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ОЧИМА УЧАСНИКІВ
Статті, спогади безпосередніх учасників подій
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Леонід КРАВЧУК,

Перший Президент України,
Голова Верховної Ради України
І скликання (1990–1991 рр.)

Вирішити історичну проблему
«Титаніка» – СРСР*
Олександр БАРАБАШ (О. Б.): Шановний Леоніде Макаровичу!
Перша тема, яка нас дуже цікавить, – шлях, який пройшла Україна, Верховна
Рада від Декларації про державний суверенітет – до проголошення незалежності.
На наш погляд, збірник документів Верховної Ради 1990–1991 років, які ми розміщуємо у книжці – закони, постанови, стенограми, голосування тощо – абсолютно однозначно свідчать про послідовність і напористість Верховної Ради України на шляху
реалізації ідей Декларації. Звідси – перше питання: Ваша оцінка, Ваші узагальнення
щодо цього процесу? Ви були нашим лідером, Головою Верховної Ради, і вся ця лінія
здійснювалася під Вашим керівництвом.
Леонід КРАВЧУК (Л. К.): Перше узагальнення, яке мені приходить весь час
на думку, воно полягає в тому, що в той час всі шукали, як вирішити «проблему».
Проблему, яка формулювалась так: Радянський Союз приречений, він не має перспектив, він вичерпав всі ресурси – і економічні, і політичні, і гуманістичні. Тобто
треба шукати рішення. І це, тобто така думка або таке ставлення, воно торкалося і
української Комуністичної партії. Якщо пригадуєте, то саме ЦК прийняв документ,
який називався «Декларація про економічну незалежність».
О. Б.: Перший проект Декларації був поданий до Верховної Ради саме від ЦК.
Л. К.: І прийняли постанову ЦК на пленумі ЦК. Автором цієї постанови був я,
або – одним із авторів, точніше можна сказати. Аби ті комуністи, які були тоді у
Верховній Раді, які, в цілому, поділилися на дві частини – демократичне крило і консервативне крило – аби вони були такі затяті, як нинішні, та маючи тоді ще владу (ці
не мають влади, вони-то зараз «при» владі, так ми кажемо), то вони не допустили б
ніколи такого демократичного підходу до розв’язання тих проблем, які виникали.
Я був у цій структурі, я був у Політбюро, я був на обговоренні у Політбюро і на
Пленумах найпекучіших проблем життя. Я бачив, що значна частина, саме демократичне крило – думаючі люди, комуністи, – вони бачили, що треба вирішувати пробле*
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му, інакше може бути колапс або може бути конфлікт. Я говорив не раз ну, скажімо, і з
рядовими, і з обласними секретарями компартії. І з секретарем ЦК Компартії України
Гуренком – він не був ортодоксальним і затятим: він – думав, він – шукав. Правда,
треба зразу сказати, що, коли вже питання набуло такого досить гострого характеру, а
саме ГКЧП, тоді вони отямились і почали ставати на шлях радикалізму: недопущення того, що сталося. А на початку вони думали, що можна демократичними шляхами,
ну, пам’ятаєте були в історії – «боротьбисти» – вони займали більш правильну тоді
позицію, ніж справжні ці так звані демократичні сили.
По-перше: люди були достатньо підготовлені, достатньо аналітичні, і достатньо
досвідчені – а не випадково прийшли до влади прямо, вибачте, з вулиці і зразу почали
розуміти, що таке держава, що таке суспільство – тільки давай крісло, давай владу і
ми будемо управляти або керувати. Ці не були такі. Я можу згадати багатьох секретарів ЦК, того ж Єльченка Юрія Никифоровича – міністр культури, секретар обкому
Львівського, секретар ЦК, перший секретар Київського міськкому... І залишаються в
моїй пам’яті ці люди як виважені. Так, вони мали свою позицію. Але це ж – не ці народні депутати, які зараз у фракції комуністичної партії, які вважають, що незалежність – це зрада, але купаються в незалежності, будують будинки, їздять у дорогих
автомобілях... Грач розповів про них, як вони живуть і як вони управляють... Тоді
цього не було. І це треба обов’язково відзначити для історії, тому що це – правда.
Я не можу їх ставити за зразок у завоюванні української незалежності, тому що
вони мали свої підходи і свої межі; вони не могли іти далі демократизації комуністичної партії – на це вони були готові. Але передати владу іншим від комуністичної
партії вони були не готові. Тут треба мати на увазі це. Це, скажімо, є межі, які допускалися їхньою філософією, їхніми програмними засадими, статутом і все інше.
Але люди були інші. І тому оцей фактор відіграв дуже важливу роль у прийнятті
Декларації, адже Декларацію, проект, подали комуністи, Ви правильно говорили.
І далі був такий доктор економічних наук, він очолював інститут продуктивних
сил – Сергій Дорогунцов. Він був одним із основних авторів Декларації. Я з ним
працював...
О. Б.: Він же доповідав перший проект на сесії Верховної Ради.
Л. К.: ...безпосередньо. Тобто, знову ж таки, займаючи дуже, скажемо, радикальну партійну позицію збереження партії і Радянського Союзу (ця позиція не ставилась
під сумнів!), він шукав, як змінити ситуацію в рамках цієї системи, не знищуючи систему. Ми ж ішли далі, ми шукали не просто шляхи збереження системи, ми шукали
шляхи радикальної зміни системи, яку бачили, що вона вже не може далі існувати.
Цього, до речі, не бачив і Горбачов – він хотів зберегти оновлену федерацію, оновлений Радянський Союз, але будь-що зберегти Союз, зберегти слухняну для себе
партію і зберегти свою посаду. І тому, знову ж таки, він підходив до відповідної межі,
а переступити її не міг. Навіть коли ми запропонували йому замість федерації конфедерацію, він тут же зупинився, тобто не хотів радикальних змін, він хотів дещо припудрити, дещо, скажемо так, вивіску змінити, але залишити все за собою, змінивши,
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знову ж таки, в своїх інтересах, в інтересах Радянського оновленого Союзу. Це постійно прослідковувалося.
Тому, завдяки такій позиції основної тоді сили – Рух тільки піднімався ще, не
можна було сказати, що він уже став, ну скажімо, силою більшою або більш потужною, ніж комуністичні і радянські працівники, – нам вдалося прийняти Декларацію
таку, яку ми прийняли. І це треба подякувати всім тим – незалежно, де вони і в яких
партіях перебували, в яких рухах – тим людям, які розуміли, що це – перший крок
або важливий етап до здійснення наступного кроку, а саме – здобуття незалежності
України. Я думаю, що на цьому моменті нам потрібно акцентувати, тому що історія,
коли її оцінюють з позицій тільки сьогодення, завжди кульгає. А пройшло вже двадцять років, і я проаналізував усе, що тоді було, як ми працювали, з ким працювали –
адже триста вісімдесят, здається, комуністів було у Верховній Раді.
Вони не були такими, невігласами політичними, які тільки одне знають, як утриматись при владі і як мігрувати з однієї сили до іншої, розмахуючи золотою акцією, і
пояснюючи людям, що вони хочуть бути у владі для того, щоб їх захищати, не відповідаючи практично за те, що діється в країні; ми, кажуть, критикуємо владу, але від
влади беремо і посади, і не тільки посади. Тобто, мутантами стали сьогоднішні комуністи під впливом ситуації. Я можу зрозуміти чому, але я не можу зрозуміти – навіщо
їм це потрібно, їм і людям, які їх підтримують, головне. Я цього зрозуміти не можу.
О. Б.: Леоніде Макаровичу, майже перше рішення після прийняття Декларації –
це було обрання Вас Головою Верховної Ради. Скажіть, будь ласка, чому саме на
Вас тоді ЦК зупинило свій вибір? І чи не означало це вже тоді, скажімо, поділ комуністичної більшості (у Верховній Раді було триста сімдесят чотири депутатикомуністи), можливо, на дві частини: більш, я б так сказав, консервативну і більш
уже таку демократичну, більш прагматичну частину, як потім стали називати –
суверен-комуністи.
