частині відповідальності за розпалювання релігійної ворожнечі.
Практика переконує в недоцільності передачі храмів та інших
церковних споруд, незалежно від того, кому вони належали в минулому.
(Краще вже подавати державну допомогу на їх спорудження). Рівень
цивілізованості віруючих та властей не дозволяє поки-що почергове
користування храмами.
Заслуговує на осуд підготовча робота Міноборони для створення
служби капеланів в армії. Варто сподіватися на Вашу оцінку
неконституційного акта Президії Верховної Ради щодо визнання недійсним
Харківського архієрейського собору УПЦ. Виникає необхідність створення
науково-дослідного закладу для вивчення світоглядних процесів у суспільстві.
Згадані тенденції в релігійному середовищі можна виправити швидко і
безболісно, якщо справами у державі займуться нейтральні фахівці, а не
малограмотні в цій галузі керівники А. Зінченко та А. Губар, котрі
компрометують Президента, Раду в справах релігій та й себе суб'єктвізмом та
політиканством.
5. Ще раз привертаю Вашу увагу не недопустимість функціонування в
Україні неконституційних воєнізованих формувань (за вірогідними даними,
озброєних), в т.ч. загонів УНСО, «варти Руху», різноманітних структур
козацтва (тим паче в районах, де воно ніколи не мало своїх коренів).

Шановний Леоніде Макаровичу!
Турбуючись про авторитет держави, хотів би, щоб нормалізація
суспільних процесів в такий складний для України час відбулася саме за
ініціативою Президента.
З повагою, О. Мороз, народний депутат України,
голова Політради Соціалістичної партії України,
Чи стане повернення КПУ дестабілізуючим фактором?
(Інтерв'ю «Київській правді», 2 5 березня 1993)
— Олександре Олександровичу, кілька слів з приводу правових
підстав для порушення цього питання.
— Почнемо
з
того,
що
заборону
компартії
здійснено
антиконституційним актом Президії Верховної Ради України. Цим
визначається весь юридичний бік справи. Причому якщо зупинення діяльності
партії у політичних умовах, які склалися на той час, ще якось можна зрозуміти
(відповідний указ Президента Росії, масоване твердження засобів масової
інформації про наміри партійних структур зупинити процес демократизації, їх
причетність до «захоплення» влади, хоча досі ніхто не пояснив, що це означає
стосовно фактичних керівників держави), то заборону цими обставинами вже
не поясниш.
За час, що минув від серпня 1991 року, органами прокуратури
проведено ретельне слідство. Але на депутатські запити соціалістів всі
прокурори областей, міст Києва і Севастополя, Генеральний прокурор України
повідомили, що ніде не було порушено кримінальних справ щодо КПУ,
пов'язаних з серпневими подіями, за відсутністю ознак порушення закону. Це
ще одна юридична підстава для скасування указу. Якщо не було порушення
закону, Конституції, то чому партія заборонена?
Щодо юридичної процедури цієї справи. Пам'ятаєте штучно створений
конфлікт у Верховній Раді під час формування складу Конституційного суду?
Аргументом для виправдання своєї протидії мої політичні опоненти назвали
небезпеку відновлення Конституційним судом діяльності Компартії України. Я
ж вважаю, що цей суд не повинен розглядати справу КПУ — і неозброєним
оком видно, що тут для нього немає предмета розгляду. Оскільки помилка
допущена Верховною Радою, то вона і має її виправити. І не треба ставити
Конституційний суд у таке двоїсте становище, як було в Росії.

А що, на ваш погляд, набуло чи, навпаки, втратило суспільство
внаслідок усунення компартії з політичної арени?
— Візьміть хоча б моральний аспект справи. Йдеться про мільйони
чесних людей, яким забороною КПУ фактично навішено ярлик члена
злочинної організації. Цей тягар ми мусимо зняти. Я переконаний, що мою
думку поділяють і ті сто тисяч комуністів, які складали обласну партійну
організацію, їх близькі і всі люди, які мають неупереджений погляд на ті
процеси, що відбуваю їм я у нашій державі.
—

Хоча, звичайно, були в партії і непорядні люди. Але скажіть відверто, в
яких структурах їх немає? З огляду на це серпневий переворот має й позитивне
значення — допоміг розібратися, хто є хто. Скільки за цей час ми побачили
перевертнів і покручів, мужніх людей і слабаків!
До речі, я переконаний, що наші опоненти-антикомуністи, від того, що
компартію було усунено від політичної діяльності, нічого не виграли —
навпаки, програли. Уявіть на хвилину, що сьогодні діє ЦК КПУ — який би при
теперішніх наслідках в економіці це був би благодатний грунт для його
звинувачень і для виправдання власних дій і намірів тими, хто називає себе
демократами! Загалом, відчувається, що у політичній палітрі суспільства не
вистачає кольорів саме цієї партії.
А подивіться на суттєвий бік справи. Я переконаний, що за час, який
минув після серпня 1991 року, оновлена компартія таки б запропонувала
суспільству конкретні шляхи подолання кризи і — в разі прийняття їх урядом
— взяла на себе відповідальність за їх реалізацію.
Ще у червні того ж 91-го в інтерв'ю «Київському віснику» я висловив
тезу, що недалекий той час, коли незалежність України зможуть забезпечити
тільки комуністи. Схоже, що цей час наблизився.
— Як же КПУ може бути гарантом незалежності України, коли дехто
й досі вважає її складовою частиною КПРС?
— Нагадаю, що вже на той час наша партія мала свій Статут, який
відрізнявся від Статуту КПРС, черговий пленум ЦК мав розглянути і програму,
проект якої було винесено на обговорення комуністів. Все йшлося до виходу
КПУ з підпорядкування КПРС. 24 серпня, одразу після перевороту,
виступаючи на сесії Верховної Ради, я сказав, що, якщо на найближчому
пленумі ЦК КПУ не відмежується від КПРС, я залишаю за собою право
розпочати
створення
автономної
партії
комуністів
України.
Антиконституційний Указ Президії Верховної Ради прискорив реалізацію

цього наміру —- за кілька місяців на світ народилась Соціалістична партія
України. Сьогодні соціалісти — це реальна політична сила, програма якої
пристосована для роботи в якісно нових умовах.
— Але повернемося до КПУ. Олександре Олександровичу, а як ви
розцінюєте побоювання своїх опонентів, що, повернувшись «до життя»,
комуністи знову узурпують владу, відродять тоталітарний режим?
— Я думаю, кожному зрозуміло, що компартія ніколи не відродиться
ні у попередній чисельності, ні з попередньою структурою, ні з попередніми
функціями. Загалом, відновлення партії— тривалий процес, який матиме свої
особливості. До того ж не забувайте, що ми йдемо до багатопартійності, яка в
перспективі набуде вигляду двопартійності. Одну течію представлятимуть
прихильники соціалістичної ідеї, другу — антисоціалісти. Звичайно, будуть й
інтерпретації, але вони не відіграватимуть суттєвої ролі. Отже, відновлення
компартії буде кроком до становлення нормального демократичного
суспільства.
Хотів би додати: даремно турбуються союзники по антикомуністичному блоку, що відродження КПУ додасть їм нових клопотів.
Найбільше якраз їх буде в комуністів та їх прихильників — треба буде ідейно та
організовано само відзначитися у рамках лівої орієнтації. Хтось піде в СПУ,
хтось залишиться в компартії.
— Побутує думка, що разом з відродженням КПУ відбудеться розкол,
поглибиться протистояння у суспільстві, не виключаючи й відкритого
протистояння різних політичних сил.
— На жаль, розкол у суспільстві вже відбувся — тоді, коли дехто
почав називати комуністів фашистами.
Розкол відбувся не тільки в суспільстві, а й у душах людей, яких на
догоду новим ідейним установкам держави змусили забути свою історію,
біографію — все те, чим жили і гордились кілька поколінь наших
співвітчизників. Цього розколу можна уникнути Тільки відкритою діяльністю
різних партій на користь народу — якщо вони будуть давати конкретні
програми поліпшення його життя.
На жаль, багато політиків більше зайняті пошуками ворогів, аніж
виходу з кризи. Ось у цьому і є загроза для розколу суспільства.

ВЛАДА — ЩОБ ДАТИ ЛАД
(З виступу на міжнародному симпозіумі) ("Віче", травень 1993)
Маємо виходити з того, що Українська держава не просто створюється,
вона більше народжується, і це об'єктивне явище суспільного процесу не може
повторити, продублювати чий-небудь досвід. Державотворення — завжди
оригінальний, унікальний процес.
Оскільки держава є своєрідним механізмом здійснення влади, то
важливо знайти оптимальні співвідношення ланок влади: виконавчої,
законодавчої, судової.
Причому оптимальність цього співвідношення має різні значення на
різних рівнях влади.
До того ж в умовах молодої держави виняткового значення набуває
поєднання суб'єктивного та об'єктивного факторів влади. Причому пріоритет
— за суб'єктивним фактором, генеруючим усі процеси державотворення.
Це, однак, не означає приниження ролі факторів об'єктивних. їх роль
зростає з огляду на їх основоположний характер, перспективність. В ідеалі
передбачається створення такої ситуації, за якої об'єктивні фактори стануть
визначальними, коли суб'єктивне начало буде вмонтовуватись у державні
структури, не дозволяючи своїм впливом різко порушувати стабільність
державних механізмів.
Сучасна практика дає досить підтверджень сказаному. Нерозвиненість
державності персоніфікує об'єктивні функції її механізмів, і тоді особисті
якості того чи іншого керівника набирають Такої ваги, якої вони, можливо, і
взагалі недостойні і якої б не набули при традиціях функціонування певної
державної структури.
Для ілюстрації можна було б використати сакраментальне
протистояння гілок влади в Росії, зведене врешті (і за допомогою засобів
інформації теж) до особистості Б. Єльцина. Цікаво таку ж персоніфікацію
спостерігати серед наших політиків, котрі самі себе відносять до демократів.
Державницький порух російського Президента викликає у них вторинну
реакцію з широким діапазоном: від осуду до возвеличення. Все це робиться на
такому історично короткому проміжку часу і в таких контрастно-різких
фарбах, що ставить в незручне становище авторів оцінок, підтверджуючи тим

самим і недорозвиненість репрезентованих структур, і власну тимчасовість.
Формальне стає над суттєвим, критика зводиться до лайки, підтримка — до
овацій, політик — до маріонетки обставин. Справа, звичайно, не в самих
механізмах державності, а в практиці їх дії. Вона виробляє ту колію, котра
запобігає збоченням, створює досвід стійкої противаги. Тому важливо ще б «в
проекті» держави не забути ці механізми, а ще можливіше не запізнитися з їх
запуском.
Для прикладу візьмемо такий структурний елемент влади, як Рада
безпеки. Сьогодні вона існує як орган при Президентові і при тому повністю
(чи значною мірою) теж залежить від його особистості. Так бути не повинно.
Створена має бути структура постійна, її якій на постійній же і паритетній
основі представлені структури загального і функціонального (з точки зору
безпеки держави) значення.
В такій та їй подібних ланках держави виробляється світогляд носіїв
національної (в розумінні загальнодержавної) політики, захисників
національних інтересів. Без участі в роботі такого органу у конкретного
керівника відомчий інтерес не поступиться перед національним. Це якісно
інший статус керівника, він не виникає сам по собі, йому потрібні нові умови.
Умови колективної дії, співучасті у виробленні рішень, ширшого розуміння
персональної відповідальності, іншого, різнопланового бачення відомчого
інтересу.
Чи варто підкреслювати, що для народжуваної держави використання
згаданих умов має непересічне значення. А ще корисніші вони як засіб
блокування непродуманих суб'єктивних рішень, засторога авторитаризму. Це
своєрідна школа балансу влад. Зволікання з її відкриттям чи ігнорування участі
в ній керівником якоїсь гілки влади посилює формальне начало в балансі влад,
неминуче абсолютизує одну гілку (частіше виконавчу) і може призвести до
спотворення такого інституту колективного керівництва, як це було в
колишньому Союзі, скажімо, при вирішенні питання про введення війська в
Афганістан.
Не менше важливо зуміти врахувати діалектику розвитку структур
влади. Було б великою помилкою, зламавши існуючий механізм, взяти за
взірець щось інше, ще десь дає ефект, але чи одержимо ми той ефект на нашій,
цілком оригинальній основі? Навряд. В усякому разі на ближчий,
найвідповідальніший період таке моделювання влади сумнівне за результатом.

Для конкретного досвіду України з її традиціями самоврядування було
б помилкою відмовитися від функцій Рад, від форми ціп державної інституції.
Інша справа, Ради мають стати радами, а не прикриттям, ширмою справжньої
влади, як це було донедавна та й тепер продовжується за інерцією в більшості
регіонів України.
Отже, збереження Рад, їх якісне оновлення (в кадрах, функціях,
законодавчій основі), гадаю, ключове завдання для політичного керівництва
України.
Тепер можна часто почути, що нібито Ради як форма влади не властиві
народові України, ніби вони привнесені сюди більшовиками з Росії. З цього
приводу можна було б сперечатися, якби прихильники такої тези не були
відверто кон'юнктурниками. Тому і відповідь для них краще шукати в
емоційних відтінках політики: а як же пояснити феномен небільшовиків Махна
і Терпила (отамана Зеленого), котрі в боротьбі за владу Рад на Україні били
Скоропадського, Денікіна, Петлюру? Діставалось і більшовикам... Нестор
Махно, крім того, за недавніми мірками, був головою райвиконкому.
Маємо враховувати ще одну особливість українського суспільства —
роль, яку відіграють у ньому трудові колективи. Вважаю доцільним, всупереч
нормам абстрактної демократії, передбачити під час нового формування
органів влади виділення певних квот в складі Рад усіх рівнів для представників
трудових колективів. Вибори за виробничо-територіальними округами,
можливо, і не останнє слово в конструюванні механізмів демократії, але для
України, для нинішнього її стану тимчасово цей захід мав би сенс.
Інша проблема, з якою ми стикаємося щодня, полягає в співвідношенні
впливу ланок влади. Є тут кілька частково самостійних, частково залежних
аспектів.
Один з них стосується дифузії функцій влади. Саме функцій, бо,
об'єктивно кажучи, розподіл влади на три (інколи варто говорити про чотири)
ланки доволі умовний.
Соцпартія виходить з того, що влада в державі має одне джерело —
народ, тому з позиції цього суб'єкта влади її функціональні ознаки важать
більше, ніж структурні.
Більше того, чим нижчий
взаємопроникнення, дифузії влади.

рівень
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Недооцінка цієї обставини значною мірою призвела нас до втрати
влади, яку ми спостерігаємо на різних рівнях. Здається, що ліквідувати цю
хворобу ми повинні вже тепер. І саме тому на районному та обласному рівнях
краще було б поєднати в одній особі керівництво виконавчими і
представницькими структурами влади. Тим паче що бачимо таке поєднання
(або близьке до такого) навіть на найвищому рівні влади — президентської.
Така дифузія при тому абсолютного значення не має. Захоплення нею
(заплановане чи випадкове) може призвести до зворотного результату.
Пересвідчуємось у цьому на прикладі тимчасової передачі уряду законодавчих
повноважень. Вже сьогодні їх здійснення створює напруження між ланками
влади, особливо коли рішення уряду явно помилкові. Але як бути, коли термін
додаткових повноважень використається повністю, а втручання в
законодавство буде занадто глибоким і необгрунованим?
Повернемося до залежних,, взаємозумовлених аспектів влади на
прикладі обставини, яка все різкіше виявляється на суспільному тлі, — на
релігійній ситуації.
За своїми функціями виконавча влада найперше відчуває негаразди в
суспільних процесах. (Хоч не треба відкидати і можливий її первинний вплив
на них.) У релігійних справах ці негаразди дійшли крайньої межі. Природні в
усьому світі протиріччя між конфесіями в Україні штучно перетворені у фазу
протистояння між людьми. У таку фазу, коли Бог і обряд не мають значення
взагалі, бо протистояння є засобом досягнення цілей, Богу незнайомих, —
політичних.
Детальний аналіз розвитку подій може показати помилки різних гілок
влади, допущені за останні роки. Тут і недосконалість закону, написаного для
абстрактного бачення суспільства з більшими традиціями віротерпимості,
відвертіше: з більшим рівнем цивілізованості. (Досить сказати, що закріплене
законом повернення храмів конфесіям, які ними користувалися раніше,
почерговість богослужіння тощо поки що виявляються передчасними.) Грубі
помилки зроблені виконавчими органами хоч би вкладенням в уста Президента
тези «Одна держава — одна церква» чи поздоровлення і релігійним святом
меншої конфесії і непривітання більшої. Є прикрі помилки і судових органів,
коли вердикт виносився на підставі явно сфабрикованих документів.
Загалом виявляються наслідки порушення принципу відокремлення
церкви від держави і школи від церкви. Але стосовно вибраної загальної теми

нас цікавить взаємодія гілок влади у цій цілком зрозумілій справі. Мусимо
визнати, що головною причиною релігійних негараздів є небажання,
нездатність структур влади до взаємодії, наслідок вторинності закону і права
щодо політичних інтересів. Виникає питання: влади балансують, намагаючись
зіштовхнути одна одну, на кладці, яка перекинеться і всі підуть в небуття, чи
баланс виступає ознакою усталеності суспільних процесів? В Україні перша
частина питання найточніше відображає стан речей. Біда в тому, що все це
може пилитися в тяжку трагедію.
Відсутність власних традицій державотворення поряд з іншими
обставинами призводить до протиріч навіть в елементах однієї гілки влади. На
найвищому рівні спостерігається завуальоване протиріччя між президентською
і урядовою «командами». Це наштовхує на думку про необхідність (згодом)
поєднання функцій
Президента і Прем'єр-міністра, якщо не буде знайдено механізму
узгодження протиріч.
Та коли ми намагаємося згладити протиріччя між гілками влади, або ж
і всередині однієї з них, найбільшого ефекту буде досягнуто тоді, коли точно
з'ясується причина дисбалансу. Вона ж, як свідчить аналіз, не в «бродильному»
віці демократії, не у відсутності традицій, браку цивілізованості. Ні. Все це
наживне. Американська конституція почала діяти і гілки влади не виходили за
її рамки тоді, коли традицій демократії ще не було, а громадянський кривавий
конфлікт тільки-но завершився. Скелет тієї демократії, хоч і не завжди
найкращим чином, обростав тілом законів, традицій, принципів,
структуруванням ланок влади поступово, уникаючи протистояння. Чому?
Тому що вдало був вибраний напрям розвитку суспільства, для нього
найбільш оптимальний. В основі його, як відомо, є соціально-економічний
вибір. Коли мета поставлена і практика переконує населення у правильності
вибору, тоді виникає довір'я до влади, а сама вона пристосовує розподілені
функції відповідно до загального напряму розвитку. Якби ж вибір був
помилковим або якби виборці не бачили його перспективності, не стало б ладу і
між формами влади. І тоді знову на поверхню піднімався б суб'єктивний фактор
влади.
Саме таке явище ми і спостерігаємо в Україні. Три роки спочатку
нерозподілені, а згодом розмежовані структури влади, різні політичні сили
гризуться між собою, не давши при тому відповіді на основне питання: а що ми

хочемо збудувати? Політичні партії намагаються виродити утопічно гуманний
капіталізм, зберігши цноту соціальної справедливості. Законодавча влада
підганяє під цю потребу нові закони, які тут же вступають в протиріччя між
собою і відкидаються практикою. Президентська вертикаль, згубивши на часі
уряд, відстоює своє право на керівництво: «внизу» послуговуючись
адміністративними методами, а «зверху» відсторонюючись від внутрішніх
проблем. Не вибудуваний до завершеності суд, сяк-так дотримуючись менше
зруйнованих Цивільного і Кримінального кодексів, намагаються уникати
інших галузей права, почуваючи себе в ролі винної невістки і перед свекрухою
— Верховною Радою, і перед свекром — Президентом.
А тим часом нові діти, найперше економічний криміналітет, сідають на
голову всій «святій сімейці». І це, мабуть, найхарактерніша ознака нинішньої
ситуації в Україні. Схоже, що це, найзручніше для криміналітету, середовище
ми і будуємо, не обтяжуючи себе роздумами про реальність побудови
економіки на хибній альтернативі: план або ринок, про злочинність
експериментування над народом, про помилковість абсолютизації відносин
власності з перевищенням їх над засадами ефективності, технологічності,
наукоємкості, інформативності... Тобто ми прискорено рухаємося назад,
галасуючи при тому про прагнення до цивілізації, про бажання мати державу.
. Державу, правда, можна звести. Подібних у «третьому» і четвертому»
світі ми маємо досить. Вірю все-таки, що у нас вистачить глузду, хоч тепер,
серед розгардіяшу починків, скласти хоч би наближений ескіз і спрогнозувати
наслідки його втілення, вибрати оптимальні шляхи.
Функціонування структур влади в Україні здійснюється на фоні
незавершеності, або й зародковості, формування партій. їх боротьба «за місце
під сонцем веде до політичної нестійкості з елементами зведення рахунків,
настроями на реванш. За загальної недостатності партійного впливу
відчувається надмірність політизації суспільства. Це створює певні дисонанси,
перекоси, напруження. Такі результати бачимо від спроб (з недоброго розуму)
переполітизації армії, партійного втручання в процедуру створення
Конституційного суду. В останньому ініціатори блокування роботи Верховної
Ради щодо обрання суду забувають просту істину: Конституційний Суд
неможливо сформувати за партійним принципом. Неможливо і шкідливо.
Лише принцип професіоналізму може пратися тут до уваги.
Слабкість партій загрожує підпорядкуванням структур влади
корпоративним інтересам тих політичних сил, що встигли сформуватися