Л. К.: Я так думаю, що більшість керівників комуністичної партії – Політбюро,
секретарі обкомів партії, склад Пленуму ЦК – туди входили всі з областей, – вони
бачили, що я відстоюю позиції комуністичної партії, вони були в цьому переконані. І
основним аргументом для них були мої дискусії з Рухом, адже першим, хто пішов на
публічну дискусію, був саме я.
О. Б.: Першим і тоді єдиним.
Л. К.: І я дійсно в дискусіях з Чорноволом, з Поповичем, з багатьма, які й зараз
ще живуть, слава Богу, крім Чорновола, царство йому небесне, я відстоював засади
комуністичної партії в дискусії з Рухом. Я ще тоді був на етапі, коли хотів їх переконати, що комуністична партія здатна до реорганізації, до модернізації, що вона готова співпрацювати з Рухом. Оце запам’яталось. З керівників комуністичної партії
мене сприймали, скажімо – я їздив по областях – як героя, який вийшов на дискусію
пряму! Тоді ж не було запису, прямо йшли на дискусію. І оце стало основою того,
що потрібно Головою Верховної Ради обрати людину, здатну публічно захищати ідеї
комуністичної партії і вести дискусію. Інші не були готові до цього.
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Я пам’ятаю, Плюща хотіли спочатку, адже ж це не був я першим. Івашко, наприклад, пропонував Плюща на голову Верховної Ради, хтось ще пропонував секретаря
Президії Верховної Ради Хоменка, це з боку комуністів, якщо брати, або цієї частини, і ще називались секретарі ЦК, але вони відразу відмовились. Причини ці, фактори
привели до висновку головних керівників комуністичної партії, що треба пропонувати
мене. Я був у кабінеті Верховної Ради, здається, Хоменка, кабінет був на першому поверсі, і зараз він там знаходиться. Гуренко подзвонив Горбачову, при мені, я стояв там.
Каже: «Михайло Сергійовичу, Івашко пішов, тут у нас проблем дуже багато і комуністи
дуже негативно ставляться до цього, але не можемо заперечити проти Вашого бажання. У нас тут вирішується питання про голову Верховної Ради, кандидата на голову
Верховної Ради, і ми пропонуємо Кравчука Леоніда Макаровича, секретаря ЦК з ідеології, дав таку коротку характеристику. «Но вы его там знаете хорошо?» – «Ну, працювали разом» – «Ну, это ваше решение». Отак було прийнято рішення.
Друге, що стало, я думаю, важливою причиною: коли ми приїхали на з’їзд КПРС,
де вирішувалось питання про Івашка остаточно, ми сіли втрьох. Івашко, уже після
того, як він переговорив з Горбачовим і дав згоду стати заступником генерального
секретаря ЦК КПРС. Ми до цього з Гуренком поспілкувалися і хотіли його від цього
серйозно відмовити, тому що знали, що це буде дуже негативно сприйнято. Він ніяк
не хотів: я не можу, я не хочу, значить, там працювать, не хочу бути мішенню, мовляв,
у такому плані. Ну Гуренко йому каже: «Тоді треба, щоб ви поїхали в Київ, прийшли
до Верховної Ради як належить, пояснили, якщо не Верховній Раді, то, давайте, зберемо депутатів від компартії окремо – їм треба пояснити, тому що ми не можемо так
приймати рішення». – «Я не поїду! Ти поясни!», – отак. Гуренко каже: «Я маю бути
на з’їзді, тому що мені треба просити Горбачова, щоб він мене відпустив, тому що я
в Президії, як перший секретар ЦК КПУ, член Політбюро ЦК КПРС. От хай Кравчук
їде і пояснить». Я висловив сумнів: думаю, що найкраще було б це поїхати самому
Івашку. Інакше за нього говорити ніхто не може – ні я, ні Станіслав Іванович, ніхто.
«Нет! Я не поеду!» Ну добре. Тоді вже я поїду.
Я думаю, що ця моя позиція стосовно Івашка – в чому її позитив? Аби я мав
кар’єрні наміри і хотів справді стати Головою Верховної Ради, то я б не умовляв
Івашка складати свої повноваження і не умовляв його їхати пояснювати, відмовлятися від посади заступника генерального секретаря. І Гуренко, й інші побачили, що для
мене це не є головною метою будь за що стати Головою Верховної Ради. Тому що я
знав, наскільки це складне питання. І все ж таки тоді ще про президента, про можливі
зміни в мене в думці не було нічого. Оці дві причини стали головним фактором того,
що партійна організація українська рекомендувала не тільки, скажімо, ті, які були у
Верховній Раді, а в цілому.
О. Б.: А як Ви оцінюєте весь той шлях, який потім пройшла Верховна Рада від липня дев’яностого року до серпня дев’яносто першого щодо реалізації ідеї Декларації?
Наскільки Вам сьогодні бачиться послідовною, наскільки вона була радикальною ця
позиція. Тоді мене аж розпирало – ну чому ми рухаємося так повільно! А з позицій
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сьогоднішнього дня дивлюся – це просто якийсь дивовижний, неймовірний шлях, причому, в усіх напрямках, що за постанову не візьмеш. І в питаннях військової служби
(це ж тоді був на початку абсолютний нуль), і в питаннях економічних реформ, і в
питаннях Союзного договору, і в питаннях Конституції. 24 жовтня 1990 року проголосували зміни до Конституції: верховенство законів України; Україна сама визначає порядок служби в армії; про генерального прокурора тощо. Мені й сьогодні
не до кінця зрозуміло – як комуністи могли це проголосувати, за такі речі? Уявляю,
якби зараз якась обласна рада прийняла якесь подібне рішення – так це був би дуже
серйозний політичний конфлікт. А тоді усе пройшло якось навдивовижу тихо; взагалі про цю подію чомусь зараз майже ніхто не згадує. Але ж це була революція! З
цієї точки, я вважаю, почався правовий розпад Радянського Союзу, коли Україна прийняла рішення про верховенство своїх законів, української Конституції.
Л. К.: Я дуже високо оцінюю роль Верховної Ради першого скликання в здобутті
незалежності: вона справді відчула свою історичну роль, вона справді стала органом,
який взяв на себе всю повноту відповідальності за те, що діється, які процеси відбуваються в Україні і які можливі кроки до України з боку центру, абсолютно. Це була
Верховна Рада досвідчених інтелігентних, толерантних у цілому людей, у значній своїй більшості. І те, що Голову Верховної Ради зробили найвищою посадовою особою,
тобто не було президента, фактично главою держави був голова Верховної Ради. І те,
що голова Верховної Ради був членом Політбюро – це зіграло надзвичайну роль.
Аби, скажімо, обрати Головою Верховної Ради рухівця, будь-кого – бо тоді ж хотіли Юхновського, хотіли й інших, Гриньова називали, називали багато людей, самовисуванці були – аби обрали когось з них, я абсолютно переконаний, що конфлікт
був би неминуче: і в Україні, і в самій Верховній Раді. Тому що ці люди, націоналпатріоти, були дуже радикальні, вони хотіли дуже швидко, дуже безкомпромісно. Я
б так сказав: мені доводилось з ними занадто багато працювати, тому, що вони заходили в кабінет, коли ці розмови тяглися годинами, інколи заходили навіть у кімнату
відпочинку, з коньяком говорили. Тобто це не просто так була розмова, це була вкрай
незрушна з їх боку позиція, вони не хотіли йти на розуміння того, що я їм говорив.
Я говорив: ви розумієте – три з половиною мільйонів комуністів в Україні, в областях, в Криму при владі в даному випадку перебувають комуністи, люди, які можуть тільки одного хотіти – для себе більше прав, більше незалежності для себе, але
вони не хочуть незалежності поки що для України, ви зрозумійте це. Вони не хотіли їздити більше в Москву за візами з пижиковими шапками, з київськими тортами
для того, щоб захищати в Держплані якесь поганеньке будівництво, вони хотіли самі
приймати рішення, але змінювати систему Радянського Союзу вони не хотіли, вони
навіть у мріях цього не допускали. І я їм казав: не поспішайте, тому що сила поки що
на тому боці. Ми самі не зможемо без них нічого зробити. Вони мене не послухали.