раніше, або яким надали серйозну, насамперед фінансову, підтримку з-за меж
України. Подібні збочення доведеться згодом виправляти, а в нинішній час
просто враховувати таку обставину.
Аналіз стійких демократій у світі переконує, що їх еволюція приводить
до рудиментарного стану авторитарні механізми держаки.
Приклади Швеції, Австрії, Швейцарії, Англії, Іспанії, навіть
Німеччини у цьому відношенні характерні. Вони можуть стати нам у пригоді.
Ці приклади підтверджують правильність висновків соціалістів про потребу
вже тепер створювати в Україні умови для справжнього народовладдя.
Цілком ймовірно, що поширення такого народовладдя приведе до
скасування інституту президентства, тим паче у його нинішній схемі. Ще
Пилип Орлик попереджав про небезпечність форми призначення службових
осіб і шкідливість її для держави. До того і при становленні демократії . (в
буквальному розумінні цього юна) об'єктивно повинні посилюватись «нижчі»
ланки влади, зміцнюючи автономність регіонів, їх самоврядність, ефективність
управління. Потрібно ставити їх в залежність від населення, власне народу,
задля якого і мусить функціонувати держава.
Для України важливий досвід інших демократій. Але й сама вона,
реалізуючи власне право на державність в умовах унікальної для світу
економічної структури, незавершеності політичного устаткування суспільства
та соціальної напруженості, викликаної кризою, стає школою рідкісного
досвіду.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ НЫНЕШНЕЙ СИТУАЦИИ
В УКРАИНЕ
(Краткие тезисы к докладу на Политсовете СПУ 27 марта 1993)
1. Общая оценка ситуации — системный кризис, перерастающий в
катастрофу.
Главная причина кризиса правильно определена в ряде документов
СПУ, в частности, мартовским (1992 г.) заседанием Политсовета, I
конференцией и II съездом СПУ.
Сущность ее изложена в обращениях к Президенту от 6 февраля и 16
марта с. г. Эти документы не вызвали у руководства Украины адекватной
положению дел реакции.
Всеобщая для данного состояния причина состоит в прекращении
процесса развития общества, разрушении экономического механизма,
государственного устройства и политической системы без определения целей и
путей изменения всего многообразия общественных отношений, без анализа
возможности,
правомерности
и
последствий
изменения
общественно-политического устройства.
В сфере экономики созданы предпосылки для остановки
производства, обесценивания, распыления и передачи основных фондов новым
собственникам.
Парализована государственная банковская система. Подорвана
окончательно денежная единица, она вытеснена из сферы расширенного
воспроизводства, используется, в т. ч. с помощью коммерческих банков, как
средство ускоренной имущественной дифференциации населения.
В стране бесконтрольно обращаются различные валюты, курс которых
многократно искусственно завышен с целью фактически бесплатного
овладения производственными и гражданскими объектами, вымывания из
внутреннего обращения сырья, материков, нужных населению и производству
товаров.
Введена ничем не оправданная либерализация цен якобы для
обеспечения товарно-денежного баланса и обращения, защиты внутреннего
рынка. На самом деле, прием шоковой терапии преследует ту же цель

разрушения национального хозяйства, имущественного расслоения населения,
жизненный уровень которого снизился за два последних года примерно в 7 —
10 раз.
Свернут инвестиционный процесс практически во всех отраслях
хозяйствования.
Планомерно
удушается
сельскохозяйственное
производство,
поскольку применяемая политика цен наиболее болезненно отражается на
отрасли, потребляющей продукцию конечную, а реализующей, в основном,
сырье или продукцию первых технологических переделов.
Усилиями отдельных членов Правительства созданы реальные
предпосылки голода, сорваны традиционные поставки химических
материалов, семян отдельных культур. Не вспахано, недосеяно и подлежит
пересеву 4,2 млн. га, что составляет 12,3 проц. от общей площади пашни. Из-за
отсутствия запаса топлива не проводится влагозадержание, будет не
выполнено ряд технологических операций. Все это угрожает существенным
недобором урожая.
Производство животноводческой продукции за два года сократилось:
по мясу — на 68,8 проц. молоку — 71,3 проц. Сокращено поголовье скота и
птицы, этот процесс ускоряется.
С огромным запаздыванием, некомплексно рассматриваются
проблемы энергообеспечения, — ключевой проблемы экономики. Не
определен общий подход восполнения дефицита энергии, не выработана
научная концепция и программа атомной энергетики, альтернативных
источников энергии.
Не обеспечена системность конверсии и диверсификации отраслей
экономики. Нет конкретности в существе, механизмах и сроках структурной
перестройки экономики.
Ускоряются процессы (грозящие стать необратимыми) в криминализации экономики. Утрачивается контроль государства, управляемость с
его стороны за хозяйственной жизнью.
Обществу навязывается система и темпы изменения отношений
собственности, в т. ч. приватизация, которые только стимулируют коррупцию,
воровство, спекуляцию, прекращение производственной деятельности.

Криминалитет стремительно набирает вес в сфере распределения.
Фактически блокирована реализация в государственной торговой сети товаров
отечественного производства. В угоду коммерсантам и торговой мафии
сворачивается производство даже простых товаров: минеральной воды,
элементарных товаров ежедневного обихода (мыла, зубной пасты, порошков и
т. п.).
Искажена структура экспорта-импорта. В ней преобладает вывоз
сырья, материалов дефицитного внутри страны перечня. Правительство
потеряло контроль за этими операциями, за счет общенародного достояния
обогащаются дельцы и жулики.
В социальной сфере.
Продолжается стремительное обнищание большинства населения.
Усиливается угроза массовой безработицы.
Государство обворовывает вкладчиков. Сворачиваются или не
обеспечиваются социальные программы.
В катастрофическом состоянии находится здравоохранение
просвещение.
В сфере государственного устройства и права.

и

Не завершен процесс разделения функций властей. Во многих местах
усиливается противостояние исполнительной и представительной ветвей
власти.
Из-за политических интриг не завершена структуризация судебной
власти, блокируется образование Конституционного Суда.
Нет системы законотворчества. Выход законодательных и
нормативных актов довольно хаотичен, мало совпадает с потребностями
нынешнего периода.
В основном из-за медленного продвижения в сторону регионального
хозяйственного самоуправления нарастают тенденции федерализации
Украины, угроза ее территориальной целостности.
Не завершен процесс функционального распределения содержания
власти между исполнительной и законодательной (представительной) ветвями
и вертикальными звеньями, а также между структурами исполнительной

власти. Все это ведет к опасной бюрократизации общества на фоне деградации
власти как таковой.
В сфере культуры и нравственности.
Если проанализировать последствия реализации провозглашенного
три года назад принципа возрождения культуры, можно прийти к выводу о том,
что в Украине удалось пока-что возродить худшие качества национализма.
Разрывается связь поколений. Искусственно в общественное сознание
привносится цепочка политических эпизодов давней и не очень истории, с
помощью которых предпринимаются попытки оправдать современные
проявления конформизма, угодничества, коньюнктурщины, предательства.
Искажается недавняя история. Умышленно педалируются ее тяжелые
страницы. Шельмуется интернационализм, братство народов, неединичны
случаи разжигания межнациональной вражды.
За последние годы не создано ни одного заметного произведения в
области литера туры и искусства.
Под угрозой исчезновения находится украинское кинопроизводство,
книгопечатание.
Усиливается давление низкопробной маскультуры,
наводнены порнографией, мистикой, насилием, фактически
украинский язык.

прилавки
вытеснен

Осуществляется планомерная деградация системы образования. Не
одобренная съездом учителей (неконституционный с точки зрения одобрения
государственных программ) программа «Освіта XXI століття» тем не менее
получает отдельную строчку в бюджете.
В области культуры царит озлобленность, чувство мести. В спешном
порядке переименовываются улицы, сносятся памятники, предпринимается
попытка отобрать у людей память на истинное содержание недавней истории.
Наиболее опасным представляется внедрение в сознание молодежи
примата потребительства, удовлетворения своих меркантильных интересов.
Воспитывается фактически презрение к честному труду, уничтожается
иммунитет к спекуляции, делячеству, лжи, непорядочности.
В области военного строительства

Отсутствие военной докторины, крайне неудачный подбор кадров в
руководстве МО Украины, неприемлемая переполитизация личного состава
Вооруженных Сил создают феномен «человека с ружьем», не отягощенного
сознательной
дисциплиной,
окруженного
ложью,
лишениями,
приспособленчеством, протекционизмом.
Совершено предательство интересов государства лишением его
тактического ядерного оружия как фактора сдерживания агрессора и условия
сокращения расходов на оборону.
Из могучей ядерной державы, даже при наличии стратегического
ядерного оружия, Украина переходит в разряд третьестепенных государств,
интересами которых сильные в военном отношении страны просто
пренебрегают. Доказательство тому — подписание договоров о сокращении
ядерного оружия между Бушем и Ельциным даже без консультаций с
Украиной. В мировом сообществе искусственно создается давление на
Украину для односторонней ликвидации ядерного потенциала, немедленного
перехода к статусу безъядерного государства.
Принятие такого статуса отбросит Украину назад в технологичности и
наукоемкости производства, экономической стабильности, увеличит расходы
на содержание обычных вооруженных сил.
Допущена ошибка отказом от создания коллективной обороны
совместно с соседями — бывшими субъектами Союза ССР. Заигрывание с
НАТО (не сократившего свои войска ни на одного солдата, не изменившего
своей доктрины), неумное копирование стран Запада в отношении структуры
Вооруженных Сил, подготовки кадров, материального обеспечения, наряду с
провоцированием противостояния с Россией, пропагандой его в армейской
печати делает положение Украины в международном сообществе глупым и
бесперспективным.
Разыгрывание в политических (и только!) целях карты
Чернономорского флота вместо передачи его в аренду странам СНГ не привело
к малейшему успеху ни в военном, ни в экономическом, ни в политическом
отношении. Наоборот, это усугубляет противоречия, делая их необратимыми.
Руководство Вооруженными Силами занято не обеспечением
боеспособности частей и соединений, строительством Вооруженных Сил
«снизу», а формированием управленческих структур, перетасовкой кадров,

подбором людей, отличающихся не профессионализмом, а демонстрацией
личной преданности и верности извращенно понятой «национальной идее».
Складывается впечатление, что руководителей Министерства обороны
интересует не состояние армии, а создание условий для использования ее во
внутриполитической
борьбе.
Это
противоречит
действующему
законодательству, содержанию Декларации о государственном суверенитете.
На опасность подобного использования армии обращено внимание
Президента, Верховного Совета и Правительства. Реакции пока не
последовало.
О сфере духовной, религиозной среде.
Ускоренно происходит клерикализация общественной жизни.
Делается это не в естественном порядке, как восстановление определенного
места религии в цивилизованном обществе, а для достижения политических
целей.
При попустительстве со стороны Президента и при пособничестве его
служб в центре и на местах осуществляется вмешательство государства в дела
религий (и наоборот), нарушается важнейший конституционный принцип.
Проводится спланированная акция на усиление влияния греко-католической
церкви, искусственное разграничение сфер влияния конфессий, сталкивание их
интересов. Происходит надругательство над чувствами верующих, их
используют как орудие в осуществлении крупномасштабного «церковного
передела».
Наблюдается лицемерный патернализм со стороны государственных
деятелей относительно искусственного образования — Киевского патриархата
УПЦ. Нет адекватной реакции властей на применение силы при захвате
храмов, не привлекаются к ответственности подстрекатели противостояния,
часть которых носит депутатские мандаты.
Обычным явлением стало отправление религиозного обряда в
государственных учреждениях, школах, армейских частях с участием
должностных лиц, не верующих ни в Бога, ни в идею. Все это усугубляет
атмосферу всеобщего фарисейства и лжи, подрывает авторитет власти и
государства.

Необходимо в кратчайший срок внести изменения и дополнения в
Закон о свободе совести, добиться замены должностных лиц, занимающихся
вопросами религий и церкви, наказания тех, кто сеет вражду между людьми.
В сфере национальных отношений при декларировании равенства
людей разных национальностей, проживающих на Украине, происходит
оживление крайних форм национализма украинского и русского. Население не
воспринимает поспешности во внедрении украинского языка преподавания во
всех учебных заведениях, подбор офицерских кадров на основе лояльного
отношения к тенденциозно истолкованной национальной идее, извращению
истории Украины, из которой изымаются, умалчиваются или необъективно
трактуются целые периоды. Особенно болезненно воспринимается попытка
умалить роль общности советских народов в борьбе с фашизмом, восхваление
ОУН-УПА как «борцов за волю Украины на два фронта».
Есть все основания говорить о развитии «галицкого синдрома» через
тенденциозную позицию части правительственных кругов, средств массовой
информации. Это порождает ответную реакцию подобного содержания в
регионах компактного проживания русского населения. Усиливается
противостояние, пользы от которого не будет никому.
Упомянутые и другие обстоятельства сказываются на политической
ситуации.
Общество, сохраняя внешне политическую индиферрентность,
политизировано излишне. Одностороннее использование средств массовой
информации, предоставление руководящих постов в госадминистрации
представителям Руха (не имеющим к тому профессиональных и моральных
качеств), отсутствие теоретической базы программы осуществления
кардинальных изменений в политическом, государственном и экономическом
устройстве, использование нескольких заезженных пропагандистских штампов
(коммунисты-организаторы голода и репрессий, геноцид украинской
культуры, насильственная русификация, Украина — колония империи,
снижение жизненного уровня — потому что коммунисты остаются у власти,
Верховный Совет — противник реформ и пр.) раздражают людей.
Политическая дискуссия отсутствует, ее заменяет суррогат бытовой сплетни.
В этих условиях в Украине зарождаются элементы многопартийности,
хотя реально можно говорить о наличии двух политических сил —

социалистической (коммунистической) ориентации и антисоциалистической,
вобравшей в себя все разновидности партий, партиек и движений.
Политическое банкротство антисоциалистических сил в условиях
экономической разрухи и слабости власти создает опасность провоцирования
конфликтов на религиозной, национальной, партийно-политической или
социальной основе. Эти конфликты нужны упомянутым политическим кругам
как повод для развязывания открытой борьбы за власть.
Радикализируются политические движения экстремистов националистического толка. При сохранении сложившейся политической
ситуации они оттеснят на задний план своих нынешних попутчиков,
именующих себя демократами.
Поводом для объединения правых сил используются действия
коммунистов для восстановления своего законного права на политическую
организацию. Создание ААФ, оценку которому дал Президиум Политсовета
СПУ, есть шаг к раздуванию конфликта. Так называемый фронт позволяет
проявить истинную реакционную суть входящих в него организаций, не снимет
имеющихся между ними противоречий из-за властных намерений, но может
подтолкнуть общество к гражданскому конфликту. В силу этого мы обязаны
своевременно реагировать на малейшие проявления экстремизма,
политического авантюризма.
В скором времени будет решен вопрос о снятии запрета на
деятельность Коммунистической партии Украины. Предположительно, что
этот процесс не будет безболезненным. Наша позиция по этому поводу
неоднократно и обстоятельно разъяснилась.
Мы безусловно должны тесно сотрудничать с коммунистами, убеждая
их в необходимости не допускать создания многих мелких партий.
Между тем, можно ожидать, что особенно на первых порах (не
копировать слепо Россию — там была другая ситуация, там сохранены
финансы партии) структуры Компартии будут недостаточно подвижны.
Чрезмерное вмешательство в их деятельность в качестве помощи (а кое-где с
шагами в сторону объединения) может связать наш актив. Этого следовало бы
избежать в период подготовки выборов. Лучшей школой объединения усилий
наших партий было бы совместное участие в массовых акциях, тем более, что
экономическая ситуация и календарь политических дат к тому располагают.

Изменяющиеся условия в этот период требуют большей
самостоятельности региональных партийных организаций. Представляется
достаточным в этот период активно входить в контакты с профсоюзами,
забастовочными комитетами и другими действующими структурами,
ограничивая поле своих действий рамками Устава и основных положений
Программы.
На II съезде в неотложных мерах мы предусмотрели, в числе других
пунктов, создание теневого Кабинета министров. Эта задача осложняется не
столько отсутствием кадров, сколько опасностью расправы с ними до того
времени, пока они будут нужны в новом качестве.
С другой стороны, нам прежде надо иметь план конкретных
практических шагов для оздоровления хозяйственной жизни и
общественно-политической обстановки, на основе которого можно вести
пропаганду наших намерений, возможных их последствий для населения.
Эта необходимость не отрицает потребности серьезно готовить состав
правительства, хотя бы в ключевых направлениях, бороться за их рейтинг в
канун предстоящих выборов.
Наши политические оппоненты допустили серьезную ошибку, открыто
выступив в поддержку Б. Ельцина. Анализ съезда в России косвенно
подтверждает, что изменение настроений в обществе приобретает
необратимый характер. На стороне Президента оказались лавочники, коих
достаточно и у нас. Несмотря на то, что среди сторонников российского
Президента достаточно до сих пор непрозревших людей и что пропаганда через
средства массовой информации вряд ли будет сбалансированной, нам нужно
подчеркивать, кто защищал лидера сил, разваливающих уже Российское
государство, обращать внимание на присутствие там Попова, уже достаточно
скомпрометировавшего себя. Следует учитывать, что в ближайшие недели и
месяцы у значительного количества населения будет нарастать аллергия к
созданному новому классу мелких (и не мелких) буржуа. Это отношение,
надеюсь, должно отразиться на результатах референдума в России.
Проводя соответствующую подготовку к тому времени, мы должны
будем сосредоточиться на развенчивании позиции тех наших оппонентов,
которые по нескольку раз меняли отношение к руководителю соседнего
государства, то шельмуя, то до неприличия возвеличивая. Причина все в том

же,— конъюнктура, жажда власти любыми средствами. Интересы большинства
населения здесь ни при чем.
В предстоящий период нам часто будут задавать вопросы (это
происходит и сейчас) по поводу отношения к правительству Л. Кучмы. Наша
оппозиционность власти прошла проверку практикой, она оправдана.
Вместе с тем, мы будем поддерживать каждый шаг правительства,
направленный на облегчение положения трудящихся. Особенно это будет
необходимым, когда из правительства вслед за И. Юхновским вынуждены
будут уйти еще некоторые члены, когда нынешние его «защитники» станут
врагами.
Но слишком активно противостояние правительству проявляться не
будет. Нашим оппонентам важно сохранить свои позиции в гуманитарной
сфере, чтобы влиять на формирование общественного мнения на перспективу.
В любом случае, проводя агитационную, разъяснительную и
организаторскую работу нам нужно иметь ввиду главную задачу — власть,
«давление» на ее звенья. Без влияния на властные структуры мы не сможем
реализовать Программу, защищать интересы трудящихся.
При этом надо использовать любую возможность для продвижения во
властные структуры в столице и на местах своих людей, укрепляя доступными
средствами их авторитет.
Обстановка требует решительного улучшения массово-политической и
организационной работы партии.
До виступу при обговоренні пропозиції Президента про надання
йому додаткових повноважень
(Виступ на сесії ВР України, 1 червня 1993)
Розглядаючи пропозицію Президента про надання йому додаткових
повноважень, слід врахувати кілька важливих моментів.
1.
Населення в більшості своїй сприймає владу як єдиний орган, не
поділяючи її на законодавчу, судову чи виконавчу. В цьому немає нічого
дивного або ненормального.
Поділ влади на державному рівні при всьому його значенні теж
поняття відносне. Його важливість пояснюється лише з точки зору

функціонування механізму влади, його ефективності і надійності. Тому саме в
цьому відношенні ми і маємо розглядати раптову (а раптову, бо йому це відразу
пропонувалося, ще при розробці Закону про Президентство) пропозицію
Леоніда Макаровича.
Так от, з точки зору надійності механізму влади посилення однієї з
гілок влади мусить посилюватися в інших гілках. У нас же виходить так, що
виконавець стає вище закону, а той, хто має розсудити органи влади —
Конституційний суд, взагалі не створений з подачі, до речі, президентської
команди.
2.
Будь-яке делегування повноважень Верховної Ради зменшує її
стійкість і вплив на соціально-економічні процеси, не знімаючи, проте, з неї
відповідальності, як і з виконавчої влади. Тобто ми готуємо з найвищого
законодавчого органу «чучело» для биття. І в такій ролі вона вже
використовується тими, хто займає телеекран та радіоефір.
При тому скажу, що мені особисто Верховна Рада, мабуть, не
подобається не менше, ніж її дискредитаторам, але нехай би вони задумались,
— чому вона така і чи стане вона кращою в оновленому складі.
А чому? В нас немає системи законотворчості.
3.
Ми повинні врахувати, що зміна ролі Президента поведе за собою
реформування основ влади Рад на місцях. Знищиться і та нестійка гармонія
влад, де вона сяк-так тримається, коли нею користуються розумні керівники.
4.
Треба подивитись наперед, уявити, як будуть згодом повертатися
передані повноваження. Думаю, це питання буде неможливо навіть включити в
порядок денний. Уявімо, що за час дії повноважень Президента він почне
робити не так, як тепер, під впливом оточення з Руху, а, скажімо, під впливом
соціалістів та комуністів, які до того часу відновлять свою організацію.
Чи зможуть тоді наші опоненти зменшити вплив виконавчої влади? Як
Ви думаєте, Ларисо Павлівно?
5.
Існуюче нині положення найповніше відповідає вимогам
виправданої і доцільної реформації суспільства і створення держави за участі
всіх гілок влади.
6.
Вимоги Президента чи Кабінету Міністрів не випадкові. Вони
продиктовані загальним початком процесу усунення Рад (в Україні, Росії).
Не випадкова при тому і пропозиція І. Плющу зайняти невведену ще
посаду віце-президента.

Ми в цьому процесі не оригінальні, повторюємо російські кроки.
Соромно. А ще повторюємо гру за сценарієм, котрий уже спрацював.
Пригадуєте, як М. Горбачов вимагав:
— Дайте повноваження. Потім я скажу, навіщо вони мені.
Дали. Результат відомий.
7.
Не хочу ставити риторичні запитання не Президенту, а авторам
пропозиції:
— а що заважало чи заважає Президенту і його структурам
користуватися своїми справжніми повноваженнями, щоб впливати на
економічну ситуацію?
— і які спроби в цьому напрямі були зроблені та чим завадила
Верховна Рада їх реалізації?
Відповісти на ці запитання не вдасться, бо не було жодних спроб.
8. Ще раз повертаюся до потреби зібрати з'їзд Рад (чи повноважних
представників Рад) для обговорення питань конституційного ладу і до потреби
референдуму.
Досить весь час повторювати тезу «від імені народу». Треба, щоб народ
сам сказав, яку він хоче бачити державу.
9. Є ще персональний аспект питання. Можливо, Леонід Макарович
так і не планує, але фактично йдеться про пошук поважчого вантажу, щоб
викинути його через три місяці, коли корабель влади почне тонути і потрібно
буде цей баласт викинути.
Не думаю, що на таку роль погодиться Іван Степанович чи Леонід
Данилович.
В шахах це називається комбінація на півтора ходу. Розрахована вона,
схоже, на те, що Іван Степанович шахів не любить. Але він знає інші ігри.
10. І останнє.
Прем'єр вчора сказав правду, що без політичного визначення
загального курсу керувати не можна. Однак був неточним. Бо два напрями:
ринок чи соціалізм — не альтернативні.
Альтернатива в двох категоріях — стабілізація чи реформа?

Президенту можна дати додаткові повноваження, але під конкретні дії.
Скажімо, якби він взявся за реалізацію розданого депутатам плану запобігання
катастрофі, його можна було б підтримати.
Але і при тому слід було б ввести деякі умови. А саме:
— відновлюються виконкоми Рад, які підпорядковуються Кабінету
Міністрів та Радам на місцях. При цьому держадміністрація, як інститут,
ліквідується;
— зняття і затвердження членів Кабінету Міністрів проводиться
Верховною Радою відповідно до Конституції;
— президентська рада не створюється;
— Президент як голова виконавчої влади підзвітний Верховній Раді.
Якщо Президент не погоджується на такий варіант, тоді нехай виконує
свою місію згідно з Конституцією.
При тому хотів би делікатно йому порадити стосовно того, що,
затавровуючи цю недосконалу Верховну Раду, він опосередковано ганьбить
себе. Адже і сам з нашого середовища. А щоб люди помітили особу, її треба
просто підняти.
Це зробили ми.
Справа не в тасуванні владної колоди карт. Справа в тому, як краще
організувати роботу влади.

О земельном вопросе
(Интервью Укринформу 28 мая 1993)
Вопрос: Александр Александрович! Сейчас с трибуны парламента, на
пресс-конференциях, в выступлениях на страницах газет и журналов, с экранов
телевидения постоянно раздаются требования узаконить частную
собственность на землю. Сторонники осуществления этой идеи гарантируют
немедленное повышение жизненного уровня нашего народа в случае
претворения ее в жизнь. Ваше мнение?
Есть два аспекта этой проблемы: земля как товар и земля как
специфическое средство производства. Отстаивают идею частной
собственности прежде всего те, кто понимает, что земля - наиболее надежный
капитал, не подверженный инфляции, постоянно самовозрастающий.
Сторонники такого решения земельного вопроса о своих истинных намерениях
умалчивают, зато привлекают общественное мнение к возможности
повышения эффективности использования земли в частных руках.
Между тем, анализ убеждает: наиболее эффективно «работает» земля в
аренде, наиболее стабильно сельхозпроизводство в странах, где на землю право
частной собственности не распространяется (Голландия, Швеция, Китай...).
Вопрос: Почему же тогда они так надрываются? И какие силы
особенно рьяно пробивают передачу земли в частную собственность?
Наиболее рьяно надрываются политики, которым по существу сказать
нечего, но они понимают, что антиподом частной собственности на землю
выступает коллективная и государственная. Они же в своем применении
продуцируют социалистические (в основном) производственные отношения.
Т.е. борьба за частную собственность на землю это политическая борьба,
борьба за власть, за изменение общественно-политического строя за счет
попрания интересов подавляющего большинства крестьянства.
Вопрос: Какова позиция в этом вопросе Социалистической партии
Украины? Ваше мнение о положении в сельском хозяйстве Украины?
Эта позиция четко изложена в программе партии, во многих партийных
документах и публикациях активистов. Она, между прочим, получила
подтверждение в ходе работы I Всеукраинского съезда работников
коллективных с. х. предприятий.

В вопросе о собственности мы отстаиваем полное право
товаропроизводителя распоряжаться результатами своего труда. Это наиболее
точный механизм переноса властных прав на землю — источник всех богатств.
Главное — государство должно обеспечить для этого условия. Тогда внутри
производственных коллективов отношения преобразуются без усилий со
стороны власти, оптимально.
Вопрос: Какие СГТУ видит пути выхода из кризиса?
Они изложены год назад в антикризисной программе партии. Она
замалчивается структурами власти, хотя первые руководители Украины
получили ее своевременно.
Между тем, выхода иного нет. К мерам, предложенным нашей партией,
все равно придется прибегнуть. Или этой, или другой власти. Часть тезисов
этой программы была доложена делегатам упомянутого съезда.

Виступ на сесії ВР України.
14 липня 1993р.
Про вимоги страйкуючих шахтарів з приводу референдуму.
Кілька тез та їх обгрунтування.
1. Страйк, розпочатий шахтарями Донбасу, є закономірною реакцією
найбільш згуртованого загону трудящих на курс антинародних реформ,
нав'язаних Україні владою.
Вимоги страйкарів перекликаються з позицією селян, висловленою на
їхньому з'їзді.
Так само висловлюються машинобудівники Харкова, металурги
Дніпропетровська, представники інших міст і галузей.
Держава розвивається за рахунок села, і цей процес поглиблюється.
Шахтарі ніби зайві в суспільстві. До реконструкції шахт ніхто не
збирається приступати. Використати для цього можливості регіонів не
вдається, не дозволяє законодавство, система влади. А саме так слід розуміти
вимоги щодо автономізації господарської діяльності регіонів. Намір Галицької
асамблеї був невдалим, але, схоже, він не забезпечений був Організаційно.
Металургія — важка праця — знецінюється вартістю енергоносіїв.
Нафтопереробка —найбільш нерентабельна для економіки галузь —
«перекачує» свою нерентабельність споживачам, головний з них — АПК, а ми
дивуємось, чому м'ясо в Києві до 10 тис. крб. за кілограм.
Наука, академічна і прикладна, в загоні. Від'їздять за кордон,
переходять в комерційні структури найталановитіші, перспективні вчені.
2. Маємо системну кризу, яка проникла в усі сфери суспільного
життя. Влада діє невідповідно до ситуації та перспектив її розвитку.
В чому причина?
Причина в тому, що влада: Президент, Кабінет Міністрів та Верховна
Рада продовжують маніакальну лінію Руху та близьких йому політичних сил
(зокрема, «Нової України») на зміну суспільного ладу шляхом зміни

виробничих відносин, руйнування засобів виробництва для їх привласнення
вітчизняними та зарубіжними нуворишами, більшість з яких — нечесні люди.
3. Люди вже всі зрозуміли, що Україна розпродується, розпродується
за безцінь тоді, коли штучно спотворений курс валют, знецінені до безглуздя
власні гроші,
Особливо прискорився процес після одержання урядом надзвичайних
повноважень.
Яскравий приклад, — розпорядження Кабінету Міністрів від 3 1.05.93
№ 355-р, яким передбачена була приватизація 57 найкращих підприємств
України з участю іноземних інвесторів.
В цьому ж напрямі діють і проекти Закону про концесії, Закону про
кредитні спілки, — диверсії під фінансову систему, проект Указу Президента
України «Про корпоратизацію державних підприємств», Декрет про режим
іноземних інвестицій, який нібито підписаний за кілька днів до закінчення
строку додаткових повноважень. Цей декрет дозволяє продаж землі іноземцям,
всупереч Конституції, Декларації, Земельному кодексу, Закону про власність,
про приватизацію.
Заступник міністра економіки Терьохін з піонерською відвертістю
пропонує змінити кодекс, мовляв, через те до нас не йдуть інвестори.
Та ні, солідні інвестори не хочуть лізти в злодійське кубло, яке
вигрілось в Україні, в різних структурах, в т.ч. в уряді, який, до речі, за час
надзвичайних повноважень видав близько сотні декретів, що пішли не на
користь державі.
4. Страйк організувала влада, в т.ч. уряд своїми рішеннями, в т.ч.
цінами. Переконаний — вони лише метод руйнування виробництва.
Перед початком роботи цього уряду з В. Пинзеником була невелика
дискусія при обговоренні плану дій попереднього Кабінету Міністрів. Він
погодився, що пропонований мною підхід може дати ефект щодо стабілізації
економіки, але він відстоює інші підходи. їх результативність сьогодні
очевидна.
Ми вже не раз доводили, що здійснення політики Руху призведе до
катастрофи і що саме вона, ця політика, була взята Кабінетом Міністрів на
озброєння. Не осторонь і «Нова Україна», котра контролює десяток ключових
місць в Кабінеті Міністрів (Юхновський, Пинзеник, Герц, Костенко, Євтухов...)

Не годиться В. Чорноволу та В. Гриньову уникати відповідальності за
економічну політику влади.
І не треба вигороджувати винних. Що, мафії стало гірше? Ціни (за
Пинзеником) не зросли? Все навпаки, під загрозою сама державність.
5. Соцпартія рік тому, а аграрна комісія Верховної Ради два тижні
тому запропонували, що треба робити.
План опубліковано в «Голосі України», в п'ятницю, 9 днів тому.
Що там основне? Навести порядок у державі, силами самої держави.
Зокрема, пропонується мораторій на приватизацію, бо вона І є
подразником злодійства, його стимулятором.
Ще раз наполягаю на включенні цього питання до порядку денного
сесії.
6. Про референдум і його зміст. Референдум потрібен. Але він
повинен розглядати не персоналії. Кого б це не стосувалось. В таких справах
можна розібратися без всенародного голосування. Важливо запитати людей,
якою вони хочуть бачити державу? Яке и ній має бути управління, який
соціальний захист, яка символіка?
Прошу розповсюдити пропозиції з цього приводу серед депутатів. А
остаточне голосування (і з приводу цієї пропозиції) провести завтра.
7. Всі органи повинні діяти в межах Конституції.
Тому не треба тасувати повноваження.
Кожному треба робити своє діло.

Доповідь на засіданні Політради СПУ
КРИЗА СУСПІЛЬСТВА І НЕВІДКЛАДНІ ЗАВДАННЯ ПАРТІЇ
Настав момент істини. Все, що закладалося в основу суспільних
процесів: зовнішній вплив, внутрішні протиріччя, результати дезинтеграції
Союзу PCP, спроби зміни соціально-економічного ладу, протистояння різних
ідеологій, націоналізм і шовінізм, релігійна експансія, виродження культури і
духовності — все це та ще багато похідних факторів стали передумовою,
кількісними чинниками нової якості суспільного життя. Звичні аналізувати
діалектичні процеси як розвиток по висхідній спіралі, нам доводиться бачити
його протилежність. Коли в складових суспільного розвитку переважають
реакційні тенденції, його результатом може бути лише катастрофа,
всебічна деградація, руйнування засад цивілізованої державності.
Наслідки такого розвитку люди відчувають щоденно, особливо через ті
моменти, що проявляють приналежність людини до суспільства, в котрих
видно що вона варта в державі, на які життєві гарантії вона може
розраховувати.
Динаміка показує, що з межі 1992—1993 року в Україні фактично
знищена мотивація праці в суспільному виробництві, а процес загального
зубожіння населення протягом останнього півроку набув обвального
характеру.
Протягом першого кварталу ц. р. обсяги промислового виробництва
скоротилися на 4,5%, товарів масового вжитку — на 9,3%, в т. ч. продовольства
— на 14,6% (це при зростанні на 12,5% обсягів випуску алкогольних напоїв,
котрі входять в продовольчу групу).
Зусиллями влади прискорюється падіння життєвого рівня. Лише в
червні ціни зросли в 5—10 разів, а зарплата в 1,7—2,5 рази, тобто відбулося її
фактичне зменшення майже втричі.
На цьому фоні прискорилася поляризація доходів населення. В його
незначної частини накопичилось близько 2 млрд. доларів, котрі, само собою
зрозуміло, могли «піти» до нас замість тих товарів, котрі мають експортну
цінність. Оскільки йшли вони не через державні канали, не збагачуючи
бюджет, то вони лише підтверджують наявність грабунку держави. Побічним
доказом цього явища стала велика кількість легкових автомобілів імпортного

виробництва. Справа не в тому, що вони є. Скажімо, в Польщі, їх не менше. Але
наш, так би мовити, «імпортний автопарк» на порядок сучасніший и
престижніший. За нього довелося розрахуватися загальнонародним багатством
(металами, енергією, нафтопродуктами, хімічними матеріалами, іншими
видами сировини, без якої у нас самих згортається виробництво).
Керовані Урядом разом з ідеологами курсу «реформ» у Верховній Раді
та президентській команді переміни пішли так далеко, що за рік-півтора
суспільне надбання виявилося знищеним. Ті, що ним скористалися, пішли
глибше, до джерел виробництва, до втручання у виробничі відносини. їм
перешкоджає інерція попередньої системи господарювання, суспільна
власність, колективістські традиції, принципи радянської влади, спротив людей
зубожінню.
Виникає якісно нове протиріччя. Якщо зовсім недавно воно
проявлялося лише зовні, у вигляді майнового розшарування населення залежно
від близькості його частини до ресурсів держави або до влади, то тепер воно
набуває об'єктивних ознак. Бурхливо зростаючі апетити молодого капіталу
для досягнення своєї мети — матеріалізації багатств — штовхають в
горнило протистояння стихійний протест шахтарів, пенсіонерів, молоді.
Перекривається грошовий обіг. Зіцьковуються гілки влади. На меті —
з'єднання кримінальної і політичної влади.
Все це і є продовженням свідомої стратегії «реформ», спрямований на
знищення продуктивних сил України як матеріальної основи соціалізації
суспільства. Ми підійшли до порогу жахливого суспільства, в якому держава
стане інструментом задоволення егоїстичних бажань компрадорської,
запроданської еліти, а більшість населення буде поставлена за межу бідності та
ще й під зухвалим висновком, що це зроблено з доброї волі народу і його ж
руками.
Вже тепер соціально незахищеними у нас стали не лише малоімущі,
пенсіонери та інваліди, а й діти, студенти, військові, лікарі, учителі, науковці,
робітники і, особливо,— селяни. Перевищення смертності над народжуваністю
набуло ознак помітної тенденції, темпи якої за два роки прискорилися
приблизно в 5 разів.
Лише після такого карколомного падіння в керівників Уряду виникло
запитання — куди ми йдемо? Хоч це питання не складне. Ще рік тому
Соціалістична партія спрогнозувала можливий шлях розвитку. Тепер же маємо

його підтвердження. Воно полягає в і ому, що реформи здійснені і
здійснюються. А саме:
— введені вільні ціни при монопольному виробництві і реалізації;
— функції підприємств не коригуються державою, не регулюється
їхня діяльність;
— фактично введена вільна торгівля продукцією промислового
виготовлення, зруйнована система державного її розподілу, так само як і
споживчими товарами;
— деякі керівники підприємств стали по суті повними власниками
виробленої продукції, а в частині власності, що стосується володіння і
користування,— і власниками основних засобів виробництва. Стали, не маючи
на те юридичних прав, не маючи обмежень хоч би у вигляді пропагованої
конкуренції;
— безконтрольно, на межі анархії діють банки, допущене ходіння
різних валют;
— підприємництво, а частково і фермерство, намагаються повністю
вийти з-під контролю держави, використовуючи свій статус для одержання
пільг і заняття посередництвом, спекуляцією;
— в товар перетворені житло, частина основних фондів, навіть земля,
В
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анархо-капіталістичні відносини утвердилися на матеріальній основі громадського виробництва, перерозподіляючи його результати на користь
невеликої частини населення, безконтрольно з боку держави, остаточно
відсторонивши трудящих від власності, влади і контролю.
Відбувається підміна понять. Під виглядом допустимої в певних
обсягах і розумних темпах приватизації деяких підприємств (з метою
звільнення держави від додаткових обов'язків у нестратегічних галузях)
пропагуєься звичайний розпродаж загальнонародних надбань. Робиться це
настільки відверто і зухвало, що нехтується навіть недосконалий закон про
приватизацію, за яким зміна власника передбачається найперше на
підприємствах неефективних, з другорядних галузей, на основі державних
програм, з урахуванням інтересів трудових колективів.
Прикладом саме такого підходу урядовців могло бути горезвісне
розпорядження Кабінету Міністрів від 31 травня про приватизацію з участю
іноземного капіталу 57-ми найкращих підприємств України. Свого часу ці
підприємства одержали солідну урядову підтримку, зав'язали контакти з
фірмами Заходу, мали пільги, в т. ч. податкові. В той же час для всіх

підприємств різко посилився податковий прес,— податки зросли в 2,4 рази
скоріше, ніж обсяги продукції.
Інший, з ще більш складними наслідками, документ з'явився у вигляді
Указу Президента про корпоратизацію підприємств. В ньому закладені два
«підводні камені». По-перше, з міністерств і відомств, як суб'єктів
приватизації, створяться монопольні монстри, яких і пізніше навряд чи
вдасться демонополізувати.
По-друге. Указ проводить в життя придуману не так давно (свого часу
як жарт) ідею підкупу директорського корпусу подачками у вигляді права на
5%-тну частку фондів, відведених для приватизації та ще й з річною
відстрочкою платежів за акції.
У виступі на сесії Верховної Ради 23 червня мені доводилось
розкривати механізм цього підкупу, входження керівника в залежність від
загалом
вимушеного
створення
ним
недержавних
посередницько-господарських структур при державному підприємств і втрати
за тим авторитету керівника, втрати контакту з трудовим колективом.
Керівний склад приватизованих підприємств виконує в даному варіанті
ще й роль троянського коня. Бо справа не лише в конфлікті, що віддалить
вищий склад інженерного та управлінського персоналу від власне виробничого
колективу. Головна загроза полягає в стимулюванні розвитку недержавних
структур, що будуть паразитувати на тілі державного підприємства. Тобто, той
процес руйнування економіки, що розпочатий у 1988 році вкрай недосконалим
у застосуванні законом про кооперацію, одержить новий імпульс для своєї
руйнівної дії, з'єднає до абсурду безготівковий і готівковий товарно-грошовий
обіг. Станеться так, що держава іще до звільнення себе від клопотів за
конкретне підприємство «звільниться» і від контролю за господарською
його діяльністю, за грошовим обігом і тим самим ще більше ослабить свій
бюджетний потенціал.
Розуміючи небезпечність такої перспективи, нам би не зайвим було з
цього приводу зробити економічно обгрунтовану заяву (хоч би і від імені
Президії), крім того порушити це питання у Верховній Раді і, безперечно,
провести відповідну роботу з керівництвом відповідальних підприємств.
Зрозуміло, що скористатися з пропонованої можливості прагнуть
далеко не всі керівники підприємств, організацій і господарств. Адже їх

виключна роль в останні роки і місяці пройшла можливо найсерйознішу за
післявоєнні часи перевірку. Все, що робилося в так званому «реформуванні»
економіки в усіх країнах попереднього Союзу PCP, зводилося в кінцевій меті до
руйнування соціалістичних засад виробництва і просто руйнування, знищення
економіки. Автори таких змін не врахували стійкості «червоних директорів». їх
колеги за кордоном давно вже підняли б руки догори, а наші, працюючи і в
попередні роки в постійно екстремальній ситуації, вирішили неймовірне за
складністю завдання,— зберегли, в основному, трудові колективи, налагодили
нову виробничу кооперацію, знайшли навіть протидію економічному
криміналітету в державних структурах.
Вони повинні розуміти, що 5-процентний підкуп,— всього лиш привід
для переведення згодом стрілок обурення трудящих на директорський
корпус, щоб остаточно розчистити шлях мафії до опанування засобами
виробництва.
Подібні маневри здійснюються і відносно сільськогосподарських
підприємств. Різниця лише в тому, що робиться це вульгарніше. Хоч мета та
ж,— зруйнувати громадське виробництво. Викинуте при цьому гасло про
суцільну фермеризацію не просто убоге за змістом, воно підтверджує або
недобросовісність наших опонентів, що не можуть не розуміти абсурдність
руйнування колективних господарств, або ж і справді їх примітивізм (що теж
вірогідно).
6 липня, як відомо, відбудеться другий етап Всеукраїнського з'їзду
представників колективних сільськогосподарських підприємств. Ви знаєте
делегатів з'їзду. Знайдіть можливість зустрітися з кожним (чи вам особисто, чи
вашим активістам, що знають суть справи). Створена за вимогою з'їзду комісія
для вироблення концепції розвитку АПК в Україні до сьогоднішнього дня
нічого радикального селянству запропонувати не змогла. Дивуватися тому
нічого. Кабінет Міністрів не може для частини народногосподарського
комплексу виробити надійну політику без її ув'язки з політикою стосовно всіх
галузей та сфер економіки. Тобто, повинна бути єдина політика, щоб ставити в
однакові умови стосовно зв'язку між зарплатою, ціною і продуктивністю
виробництва у всіх галузях економіки. Щоб і між галузями стосунки
будувалися на справедливих засадах. І якщо ціновий паритет між АПК та
іншими галузями забезпечити не вдасться, то треба вдаватися до розумного
дотування, як це робиться у людей, власне, у всьому світі.