На жаль, і Гриньов їх підтримував повністю в цьому плані, Скорик і інші.
Якщо Ви пам’ятаєте, коли вирішувалось питання про Акт про державну незалежність, і ми повинні були ставить на голосування, вони сказали: ми не можемо брати
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з рук комуністів владу – спочатку розпустити партію, люстрація – і це такий радикальний підхід. На моє запитання – а яким способом? Якщо не буде Верховної Ради,
яким легітимним способом ви зможете проголосити незалежність? Відповіді не було.
Вони не знали. Вони хотіли, я повторюю, на мітингах, на майданах проголосити незалежність. І, повірте, це вимагало стільки колосальних зусиль, щоб їх зупинити. Я
їм відверто казав: повірте, я хочу незалежності, так само як і ви, тільки не можна це
робити кавалерійською атакою, це можна тільки через дискусії, через переконання,
через приклади, скажімо. Іншого в нас просто не існує.
І тому Верховна Рада в даному разі керувалася основними принципами демократії і незалежності. Вона не просто проголошувала, скажімо, особи окремих людей,
вона приймала послідовні рішення. Мені вдалося – от я пишаюся цим – переконати
керівників депутатських груп. Тоді ж не було фракцій ще, в основному це були в
своїй більшості комуністи. Мені вдалося їх переконати, що це, що роблю я, – це
правильно. Вони вірили мені, вони ходили до мене, доповідали. І коли ми вже ставили питання на голосування про Акт, всі хвилювались, чому я так довго не ставлю,
до мене Павличко бігав, трясся весь: «Леонід Макарович! Ставте! Ставте!» Я кажу:
«Дмитро Васильович, почекайте.»
По двох я закликав, де я знав, що вони займають одну позицію, скажімо, Луганськ
і Донецьк, окремо Харків, Крим окремо – я запрошував їх до себе і говорив, що от
настає такий час: у Москві така ситуація, ГКЧП, там люди не керують ситуацією, в
них руки трясуться, не тільки мізки і все таке інше. Нам треба в даному разі проявити
мудрість – не можна допустити, кажу, щоб ні з того ні з сього стався такий випадок,
що українська Верховна Рада підтримала ГКЧП. Ви собі уявляєте, що це означає для
всіх нас: для мене й для вас? Ми поставимо, кажу, на голосування і не наберемо навіть
226 голосів. Усе! Усе! Для історії це означає крах того покоління, яке прийшло в важкий час до керівництва державою. Крах! Політичний, моральний і будь-який крах.
Кажу: ви порадьтесь. Підіть, зберіть тих людей, яких вони слухали, скажіть мою
думку. Я не можу, кажу, всіх зібрати зараз у нижньому залі там, де ми збирались.
Це використають проти ситуації, це треба робити дуже обережно, грамотно. Коли
я одержав сигнали офіційно, особливо із Дніпропетровська, Донецька, Харкова, західних областей і центру менше – три-чотири чи п’ять, де депутатів було більше половини, якщо їх скласти, і коли вони прийшли і сказали, ми будемо голосувати Акт
про державну незалежність – отоді я поставив на голосування.
Тобто, я хочу цим сказати, що з людьми Верховної Ради можна було говорити, переконувати, аргументувати, вони мали історичну відповідальність, хоча були в різних
таборах: демократичних, там інших партійних і так далі, а от в плані відповідальності за Україну, за час, навіть за свої кроки особисті, за себе, як людей, які мають дітей,
онуків і на яких будуть потім показувати пальцями – вони це розуміли, у них було
достатньо освіти і політичної культури для такого розуміння. Тому Верховна Рада
діяла системно й послідовно, ми нічого тут не видумували – ми брали те, що було
в досвіді інших країн: не можна сьогодні говорити одне, а голосувати по-іншому.
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Взяли курс на незалежність, на демократію, взяли курс на права людини – і ми їх
дотримувались.
Конституція… Я не хочу говорити щось таке непристойне, робити якісь закиди на
адресу Івана Степановича Плюща, – аби він, ставши співголовою конституційної комісії, не зайняв іншої позиції від Президента Кравчука, ми б прийняли Конституцію.
Він зайняв діаметрально протилежну позицію, будучи ще до того – вочевидь це його,
ну скажімо, практика до цього привела – будучи головою обласної ради, він прийняв
для себе рішення, що має бути, крім, скажімо, президентської вертикалі через представників Президента, окрема вертикаль рад.
О. Б.: Ми будемо публікувати концепцію Конституції, яку прийняли в травні
1991-го. Крім питання про соціалістичний вибір, яке сьогодні викликає, як мінімум,
запитання, все решта у тій концепції вирішено, на наш погляд, ну не гірше, ніж у
новій Конституції від 28 червня 1996 року. Я просто дуже шкодую, що ми не прий
няли тоді цю Конституцію. А який на Вас тиск був від союзного керівництва, в якій
формі? Адже деякі наші кроки дійсно були тихими, скажемо, по формі (суспільний
резонанс викликали якісь інші події), але, з точки зору державотворення, більше
якраз, на мій погляд, були такими радикальними кроками, як зміни до Конституції
у жовтні 1990-го, про які я казав, прийняття нового власного земельного кодексу,
власний закон про власність. У жовтні дев’яностого року була прийнята власна
програма переходу до ринкової економіки. Думаю, що для союзного керівництва це
були такі страшні подразнюючі фактори. Пам’ятаю приїзд маршала Моїсєєва, начальника Генерального штабу, і його виступ з трибуни Верховної Ради десь у грудні
1990-го: «А кто же будет защищить матушку-Россию?» Очевидно, процес тиску і
реакції навіть для нас, для депутатів, був прихованим...
Л. К.: Якщо говорити відверто – прямого тиску не було.
О. Б.: То що, союзне керівництво повністю спустило віжки?
Л. К.: Тут що треба мати на увазі? В цей момент піднімаються шахтарі, в цей момент починають обласних керівників просто паплюжити. Ви пам’ятаєте, в Донецьку,
в багатьох містах приходили шахтарі в квартири перших секретарів обкомів, відкривали холодильники, брали суху ковбасу, виходили людям показували – ось як вони живуть! Шахтарі йшли до Горбачова, і не тільки українські – Кузбас та інші. І Горбачов
настільки був зайнятий проблемами перебудови своєї і протесту, який наростає, що
він нічого не аналізував. І не тільки Горбачов, а вся його команда, глибоко вони не
аналізували, що відбувається в Україні. Так, мої розмови з Горбачовим означали: він
допускав демократизацію, він не думав, що все ж таки такі кроки призведуть до розпаду Радянського Союзу. Він ніколи в це не вірив. Приїзди його в Київ, якщо Ви
пам’ятаєте, зводились до того, що він відстоював демократія, це його справа тільки.
І перебудова – це його справа також. І що він буде давати демократію порціями – він
скаже: о, ви вже взяли багато, зупиніться, трішки поживемо з цією демократією.
Ми зібралися біля пам’ятника Леніна, ми – це члени Політбюро, кандидати –
вся партійно-політична верхівка України. Стоять люди. Він виходить і звертається
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до людей, критикує місцеві органи, нас, власне, що ми погано ведемо перебудову і
каже їм: ви їх тисність знизу, а ми їх будемо зверху. Після цього ми прийшли в ЦК,
Щербицький каже: «Слушай, а с кем он собирается, этот идиот, работать? Расстроить
всю систему, если всех устранить от власти? Тогда на кого он будет опираться?»
Тобто, я до чого це веду: він вважав, що в нього такий колосальний авторитет, що
він будь-які питання може зупинити. І почався тиск тоді, коли почали працювати над
новим союзним договором. От з цього моменту вже він відчув, що процес може стати
некерованим.
О. Б.: Основні віхи роботи з союзним договором дев’яностий – дев’яносто перший роки. Коли це почалося?