Таку політику не вдасться запровадити негайно. Але навряд чи
вдасться взагалі. Бо в Кабінеті Міністрів проблемами реформування економіки
займаються якраз ті, хто здійснюючи хворобливу ідею руйнування
громадських господарств, хотів би скористатися сутужностями, щоб вирішити
це маніакальне завдання.
Делегати з'їзду повинні зрозуміти, що їх позицію сьогодні підтримує
чи не єдина партія,— соціалістична, і що до розгортання структур Селянської
партії виразником інтересів аграріїв може бути і буде наша політична
організація. Тому, до речі, ми вправі розраховувати, що і в час референдуму, і
підготовки до нього (в т, ч. і в роботі з'їзду) позиції соціалістів знайдуть
підтримку селянства.
Вважаю також, що ми могли б доручити Президії уточнення І
опублікування нашої концепції розвитку АПК України. Вона, власне, вже
підготовлена і могла б засвідчити наше бачення проблем селянства, основної
проблеми нашої держави.
Загострення соціально-політичної ситуації в Україні в першу чергу
сталося через економічну політику влади. В тому немає ніяких сумнівів.
Закономірно також, що скоригована до нинішніх умов Антикризова програма
СПУ, котру вдалося довести до відому депутатів Верховної Ради, Уряду та
багатьох глядачів і читачів «Голосу України» і «Товариша» прозвучала якраз
тепер, коли підступати з псевдореформами нікуди. Уряд, виконавча влада взагалі, повинні скористатися нашим планом дій для подолання економічної
катастрофи. Іншого порятунку для держави немає.
Якраз тому для членів Політради, всього нашого активу одним і
найважливіших завдань є пропаганда положень плану, підтримка його різними
групами суспільства, організація тиску на владу з метою реалізації плану.
Є в ньому окремі положення, що мають самостійне величезне
значення. Для нинішньої ситуації це вимога мораторію на приватизацію.
Більшість людей прекрасно розуміє суть цього заходу, підтримує його. Це.
підтвердили зустрічі зі страйкуючими Донбасу, і делегатами селянського з'їзду,
з багатьма спеціалістами народного господарства, ке випадково владні кола
замовчують інформацію про план дій, розроблений соціалістами і
прорецензований аграрною комісією Верховної Ради. Підтверджуючи тим
самим наявність у нас політичної цензури, влада, крім того, засвідчує, що її неї

немає конструктивних пропозицій, що зміна соціально-економічного ладу,
розпродаж багатств народу — її мета.
Іще раз характеризуючи основні чинники соціальної напруги н
суспільстві (і не торкаючись їх похідних: інфляції, зростання цін, страйків
тощо), назвемо ключові:
— намагання поєднати кримінальну і політичну владу;
— розграбування держави під виглядом приватизації, ліцензування
зовнішньої торгівлі;
— та на перший план виходить тепер загроза розчленування України.
Аналіз багатьох подій і фактів дає переконливі свідчення юго, що певні
кола світового капіталу зацікавлені в тому, щоб Україна зникла з політичної
карти світу. Згодом можна буде і казати, наскільки свідомо у цьому відношенні
діяли ті чи інші сили и Україні, але що дії їх об'єктивно сприяли згаданій меті,
сумніву не викликає.
Пропаганда балто-чорноморської зони з особливим геополітичним
статусом України, створення галицької асамблеї, автономізація Криму,
настійна підтримка програм татарського меджлісу, суперечки щодо
Чорноморського флоту і його бази, наполягання на референдумах в Криму і
Закарпатті, страйки з політичними вимогами, в т. ч. щодо фередалізації
України, галицький нав'язливий синдром і протидія йому, втрата Україною
тактичної ядерної зброї, ослаблення армії, провокації націоналістів, войовничість клерикалів, навмисне розгойдування влади... Все це на перший погляд
здається не зв'язаними фактами. Проте екскурс в зовсім недавню історію Союзу
PCP та його республік, «миротворчі» зусилля міжнародного співтовариства в
колишній Югославії, позиція щодо азербайджано-вірменського і грузинського
конфліктів наводять на роздуми про наявність і диригентської палички. На які
ноти вона орієнтується, який там Україні підготовлений фінал,— можна лише
здогадуватись.
Наше завдання полягає поки що в привертанні громадської думки до
загрози розчленування України. Було б правильно, якби від імені Політради
Президія підготувала відповідного листа керівникам владних структур,
політичним партіям і рухам, керівникам конфесій з метою нагадування їм про
відповідальність за розвиток процесів в Україні, за можливу ціну їх
завершення. Переконаний, що чесними громадянами України такий лист був
би сприйнятий правильно. А якщо владні кола знову не пропускатимуть нас до
засобів масової інформації (і з цього приводу!), тоді можна буде зробити

висновок, що вони згодні обмежитися і київсько-черкаським гетьманатом, аби
лишитися при булаві.
Останні події в Україні ще раз підтвердили, що період політичної
апатії трудящих завершується. Робітничий рух стає ведучим суб'єктом
політичних процесів. Згуртовується на захист своїх прав селянство.
Поставлена в принизливе матеріальне становище, політизується трудова
інтелігенція.
Відбувається складний процес політичної структуризації суспільства.
Поновила свою діяльність Комуністична партія України, не в останню чергу
завдяки зусиллям комуністів, об'єднаних в нашій партії. Претендуючи на центр
політичного спектру, заявила про своє існування партія Трудовий конгрес
України. Неоднозначні процеси відбуваються в профспілках, де традиційні
форми діяльності вступають в протиріччя з вимогами власне профспілкових
мас. Помітне намагання деяких профспілкових ланок грати більше політичну,
ніж статутну роль, що, з одного боку, викликане реальністю буднів
профспілкових організацій, з іншого,— намаганням лідерів правильно знайти
своє місце в теперішньому суспільстві. (Це дається їм не просто, інколи
здається, що з «приводного паса» шиється для профспілок технологічно
простіша шлея).
Учора відбувся перший з'їзд громадсько-політичного об'єднання
«Трудова Україна». Від нас значною мірою залежить як вона включиться в
політичне життя.
Активність нових і не нових політичних організацій та послідовне
намагання деяких з них разом з виконавчими органам дискредитувати Ради
відтіснили представницьку владу на околицю політичного життя. Звичайно, це
ненормальне явище, хоч воно і підтверджує потребу оновлення діяльності Рад:
кадрове, організаційне і функціональне.
Щоб не повертатись до цього питання знову, важливо ще раз
проініціювати скликання Всеукраїнського конгресу Рад з приводу
референдуму і змісту Конституції. Оскільки на карту ставиться сама форма
влади, ефективність такого форуму могла б бути високою.
Названі і не згадані обставини створюють нові умови для
функціонування нашої партії, нові завдання на ближчі місяці.
1. Потрібно настійно боротись за політичний вплив у робітничому
русі. Слід прискіпливо проаналізувати досвід наших активістів з Донбасу і

Харкова. Саме вони першими зруйнували лід відчуження робітничих
колективів від нашої партії. Висловлюючи подяку присутнім тут
представникам цих організацій (а через них — усім, хто в останні тижні
напружено працював серед страйкуючих колективів), було б вірним попросити
тт. Мухіна В. В. і Кияшко С. М. зробити короткі аналітичні записки для
колег в областях. Звичайно, кожна конкретна ситуація вимагає оригінальних
дій і своїх виконавців. Та в подібних обставинах є чимало ( цільного. Це золоті
зерна досвіду, який набувається лише практично і нічим іншим. Ми повинні
ними дорожити.
Особливо цінним здається досвід розвороту страйкуючих від грубо
спровокованого їх протистояння радянській владі, від ролі інструмента в
брудній політичній і мафіозній возні до привнесення в цей, уже організований
рух політичної ясності і економічної доцільності.
2. На черзі формування дієздатного блоку лівих сил. Перші кроки в
цьому відношенні зроблені. «Трудова Україна» — тому підтвердження.
Проведені консультації з Селянською партією, є попередні
домовленості з представниками Комуністичної партії та іншими організаціями
лівого і лівоцентристського спрямування.
Що стосується контактів з КПУ, то лист «Комуністам Криму» зберігає,
в основному, актуальність. Суть його (і з'їзд у Донецьку) підтвердив таку
доцільність,— працювати узгоджено, допомагаючи одне одному, уникаючи
несуттєвої критики.
Ми підготували проект резолюції з цього приводу. Було б добре, якби в
остаточній його редакції були враховані висловлені вами зауваження.
3. Очевидно, що найвідповідальнішим завданням на ближчі тижні буде
підготовка суспільної думки до референдуму.
Спочатку загальні моменти щодо питань, уже включених в бюлетень.
Партія не може принижуватись до протистояння окремій особі,
незалежно від того, яку вона займає посаду. Ми принципово виходимо з того,
що посада Президента і те напруження, постійні інтриги, які пояснюються
близькістю до важелів влади самого Президента, його оточення та
представників на місцях, створюють дисбаланс влади і, як не дивно,—
виконавчої влади, де повинна бути якраз цілісність, дисциплінованість,
підпорядкованість зі зворотнім зв'язком.

Ставити в бюлетень додаткове питання про доцільність чи
недоцільність збереження інституту президентства ризиковано, бо під впливом
засобів масової інформації спраглі за порядком люди можуть зробити
помилковий вибір, який потім і конституційним шляхом важко буде виправити.
Соціалісти проти виправлень в Конституції під будь-яким тиском. Але
в даному випадку тиск був організований в т. ч. і з оточення Президента. Крім
того, тиск здійснювався на владу взагалі (тобто і він відповідає за характер
реагування на нього). Верховна Рада своїм рішенням відреагувала на вимоги
страйкуючих (і на попереднє наполягання депутатів-соціалістів) так, як це
максимально допускалося Конституцією і законом про референдум, Ці ж
документи стосуються всіх посадових осіб, включаючи найвищу у державі. Все
це дає підстави спробувати поставити на голосування поправку до Конституції
стосовно правочинності Верховної Ради виносити це питання на референдум.
Приведені вище обставини дають на це моральне право.
Потрібно продумати ефективність збору 3 млн. підписів про позицію
до Президента. Стосовно Верховної Ради збір підписів не потрібний, бо її
рішення уже передбачає юридичні наслідки з результатів референдуму. Збір
підписів при його організаційному значенні для партії все ж не проста справа.
Мова йде про те, що кожен десятий виборець мусить поставити свій підпис
фактично проти існуючої влади, вказавши всі свої реквізити. Збирати такі
підписи можна лише зорганізувавшись і усіма однодумцями з інших
політичних структур.
Якщо ж бюлетень залишиться без змін, то, виходячи з неприйняття
партією інституту президентства (доказом цього є практика сусідніх держав
СНД), партія агітуватиме за недовіру Президенту з тим, щоб, одержавши
потрібний результат, конституційним шляхом ліквідувати цю структуру влади.
4. Найважливішим, очевидно, після референдуму (хоч підготовку слід
вести уже тепер) є вибори до всіх структур влади.
Ми обов'язково мусимо відстоювати квоту у Верховній Раді та Радах на
місцях від виробничих округів.
Схематично виборчий механізм уявляється комбінованим з трьох квот:
від трудових колективів, за територіями і від партій. Останнє потрібно для
політичного структурування суспільства, для сприяння росту партії і підтримки
її державою.

Конкретніше ці позиції повинні бути відображені в Законі про вибори.
В будь-якому варіанті слід передбачити відповідальність депутата і перед
своєю партією. (Відповідно і партія — :за депутата).
Коли ця норма буде відображена в. Законі, ми повинні будемо
сформувати блок лівих сил для участі у виборах, маючи па увазі підтримку
своїх кандидатів (кандидатів блоку). Проте кожна партія повинна іти на вибори
зі своїм лицем, своєю програмою і гаслами. Вважав би за потрібне в основу
програми покласти план невідкладних заходів. Для їх популяризації було б
доцільно під відповідною рубрикою опублікувати текст виступу на сесії 2
3.06.93 в обласних газетах. Якщо це не вдасться, тоді варто було б на його
основі керівникам обласних організацій »робити 1 2 коментованих тез,
Шановні друзі!
Ми вступаємо у надзвичайно важливий період роботи, період
боротьби. Проти нас організовано виступить влада, фінансовий капітал, засоби
інформації, владні органи на місцях, вся псевдодемократична братія,
націонал-фашистські групи, спекулянтське середовище, одурманені
антикомуністичною пропагандою люди, в т. ч, значна частина молоді.
Єдина зброя в наших руках,— правда, єдність і організованість.
Орієнтуватись треба на перемогу, хоч всі повинні бути готові до тяжкої,
тривалої і виснажливої праці. Занадто багато формалізму і перекручень нашої
ідеї доведеться нам відмивати чорновою роботою.
Але шляху іншого нема.
Боротьба вимагає упевненості!

Ответы на вопросы читателей «Правды Украины»
(весна 1993)
Е. Витвицкая, Шахтерск Донецкой обл.
Кто вас финансирует? Мечтают ли коммунисты, переименовавшиеся в
социалистов, опять о мировом социализме?
Финансируют члены партии своими взносами, сочувствующие
— пожертвованиями. Денег не хватает. Вынуждены предельно
экономить партийный бюджет. У нас нет пока ни одного штатного аппаратного
работника. Это, конечно, ненормальное положение и мы будем его исправлять.
Мы не можем рассчитывать на долларовые и материальные инъекции из-за
рубежа (кстати, противозаконные), которыми пользуются наши политические
оппоненты, содержа на эти подачки сотни функционеров, исполнения при этом
заказанную «музыку». Не можем мы и не считаем достойным понуждать к
спекуляции сахаром, облагать данью трудовые коллективы, как делают они в
некоторых местах, с целью обеспечения своих массовых акций.
Отвечая на вторую часть вопроса, необходимо уточнить некоторые
категории. Говорю, ссылаясь на мнение многих единомышленников. Мы
состоим в Социалистической партии. В нее действительно, в основном, вошли
бывшие члены незаконно запрещенной коммунистической партии (во всяком
случае так было сразу после учредительного съезда). На мой взгляд, это
лучшие ее представители, не спрятавшиеся в кусты в период антикоммунистической истерии. Партии между собой имеют ряд принципиальных отличий.
Но идеологические и научные потоки у них общие - марксизм, потому говорить
о «переименовании» нет смысла. Мы движемся в одном направлении
общественной мысли, которая определена как коммунистическая. Если честно
следовать
гуманистическим
принципам
коллективизма,
служения
общественным интересам интернационализма, труда ради общего дела и т. д. (в
чем для меня представляется сущность членства в партии), то разницы между
коммунистом и социалистом нет. Разница между партиями есть. Но это другой
вопрос. Нас же обвиняют в перелицовывании. Нет, перелицевались те, кто
пошел с коммунистической в «демократические» различные партии. Они
перелицовывались, называя себя коммунистами, теперь просто меняют
окраску. У нас нет причин для мимикрии.
Что же касается о мечте по поводу мирового социализма, то честным
коммунистам в последние десятилетия как-то не хватало времени на мечтания,

не хватало романтизма большевиков-ленинцев. И это также было одной из
причин поражения компартии. Именно поражения, что надо признать. Не
случайно потому в мировом общественном развитии наблюдается откат от
коммунистической идеи. Это трагедия. Тем более, что общественные, с
потребительской точки зрения, результаты в ряде стран не имеют перспективы,
губительны для цивилизации. Такой вывод сделали не коммунисты, а лидеры в
основном капиталистических стран, собравшиеся прошлым летом на
конференции в Бразилии.
Есть ли альтернатива капиталистическому способу производства и
образу жизни? Да, есть. Имея разные оттенки, в общем она означает движение в
сторону коммунизма. Это закономерное движение независимое от того,
мечтает кто об этом или нет. Все дело в том, какой смысл вкладывается в облик
коммунизма,— его вульгаризация в образе сталинизма и других форм или
социально сориентированного общества, основанного на производительном
труде, праве, законе и справедливости.
Впрочем, надо понимать, что коммунизм — не фиксированное
состояние, а представление о социальной гармонии общества, к которому оно
стремится, вновь и вновь осознавая свое несовершенство. В математике есть
интересная кривая — асимптота. Она бесконечно приближается к пределу, не
пересекая его.
Анонимка. Полтава. Ваше отношение к работе церкви на современном
этапе.
Разделим вопрос на отношение к религии и отношение к церкви.
Уважительно отношусь к верующим, обретшим благо своеобразного
постижения смысла жизни. На девятый день после похорон матери получил
поразительное по ценности объяснение философской категории — триединой
сущности Бога. Сделала это женщина из соседнего села, читающая в нашей
округе Псалтырь в печальном обряде, По-доброму завидую тем, кто в кротости,
терпимости, доброте к ближнему и вере в воздаяние за такой образ земной
жизни находит себе утешение.
Все религии в чем-то несовершенны, но все достойны равного
отношения к себе и равного права исповедующих те или иные догматы, или
иной ритуал.

Несовершенство религий проявляется хотя бы в их различии при
общей принципиальной сущности. Беседуя недавно с одним из проповедников,
коснулся этой темы.
— Я Вас правильно понял, что главное для верующего — соединиться
с Богом духовно, ощутить в себе его влияние и защиту?
— Да. И путь у этому — через Иисуса, через молитву.
— Бог один, каждый человек, тем более верующий, ему дорог?
— Безусловно. И ответная любовь к Богу, и к ближнему, и
соблюдение святых заповедей только подтверждает вывод о том, что Бог —
любовь.
— Знаю, что мы не совсем одинаково воспринимаем эту истину, но
она важна сама по себе. Мне хотелось бы разобраться, почему между
различными религиями (исключая языческие) возникают противоречия. Ведь
все они — лишь форма постижения Бога. Какая ему разница, каким образом с
ним соединяется человек: через Иисуса, Магомета или Будду. Тем более,
последний жил тысяч на пять лет раньше, чем Иисус, а Бог вообще вечен.
— Нет, Вы заблуждаетесь...
Христианская и коммунистическая идеи близки своими корнями, хотя
бы потому, что христианство — более молодое вероучение, вобравшее в себя
опыт предшествующий, а коммунизм — идеал справедливого общества —
опирается на те же, что и христианство, ценности. Кто обобщал их для
Учителя, остается неизвестным. Для коммунистов эту роль выполнил Маркс,
соединив идею с практикой и создав науку. Ее, между прочим, пока никто не
смог опровергнуть. Исказить — успели, а опровергнуть — никто. Более того,
закономерности, установленные Марксом, используются и поныне в тех
странах, пример которых поучителен.
Несовершенство религий в противоречиях форм. В этом смысле оно
неисправимо. Их согласование проходит через человека, зависит от его
цивилизованности. С точки зрения установления такого согласия во всем мире
коммунистическая идея более перспективна, ибо для нее, абстрактно говоря,
Человек и есть Бог. Сколько времени истечет до такого состояния? Неизвестно.
Ясно, что для него нужно совершенствовать человека, Он же, как оказалось,
совершенствуется крайне мало, почти никак. Если вера в бога ему помогает в
этом деле,— тогда она — благо.
Но не должна быть злом, таковым она становится из-за людей, из-за
вмешательства в дела церкви политиков. Не случайно принцип разделения

церкви и государства, церкви и школы строго соблюдается в большинстве
стран, стал конституционной нормой.
К сожалению, Украина стала местом грубого нарушения этого
принципа. Конкретно по этому поводу я обратился с открытым письмом к
Президенту Украины. Считаю, что безобразия под религиозным предлогом
творятся прежде всего по вине исполнительных органов, часто при их
подстрекательстве. Лозунги «одно государство — одна церковь», патернализм
к киевскому патриархату УПЦ, походы религиозных лже-фанатиков,
руководимых некоторыми депутатами, все это реакция, отход от цивилизованности и не имеет ничего общего с верой.
Мне ближе по духу традиционное православие. Не только потому, что
его исповедовали мои близкие, или потому, что оно наиболее распространено в
Украине, и уж совсем не потому, что в нем чувствуется «дух Москвы» (впору
бы говорить, что в московском патриархате есть дух Киево-Печерской лавры).
Оно и распространено так не в последнюю очередь потому, что наилучше
соответствует ментальности большей части населения. Ближе потому, что
особенно сейчас, в период становления государственности, ценны традиции
православия, его толерантных отношений с государством. Другие религии
этим качеством отличаются куда меньше.
Коснусь еще раз лозунга «одно государство — одна церковь», уже
вложенного в уста Президенту. Обратил бы внимание, что он — лозунг —
вывешивается на один патриархат. Не буду говорить о канонических
особенностях конфессий — по большому счету я их просто не знаю, но меня
тревожит общий смысл этого лозунга. Ведь буквальное его применение стави в
двусмысленное на Украине положение другие конфессии, в частности,
греко-католическую церковь. Почему же тогда ее сторонники из властных
структур так рьяно отстаивают этот лозунг? Не является ли это
доказательством нарушения Конституции, вмешательством государства в дела
церкви? Нужно дать церковниками возможность самим разобраться в своих
отношениях.
К сущности религиозной ситуации я не возвращаюсь, отсылая автора
вопроса к упомянутому открытому письму (газета «Товарищ» за 31.03. с. г. и
другие, надеюсь, издания)!". Видя кровь и страдания во время организованных
столкновений представителей конфессий (вдумайтесь: даже при сталинских
беззакониях по отношению к церкви люди с людьми на религиозной почве не
враждовали), понимая, что отсюда реально может исходить опасность

гражданского конфликта, скажу так: если храм в драке открывается ломом и
камнями, тогда он не нужен.
Во всяком случае, идя к храму, надо прежде выстроить его в душе.
В. Федан. Краматорск. Как относиться Соцпартия к попытке
легитимизировать ОУН-УПА?
Тема ОУН-УПА потоянная в газете нашей партии. Это не случайно.
Даже то, что поток писем, подчеркну: со всех концов Украины, а также из-за
рубежа, «подпирает» напряжение этой проблемы, свидетельствует о ее
значении. Она стал политическим водоразделом общества, хотя сама по себе не
«тянет» на такую роль.
Почему так происходит?
У политических сил, определяющих сегодня власть на Украине, нет
авторитетного основания, тогда как, скажем, коммунисты при всей
противоречивости недалекого прошлого, могут опереться на подвиг
самоотречения ленинцев, на энтузиазм индустриализации и культурной
революции, на свою роль в победе над фашизмом и возрождении, в ликвидации
Чернобыльской катастрофы. Историческая хроника и человеческая память
цепко держат эти аргументы. Новым же политикам нужно найти наличие иной
связи времен, чтобы, утверждая новую государственность, закрыть этой связью
реальность семи десятилетий.
Понятно, что такая задача неосуществима, поскольку ложная ее
посылка. Но она заманчива схематической простотой. Судите сами, цепочка:
Мазепа, Центральная Рада, Бандера, Народная Рада. Нервные точки нашей
истории подвержены сейчас идеологическому иглоукалыванию. Они звучат,
фальшивя, ибо нервная система значительно сложнее, многограннее, она не
сводится к строгой цепи «національно-визвольних змагань», начало которой
некоторыми «учеными» из числа тех, которые всегда правы, отыскивается
где-то между Владимиром и Данилой Галицким. Хотя национальные войны,
нация как основа государственности — исторически юные категории, им
меньше 200 лет.
Стремление антисоциалистов связать ОУН-УПА с референдумом 1
декабря 1991 года по крайней мере недобросовестно. Было бы смешным
утверждать зависимость результатов голосования, допустим, в Запорожской
или Киевской области от «подвигов» Лебидя и Шухевича. Стерилизованная

нить, очищенная от Хмельницких (отца и сына), Гонты и Палия, Ю.
Коцюбинского, Терпила (атамана Зеленого) и Махна, от Скрыпника, Н.
Островского, Кнгелиной, Ватутина, Ковпака и ... бесчесленного количества
персонажей, ничего не проясняет желающего постичь нишу непростую
историю, проясняет только нравственную связь «иглоукалывателей» со своими
предтечами, за которой видны двусмысленные обстоятельства :
коллаборационизм тех, кто возносится ко святым (а, значит, оправдание своего,
пускай внутреннего, предательства) и (это главное) их антирусская
направленность. Последнее обстоятельство лучше текстов договоров
объясняет намерения сторонников «национальной идеи как основы государственности», настораживает непредсказуемыми последствиями раскола
славянского мира.
Это политико-нравственная причина желания легимитизации
ОУН-УПА. Чувствуя уязвимость названной аббревиатуры, мои политические
соперники пытаются ее разделить, оставив только «УПА». Но так не выходит:
не было бы ОУН — не было бы и УПА. Стало быть, злодейства, творимые под
влиянием ОУН, становятся и «заслугами» УПА. Как бы ни отбеливали эти
страницы истории глорификаторы ОУН, суть от того не меняется. А что
отбеливают, точно. Возьмите календарь 1993 года, выпущенный во Львове. На
фоне прекрасных исторических офортов и гравюр, посвященных памятным
местам в Украине, в тексте, мелким шрифтом, вписано больше 25 эпизодов
бандеровщины, начиная с эпизода убийства польского министра Перацкого.
Эпизода, которого впору стыдиться. В этом же календаре упоминается о
«векопомном» дне образования Народной Рады, о дне рождений Д. Павлычко,
хотя такие имена как Берестовский, Кулиш, Рыльский, Гончар, Малышко и
много др. не интересны редакции календаря.
Но существует еще одна причина. Назовем ее политико-меркантильной. Дело все в том, что антисоциалистические силы раньше и теперь
опирались на финансовую поддержку диаспоры. Концентрировали же для этой
цели финансы, в основном, представитель бандеровского крыла украинской
эмиграции.
Я бы не хотел ни малейшим намеком оскорбить украинцев,
проживающих за границей. Они действетильно хотели независимости
Украины. В том сложном мире, где несколько волн эмиграции сумели трудом и
взаимовыручкой отвоевать себе, пусть не престижное, но достойное месть под
солнцем, им не хватало материнского покровительства Украины. Не будучи

политически едиными (то же, что и здесь), они, тем не менее, давали помощь в
руки тех, кто заявлял о своих правах на действие.
Эту роль декларировали бандеровцы. Не отнести в свой актив
Декларацию и Акт, результаты референдума было бы для них
непростительным. Ради этого они закрывали глаза на мимикрию многократно
проклинавших их знакомых вам литераторов. Цель оправдывала средства.
А тут еще и высшие руководители Украины «клюнули» на
протекционистские возможности диаспоры. И уже «временно», припрятанным
решение только Президиума Верховного совета его тогдашний Председатель
едет на океан под сине-желтым флагом. Иначе, как объяснили депутатам, «там»
не примут.
Несчастная страна, бедные политики, если такое нарушение ее
действующей Конституции, если поругание достоинства становится условием
допущения к руке богатого дяди. Стоит ли удивляться, что с нами и теперь,
после политического признания, солидные круги не считаются, а наследница
Стецько здесь, на Украине, вместе с некоторыми эсэсовцами (это факт)
унижает наставлениями всенародного избранного Президента великой державы.
Что же касается местных «рупоров ОУН», то многочисленные поездки
за границу и проч. надо оправдывать. Попробуй помолчи,— забудут
пригласить.
Сама же проблема ОУН-УПА продолжает оставаться. От нее нельзя
отвернуться. Ибо в УПА были разные люди. Были фашисты, прощения
которым не будет никогда. Были заблудшие, испугавшиеся, обиженные на
сталинские репрессии. Были и свято верившие в идею самостийной Украины.
Всем надо воздать по заслугам, но индивидуально.
С этой целью по моей инициативе образована комиссия, которая под
контролем Верховного Совета, ссылаясь на архивные данные, свидетельства
очевидцев даст полную картину этой страницы украинской истории.
Есть и более простой путь. Наши оппоненты настаивают на признании
ОУН-УПА воюющей стороной. Ну что ж, признаем, не уточняя сторону. Но
давайте признаем и жертвы этой стороны, с достойной компенсацией их
лишений, гарантированных государством. Это поможет расставить точки над
«і» с помощью тех, кто знает истину. И возможно угомонит глашатаев

«героизма» уповцев, а тех, кто самом деле честен перед людьми, избавит от
незаслуженного морального груза.
Ведь осуждены неправедные дела сталинщины и НКВД,
реабилитированы в правах репрессированные. Давайте будем последовательны.
Наконец, есть личностная грань этой проблемы. Не могу смириться с
тем, что государство строится под диктовку незначительной части украинцев, с
небольшой части Украины, фактически под диктовку бандеровской
террористической организации. А ведь такова ее изначальная суть, могу
привести свидетельства представителей диаспоры, ученых с мировым именем,
убедительно подтверждающих это. Потому так болезненно реагирую на
происходящее, даже с символикой не могу смириться, ибо она принята таковой
не в силу исторической традиции, а только потому, что применялась в эпизоде
государственности, альтернативной Советам, силами, боровшимися с
советской властью. А она
— также наша история, не подлежащая ни извращению, ни забвению.
В Экклизпасте, кажется, так говорится: «Не помним о прошлом, так и о
нас не вспомнят те, кто придет позднее».
Ф. Линник. Нежин, Черниговской области. Считаете ли Вы
гекачепистов, сидевших в «Матросской тишине», врагами народа?
Они совершили преступление перед народом не потому, что
образовали ГКЧП, а потому, что зная предысторию предательства, ставшего
причиной смерти и лишений тысяч и тысяч безвинных людей, своевременно не
перекрыли его источник конституционным путем. Возможностей для этого
было достаточно, тем более первой и последний Президент СССР избирался не
всенародно, а о других и говорить не стоит.
Факт образования ГКЧП — это отчаянный шаг несостоятельных
политиков, фарс, причастность к разыгриванию которого еще будет
устанавливаться.
В Карпенко, г. Пирятин, Полтавской области. Почему Ваша партия
мало использует средства массовой информации?

Что касается областных и районных газет, каналов Укрин-форма,
способных довести информацию до районного звена, мы действительно
работаем еще не так активно, как того требуют обстоятельства.
Споря недавно с редактором крупной республиканской газеты,
натолкнулся на его вопрос, который и меня беспокоит давно, и ответа
исчерпывающего на него я пока не нашел. Состоит он примерно в том, что все
("все", разумеется, условно) журналисты выступают против социалистического
выбора, дружно ратуют за новую жизнь.
Что это за феномен, в принципе можно объяснить. Не обижая
журналистов, умолчим об этом, частично они и сами могут найти ответ
многократно «сданной» ими работе В. Ленина «Партийная организация и
партийная литература».
Дело в другом. А какой видится желанная им жизнь и какой путь к ней
им представляется? Боюсь, что на вторую часть вопроса многие не захотят
отвечать. И не отвечают. Не отрицая роли авторов информационных
материалов,
их
профессиональных
и
интеллектуальных
качеств,
первоисточником для. них чаще всего служит мнение конкретного лица, анализ
конкретных обстоятельств, интегрирующий документ или что-то в этом роде.
Так вот, нет пока убедительных источников о путях к желанной жизни.
Схемы, приводимые авторами «500 дней» и прочими «под копирку»
программами, всего лишь схоластические упражнения околонаучных докторов
и кандидатов на предмет лекции об образе жизни стран и «обществ
потребления», сокращенный конспект истории развития индустриального
общества для студентов Гарвардского и некоторых других университетов.
Жаль, что наши «Проектанты» упускают из виду отсутствие в том конспекте
Масштаба времени и множества других исходных данных, которые в
совокупности означают реальную жизнь. Ее нельзя списать, ее нужно
прожить.
Всем знакомы теперь впечатления впервые попавших на Запад людей
(имею в виду не польский базар), их инородность в том окружении. Людей, не
глупее «тамошних», более образованных, не хуже подготовленных
профессионально, иногда даже с приличным знанием языка. Дело в том, что
они окунаются в другую жизнь, совершенно другие отношения. В чем-то
опережая, в большинстве отставая от тех стран, мы не изменили традиционных

устоев нашей жизни, мотивации коллективного и индивидуального поведения
людей.
Обратите внимание на сельский быт. Количественные изменения,
привносимые в него извне (механизация, образование, бытовое обслуживание,
дороги и личный транспорт, укрепление «семейных» контактов города и села,
обустройство, отток людей и др.) не изменили по большому счету
поведенческие традиционные схемы. То ли количественных изменений еще
недостаточно для диалектического скачка, то ли времени прошло
недостаточно, но, творя эти изменения, мы не сделали жизнь людей лучше,
удовлетворенность полнее, не повлияли на последовательность отправления
ими своей жизненной повинности. Человек живет своим и общественным
хозяйством. Они увязаны теснейшим образом (где законно, где — не совсем),
но с начала весны он ускоряет свой беспрерывный трудовой круговорот,
вовлекая в него дела семьи, школы, сельские события, редкие праздники,
«толоки», «череды», случайные могорычи, заботы о корме, топливе ... И с
каждым годом нарастает тревога неудовлетворенности, особенно из-за
разрушения семей «по вертикали».
Да, нужно - более высокое качество жизни. (Над вкраплениями этого
качества сейчас трудится творческий коллектив, поддержанный социалистами,
получивший «добро» у Президента и других высших руководителей. Но от
вкраплений до иного образа жизни путь длительный. Здесь же речь идет о
делах насущных).
Представим теперь, что мы реализовали намерения «реформаторов»,
ввели земельные боны, полностью изменили отношения собственности, т. е. в
действующую систему внедрили неприсущие ей элементы. Возможно только
два исхода: или она разлетится, смертельно ранив людей и «реформаторов»
(румынский результат в сельском хозяйстве тому подтверждение), или (что
более вероятно) сработает принцип гироскопа и система натужно, содрогаясь,
будет сохранять выбранную ориентацию, отторгая инородность новаций.
(Мне кажется, что весь наш предшествующий опыт и анализ
современных
отношений
убеждает:
ломка
системы
пресловутой
либерализацией жизненных устоев бескровно (хотел бы, чтобы не в
буквальном смысле) не состоится. Надо соразмерять намерения и возможные
результаты,

Потому журналист, становясь на сторону р-р-радикальных
реформаторов и сами реформаторы должны ответить себе честно: способны ли
они и готово ли общество на жестокую ломку системы?
Воспримется ли необходимая для этого диктатура, ибо полумерами
ничего не получится? Куда это диктатура заведет, не закончится ли она
гражданской войной, фашизмом? Что можно положить в основу консолидации
общества, предложив ему такие перемены: страх террора, отдаленное
материальное благополучие, национальную идею? Будет ли этого достаточно
для успеха? Готово ли общество разрушить все устои, ибо они консервируют
прежнюю систему и способен ли реформатор нести ответственность за
неизбежный при этом экономический, политический и нравственный шок, за
деградацию общества? Что мы будем иметь в конечном результате:
Швейцарию или Бангладеш?
Может быть, суммируя эти и не поставленные вопросы, стоит поискать
иной путь, не вторя «второй раз Украина строительства социализма не
выдержит» и не выдавая желаемое за действительное, откушав там бананов и
киви, потерять здесь менее экзотичные груши.
Убежден, нужно прорываться вперед, не только используя элементы
созданной системы, но и на основе ее. Ведь в главных - своих составляющих,
прежде всего в производственном потенциале, она соразмерна с теми, что
выставляются образом. Если же мы хотим дополнить ее новыми элементами:
многоукладностью,
многопартийностью,
разделением
властей,
либерализацией отношений и др., то это делать нужно (и действительно
нужно!), но не разрушая созданное ранее, не уничтожая традиции, консервируя
лучшие из них, пригодные, как оказалось, и для Японии, и для Австрии,
Швеции ...
В этом, уместно сказать, отличие позиции социалистов от оппонентов
из числа антисоциалистов и из числа ортодоксальны» коммунистов.
Поскольку строго очерченной линии нет и вряд ли она может быть без
поправок, мне бы хотелось, чтобы журналисты были более осторожны в
привязанностях, понимая, что безукоризненность любой позиции относительна
и что за свое слово нужно также отвечать. Хотя бы морально.
Чтобы «не задирать» «своих», сошлемся на тех, кто недавно еще был
«своим». Возьмите талантливых ведущих бывшего «Взгляда». Разве можно

оспорить их политическую заангажированность? Ну, пусть в то время, когда
официальный контроль системы влиял на другие передачи, радикализм
«Взгляда» как-то поддерживал объявленные гласность и плюрализм. Но кого
он рекламировал: мошенника, с помощью телевидения втершегося в доверие
хозяйственников, нахапавшего десятки миллионов на спекуляции и «давшего
дёру» в Лондон? Редактора известного журнала, исходившего медоточивыми
речами сначала в адрес «верного последователя», затем «реформатора», затем
тех, кто шельмовал и первого и второго, а потом (не в последнюю очередь
испугавшись разоблачения за профессиональное стукачество), улетевшего за
океан? Должны ли журналисты и их герои чувствовать ответственность за
последствия своей работы? Разве не с помощью средств массовой информации
мы очернили все, что было в Армии, развенчивали МВД, КГБ, прокуратуру, а
теперь удивляемся, почему усилились пороки внутри силовых
государственных основ и внутри государства в целом?
То же самое можна сказать о колхозах, соревновании, наставничестве,
народных стройках, интернационализме, государственной медицине,
мелиорации, атомной энергетике, комсомоле, трудовом воспитании... С водой
мы выплескивали ребенка. Безжалостно, словно потом «... хоть — трава не
расти».
Ответственной должна быть позиция каждого интеллигента,—
журналиста, учителя, инженера, ученого, тем более, творческого работника.
Почти восемь лет я пользовался самым протяженным троллейбусным
маршрутом в Киеве — № 18. Имел в связи с этим около полутора часа для
ежедневного чтения, пытаясь не пропустить все лучшее, что печаталось в
«толстых» журналах. Конечно, за «метрами» Ю. Бондаревым, Г. Марковым, А.
Ивановым, П. Загребельным, О. Гончаром пробиться в журналы более
талантливой поросли было сложно. Но именно тогда я ощутил гениальность В.
Распутина, обнаженность нервов В. Астафьева, удивительную соединенность
частного и общего в творчестве Петросяна (не знаю, возглавляет ли он сейчас
союз писателей Армении).
А ведь и он, помнится, к противостоянию на почве Карабаха приложил
руку. Пусть искренне болея за свой народ, но легче ли от этого близким тысяч
погибших с обеих сторон? Не грызет ли его теперь совесть за то, что не нашел
вместе с коллегами с противоположной стороны возможности для
компромиссов? А ведь они были!