Л. К.: Це було до його «заточенія», як він казав, у Форосі. Це було в червні
дев’яностого року. З червня дев’яностого року розпозпочався той процес. Тоді реально розпочався тиск – на мене, як на Голову Верховної Ради, на членів ЦК, а я ж, окрім
того, був членом ЦК КПРС, на членів ЦК Компартії України – взяти під контроль
процес. Отоді він побачив, що справа набула вже такого некерованого характеру –
треба зупинити. Пам’ятаю його слова: «Вы должны взять ситуацию в свои руки» і
тоді присилав групи людей... Тобто, вони почали діяти, але вже було пізно.
О. Б.: Ви погоджуєтесь з думкою, що рішення Верховної Ради щодо Союзного
договору, поданого Президентом СРСР М. Горбачовим від 27 червня 1991 р. (ми у
книжці плануємо подати повністю стенограму обговорення цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради і текст Постанови), фактично було один із ключових моментів, що, скажемо так, торпедував Союзний договір.
Л. К.: Безумовно, для мене це був сигнал...
О. Б.: Скажіть, будь ласка, Ви спеціально вели курс до того, щоби прийняти
таку постанову, щоб відкласти рішення взагалі туди – подалі, чи так вийшло?
Л. К.: Ні, я не спеціально. Весь час я дотримувався однієї думки, коли говорив з
Горбачовим: у нас демократія, Михайле Сергійовичу, я не приймаю сам рішення, я
раджусь в усьому з Верховною Радою. І колі я говорив з ним і по телефону, і в бесіді
безпосередньо казав: я не буду зараз приймати рішення, а повернусь у Київ і звернусь
до Верховної Ради. Якщо пам’ятаєте, я завжди ходив на засідання Верховної Ради.
Я не дотримувався протоколу: там щось відбувається – я встав і пішов, прийшов,
сів біля Плюща, там тоді ж не було навіть крісла окремого з прапором, як уже зараз.
Але тоді це була революційна ситуація справді, і мені потрібна була підтримка саме
Верховної Ради. І оця постанова стала основою того, що я прийняв рішення не їхати
на підписання, парафування Союзного договору. Всі парафували, всі! Крім Кравчука.
Я туди послав замість себе Плюща і Масика. Останній був першим заступником голови Ради Міністрів, а Плющ був Першим заступником Голови Верховної Ради. Вони
поїхали туди. Я сказав: ви їдете, але не маєте права підпису.
О. Б.: Ще скажіть, будь ласка, а от коли Буш приїжджав у Київ 1 серпня
1991 року, до проголошення незалежності України залишалося три тижні, це дійсно
він приїхав для того, щоб підтримати Горбачова?
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Л. К.: Я, коли ми їхали з ним в автомобілі з аеропорту (я приїхав з Криму, щоб
його зустріти, я відпочивав), він весь час говорив одну фразу: Радянський Союз змінюється на очах. Процеси, які відбуваються під керівництвом Горбачова, є прийнятні з
точки зору цивілізованого суспільства. І попросив мене, щоб я почитав його виступ на
Верховній Раді, спеціально переклали його до виступу на Верховній Раді. Я йому сказав: пане Президенте, я ще не випробовував себе на такому терені. Кажу: навіщо Вам
це? Я хочу, каже, Вашу думку почути. Я відчув – він десь мав сумніви: не розвалювати
Радянський Союз. Я почитав. Звернув увагу на це місце. Сказав йому одне речення:
пане Президент, на мою думку, це положення не буде сприйняте Верховною Радою
України, принаймні її більшістю. Він подякував. Він потім трохи пом’якшив дещо. Я
вже деталей не пам’ятаю, скільки часу пройшло... Але основу все ж таки залишив.
Я навіть думав, що йому Горбачов порекомендував поїхати в Україну і спробувати
переконати, перш за все, мене і Верховну Раду, що не треба поспішати в цьому. Але
це співпало зі стратегією і політикою Сполучених Штатів і Європи, тому що Буш у
розмовах зі мною, потім Клінтон, вони боялися розповзання ядерної зброї. Я то знав:
165 шахт усі до однієї були спрямовані на одну країну – Сполучені Штати Америки.
Вони знали, що, коли раптом це розповзеться, розпадеться, яким чином можна зберегти оцю силу, і чи це не стане початком кінця, якогось світового Армагеддону. Це
було головне.
І тут якраз Горбачов на цьому зіграв, тому що він говорив йому, що ми скоро
зберемось, будемо підписувати договір про скорочення ядерної зброї і Радянського
Союзу, і Східної Європи. Правда, ще ж Брежнєв починав цю тему скорочень. Таким
чином я переконаний у тому, що національні інтереси в даному разі і Сполучених
Штатів Америки, і Європи співпадали. З ким би я не говорив з керівників європейських великих країн – Німеччини, Франції, коли ми були з президентом Франції, –
всі говорили про це – про ядерну зброю. І в результаті розпочався реальний тиск
на Україну. Вони загрожували економічною блокадою, вони загрожували санкціями
офіційно в розмові зі мною. Це не було таке, знаєте, ну, передбачення, а це офіційні
були загрози. І коли я вже говорив з віце-президентом Гором, здається, і з іншими, то
я мав не натяки, а прямі розмови: якщо Україна не зголоситься вивести зі своєї території ядерні боєголовки, до неї будуть застосовані всі санкції, які тільки можливі.
О. Б.: Леоніде Макаровичу, Ви підійшли тоді вже буквально до 24 серпня 1991 року.
Багато чого повторювати не треба – у нас у книжці буде повністю стенограма
цього засідання Верховної Ради. І, все ж таки, мені хотілося б Вас запитати – як для
себе особисто Ви прийняли рішення, що сьогодні це – проголошення незалежності –
є можливим? Коли до Вас потрапив текст проекту Акта – той, який Ви зачитали
перед голосуванням? Від кого? Хто автор?
Л. К.: Приніс Павличко і Лук’яненко.
О. Б.: А де, коли почали гуляти сесійною залою проекти?
Л. К.: Після мого виступу у Верховній Раді. Коли почалося обговорення мого
виступу там. Ну, Ви пам’ятаєте це – Гуренко, Скорик там...
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О. Б.: ...два депутати на трибуні...
Л. К.: ...це цікаво було. І всі побачили, що в залі наростає, після моєї розмови –
тим більше, повторюю, з керівниками регіональних груп депутатів – у залі наростає
ідея, що може бути проголосована незалежність.
О. Б.: Напередодні засідання, 23 числа, у Вас така думка була, що завтра можливе прийняте такого рішення?
Л. К.: Не було такої думки.
О. Б.: Не було?...
Л. К.: Не було, що рішення можливе, що буде позитивне голосування – такої думки не було. Я бачив десь 190 голосів. Я рахував.
О. Б.: Тобто, Ви передбачали, що Народна Рада може ініціювати це питання...
Л. К.: ...але не вийде позитивного голосування.
О. Б.: А для себе Ви вважали можливим і бажаним таке рішення – на перемогу?
Л. К.: Бажаним! Я до цього йшов, я не мав жодного сумніву, що Радянський Союз,
може нас… Я навіть говорив, що це – великий «Титанік», який може затягнути Україну, –
він уже починає набирати воду. І найперше, що нам потрібно, відрізати канати і будувати
власне життя. Я не уявляв собі, яким має бути це власне життя. Це вже після Біловезької
пущі я більш-менш почав глибоко аналізувати кожен крок і свої можливості, свої знання.
Ну, скажімо, мої знання сьогодні ринкової економіки і двадцять років тому – це небо і
земля, треба ж відверто говорити: звідки в мене це могло взятись?
О. Б.: І ні в кого таких знань не було!
Л. К.: Ні в кого не було! Але були люди, які готові були зразу брати штурвал у
свої руки. Я весь час мав сумніви, весь час приглядався, аналізував, вивчав, як треба
зробити, щоб не було конфлікту, тому що я знав, яка сила-силенна є на боці лівих сил
в Україні. Коли прийшли Павличко, Юхновський...
О. Б.: До засідання?
Л. К.: В перерві. Прийшли і почали говорить, що є така ідея, наростає, але Гриньов,
Скорик і інші кажуть, що «не можна брати владу з рук комуняків», що треба їх спочатку розігнати. А Павличко дуже гостро сказав: вибачте, мені до дупи, каже, їхні розмови, мені треба ставити на голосування, можливо, переконати людей, що сьогодні,
саме сьогодні проголосити незалежність України. Його дуже активно підтримав потім
Лук’яненко. І фактично автором цього документа є Лук’яненко. Він його написав особисто, я ж його бачив ненадрукованим. Треба сказати, що Павличко там вніс...
О. Б.: ... він, кажуть, написав фразу: «Враховуючи смертельну небезпеку, яка
була нависла...»
Л. К.: Це в кабінеті ми писали, доповнення Павличка. І коли вже це було сформульовано, стало питання: а хто буде вносити це питання на голосування? Я, щиро, –
ніколи не хотів бути першим, – кажу: на мою думку, це має зробити Лук’яненко. Він
автор, хай вносить. Прибігають через хвилину Павличко й група людей: «Ні в якому
разі! Якщо буде Лук’яненко, комуністи не проголосують!» Я задумався, відверто скажу. Він радикальним був...
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Але коли ставилось питання про незалежність... А чого, мовляв, Голова Верховної
Ради збоку? Значить, він не хоче, очевидно, незалежності, раз він не взявся оголосити такий важливий документ! Я схопив оце зразу, зрозумів, що то була моя помилка,
що не треба гратися в такі речі, щоб когось не образити. Я взяв і сказав: добре, я
поставлю на голосування. І от після цього, це я повертаюсь, почались мої розмови з
керівниками депутатських груп, і це затяглося певним чином, Павличко бігав, казав:
«Ставте! Ставте!», а я все гальмував…
О. Б.: А скажіть, будь ласка, от, на Вашу думку, наскільки є велика чи мала доля
правди, що багато комуністів проголосували тому, що злякались процесів, які відбувалися в ці хвилини в Москві. Тоді якраз, як я пам’ятаю, по радіо передавали репортажі, що якраз у ці хвилини завалили статую Дзержинського на площі Дзержинського,
що опечатують приміщення КГБ і так далі. Мовляв, це все був переляк комуністів.
Л. К.: Частково це правда. Цих людей, які, ну, не знали глибоко процесів, на середньому рівні, там було дуже багато секретарів райкомів партії у Верховній Раді,
перших секретарів, голів райрад, міськрад – це люди, які звикли виконувати тільки
директиви, вони нічого собі не дозволяли, ну, скажімо, керувати ситуацією, тільки
директиви. І коли вони відчули, що можуть бути наслідки для них важкі, особливо
керівників партії, вони перелякалися, а у повітрі висіло, що вже Єльцин взяв владу...
О. Б.: Вже заборонив Комуністичну партію.
Л. К.: …це все пішло, і що зразу це буде в Україні. Тому треба голосувати за
незалежність, за відокремлення, фактично, України від цього «Титаніка». Для того,
щоб самим тут керувати. Не тому, що злякатись і піти від влади, а щоб тут управляти,
взяти і сказати: «Ми будемо правити Україною».
О. Б.: Ви очікували такої кількості голосів?
Л. К.: Ні. Я не очікував. Я найбільше думав, що буде 290, після розмов. Я ж
бачив: особливо погану позицію займала Одеська область, таку, як і зараз: ти їх не
зрозумієш, цих одеситів. Полтавська була така якась, Кіровоградська незрозуміла,
навіть Черкаська, – я не знав до того, що там такі сильні комуністичні засади в цих
областях, я думав, що це – Україна. А вони настільки були консервативні і радикальні з точки зору комунізму, це просто диво було дивне. Але коли я побачив на табло
триста... сорок, здається...
О. Б.: Триста сорок шість.
Л. К.: Часто показують цей момент...
О. Б.: Ми у книжці обов’язково розмістимо фотографію, де якраз цей момент,
коли Ви зачитуєте доленосний Акт.
Л. К.: Це важливо. Це історичний момент!
О. Б.: Так, це – історичний момент. Ось, будь ласка, інша трішки тема: дуже
важко йшли в той день будь-які голосування про департизацію. Це був ключовий момент, і він навіть зайняв більше часу, ніж голосування за незалежність – департизація
правоохоронних органів, силових, як зараз говорять, департизація підприємств і так
далі. І навіть постанова, яку запропонував Володимир Гриньов, – про опечатування
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комітетів Комуністичної партії – не набрали необхідної кількості голосів. А назавтра
Президія, де комуністи переважали ще більше, ніж у Верховній Раді, це питання вирішила легко. Що сталося? Чому Президія швидко і легко вирішила ці питання?
Л. К.: Ви знаєте, я, якщо говорити про Верховну Раду, щоб поставити це питання,
я сам був не готовий до департизації. Я не був переконаний, що цей крок приведе до
полегшення ситуації в країні, а не стане причиною загострення конфлікту, в тому числі у Верховній Раді. Тому для мене була важливою думка Президії Верховної Ради,
щоб це не було спонтанно, щоб це було системно і проговорено. І коли на Президії
Верховної Ради одержали документи, як ЦК підтримувало ГКЧП… На Верховній
Раді тоді документів не було, коли ставилось це питання. А тут Чорновіл приніс зі
Львова, десь йому вдалося там якось дістати телеграму, яку надіслав ЦК Компартії
України в усі обкоми партії.
О. Б.: Ну якось легко Комуністична партія здалася.
Л. К.: Вони побачили, що оприлюднена така зрадницька стосовно України позиція, і страшенно перелякалися. Я говорив з керівниками ЦК (я, як член Політбюро,
не знав, що такий документ пішов) і їм сказав, що, слухайте, ви ведете себе не за
Статутом, тому що в даному разі Секретаріат ЦК не може направляти документ без
рішення Політбюро, а це направив Секретаріат ЦК. І коли я зачитав цей документ,
тут і Чорновіл сидів на Президії, я побачив, що вони просто злякалися. Не злякався
один чоловік – Коцюба. Я не знаю, що з ним сталося, він же був членом Президії...
О. Б.: Так, так. Причому, він був обраний по квоті Народної Ради, але швидко
перейшов на позиції комуністичної більшості.
Л. К.: ...і почав на Президії захищати Комуністичну партію. І тоді інші члени
Президії, комуністи, навіть радикальні, проголосували. Було серйозне обговорення, аналіз. Викликали ми на це засідання, наскільки я пам’ятаю, з Ради Міністрів
Масика, інших людей, міністра внутрішніх справ, тоді був Василишин. Ми їх викликали, вони розповідали, що відбувається в Україні, які йдуть процеси, що обкоми партії перебувають під серйозним натиском, що хочуть штурмувати приміщення
ЦК Компартії України, що ставилось питання про приміщення, всі приміщення, які
займав ЦК Компартії України, про передачу їх у власність Верховної Ради, всі відчули, що справа набуває дуже складного характеру. Отут вони злякалися.
О. Б.: Ще дві теми: скажіть, будь ласка, чи очікували Ви такий результат референдуму і наскільки це було важливо взагалі – референдум. Я пам’ятаю, у нас у
Народній Раді взагалі щодо його проведення розділилися думки, і багато хто не голосував за постанову саме через те, що там йшлося про референдум.
Л. К.: Якщо Ви пам’ятаєте, на Софійському майдані зібралась група народних
депутатів: Хмара, Скорик і багато людей до прийняття – «Це Кравчук придумав, –
вони казали. – Рішення Верховної Ради достатньо!».
О. Б.: Так, чомусь у Народній Раді дехто побоювався референдуму.
Л. К.: Я знав настрій людей. От один приклад: дзвонить мені Горбачов і каже: «Леонид
Макарович, как там ситуация на Украине?». Я йому кажу: «Ви знаєте, ситуація наростає
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на незалежність.» – «Ну, это только западные области, это ты преувеличиваешь!» – «Мы
провели, – кажу, – опрос в Луганской области. Взяли, – кажу, – несколько кандидатур –
кого поддерживают люди сегодня: Горбачов, Ельцин, Кравчук, Черновол...». – «Ну и какой результат?». Я кажу: «На первом месте Кравчук, на втором месте Ельцин, на треть
ем – Черновол, на четвертом – Вы». Це дійсно було так. Справа дуже серйозна.