Средства массовой информации должны быть информативны,
оперативны, профессиональны, но, прежде всего, честными. Фальшь противна
везде, но на многомиллионную аудиторию ее просто нельзя допускать.
Помнится, относительно недавно в телепередаче «Світлиця» (есть
ошибаюсь, извините, но многие передачи УТ настолько похожи, что ошибиться
несложно) одна из участниц, супруга известного украинского политика
поведала о том, как мать, провожая в последний путь своих двух сыновей,
счастлива была тем, что те погибли за «волю України».
Господи, да надо же и меру знать! Проклинала та мать свою судьбу, тех
«провідників», что забрали ее детей, солдат НКВД, естественно. И не о
высоком она думала, не об Украине, хоть она сама — Украина и есть.
Уважаемый В. Карпенко! Простити, что я вышел за пределы вопроса,
но ответ из казанного здесь Вы сможете выбрать сами.
В. Великая, г. Знаменка, Кировоградской области. Почему бывшие
партократы так ненавидят сейчас коммунистов и социалистов?
Есть и такие, Вы правы. Мотивация чувств у каждого своя, но есть и
общие истоки. Об одном условимся сразу и к нему не будем возвращаться:
такие были членами партии, но коммунистами они не были никогда.
Прежде всего, такие всегда были сориентированы на власть. У них
сверхразвито чувство флюгера. Сегодня властный ветер дует против
социалистического выбора, а он зацепился в структуре власти. Как же он будет
смотреть? Вместе «с генеральной линией», в струе, как говорится. И пусть там
хоть.., ему «дождь идет». Власть изменится, он снова будет самым
правильным, Вылетит из структуры — будет ее врагом, в неустойчивом
положении первым предаст.
Другие не могут выйти из образа обиженного. Понимаете ли, партию
запретили, а с ним не посоветовались, даже не проинформировали
предварительно. Он бы не противился, но продумал бы для себя какую то
линию поведения. А так ... пренебрегли, оскорбили. Вот восстановится
Компартия, все выйдет на круги своя и/ он простит обиду (если ему сохранят
пржнее место). /
Некоторые пережидали. Вот будет указание, он соберет актив, все
детально разъяснит. И нечего тут разным ... всяким /... социалистам проявлять
инициативу. Так, чего доброго, люди подумают, что его мнение не играет роли.

Часть привыкла смотреть на коммунистов сверху вниз. Были в
подчинении, а теперь сами чего-то ... шебуршатся. А он ведь не велел. К чему
же, ума у них не хватает, ведь он ими руководил.
Немало приспособившихся к новым условиям. «Не зівай Хомо, на те
ярмарок». Что, прежде всего, нужно для успешного бизнеса? Близость к
ресурсам, лицензия. А они зависят от связей. В прежней системе налаживание
таких связей было его работой. Теперь он эти связи превращает в доход, а
деньги не пахнут, попадаются и «зелененькие». Но слышно,
социалисты-коммунисты спровоцировали людей на демонстрацию (митинг,
забастовку). Не дай бог, доберутся к власти, доходного места лишат.
Отдельные и бизнесом занимаются (собственно это и не грех, тем
более, что работу не найдешь — не те времена), и неловкость от этого
ощущают. И прибыль хороша, и семье внимание уделяешь не в пример
прошлому, и детей в лицей определили, пусть английский на всякий случай
осваивают. Но ... неловко. Нужно оправдание. Я (мы) свое «отпахали», на себя
не трудились. Пусть попробуют другие. И пусть теперешние партийные
активисты глаз не колют. Хватит!
Есть и бывшие аппаратчики у руля производства. Что-то получается,
что-то нет. Но, главное, до Бога высоко, а здесь никто не должен вмешиваться.
Этих социалистов-коммунистов допусти, сразу отчитываться потащат. А на
кой ляд? Тем более, закон не разрешает на госпредприятии создавать
«первички». А я законопослушен, для меня Конституция — святое дело. Кто
сомневается — тот грешник, возможно, и враг,
Тем же, что в антикоммунистические партии перементнуля, да еще
доступ к средствам информации получил,— и карты в руки. Он, оказывается,
всю жизнь против коммунистов боролся. Не все ведали о том, а он ... Он против
привилегий выступал, против «корыта». Что сам он от этого корыта раздобрел
и сейчас хрюкает возле него же, только перекрашенного,— в счет не идет. Он
вечный борец!
Чаще всего обозначенные
совокупности. Но суть это не меняет.
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Компартия потерпела поражение и потому, что и такие были у нее
функционеры, что не было системы фильтров, оставляющих в номенклатуре
коммунистов по убеждению, по отношению к делу, к общему делу.

Но знаете, уважаемая В. Великая. Мне знакомы многие партократы,
которые и у власти, и без нее, в коммерческих структурах и на
госпредприятиях, среди журналистов и депутатов ... И которые остались
порядочнейшими людьми, активно помогают в нашлем деле, привнося в него
профессионализм, отсутствие которого наши оппоненты не могут перекрыть
даже деньгами.
А ведь его ничем нельзя заменять. Ленин и в этом был прав.
М. Диденко, г. Бахмач, Черниговской области. Нужно ли казачество
соверенной Украине?
Нет. Нужно помнить, а не извращать копированием историю.
Социальной ниши для казачества в Украине нет. Она занята в процессе
примерно трехсотлетнего развития. На Хортице и туристам места мало.
Великий Луг перепахан. Ниже по Днепру и «люльки» не надо, дышать и так
нечем.
Слышу возражения: а донские — то ... Донские, уральские, кубанские,
терские ... Они были совсем недавно, и хранят еще тот уклад жизни, а не
военную, прежде всего (как запорожцы), организацию. И то, все лучшее из того
уклада должно согласоваться с Конституцией, не должно ущемлять права
никого ни в пределах казаческого самоуправления, не за его границами. А это
не просто, вспомните некоторые аргументы из IX съезда народных депутатов
России.
Казачество в Украине используется теперь как форма политической
борьбы за власть, как прикрытие неконституционных военизированных
формирований, не случайно претендующих на ряд функций, присущих
Минобороны и МВД. Нужна юридическая маска насилия, возможность
открыто получить часть оружия.
Обратите внимание на дислокацию «кошей» и «куреней», да и
«гетманата». Настоящий гетман в Киеве не сидел, он был поближе к войскам,
границе, опасности. И был он фактическим руководителем государственного
образования. Сколько их теперь в могилах переворачивается, наблюдая
мулявинские изыски вокруг декоративной булавы, одному Богу известно ...
Добро, хоть у В. Черновола хватило здравого смысла отказаться от
водевильной роли, унизительной для политика. Его преемнику на это рассудка
не хватает. А чего бы и не заняться самодеятельностью, все равно генеральская

зарплата с бюджета ложится в сержантский карман. Как говорится, без
проблем.
Но проблемы есть. Не все здесь водевильно. «Коши», «курени»
ставятся на основу, никакого отношения к традициям казачества не имеющей.
И там, кстати, куда казаки походами добирались, не в коренных их местах. А
действия «гетманчука» В. Червония в расправе над ветеранами войны (с
ведома, кстати присутствовавшего тогда в Ровно генерала-гетмана В. Мулявы)
напоминает скорее традиции буковинского куреня, прославившегося в Бабьем
Яру.
Запорожские казаки с татарами и турками, с дончаками и (пусть даже)
шведами иногда выступали сообща, чтобы боронить свою землю. Но
гауляйтеров на нее не тянули. И нечего святую память о казачестве паскудить
профашистскими маскарадами!
К тому же, надо учесть, что в противовес упомянутым лжеказаческим
образованиям кое-где создаются отряды под малиновыми знаменами. На яд
ищут противоядие.
Может пора остановиться? Мне несколько раз приходилось
обращаться к высшим руководителям Украины. Пора применить закон. Мы
толку не даем трем-четырем ветвям власти, как же допускается еще одна, пятая
что ли колонна? Не исходит ли отсюда коричневая туча беды?
Е. Нагорная, Каховка Херсонской области. Зачем Вы хотите
реанимировать партию, которая не оправдала своего назначения (привести
общество к лучшему будущему) ни в одной стране мира?
Хочу восстановить порушенное право человека входить в ту партию,
программа которой соответствует его убеждениям. В обществе с нормально
развитой демократией должны функционировать политические организации
различной ориентации (кроме фашистских). Если таких условий не будет,
обязательно появится партия, которая будет «вести» и тогда о ней Вы,
уважаемая Е. Нагорная или кто-то другой, будете задавать подобные вопросы.
Задача партии состоит в том, чтобы предложить один из путей, убедить
население в его правильности и, получить его поддержку в ходе выборов,
организовать условия продвижения по этому пути. Общество должно идти
само.

Если говорить об уровне жизни, то высоким в мире он был в
Югославии, где у власти длительное время были коммунисты, не очень
отставали венгры, чехи. Почему беда постигла югославов, почему изменения
происходят в других странах восточной Европы (где позиции левых за
короткий срок практически восстановлены) — разговор отдельный и сейчас его
еще рано начинать.
Кроме того, сравнивать надо не абсолютные данные, а динамику
изменений. От какого уровня у какому менялась жизнь?
Тогда не будет восхвалений царя-батюшки, чем грешат сегодня
российские средства информации, или демократизма Временного
правительства, при котором началась полнейшая разруха всех сфер
государственности. Сейчас любят ссылаться на влияние тогда уже
проигранной войны. Так и теперь период подобный,— мы проиграли холодную
войну, заложили предпосылки для проигрыша следующей — технологической.
Не будет казаться удивительным одна из лучших в мире систем
здравоохранения и социальной защиты в Кубе, темпы роста благосостояния
людей в Китае (почти треть населения земли). Да и те изменения, которых
слепой только может не замечать, в Украине, особенно ее западных областях,
на Буковине, Хмельниччине, Винничине, изменение облика сел в Полтавской,
Черкасской областях,— они так же о чем-то говорят.
Верно, жить уже можно и нужно было лучше. Связано это было не
только с нашей страной и не только с нынешним днем. При этом не мешает
вспомнить и о тех странах, где коммунистов никогда не было у власти, но
население там нищенствует. Не буду их перечислять (их, кстати, больше, че
процветающих), поскольку и нашу Украину впору теперь не забыть в том
перечислении.
,Не лишним было бы учесть успехи социалистов в Испании, Швеции,
Франции, Израиле. Они и «чистые социал-демократы», как и либералы разных
оттенков, многое взяли из марксизма, не скрывая и не стыдясь этого. Давайте и
мы возьмем у них то, что прошло проверку практикой.
И будем помнить, что мир и раньше развивался во взаимосвязи. Не
появись коммунистической идеологии и попыток ее реализации, кто знает, что
бы имела сегодня цивилизация. Но это нее рассуждения. Между тем,
упомянутая взаимосвязь стала теперь одним из ведущих условий развития, при
котором одни за счет других развиваться не должны, а регулирующие функции

государства будут возрастать. Надо брать рациональное из всех учений, чтобы
сохранить развитие и саму возможность жить. Принцип справедливости,
заложенный в основу коммунистической идеи, отброшен не будет,
И еще, очень деликатно хотелось бы подвести автора этого вопроса и
подобно ей думающих к выводу о том, что они элементарно попадаются на
удочку антикоммунизма. Мы живем в мире совершенно реальных вещей, к
которым относятся и функционирующая (теперь хуже) экономика, и традиции
народа, и сложившаяся система ценностей, и поведенческие мотивы.
Насаждение антикоммунизма на обыденном уровне не случайно. Это
средство для использования обывателя (в худшем применении этого слова) в
качестве основной силы в политической борьбе, в борьбе за власть.
Использование кем? Не партиями,— они лишь рупоры возмущения,
первоначальное средство, Использование криминальным элементом,
поразившим основу государева — экономику и управление. Полностью взять
власть ему удастся только путем диктатуры. А диктатуру способна обеспечить,
извините, толпа. «Вдохновить» ее на такой «подвиг» можно только
антикоммунизмом, другие лозунги на бытовом уровне не воспринимаются.
Мы много переживаем разочарований. Но убив коммунистическую
идею, ее корни в нашем обществе, мы переживем возможно непоправимое
разочарование и полную деградацию общества, поскольку коммунистическая
идея уже стал той частичкой нашей культуры, которую просто нечем заменить.
Вы посмотрите, как точно в этом направлении действуют некоторые
организаторы ААФУ, а за ними и наивно верящие в справедливость подобия
Нюрнбергского процесса над коммунистами.
Предатели предательством хотят оправдать свое поведение. Но
забывают, что процесс над фашизмом вели государства, его победившие. Нам
же предлагается суд толпы. «Демократическая партия (почти сплошь из
бывших коммунистов — А. М.) считает, что обвинителем на общественном
суде над предателями (?!) Украины должен выступить сам народ »,— вещает В.
Яворивский, заканчивая свой опус обращение издевательским «За дело
братья!».
У меня нет оснований утверждать, что В. Яворивский,— новый
«ученик» Вышинского, пишет «сочинение на заданную тему», но что он делает
это на руку мафии и всего преступного мира, рвущегося к власти — вне всяких

сомнений. Решив эту задачу, преступный мир сметет и яворивских; продолжая
использование антикоммунизма, как оправдание новому тоталитарному
режиму.
Группа исследователей под руководством С. Кургиняна еще в 1990
году, затрагивая эту тему, писала: «Пусть даже коммунизм и является злом, но
кто сказал, что тот, кто с ним борется, не несет с собой еще большее зло?!»
И. Озерчук, Житомирская область.
Не кажется ли Вам, что за последнее время сложилась беспрецедентная
ситуация, когда Президент Украины за меньшинство в парламенте, за
меньшинство в народе и не считается с мнением большинства?
Мне приходилось уже публиковать некоторые рассуждения по поводу
расклада политических сил после президентских выборов. В тех публикациях
выражалось сомнение в правильности шага Президента, не просто навстречу
Руху, а с попыткой опереться на него как консолидирующую силу общества.
Пропущена уникальная для мировой практики возможность Президенту быть
политически независимым руководителем государства, не обязанным ни
одной партии своим местом. (Юридически, разумеется, ведь известно, что
агитацию за него вели коммунисты).
Нелогичным было и то, что руководитель попытался опереться на тех,
кто самым активным образом, открыто боролся против него на выборах.
Конечно, данное им слово Руху на съезде (спустя год, широко не
популяризируя, он его забрал обратно) сыграло для движения злую шутку. Оно
поставило в двусмысленное положение некоторых, в т. ч. руководящих, членов
Руха и способствовало его расколу, снижению влияния в обществе. Если так и
задумывалось, то ход Леонида Макаровича поучителен.
Хотелось бы надеяться, что с подобной целью назначались
руководящие работники в государственные структуры управления. Как
правило заместители наместников Президента должны были быть
включенными в номенклатуру Руха. Это требование руководства Руха
выполнено, хотя в большинстве районов и областей люди, занявшие эти места,
кроме политической маски ничего не имеют для выполнения должностных
функций. Они ими и не занимаются, преуспевая пока что в снятии памятников,
переименовании улиц, сведении счетов с теми, кто знает их прошлое и
истинную цену, вмешиваются в церковные дела. Фактически получается так,

что партийно-политический актив содержится за счет налогоплательщиков.
Так не было даже при однопартийности. Наоборот, функции госуправления, в
значительной мере перехваченные партийными органами, осуществлялись
людьми, получающими зарплату из партийного, а не из государственного
бюджета. Таким образом, если бы предположение о поддержке назначения на
должности руховцев и подтвердилось, общий результат такой кадровой
политики, с точки зрения интересов государства, неоправдан.
Нельзя исключать влияние окружения Президента на решение им
кадровых и других вопросе. В нем засилье антисоциалистов впечатляет.
Достаточно вспомнить одиозную фигуру Б. Тернопольского, активно
боровшегося на выборах за альтернативного Л. Кравчуку кандидата. Вскоре он
получает место в «команде» Президента, а после акции с очередной
«голодовкой» «студентов» прошлой осенью (которой он же (Б. Т.) и
руководил), пошел на повышение, занял теперь должность заместителя
руководителя службы территорий. (По аналогии с прежней системой — должность первого заместителя заведующего отделом ЦК). В целом же засилье в
структурах исполнительной власти руховцев означает тяготение Президента к
изжившим себя однопартийное™ и централизации системы управления.
Иными словами, мы возвращаемся «на круги своя» с противоположным
идеологическим звучанием.
«Короля играет свита»,— со средних веков дошла к нам поговорка.
Играет, надо сказать, неважно. Такое положение не может оставаться
безразличным,— в конце - концов сейчас закладываются основы будущего
государственного устройства.
А. Бевз, Житомирская область.
Если Соцпартия придет к власти, то не будет ли она способствовать
появлению еще одного «величайшего мыслителя»?
Наша цель состоит не в приходе к власти партии, а в обеспечении
полновластия народа. Создавая для этого условия, пропагандируя и отстаивая
их, в органах власти, безусловно, будут представлены и социалисты.
Ваш вопрос, конечно, ставится шире, он возвращает нас к опасности
появления культов и культиков, характерных для нашей страны в недавнем
прошлом и для целого ряда других стран. Отвечая на него, разделяю
звучающую в нем тревогу. Сделаю однако уточнение.

Культы воспроизводит с неизбежностью любая однопартийная
система, особенно, если партия берется за все функции государственного
управления и хозяйственного руководства. «Безгрешными» и «великими
мыслителями» становятся руководители систем, не чувствующие дыхание
соперника, не подвергающиеся критике тех, кто стремится занять их место. И
кто может, используя механизмы формальной демократии, свои властные
намерения осуществить.
Задача и состоит в том, чтобы создать механизмы противовесов
политических, властных, экономических. Нельзя допустить абсолютизации
влияния одной политической организации или одной ветви власти.
В Украине ведется поиск своего механизма противовесов. Но он
наталкивается в Киеве и на местах на вековые традиции авторитаризма,
доведенные до крайностей десятилетиями однопартйности.
Скажу больше, кое-где закладывается фундамент автократии куда
жестче, чем было несколько лет назад. Тогда в качестве противовеса выступал
Устав КПСС, строгая партийная дисциплина и в общем-то действующий
принцип коллективности. Самодурство или аморальность карались
беспощадно, хоть и не всегда бесследно к тем, кто начинал борьбу с ними.
Но если сейчас, к примеру, во Львовской области по политическим
мотивам изгоняются из работы руководители, отказывают в праве преподавать
высококвалифицированным специалистам, под видом борьбы «за
державність», запрещаются газеты, властью стравливаются конфессии, то
разве это не политическая диктатура? Да пусть ее трижды называют
«демократической», сущность не в названии.
Беда в том, что мы почти не воспринимаем неавторитарное поведение в
общественной жизни, Для многих политический плюрализм сводится к
удушению соперника как личного врага, чтобы на очищенном от оппонентов
пространстве возвыситься среди себе подобных. Не случайно так много теперь
среди «мыслителей» местного масштаба (поверьте, в пригласительном билете
на встречу с основателем Фонда Сороса так и писалось: «... с участием видных
украинских политиков и мыслителей»), которые вчера были впереди всех, до
истовости, забвения «... моя любов комуністична», и сегодня они снова впереди
только... в обратном направлении.

Не в последнюю очередь из-за этого наше общество больно
неприятием партий, а политически активная небольшая его часть понимает
партийность как митинговщину, как возможность, хотя бы заочно, свести
счеты, доказать свою правоту.
Преодолеть это неприятие будет непросто, но без многопартийности в
нашей ситуации (к этому акценту возвратимся позже) нам не обойтись.
Соглашаюсь с ошибочностью своей прежней позиции в этом вопросе, Она
сводилась к отрицанию участия государства в формировании и поддержке
многопартийности.
Дело здесь не в растранжировании народных средств, их немного и
нужно, или в попытке за счет государства укрепить положение партии.
Поддержка нужна всем партиям, которые в конечном итоге образуют два-три
мощных политических потока, на противоречиях которых будет держаться
стабильность демократии. Абстрактно рассуждая, будущая политическая
палитра будет определяться (слева направо) коммунистической, социалистической, социл-демократической и республиканской партиями. Здесь
опускаются сталинисты и национал - экстремисты, а партии называются
условно, они должны заполнить политическое пространство от
коммунистического до либерально-буржуазного крыла. Более узкой
направленности (партии зеленых, клерикальной или отраслевой ориентации,
оттенков внутри или близко к названным также будут действовать, иногда
самостоятельно, иногда в коалициях или движениях (рух, Гражданский союз,
трудовые объединения, Славянский союз, левый блок и т. п.).
Соответственно должны быть изменены условия формирования
органов власти, закон о выборах, закон об объединениях граждан, о
государственной службе и др. Необходимо создать не только механизм
демократического образования власти, но и обратную связь: механизм
ответственности за осуществление функций власти. Чтобы не возникало
положение, подобное нынешнему: все партии в оппозиции к власти, хотя в ней
в разной мере представлены представители или сторонники почти всех
политических направлений.
Это положение таит в себе опасность самоконсервации. Человеку «у
руля» выгодно, чтобы на его компас никто не поглядывал. Он «демократ» на
подогревании среди населения антипартийного синдрома. Потому, что власть у
него, власть бесконтрольная. Потеряв ее, он сразу же примыкает к партии,
ближе ему по духу.