О. Б.: Він до останнього дня не вірив.
Л. К.: «Это ты хочешь меня расстроить. Это ты придумал!» Дослівно.
О. Б.: Це вже коли проголосована незалежність!
Л. К.: Думали, що все це іграшки. Я кажу – ситуація надзвичайно складна. А
він: був же референдум – «хотите ли вы жить в обновленном Союзе Советских
Социалистических Республік, где соблюдаются права і свободи людей?» І ми винес
ли свій бюлетень.
О. Б.: І він набрав на десять відсотків більше голосів громадян України.
Л. К.: Я йому кажу: «Михаил Сергеевич, ну, референдум, действительно, я согласен с Вами, що не може Верховна Рада бути вище Верховної Ради Радянського
Союзу, вона – Верховна Рада Радянської України, вона була обрана за радянського
часу». Саме в цей час у мене виникла ідея розпустити Верховну Раду, яка була обрана раніше, саме в цей час, а ситуація змінилась на незалежність. Павличко й інші
мене переконали, що не можна, вірніше, не треба. «Комуністи здались, – каже, – вони
будуть слухати нас. Що ми скажемо – те й буде, і Верховна Рада буде правити бал». Я
думаю, аби ми на цій хвилі проголосили нові вибори, частина депутатів, які займали
таку виважену позицію, пройшли б у Верховну Раду і прийшли б інші. Можливо,
комуністи не відтворилися в якусь політичну силу, можливо... Але то питання...
О. Б.: ... гіпотетичне...
Л. К.: ...гіпотетичне, ти правильно кажеш. І я тоді в цій розмові з Горбачовим:
«Зачем, – каже, – этот ваш Верховный Совет, и принимайте на здоровье, кто эго вос
примет?». Отоді я задумався над цим питанням, що це не відповідало міжнародним
нормам. Один з прикладів: з 24 серпня по 1 грудня ні одна іноземна країна не визнала
незалежності України. З першого грудня по Новий рік – сорок чи сорок п’ять в черзі
стояли, в нас навіть не було де їх розмістити. Наскільки це момент важливий політичний, міжнародний, правовий, що не можна таким способом вирішувати, коли це не
відповідає нормам… Ну, скажімо, Придністровська республіка існує, ну й що? Хто її
визнає? Тоді я був абсолютно переконаний, що референдум необхідний, як повітря.
О. Б.: Це дуже мудре рішення і дуже серйозне.
Л. К.: Якщо Ви пам’ятаєте, коли я вже програв президентські вибори Кучмі,
був народним депутатом від Тернопільської області, прийшов у Верховну Раду, тоді
Верховна Рада приймала рішення визнавати повноваження чи не визнавати. Тоді
Верховна Рада приймала таке рішення. Фактично люди голосували, але вони то старе
залишили. І тоді, комуністів було чимало у Верховній Раді, саме вони поставили питання про денонсацію Біловезьких угод тоді на Верховну Раду. Я був же в залі. І коли
почали обговорювати, сказали: це ж референдум. Білоруси денонсували, Верховна
Рада Білорусі, тому що не було референдуму.
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О. Б.: Так і постанова Держдуми Російської Федерації є, що ратифікація неконс
титуційна, що ратифікувати мав З’їзд, а ратифікувала Верховна Рада Росії.
Л. К.: А уяви собі, що Верховна Рада скасувала, всі три Верховні Ради скасували рішення Біловезької пущі? Саме референдум, наш референдум, зіграв історичну
роль. Наведу тобі один приклад, дуже важливий і промовистий. Зібрались ми в кімнаті в Віскулях, у Біловезькій пущі, обговорювати питання – що робити? Це було
7 грудня, після інавгурації. Єльцин дивиться на мене: «Леонид Макарович, у меня
есть поручение Горбачова задать Вам один вопрос». Я кажу: «Будь ласка». Тому що
ставилось завдання підписати не угоду, а «заявление», що Новоогарьовський процес
зайшов у тупик і що нам «нужно то, то, то» – така була ідея.
О. Б.: А хто автор ідеї був зустрітися в Віскулях утрьох?
Л. К.: Мені здається, це був Шушкевич, але я точно не пам’ятаю. Це було в
Новоогарьові, де ми писали договір. Ходили, ходили, ходили і бачили, що все заходить у глухий кут. І тоді Єльцин сказав одну фразу: «Нам надо бы встретиться,
Леонид Макарович. Без Горбачова. Он не даст нам решить».
О. Б.: Це було ще до референдуму?
Л. К.: Звичайно. І от він задає мені це питання: «Горбачов спрашивает, Леонид
Макарович, подпишите ли Вы Союзный договор, если все согласятся, – а вони всі
парафували, я це говорив, – внести Ваши предложения в Союзный договор?» Я кажу:
«Борис Николаевич, разрешите Вам задать встречный вопрос: представьте себе – в
России референдум, и 91 процент людей проголосовало за независимость, избрав
Вас президентом уже независимой страны. Вы подписали бы?» Це для нього було
дуже важке запитання, дуже важке. Я бачив, як він отак сидів, отак. Всі сидять ждуть
від нього, а він так – характер! – мурличе щось до себе. А потім подивився і каже:
«Конечно, нет!». – «Как же я? Передайте Горбачову: это мне надо изменить своему
народу, – кажу, – адже він проголосував за незалежність і обрав мене президентом.
Мені тоді вже не їхати в Україну, мені треба їхати в Москву, сказати, що я зрадив. В
історії у нас, кажу, таких зрадників-гетьманів було чимало. Я на це не піду». От з
цього моменту… Це свідчить про значення референдуму. З цього моменту всі сказали: «Ну, тогда надо садиться и готовить не заявление, а соглашение, потому что
без Украины, – сказав Єльцин, – Советского Союза не будет». От чому Горбачов так
часто називає там «злим генієм» і по всякому, тому що він розумів, тут зіграла роль
Україна – не Кравчук, а Україна і референдум.
О. Б.: І остання тема – про збройні сили і ядерне роззброєння, 1991–1992 рік.
Скажіть, як Ви вважаєте, чому так сталося, що відносно просто відбувся перехід
до Збройних сил України збройних сил Радянського Союзу, майже без конфліктів
великих. І чому цього не сталося з Чорноморським флотом?
Л. К.: Я думаю, що тут треба відзначити важливу роль комісії Верховної Ради, комісія була під керівництвом Василя Дурдинця. За два місяці вони підготували сім законів:
про оборону, про збройні сили, про військовий обов’язок, про присягу і т. д., і коли я поїхав на зустріч глав держав узгодити питання про збройні сили, у Мінську, здається, це
було, Єльцин заявив: «Мы вообще не будем создавать вооруженные силы России».
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О. Б.: Малося на увазі, що збройні сили СРСР і є збройними силами Росії?
Л. К.: Я дістаю всі документи і кажу: «Борис Миколайович, а ми будемо. У нас
створена законодавчо-правова база для створення збройних сил». Ми у Верховній
Раді зібрали весь генералітет.
О. Б.: Це було, здається, 9 січня 1992 р.
Л. К.: Я прийшов, думаючи, що там буде глибокий конфлікт. А все закінчилось
тим – як приймати присягу, що не можна приймати дві присяги, що вони прийняли
вже присягу.
О. Б.: Ну, все одно, командуючі округами Лобов, Чечеватов – вони все-таки були,
так би мовити, проти «струї».
Л. К.: Але вони не правили бал. Тобто наша ідея, що збройні сили, вони вже прий
няли ідею. Коли я почав з ними говорити – закони прийняті, на зустрічі в Мінську вже
домовлено; тобто в повітрі вже висіло, що вони не можуть бути збройними силами
Радянського Союзу; все! ким бути? – виникало питання. Радянського Союзу – нема!
І тоді виникло питання одне-єдине, що вони не можуть, бачте, приймати іншу присягу. Я не пам’ятаю вже деталей.
О. Б.: Цей процес ішов, звичайно, не один день – місяцями, військові запасу прий
мали, акції були, це був процес. А чому це не вдалося з Чорноморським флотом?
Л. К.: Чорноморський флот – це окрема тема.
О. Б.: Недавно я знайшов в Інтернеті проект «Усна історія незалежної України»:
69 відеоінтерв’ю про події 1988–1991 рр. І там є інтерв’ю Костянтина Морозова. І він
каже, що йому не зрозуміло – чому Леонід Макарович як Верховний головнокомандувач
звільнив у січні 1992-го усіх командувачів військовими округами – Чечеватова, Скокова,
а командувача Чорноморським флотом Касатонова – не звільнив, хоча він був призначений після 24 серпня 1991-го, тобто після Постанови Верховної Ради, що усі збройні
сили на території України переходять у підпорядкування Верховної Ради України.
Л. К.: От уяви собі: ми зробили таку гнучку позицію до збройних сил і всі – Москва
і Єльцин – всі були спокійні, ніяких не проявляли кроків. Прийшов час, і я бачу, що з
Чорноморським флотом питання складне, воно загострюється. Я видаю указ про підпорядкування всього Чорноморського флоту Україні. Пам’ятаєш цей указ?
О. Б.: Так.
Л. К.: У той же день видає Єльцин – указ про підпорядкування усього флоту
Росії. Почався найбільш небезпечний день в історії України – до цього часу його так
ніхто і не дослідив до кінця. Почалися процеси, конфлікт у Чорноморському флоті,
один з кораблів почав іти в Одесу, по ньому відкрили вогонь, почали забирати майно... Я хочу сказати, що розумів, що таке Чорноморський флот, це я наводжу один з
прикладів, який свідчить про те, що навіть у травні 1992-го, уже коли це було зроблено, міг виникнути конфлікт. Уяви собі, щоб я сказав тоді: флот уже наш? Ми могли б
наразитись на серйозний конфлікт...
О. Б.: Тобто Ви очікували, що там буде глибокий конфлікт?
Л. К.: Ніхто не знав цього...
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О. Б.: Чи було міркування, що це стратегічні сили і вони підпорядковуються
Шапошнікову тоді?
Л. К.: Але це не було головне. Я знав, що 99 процентів вищого командування
Чорноморського флоту – не українці. Дев’яносто дев’ять! Здається, був один лише
українець на вищому щаблі керівництва військово-морськими силами Чорноморського
флоту – так будувалась політика. В самому Севастополі всі генерали, контр-адмірали,
адмірали одержували після виходу на пенсію квартири, будинки і жили там. Отож
це – особлива стаття. Далі: Росія сприймала Севастополь, Крим, як «город русской
славы», вони не могли обійти це питання Чорноморського флоту, тому що вони ніколи
ще тоді не вірили, що Крим буде в складі України. Вони вірили, що Мєшков і інші
зроблять усе, це вже я говорив пізніше, щоб повернути Крим у Росію, і повернути
Севастополь у Росію – це вже окреме питання, воно сюди не відноситься, але я знав,
що з Чорноморським флотом складно. Морозов цього не знав, на жаль. Він, як генерал
військово-повітряних сил, мав іншу уяву про Крим, про Севастополь – він був тут радикально налаштований. Я думаю, аби я це зробив тоді, був би неминучий конфлікт.
О. Б.: Зрозуміло. І ще одне: і для мене, і для усіх наших колег, кого я не питаю, є
не до кінця зрозумілим одне питання, і до книги ніхто не хоче про це писати – ядерне
роззброєння в 1992 році, а саме – вивіз з території України ракет середньої дальності.
Стратегічні ракети – це окреме питання, це міжнародні угоди, це довгий і відкритий
процес. А от з ракетами середньої дальності не все ясно. І це при тому, що була постанова Верховної Ради в квітні місяці 1992-го про подальші заходи по без’ядерному
статусу, там був окремий пункт про заборону вивозу ракет середньої дальності без
укладання міжнародних угод і гарантій. Отже, як відбувався цей процес?
Л. К.: Можна сказати відверто, щиро, що це питання прогавили керівники збройних сил уже тоді України. От я тобі скажу відверто: ніхто з них, ніхто – якщо, скажімо, начальник Генерального штабу Збройних сил України, як тільки заворушилися в
Криму, він негайно мене інформував кожен день, то про вивіз, я тобі говорю щиро,
ще раз наголошую, ракет середньої дальності ніхто мене не інформував.
О. Б.: А на якому ж рівні приймалося рішення?
Л. К.: Я думаю, на рівні Шапошнікова і цієї команди військових. Я не думаю, що
в це питання влазили безпосередньо Єльцин і інші, це вирішили збройні сили, як вирішили вони і зі стратегічними літаками.
О. Б.: Так вони тоді, ці підрозділи, входили до складу стратегічних сил під командуванням Шапошнікова?
Л. К.: Абсолютно. Я більше скажу – мені інформації такої, що треба приймати
рішення Президента, не надійшло. І я сам дізнався вже, коли почали вивозити.
О. Б.: І вже нічого не можна було зупинити?
Л. К.: Вже нічого не можна було зробити – конфлікт знову виник би неминуче.
О. Б.: Дуже Вам дякую!

6 липня 2011 року.
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Іван ПЛЮЩ,

Голова Верховної Ради України
І та ІІІ скликань

Незалежність України –
це одвічне прагнення українців
1
Минуло два десятиліття незалежності України – прийняття позачерговою сесією Верховної Ради України першого скликання 24 серпня 1991 року Акта проголошення незалежності України. На той час я обіймав посаду Першого заступника
Голови Верховної Ради Української РСР і, як і народні депутати того скликання, брав
безпосередню участь у підготовці та прийнятті цього документа, яким було створено самостійну державу – Україну та припинено існування Української Радянської
Соціалістичної Республіки.
Перш ніж дати оцінку подіям, що відбувалися в нашій державі двадцять років
тому, хочу спочатку пригадати те, що відбувалося в недалекому минулому. Після оголошення результатів виборів до найвищого законодавчого органу десь у листопаді
2007 року я брав участь у засіданні депутатської фракції «Наша Україна – Народна
Самооборона» (НУНС). На ньому мова йшла про те, що в результаті виборів демокра
тичні сили набрали більшість, непереконливу, але більшість – 228 голосів, і цього
було достатньо, щоб сформувати комітети і керівництво Верховної Ради.
Домовилися, що спікер буде від фракції «Наша Україна – Народна Самооборона»,
так як прем’єр-міністр – від блоку Юлії Тимошенко (БЮТ). У фракції НУНС було
72 народні депутати, і переважна кількість із них хотіли бачити на посаді Голови
Верховної Ради України нового, молодого народного депутата в особі Кириленка
В’ячеслава. Я не заперечував цьому і сказав, що В’ячеслав Кириленко багато зробив для становлення Української держави, починаючи зі студентського голодування
в 1990 році і закінчуючи працею у парламенті, і два рази, по-моєму, в уряді країни.
Тому він має всі підстави для того, щоб очолювати парламент. Але є одне «але»:
В’ячеслав Кириленко повинен зрозуміти, що одним берегом ніколи Україну не збудуєш. Він представляє національно свідому патріотичну силу, яка підтримується переважною кількістю виборців на Заході, але майже повністю не сприймається виборцями на Сході і недостатньо сприймається в Центрі. І він, як молодий політик, повинен
з цього робити висновки правильні, що все-таки найбільша біда в Україні полягає в
тому, що держава умовно поділена по Дніпру: на лівому березі проживає в більшості
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проросійський електорат, на правому березі – був колись пропольський, а сьогодні
частково прозахідний, а частково не визначеного «кольору», але, враховуючи Схід і
Південь країни, все-таки більше вони тяжіють до якогось нового, оновленого або ще
якогось зібрання. Таких розшарувань не було підтримано в 1990–1991 роках, тому
що Акт проголошення незалежності України підтримали понад 90 % виборців на
референдумі 1 грудня 1991 року. І це повинно бути уроком для всіх. Необхідно було
б винести із цього уроки.