Такое положение хорошо видно и на местном уровне. Много примеров,
когда вчерашние секретари райкомов (обкомов), став наместниками, истово
борятся с бывшими однопартийцами, выполняя закон о департизации.
Казалось бы... Потому, что не забывают при этом делать реверансы в сторону
представителей тех политических организаций, которые сегодня ближе к
верхним эшелонам власти, которые цепко ухватились за средства массовой
информации.
Еще определеннее действуют многие хозяйственные руководители.
Освободившись от партийного надзора, народного контроля, по-прежнему
пренебрегая профсоюзами, некоторые из них стараются побольше урвать себе
и приближенным, воспользоваться уникальностью переходного периода:
преимуществами монопольного положения в производстве, государственным
покрытием расточительства, возможностью ценой за товар компенсировать
нерациональные расходы.
Именно таким руководителям в противовес нужно поставить или совет
акционеров, или строгую государственную подчиненность, т. е. четко и
быстрее определить статус предприятия.
Пользующиеся нынешним положением в центре и регионах
руководители ощущают временный его характер. Не исключено, что в
ближайшее время они серьезно займутся созданием для себя политического
зонтика (и одновременно площадки) в виде какой-нибудь партии
привлекательного названия и обязательно центристской направленности. Такая
декларация обязательна, ибо все, мол, тянут в крайности, правы только те, кто у
власти. И пока у власти. Когда же власть заканчивается, оказывается, что и
центризм был дутым.
Возвратимся теперь к акценту о нашей ситуации и абстрактности
рассуждений о противовесах механизма демократии, многопартийности как
одном из них.
У нас пока слишком слабые партии, с обтекаемыми программами и
неконкретными планами действий. С другой стороны, не только
многопартийность гарантирует демократию. Базис ее лежит в экономике, в
хозяйственной самостоятельности предприятия, экономической независимости
человека, коллектива и общества. Многопартийность при стабильном развитии
экономики теряет свое абсолютное значение, хотя наличие ее не отрицается.
Можно привести пример многопартийности Германии и многопартийности

Китая, где власть все-таки коммунистическая партия не делит ни с кем. В
первом случае демократия основана на полной самостоятельности субъектов
хозяйствования, утверждавшейся на протяжении многих десятилетий.
Многопартийность только дополняет ее, (Председатель крайстага в Бамберге
возглавляет не только представительный орган власти для 130 тысяч
избирателей, но руководит исполнительными службами, представляет
государственную
власть,
входит
в
местное
руководство
христианско-демократической партии. В этой роли (или ролях) он находится
уже 27 лет. Аналогично ли его положение недавнему статусу первого секретаря
горрайкома
партии,
к
примеру,
Лубенского,
Фастовского
или
Новомосковского? Почти. Отличие в том, что он не занимается хозяйственной
деятельностью предприятий, кроме коммунального сектора, а также в том, что
он постоянно находится в поле зрения конкурентов социал-демократов. Пусть
конкуренция в этой части Баварии символична, но она позволяет критически
оценивать политику партии и государства в конкретной обстановке).
Китай тяжело пережил культ Мао, но сумел опереться на
конфуцианское «пусть расцветет сто цветов» и движется к демократии,
расширяя ее основы в экономике. Обратите внимание: под руководством одной
партии, коммунистической.
Вероятнее всего своеобразие интересов разных слоев населения
скажется на социальной базе партии. Став неоднородной, она призовет к
активизации те политические силы, которые пока лишь обозначены на фоне
40-миллионной КПК. Но важно, что и этот процесс идет не обвально. В этом
заслуга КПК, ее реформаторского руководства.
А на что в экономике Украины могут опираться те или иные партии?
Оказывается, что начал социалистических больше (развитый государственные
сектор, расчленять который безрассудно, общественное хозяйство в аграрном
секторе, коллективистские традиции, не уничтоженная до конца мораль,
осуждающая торгашество, меркантильность, индивидуализм и др.). Потому и
политико-государственная надстройка должна использовать эти факторы, а в
своей сущности полнее учитывать базис, усиливая те звенья власти, которые
будут заботиться о демократичности хозяйствования. Т. е. процесс также
должен быть реформаторским, а не революционным, не разрушительным.
Кризис в экономике, потеря стабильности, настроения тревоги и
неуверенности,— все это результат того, что экономика стала заложницей
политики, что людям, ее осуществлявшим, не достает политической культуры,

понимания закономерностей и первичности материального производства, что
их больше манит политика как средство обретения власти, чем политика как
груз ответственности за власть.
В аргументах антисоциалистов с удовольствием сейчас используются,
словно только- что придуманные, философские изречения. Одно из них: нельзя
дважды войти в одну и ту же реку.
Что верно, то верно. Но и прыгают в высохшую речку, как известно, не
все.
А. Иванов, Черкассы. Ваше отношение к национализму вообще и к
украинскому в особенности?
Национализм, как направление общественно-политической мысли,
доказал свое право на существование. Он усиливает свое влияние в странах
формирующих свою государственность, борящихся за обретение
независимости или ее защиту. Идея нации работает как средство сплочения
народа, воспитания у людей чувства патриотизма, уважения к традициям, к
своему государству. В качестве положительного примера можно было бы
отметить место, которое отводится такому воспитанию во Франции, Испании,
Греции, Японии.
Не является исключением и Украина. Ее народ, украинцы в частности,
имеют сложную, многовековую историю, последствия которой отложились в
традициях, в характерах людей, в менталитете,— как часто теперь повторяется.
Проявляется это в терпимости, законопослушании, но всегда с долей хитринки
и недоверия. Уместно сказать, что «пересічному» украинцу не лишним было
бы добавить честолюбия, чувства достоинства, которыми отличаются, к
примеру, грузины или поляки. Но эти недостатки компенсируются
трудолюбием, привязанностью к земле. Видимо, века нашествий и походов
приучили украинца верить больше своим рукам и земле, дающей устойчивость.
Чужаки приходят и уходят, а жизнь и добро воспроизводятся трудом на своей
Родине.
Однако, национализм — широкое течение. Мы не воспринимаем его в
изложенном выше понимании. Он вобрал в себя все негативное, присущее
этому течению и для подавляющей части населения знаком лишь как
радикальное, экстремистское направление. Это восприятие, с одной стороны,
закреплено последствиями национализма в Германии и других странах, в

Западной Украине, с другой стороны — фиксированием официальной идеологией за многие десятилетия.
В нынешнее время такое же восприятие следует учитывать как
данность. Практика подтверждает, что оно является защитным фактором для
демократии и государственности.
Анализ убеждает, что национализм недопустим как государственная
идеология, ибо он неминуемо и быстро деградирует к фашизму. Верховенство
нации, мессианство, потребность в «проводниках», опора на расу, увлечение
евгенистикой, уничтожение других народов, навязывание понимания мира
через «ubermensch» - ей, все это подавляет индивидуальное, «иное» становится
«чужим», вражеским, вызывая ответную реакцию.
(Имеется в виду национализм, условно говоря, «этнические». Его
следует отличать от национализма в форме «нация-государство», когда по
воздействию на общество в некоторых случаях он становится способом
воспитания патриотизма, средством сохранения территориальной целостности
государства. В таком случае национализм опирается на религию или
традиционные философские течения: гандизм в Индии, исламский
фундаментализм в Иране, католицизм в Северной Ирландии.
Конечно, это не однопорядковые явления. Индийский национализм
несет в себе гуманистическое, демократическое начало в противовес национал
- радикалам, среди которых нам лучше знакомы национал-социалисты в
Германии и ОУНовцы в Украине.
Надо помнить, что продвижению вправо нет предела, что эгоизм
сверхчеловека основывается на биологических низменных чувствах, что
продвижение останавливается только крахом. Беда, что страдают при этом не
столько фюреры, сколько следовавшие за ними и им не препятствовавшие.
Тем более недопустим национализм в качестве государственной
идеологии (к чему нас призывают, как ни странно, идеологи в кокардах и
дипломатических фраках — см. армейские газеты, журнал «Розбудова
держави»), когда речь идет о политическом государстве, каким и есть Украина.
Многочисленные дискуссии в Верховном Совете, публикации в прессе,
решения по символике подтверждают желание части политиков реализовать в
пределах Украины идею «нация-государство». В струе этой идеи ведутся
теоретические споры о возможностях самоидентификации украинского народа,

исторические изыски по поводу национально-освободительного движения,
«визвольних змагань».
Оставим в стороне региональный лексический ряд этих дискуссий.
Обратимся к мировому опыту. Он же свидетельствует, что национальная идея
шла не впереди государственности, а вслед за ней. Германия, Франция, Англия
и др. государства образованы не вследствие движения нации к
самоидентификации, а из-за совпадения хозяйственных, оборонных и других
интересов. Национальным (в нынешнем обостренном понимании) фактором не
выступал даже язык. Лишь к средине XVIII столетия преподавание в школах
Франции стало осуществляться не латынью, а «простым» французским языком.
Польским языком и латынью пользовались и украинские литераторы, поэты.
Было это всего лишь 200—300 лет назад.
Зря националисты пытаются доказать первичность национальной идеи
для государственного строительства. Нация как своеобразный синоним страны
возникла вообще около 2 00 лет назад. Исторически это очень малый срок.
Подвигали общество к государственности социальные, властные,
имущественные, религиозные и другие аспекты «змагань», лишь совсем
недавно к ним присоединились собственно национальные.
Попытка поставить в центр государственного строительства
национальную идет требует ее наполнения. Что в ней существенно? А коль
даже в таком, относительно отвлеченном рассуждении сделать это сложно,
всегда появляются толкователи идеи. Появляются и ее эталоны.
Как только это происходит, национализм становится разрушителем
государственности, отправной точкой процесса дезинтеграции. В этом нет
ничего удивительного, поскольку толкователи, «проводники» начинают
равнять население по образцу. Образец, как правило, не усредненный, а
отражающий менталитет представителей какой-то территории. В Украине
сейчас в этом качестве используется Галичина,
Языковый режим, традиции культуры, хозяйственные устои,
религиозные настроения, преподносимые в качестве эталона, даже на бытовом
уровне вызывают протест, поиск противовеса. Возникают национализм
противоположной ориентации, такой же эмоциональный, склонный к
обобщениям, к навешиванию противникам ярлыков. И такой же
героико-патриотический, как и его протеже, но только на своей территории.
Выражается это, в частности, выпячиванием роли региональных

административных единиц. В аргументацию включаются душевое потребление
товаров в той или иной области, сравнение валового производства, его места в
совокупном валовом продукте государства и т. п. А заканчивается, в лучшем
случае, федерализацией государства.
Почему такой благодатной оказывается почва для подобных
процессов? Потому, что бытовое сознание и чувство личного достоинства
вовлекаются в идейное противостояние, получив чуть ли не вещественное
подкрепление. Живущая подспудно в каждом нормальном человеке любовь к
родной земле, уважение к местным традициям, привычка к языку и др. вдруг
оказывается нужным не только тебе лично, но и землякам. Скрытый потенциал
задействуется на благородное дело защиты права быть самим собой.
Это свойство сознания в дискуссиях по национальному вопросу в учет
не берется. Спор идет на высших уровнях, в научной, исторической плоскости.
Чаще всего выдвигается аргумент о возможности и праве реализоваться нации
как основе государственности, на своей исторической Родине. Другие, мол, не
должны обижаться. Они нацменьшинство, тем более у них есть государство,
где они таким же образом могут реализовать свое право.
Сложность в том, что далеко не все из теоретических рассуждений
применимо в реальной обстановке. Человек здесь жил. Здесь похоронены его
предки. Это его земля, которую он любит по-своему, как умеет, она и есть часть
его жизни. Возможно самая важная. (Если случалось Вам видеть беженцев,
подтвердите: их опустошенность, обреченность прежде всего от потери корня
— от надругательства над природой бытия). Конечно, человек имеет право
защищать свои чувства. Точнее: другой не имеет права на них посягать. Ведь
свобода моя заканчивается там, где начинается свобода другого человека.
Это скорее психологическая основа противостояния по националистическим мотивам. Острее и опаснее оно становится на
политической основе. Именно для Украины она характерна.
В нынешний период украинский национализм используется как
расконсервированное оружие в политической борьбе. Причем срок
консервации берется «в зачет» для перечеркивания всего, что было в жизни,
когда оружие находилось на хранении.
Мы вдруг узнаем, что референдум 1 декабря вовсе не самостоятельная
воля народа Украины, а результат «визвольних змагань 1917—1920 р.» и (вне

всяких сомнений!) деятельности ОУН-УПА! А коль так, то «проводники»
ОУН, дожившие до нынешних времен, и унаследовавшая это учение ушлая
поросль и есть радетели государственности Украины, ее учителя и пророки.
Создается беспрецедентная в мировой истории ситуация:
террористическая организация, ее наиболее реакционное бандеровское крыло,
реанимируясь в результате волеизъявления народа по совсем другому поводу,
вдруг претендует не только на право вести народ по своему усмотрению, но и
лживо утверждает, что она вдохновила народ на такое решение.
Если бы речь шла о политической конъектуре, таким посягательством
не стоило бы придавать значение. Но здесь другое дело.
В ремарке об индийском национализме отмечалась его роль в
государственном строительстве, Но так происходит до определенной черты,
когда он превращается в тормоз общественных процессов. Вспомним, нигде
пришедший к власти национализм не предложил обществу прогрессивную
схему развития. Везде они были тупиковыми: в Германии, Португалии,
Испании, Италии, Сальвадоре...
Но даже там не возникла угроза, вызревающая теперь в Украине. Здесь
конфликт возможен внутри этноса, парадоксально,— на националистической
основе! К сему важно отметить два момента.
Первый (о нем приходилось вести дискуссию на сессии парламента,
недавно эту же мысль убедительно подтвердил известный реформатор театра
Р. Виктюк),— нельзя считать, что все украинцы одинаковые, способные
образовать в известной степени однородную этническую массу. И второй,— о
реакционной сущности национализма с точки зрения государственной
целостности. Украина опоздала к процессу образования категории
«нация-государство». Государство для нее — факт. Но поднимающие голову
национал-экстремисты, «борясь» за государство, и способны его расчленить,
уничтожить. Возможно в этом и есть наиболее отличительная особенность
украинского национализма.
Характерная для национализма черта,— агрессивная нетерпимость к
чужому мнению, жажда насилия во имя «чистоты идеи и нации». Т. е. речь идет
об обычном фашизме. Прискорбно, что эти пещерные чувства подогреваются в
среде интеллигенции,— в доме Союза писателей Украины,— месте
регулярных собраний актива УНА.

Еще одна особенность украинского национализма, которую хотели бы
вымарать его нынешние последователи, состоит в его врожденном
колаборационизме, в частности, в прямом пособничестве гитлеровским
фашистам. Усилия современных пропагандистов национализма сосредоточены
на обеливании преступной деятельности бандеровского крыла ОУН,
героизации его роли. Делают они это успешно (может неуспешно им
противодействие?). Иначе нечем объяснить вояжирование по Украине матерых
эсэсовцев из-за океана, шоу форума украинцев, клоунады отмены решений
Переяславской Рады, фальцет Союза офицеров Украины, требующий изъять
боевые знамена частей — из-за их, видите ли, «недержавной расцветки».
Господа- панове забывают, что они дожили, дослужились до своих
погон, смогли организовать СОУ в первую очередь потому, что мешавшие им
сейчас красные знамена частей дошли в центр Западной Европы. Что их замена
— кощунство, которое не может быть никогда и ничем оправдано.
А. Сосунов, Донецк.
Почему слабо ведете разъяснительную работу среди населения
(встречи, печать, телевидение, радио)?
Вы не помогаете. В этом весь ответ.
Вот прочитали Вы уже ответы на несколько десятков вопросов. С
чем-то согласились, с чем-то не совсем. Но скажите, Вам разве не известно все
это? Разе приведенная здесь аргументация не встречается на каждом шагу?
Почему вы не используете ее? Почему свое видение жизни не передаете
другим: родным, соседям, знакомым? Ведь не все внимательно следят за
природой событий, многие воспринимают лишь внешние их проявления
(приехала делегация, подняты цены, подписан какой-то договор, состоялся
митинг, преследуют язык, виноваты «комуняки»...).
А в это время уничтожаются следы правды, следы истории, пусть даже
недоброй к значительной части людей. Стравливаются верующие разных
конфессий, преследуются люди за политические убеждения, затыкается рот
честному журналисту, властью воруются деньги подписчиков (ни подписчикам
газеты «Вильна Украина», ни газете почти два года не возвращают около 300
тыс. «тех» еще денег, а сама газета незаконно запрещена, выходит
полуподпольно), увольняют из армии высококлассных офицеров, неугодных
вислоусой резидентуре, выбрасываются за ворота предприятий тысячи
работающих, люди умирают из-за недоедания, от болезней, отсутствия

постоянно необходимых лекарств: обезболивающих, сердечных, диабетикам,
гипертоникам...
Рядом с этим нищенством жирует, устраивающийся поудобнее на
Вашей шее, «средний класс». Чавкает, лоснится «первона-копитель», не
ведающий еще, что ворованным куском придется поделиться сначала с коротко
стриженным полуспортсменом, а потом вовсе сойти в тираж, отдав остальное
современному мальчику от компьютера, в небрежно болтающемся пиджаке и
белых носках, который за милую душу интеллигентно вытянет из любого
жилы. В новом витке повторяется пора жестокости, индивидуализма, эгоизма.
Делается пересадка тканей, отторгающихся, несовместимых с организмом,
приспособленным к другим условиям.
А вокруг прихлопывает в ладоши, приплясывает непотопляемая
«демократура», делавшая и вчера те же пассажи, только вращаясь в другую
сторону, припрятавшая в комодах потные футболки с «фирмой» «Слава
КПСС!». Здесь же и властиугодные журналисты, всегда права и трижды
независима «мае-медиа»...
Почему же Вы молчите? Ну не верите мне, бывшему «партократу»,
поверьте себе, ведь все на Ваших глазах, уже и не маскируется под
добродетель!
Вы извините меня, товарищ А. Сосунов. Отвечал я не Вам лично,
местоимение «Вы» употребляя собирательно. Беда в том, что слишком много в
нашем обществе задающих вопросов другим, чтобы не задавать их себе. Оно
ведь насколько удобнее: обнаружил изъян, просигнализировал к... Богу. Тот
как хочет, а себе легче. Вместе с тем приятно сердцу собственное
«неравнодушие». Правда, на демонстрацию идти — чудак, что ли? Глотку на
митинге драть,— пусть стараются те, кто за деньги. На кухне, да еще за рюмкой
можно «погонять политику». Дураки ведь были у власти и тогда, и теперь,
смотри что на Верховном Совете делается. Потому и реформы не идут... Давай,
что ли еще по единой, покуда своя...
А что касается критики, Вы правы. В одном из ответов я упоминал
причины этого недостатка, хотя множество их еще не названо. И есть общая
причина, которую многие не понимают, вернее, не желают понимать. Она
заключается в том что мы не та партия, с огромным оплачиваемым аппаратом,
партия власти, имеющая все возможности для формирования общественного
мнения. Не имеющая одного,— ясно сформулированных целей и плана

действий, учитывающих совершенно новые требования времени. Не имеющей
программы, близкой для народа, во имя его благополучия.
О. Иващенко, г. Харьков.
Поддерживаете ли Вы передачу земли фермерам в частную
собственность?
Нет, не поддерживаю. У нас пока нет для этого никаких условий.
Деньги ничего не стоят, цены на землю нет, хотя все понимают, что стоимость
ее неуклонно возрастает во всем мире. Скоро земля будет дороже всех
богатств, кроющихся под плодоносным слоем. Если за эту цену кто купит
участок, пусть покупает. Но тогда землепашец никогда ее иметь не будет. Для
общества не важно, в частной собственности или нет находится земля. Ему, а
значит и хлеборобу, важно, чтобы продукты были дешевыми, разнообразными
и в достатке. Выращенными на нашей земле теми, кто не хочет с нее уходить,
потому что ему там хорошо: выгодно, интересно, уверенно, стабильно.
Хозяин на земле должен быть, это верно. Но скажите, почему и теперь
межевые споры нередко заканчиваются драматично, иногда даже трагично? За
свое ссорятся, или не за свое? За свое, оказывается, хотя земля и не в частной
собственности.
Надо отдать товарную землю человеку в бесспрочное владение и
пользование, лишив его только одной составляющей права собственности —
распоряжения участком. Т. е. хозяину никто не будет указывать, что и когда
сеять, как убирать и куда сбывать выращенное. Результаты труда — его полная
собственность. Землю же он может передать в наследство, войти с ней в
кооператив, сдать ее при определенных условиях в аренду. Но не продавать,
отдавать в залог, дарить.
Хозяину нужны твердые гарантии государства. Правовые, прежде
всего. Лукавят говорящие, что полное владение, пользование и распоряжение
(тем более оплаченное) гарантирует необратимость отношений собственности.
Так было, но... при нестабильности государства гарантии ничего не стоят.
Значит нужно сначала государство, которому верят граждане. Как верят в
Швеции, Израиле, Голландии, где земля (или не вся земля) не в частной
собственности. Как в Китае, где людей «как в Китае», но в этом году
существовала проблема сбыта риса на экспорт, потому как объемы
натурального производства за последние 5 лет в экономике в целом возросли

почти в 1,5 раза. Земля, между тем, национализирована. Как верят в Японии,
где постепенно, путем выкупа она национализируется.
Ну «выкупом», скажут, не реквизицией. Однако, зачем же лишний
хомут государству нужен? Похоже, для общества так выгоднее, перспективнее.
Принятый Верховным Советом Закон о фермерстве позволяет хозяину
через 6 лет выкупить свою землю. Эта оттяжка вызвана рядом причин.
Некоторые уже были названы, сомнительно, чтобы к указанному сроку они
были устранены. То, что ВС принял такую норму, еще не означает перевод
земли в обычное средство производства, тем более, в обычный товар. Нужно
внимательно изучить опыт других стран для выбора приемлемых Украине
способов регулирования земельных отношений. В ряде государств, где земля
используется эффективно, владелец может сбыть ее только государству,
которое выступает постоянным посредником при ее купле-продаже.
Зато приусадебные участки, участки под дачи и гаражи могут
приватизироваться. Реализация этого права отрегулирована Земельным
кодексом. В нем учтены запросы граждан, сложившаяся практика,
демографическая ситуация, другие обстоятельства. Но следить за
осуществлением права на земельный участок следует строго. Оно не должно
перерастать в спекуляцию землей, в очереди иномарок под окнами сельсоветов
в пригородных зонах, в объявлениях в областных газетах (Тернопольская обл.,
например), по поводу продажи земельных участков под застройку... за СКВ.
Это ж еще ни закона, ни декрета не принято.
Почему же радикалы в Правительстве и Верховном Совете именно
теперь так настаивают на частной собственности на землю? Причина известна,
она упоминалась по иному поводу,— вовлекая землю в товарно-денежный
оборот, можно значительно снизить внутренний государственный долг.
Поступать так, кроме упомянутых уже причин, аморально. Нельзя за свои
хозяйственные просчеты расплачиваться богатством, дарованным природой
для всех.
Говорим о фермере-хозяине. Но хозяином должен быть каждый,
работающий на земле. Один, семьей, колхозом. Законы о коллективном
хозяйстве, о приоритетности социального развития села предусматривает такое
положение.

Но эти законы выполняются плохо. И не потому, что они плохие, или
контроля за ними нет. Оказалось, что государство не способно пока работать
на условиях паритетности из селом. Попрекать деревню мифичными
дотациями, доказывать, что они — причина инфляции, ретивные
«реформаторы» могут. Село, видите, своей протянутой рукой рушит всю
прелесть макроэкономического регулирования, монетаристскую мудрость
укрепления финансов. В этих новациях ключевым звеном используется
принцип банкротства. Т. е. государство «умывает руки» от ответственности за
хозяйство. Живет — пуская себе, обанкротилось,— с молотка все, землю тоже.
А почему обанкротилось, в чем здесь вина государства,— дело десятое.
Выяснение причин не вписывалось в принятую модель.
Не хотят критики общественных хозяйств при внедрении свободных
рыночных отношений (с кнутом в виде банкротства) согласиться с
необходимостью и сельскому товаропроизводителю войти в свободный рынок,
не связывать его ценой, госзаказом, стоимостью ресурсов и пр. Нет. «Сверху»
свободный рынок, а «внизу» делай так, как велят.
Однобокая все-таки реформа. Она понуждает крестьян сворачивать
производство: чем хуже работаешь, чем ниже технология, тем меньше затрат и
риска банкротства. Не случайно сокращаются объемы производства, падает его
производительность,
вырезается
скот.
Серьезно
подрывается
продовольственная база Украины.
Второй год действует порядок отвода и предостережения земель
желающим для фермерства и на другие цели за счет выделения земель запаса.
Механизм казалось бы придуман хороший. Во многих местах он дает неплохие
результаты. Однако его видение «среднего человека», стандартного хозяйства
не выдерживает проверки практикой. Очевидно, что для такого важного шага
надо бы дифференцированно подходить и к собственникам коллективным, и к
тем гражданам, которые претендуют на землю. Во всяком случае, если земля
используется с высокой эффективностью, не стоит изымать из хозяйства почти
четвертую часть угодий. И наоборот, если по результатам хозяйствования
видно, что колхозу (совхозу) занятая им земля лишняя, он не может ее довести
«до ума», надо эту лишнюю частицу перераспределить. В пригородном
Киево-Святошинском районе в среднем на 100 га угодий приходится 4 3
коровы, причем с приличными удоями. «Частник» такой интенсивности
молочного производства не обеспечит. Зачем же в таком случае трогать те

хозяйственные организации, которые работают на общество, создавать
проблемы там, где их не должно быть?
Эти несуразицы нужно исправлять законодательно. Нужные поправки
в комиссии ВС готовятся. Следует, очевидно, смелее пользоваться арендой
земель, представляя их зарубежным инвесторам на длительный срок под
производственное строительство. Думать о том, что инвестор побоится
воспользоваться такой возможностью,— несерьезно. Будет для него у нас
выгодное дело, возьмет он под него и землю на действующих у нас условиях.
Но это частный для земельного права момент. Общая направленность
изменений в земельных отношениях должна идти в сторону равноправного
партнерства сельского хозяйства с другими отраслями экономики, при умелом
протекцонизме сельского производства со стороны государства.
Загайдочный, Лисичанск Луганской области.
Почему за Вами не идет молодежь? Почему Вы действуете так слабо
и неуверенно?
В одном из предыдущих ответов этот вопрос обсуждался. В
дополнение скажу, что молодежная аудитория — одна из самых сложных. Так
было всегда, но теперь особенно.
— Почему? — скажите Вы,— ведь молодые люди отзывчивы на новое,
революционно настроенные. Среди них много максималистов, радикально
настроенных людей.
Все это верно. Однако следует учитывать несколько обстоятельств.
«Всегда настроенная» молодежь существует и теперь. Но она, как и
прежде, настроена против власти. Некоторым образом состав властей изменен,
он провозглашает намерения якобы противоречащие позиции своих
предшественников, против которых и были сориентированы молодые люди.
Таким образом получается, словно смена власти и ее деклараций совпадает с
намерениями молодых. Во всяком случае нужно время, чтобы изменение
оценок власти стало адекватным ее сущности (с поправкой на упомянутый
максимализм).
Иными словам, наша оппозиционность властям еще не находит
стойкого отклика среди юношей и девушек. Но в такой же мере это касается и
других партий, в т. ч. оппонентов. Молодежь здесь занимает среднюю
позицию: нам еще не верят, оппонентам — уже не верят.

Такому состоянию способствовал особый период взросления тех, кто
теперь входит в самостоятельную жизнь. Примерно восьмилетний период
шельмования всего, что связано с социалистической идеей, с историей
последних семи десятилетий, профессиональное издевательство над
трудовыми традициями и даже над ратными подвигами советского народа не
пропали зря. Мы имеем дело с р а з о ч а р о в а н н ы м поколением.
Между тем, наша тяжело травмированная экономика, разваливаясь,
выходя из-под государственного управления и контроля, создала неимоверное
количество разорванных связей, которые заполнились всевозможными
посредническими структурами, малыми и совместными предприятиями,
фирмами, кооперативами и пр. с обязательной приставкой «LTD» (что на
практике дает право нарушать закон без ответственности). Заполнены эти
псевдоэкономические ниши, как правило, молодежью. Нельзя отрицать, что
такой среды для проявления изобретательства, творчества, предприимчивости,
ловкачества, деловитости и... других качеств, которые свойственны многим, <
желающим укрепиться в жизни, прежняя экономическая система не давала. Но
та система давала гарантии. Нынешняя — никаких. Если бы она была
сложившейся,
скреплена
стабильными
хозяйственными
связями,
отрегулирована в правовом отношении, тогда каждый молодой человек,
испытав свои силы, смог бы соразмерить их с реальной жизнью.
У нас же ситуация иная, форма хозяйственной жизни не соответствует
содержанию, масса правовых пробелов, кризис системный, всеобъемлющий.
Все это сулит много соблазнов: несколько «рейдов» в Польшу, Китай или
«близкое зарубежье», контакт с местными оптовиками и на год почти
обеспечен. «Почти», потому что страшная инфляция гонит посредника в новый
оборот и на выкупание чужой валюты. Все это идет мимо государства,
раскручивая инфляцию, срезая инвестиционные возможности, ликвидируя
воспроизводство, «выдавливая» из денег ту часть стоимости, которая
переносится на них из основных фондов и делает их весомыми,
конвертируемыми, лишая общество перспективы.
Этому движению придет конец. Вопрос — на каком уровне
деградации? Трагедия в том, что к моменту стабилизации (при любом типе
хозяйствования) больше 90 проц. молодых людей окажется не у дел.
Растратив лучшие годы на ловлю жар-птицы, они сами попадут в
расставленные силки. Без профессии, разочарованные и озлобленные.

А ведь надо бы подсказать, что и теперь успехом в том же бизнесе
пользуются не случайные волонтеры, а специалисты (и взаправду, чаще
молодые), получившие подготовку в рьяно критикуемых советских ВУЗах,
овладевшие здесь языками, компьютерной грамотой и в целом крепкими
специальными знаниями. Оказывается, что они и требуют особой
международной сертификации. Выехавшие на Запад молодые да находчивые
проявляют нередко там такую сноровку в обходе законов, что местным властям
и не снилось. Но в том экономическом мире давно тесно. «Наши» плывут
обратно, уже в качестве «представителей бизнеса», ибо у нас благодатная для
них среда.
Солидные фирмы пока не идут, боятся риска. «Мелочь» же валит
скопом. Работают долго, месяцами, подчищают на развалинах экономики ее
золотые зерна и вывозя их за границу. Экономя при этом и на собственном
быте, ведь проживание у нас им относительно ничего не стоит,— их защищает
искаженный денежный курс.
Этим «патриотам» не нужна стабилизация, в результате ее они
потеряют почти все. Крупный бизнес их просто выбросит из перспективного
рынка. Потому они и спешат, пропуская через свои связи многое из того образа
жизни, в том числе теряющие там спрос, порнографию, насилие,
индивидуализма, корыстолюбие. Все это также в первую очередь усваивается
нашей молодежью.
... Конечно, возразить трудно. Влияние социалистов в молодежной
среде ничтожно. Контакт с восстанавливаемым комсомолом эту потребность
не восполняет. Да и состоит он из ребят, интуитивно чувствующих
необходимость противодействия масштабному разложению общества. Им
крайне не хватает знаний политэкономики, истории, не хватает потому
убежденности для лидерства среди сверстников.
При Киевском горкоме мы организовали для молодых производственников постоянный научно-практический семинар. Идет он
интересно, но его мало для огромного города.
Эпизодично пока воздействие на студенчество через наших активистов
из преподавателей институтов, они отмечают поразительное изменение
аудитории. Могу подтвердить это, имея собственные впечатления от общения
со студентами во все последние годы. На смену неприятия в студенчество
приходит состояние раздумья, потребность сомнения, анализа, сопоставления.

То же заметно среди молодых производственников, где стали читать
подлинного Ленина, а не его цитаты из докладов.
Готовим создание молодежного крыла партии. Можно сказать, что
опаздываем, но мы то и существуем мало, а опыта подобного у наших
предшественников не было вообще.
Есть еще интересные начинания в женском движении, в учительской
среде, вовлекаются молодые в движение «Трудовая Украина». Депутатами
социалистами внимательно отслеживаются законы, непосредственно
затрагивающие молодых. Возможно, афишируется это недостаточно, но здесь
ценнее последствия, чем реклама.
Соглашаясь с общей постановкой вопроса, чувствуя его
претензионность, хотел бы и сторонникам такой позиции посоветовать самим
не стоять в сторонке. Дело ведь не в членстве в партии или критике ее действий.
Дело в опыте, знании, которые у вас есть и которые нужно передать
подросткам. Становящейся партии на это не хватит. Отвечать-то за будущее
нам всем,

Післямова
— Книжка не повинна тримати Вас за ноги. Це не газета,— почитав і
викинув. А книжку... раз і погортав: а що він там говорив? — мій співрозмовник у
полеміці був швидким і лаконічним, ніби в дворічному марафоні нашої спільної
роботи на цю розмову нам відведено всього хвилинний тайм-аут.
— Я віддав матеріалу на три такі книжки. Відбирав Ігор (упорядник —
ред.), в мене немає підстав не довіряти йому.
— Не в ньому справа. Вас багато хто читатиме з олівцем і жодного
«проколу» не пропустить. Це не академічне видання, а книга діючого політика. В
ній має бути завтрашній День. Ну, хоч би сьогоднішній. Треба дати відповіді на ті
питання, яких ми торкаємося щодня.
Він бере аркуш і стоячи, похапцем пише:
— влада і державний устрій;
— роль України в світовій економіці;
— військово-політична доктрина;
— Крим — флот;
— національна інтелігенція, наука, культура;
— регіональна економіка;
— АПК, нафтопродукти;
— робітничий рух, страйки.
— Але це буде інша книжка, хоч про все, тут згадане, в книжці є. Може не
в такій послідовності, та під кожним матеріалом стоїть дата. Я не можу
підправляти сказане раніше...
Відповідальність автора, що торкається проблем поточної політики в тому
і полягає, що роблячи висновки з подій чи прогнозуючи їх розвиток, він згодом
мусить зіставити (і читачі також) передбачення і результат. Ще гірше становище у
автора, що не лише висловлює власні міркування, а своїм суспільним становищем,
своєю діяльністю поглиблює ту відповідальність, Читач у такому разі не просто
оцінює точність висновків. Він проектує їх на автора взагалі, і точність
застереження не стає індульгенцією автору. Навпаки, вона може викликати
непорозуміння, невдоволення: якщо ти знав, якщо передбачав, то чому не
забезпечив, щоб гірше не справдилося?
Чого ж би нам слід остерігатися?
Що б годилося не проминути?

Будуючи (вперше за всю історію — це не треба забувати) власну державу,
мусимо зважати на те, що цей процес ми розпочали запізно, коли світ майже
устаткувався, і щоб убезпечити себе від катаклізмів, він виробив і сяк-так
намагається дотримуватися узгоджених правил, принципів, норм. Намагається
захистити власний інтерес і йтиме нам назустріч лише тоді, коли це йому вигідно.
І що «Запад нам поможет» з Кісою Вороб'яніновим зникло ще з ним,
вкарбувавшись в класичний пласт літератури. І що нинішні повторювачі
гарненької сентенції лише зчитують її з того пласта, відмовляючись зізнатися
самим собі, що фраза мертва.
Якщо так, то даймо «Заходу» спокій. Лише опора на власні сили, лише
контакти з тими, кому вигідна наша вигідність, можуть наблизити бажаний стан
державності. А вони не за океанами, ні. Вони сусіди. Головним чином на сході і
півночі. Так є. І так буде довго.
Нинішні суперечки про економічний союз в межах кількох держав СНД
надумані. Тут немає предмету для політичних балачок. Це поле діяльності не
абстрактних політиків, а професіоналів з виробництва, банківської справи, сфери
комунікації...
Щоб професіонали зайнялися корисним ділом, потрібна міцна влада. її у
нас немає, «І це правда», — як любить підкреслювати перший Президент України.
Ми справді чимало наплутали в створенні владних механізмів, та біда в тому, що
заповнюючи їх ланки, ми робимо це ніби назавжди: і в функціях, і персонально. А
що, персоніфікуючи владу, забуваємо врівноважувати її власною ж
відповідальністю, намагаючись ототожнити себе з центром землі.
Схема зміцнення влади, на мій погляд, полягає в суміщенні виконавчих і
представницьких функцій влади в одній особі на районному і обласному рівні.
Пряма виборність першого керівника тут важлива, але не принципова обставина.
Важливо те, що і від виборців, і від виборного представницького органу тієї ж Ради
він одержує повноваження на здійснення функцій, обмежених законом та
бюджетними можливостями регіону. В цих межах він незалежний, в них же — і
підзвітний.
А ще важливо, що очолюючи виконавчий орган, такий лідер своєрідно
виконує волю Ради, особливо якщо та зберігає за собою право призначення
керівників відповідних служб.
Кінець липня — початок серпня принесли досить підтверджень
сформульованому в публікаціях соціалістів застереженню з приводу небезпеки

сепаратизму, втрати територіальної цілісності держави. Севастопольське питання,
розбій бандерівців у Івано - Франківську, штучні пристрасті довкола економічного
союзу новонароджених слов'янських держав, деякі акценти курултаю кримсько-татарського народу, прискіплива, не випадкова увага зарубіжних журналістів
до ядерного статусу України... Ці та інші фрагменти загальної картини суспільного
життя, фоном якої виступає загострення інфляції, перехід безробіття з приховати у
відкриту форму, зупинки підприємств, загострюють тривогу людей, котрі все
більше розуміють, що світла в кінці тунелю не видно, бо йдуть вони в зворотному
від виходу напрямку.
Уряд все ще прямує за «гапонами» республіканської, демократичної,
«новоукраїнської» та інших прорухівських партій. їм нудить уже від відчуття
невідворотної трагедії, але вони лиш маріонетки, збочити не годні. Смикнулася
нитка — спечений іще один Указ про порядок надання банківських кредитів. Для
здорової економіки (у нас її немає), при визначених пріоритетах (замість них
тільки гармидер про приватизацію) і сталому контролі національного банку над
комерційними (наш банк і Мінфін не знають, де ходять більше половини
українських напівбанкнот) цей Указ міг би гальмувати інфляцію. В нашому
випадку аукціонні умови одержання кредитів при діючих ставках виключають
можливість кредитування виробництва. Тобто, його розвал, а з ним і інфляція
прискорюється.
Що за цим очікується — здогадатись не важко. «Гапони» метушаться,
вони згодні покластися на націонал-екстремістів, тих, хто створює паралельні
силові структури і на тих, хто проник в такі структури державні. Втрата частини
територій, зубожіння людей — для них дрібниця. Важливіше знайти собі хоч
видимість прикриття. І ось черговий антиурядовий кульбіт: "розчарування"
обнадійливим А.Кучмою, що нібито «зраджує національні інтереси».
Пригадую, весною, виступаючи на сесії, я звертався до Прем'єра: «Не вірте
тим, хто Вас занадто захищає. Мине два-три місяці і Ваші «захисники» стануть
Вашими першими ворогами».
Тим часом за першою хвилею політичного інтересу до України і
неглибокою бізнесовою піною, що принесена тією ж хвилею (в основному
«колишніми нашими»), на Україну потяглися представники солідного капіталу.
Здається, вони першими в «дальнім зарубіжжі» розібралися, що галасливий
український навколо-владний істеблішмент нічого і нікого не представляє. Що
життя йде повз нього, незважаючи на його несумірний вплив на дві команди влади
: урядову і президентську.

Серйозні представники ділових кіл шукають надійного впровадження у
нас свого капіталу. Це поки що «одиночні» варіанти: одеський термінал, окремі
довгобуди, об'єкти туристичного сервісу. Зарубіжних інвесторів приваблює не
просто акумулювання капіталу. Вони дивляться глибше — на об'єкти і галузі з
багатоплановою подальшою перспективою (для себе, звичайно). Не випадково їх
цікавлять нафтопереробні заводи, земля як власність, виробництво продуктів
харчування.
Безпрограшні, треба визнати, варіанти. Бо навіть золото може знецінитися,
а, скажімо, продовольство не втратить ні вартості, ні ринку збуту.
То чи варто було б нам втрачати самим такі справді пріоритетні напрямки
розвитку продуктивних сил? Чи не краще відшукати спосіб розв'язання пекучих
проблем: продовольчої, енергетичної, житлової, екологічної, зайнятості,
збереження наукових кадрів, конверсії, відновлення українських земель,
відновлення сім'ї як основи суспільства?
...З моїм співрозмовником, зацікавленим критиком, з котрим багато вже
місяців зайняті програмою прогресивного розвитку суспільства України,
переконуємо ще одного з найвищих керівників держави. Практик, сучасний
виробничник, він швидко змінив настороженність та скептицизм на зацікавленість
конкретними деталями.
Непомітно пролетіли дві години. Непомітно для себе керівник стає
прибічником програми.
— Це серйозно. Хоч тут і є щось від Міста Сонця, так?
— Ні,— відповідаю,— це Село.
Це і не зовсім село. Скоріше місто в саду. Де довготерплячий громадянин
України нарешті житиме достойно. Достойно з своєї праці, з запасом забезпечуючи
свою /і не лише свою/ сім'ю. Де на очах батьків зростатимуть діти, зберігаючи
нерозривними всі ланки сім'ї — традиційної опори народу і держави. Сім'ї,
упевненої в завтрашньому дні, діяльність якої благотворно впливає на розвиток
виробництва, на оздоровлення оточуючого середовища, на зміну всього укладу
життя.
Мова — про створення підвалин суспільства прогресивного розвитку.