І коли мені Віктор Андрійович надав слово, я звернувся: «Шановні колеги, шановний Віктор Андрійович! Якщо ви думаєте, що я прийшов на фракцію просити
вас, щоб ви обрали мене третій раз спікером, то ви глибоко помиляєтесь». Фракція
зааплодувала, а Юрій Луценко, як один з лідерів, зіскочив з місця і викрикнув: «Іван
Степанович, ми для вас таку посаду придумали! Ви будете політичним гуру» і так
далі. Я йому сказав: «Юра, для мене вже посади не потрібно, мене Віктор Андрійович
призначив на посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони. І до обіду мене
знімала Богатирьова з фракції регіонів, публічно заявляючи, що Ющенко порушив
Конституцію і призначив Плюща незаконно, а після обіду знімають комуністи, стверджуючи те саме, а в середині дня ходять і шепчуться так звані «колеги». Тому я дякую вам, що я обраний народним депутатом від вашої партії». І кажу, що складаю
повноваження секретаря Ради національної безпеки і оборони і переходжу на постійну роботу у Верховну Раду України, щоб Віктора Андрійовича за мене не доставали,
тому що це дійсно не повністю відповідало діючій сьогодні Конституції.
«А тепер я хочу звернутися не до вас, колеги, а до Віктора Андрійовича. Шановний
Віктор Андрійович, із самого початку наша незалежність була, як якийсь вулкан, пробуджена загальнодержавною громадською організацією, яким тоді був Народний рух
України. І ця політична сила будила національну свідомість, і ростки її так дружно
сходили, як не сходили останніх декілька десятиліть. І це було правильно, і це було
добре. Але демократизація і гласність, які були започатковані за радянських часів
Михайлом Горбачовим, стали якщо не головним чинником, то багато в чому найсприятливішим фактором цього пробудження. Люди повірили, що можна не тільки
говорити, а можна ще й щось робити на альтернативній основі. І так була обрана
Верховна Рада України першого скликання при демократизації і гласності, а потім
народні депутати цього зібрання прийняли такі акти, які посприяли становленню незалежної України.
Було обрано 450 депутатів, що на 200 менше, ніж було до цього. Але з цих 450ти 375 були члени КПРС. На хід цих виборів мало впливали партії, інші структури, це були демократичні вибори. І там, де сприймалась національна ідея, там пройшли народні депутати уже не від КПРС. А там, де вона заперечувалась і не гаряче
сприймалась, там ще прийшли комуністи. 375 були членами партії з різними поглядами. І тому, коли у травні місяці Центральний комітет партії запросив на партгрупу
депутатів-комуністів, то з 375 прийшло трохи більше 260. А 110 з них не прийшли
навіть на засідання партгрупи, хоч вони ще мали в кишенях партквитки».
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Чому я про це згадую? Тому що була так звана демократична платформа в КПРС.
Рік до цього була обрана Верховна Рада СРСР на демократичних, альтернативних засадах. І Верховна Рада СРСР уже діяла, там була сформована Демократична платформа,
яку очолювали Сахаров, Єльцин, Попов, Афанасьєв. І це мало значний вплив на виборців України. Там були і наші представники, такі як Черняк, Ярошинська, Яворівський,
Павличко та інші. Слід нагадати, що до виборів Верховної Ради СРСР, про які ведеться
мова, в липні 1988 року відбулася 19-та Всесоюзна партійна конференція. Делегати цієї
конференції обирались також на альтернативній основі. Я був її делегатом. Конференція,
слідуючи демократизації і гласності, приймає рішення: звернутись до з’їзду народних
депутатів з проханням відмінити, виключити із конституції України шосту статтю, яка
закріплювала виключне керуюче, спрямовуюче право КПРС на все, що діялось в СРСР.
Тому всі рішення, які приймались чи Верховною Радою СРСР, чи Верховними Радами
союзних республік, починались з того: виконуючи рішення з’їзду, пленуму КПРС і так
далі. Коли зараз хтось хоче повернутись до монолітної однопартійної системи, то я ніколи не підтримував такого прагнення і не буду підтримувати, бо я понад 30 років був
у такій системі і добре знаю і її переваги, і її ще більші мінуси. Я вже не кажу про ті
«досягнення», які були, починаючи з Великого Жовтня.
Що стосується Комуністичної партії України, то можна стверджувати, що її у
радянський період не було. Хай кожний комуніст, член КПРС візьме обліковоконтрольну картку і там прочитає: «учетно-контрольная карточка члена коммунистической партии Советского Союза». А вже в партквитку України на одній сторінці
було на українській «ЦК Компартії України», а вгорі – «ЦК КПРС». Так от, я хотів
би, щоб наші історики попрацювали в архівах, і вони б знали, що коли у лютому
1917 року відбулася буржуазна революція, то тоді все-таки було демократичне правління. А у жовтні – листопаді 1917 року відбувся переворот.
Відомо, що коли в квітні 1918 року Україна була окупована військами Німеччини
та її сателітів (умови Брестського договору), Ленін і Скрипник хотіли забезпечити
збереження життєво важливого для революції Брестського миру. До речі, за цим договором заборонялась будь-яка причетність Радянської Росії, а значить і РКП(б), до
справ на Україні. Саме тому 19 квітня в Таганрозі зібралась нарада за участю понад
70 партпрацівників України.
На цій нараді М. О. Скрипник запропонував рішення «Утворити самостійну
Комуністичну партію, яка має свій Центральний комітет, свої партійні з’їзди і зв’язана з
Російською Комуністичною партією через міжнародну комісію (III Інтернаціонал)».
Ця пропозиція М. О. Скрипника була прийнята більшістю учасників Таганрозької
партнаради. Окремі учасники цієї наради, такі як Г. Ф. Лапчинський та В. М. Шахрай,
відхиляючи принципи пролетарського інтернаціоналізму та демократичного централізму, стояли, по суті, на націоналістичній платформі і вважали, що партію, як і державу, треба будувати за національною ознакою.
Не випадково на засіданні ЦК РКП(б) 3 травня 1918 року з питання утворення
компартії України, що проходило під керівництвом В. І. Леніна, рішенням ЦК РКП(б)
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було прийнято дві резолюції, про що зазначено у відповідному протоколі. Одна з цих
резолюцій була опублікована (газета «Правда» від 9 травня 1918 р.) у вигляді інформаційного повідомлення: «ЦК РКП, обговоривши питання про виділення особливої
української комуністичної партії з російської комуністичної партії, не має ніяких заперечень проти створення комуністичної партії, оскільки Україна являє собою самостійну державу». На жаль, цієї газети в Москві не можуть знайти. Так як і не знайшли
угоду Переяславської ради, так як не знайшли угоди 1922 року грудня місяця про
Союз Радянських Соціалістичних Республік. Тому я не дивуюся, що й зараз ще знищується те, що ніби не потрібне.
2
На початку 90-х років була хвиля національного пробудження, яка повсякденно,
повсякчасно набирала оберти і поширювалась на колишньому пострадянському просторі. Не обминула вона і Україну, але коли кажуть, що комуністи, обрані у 1990 році
до Верховної Раді України, виконували волю партії, то це, м’яко кажучи, брешуть.
Із 375 комуністів підписалися в депутатську групу «Демократична платформа КПУ»
тільки 239. Івашко В. А. (колишній перший секретар ЦК КПУ) був обраний Головою
Верховної Ради, Плющ був обраний першим заступником Голови Верховної Ради.
Але чи була б сформована президія «50 на 50»? Ніколи! І от заслуга Володимира
Антоновича Івашка, як найбільшого демократа на той час, полягає в тому, що він дав
можливість нам сформувати президію «50 на 50». А це – конституційний орган. І тоді
почалася ера демократизації в Україні під керівництвом уже комуністів, тому що 130
чи 140 членів Народної Ради не спроможні були прийняти необхідні рішення. Так, їх
було багато, але далеко не 226 народних депутатів, я вже не кажу про 360, які проголосували за Декларацію про державний суверенітет України. Тому той, хто сьогодні
стверджує, що рухівці зробили незалежну Україну, це неправда.
Друге. Я хочу, щоб рухівці розуміли, що найбільше національно свідоме крило було дійсно на Заході. Але цього було замало. Вони були правофланговими, але
без підтримки еліти, серед інтелігенції, нічого б не було. І тому марне їхнє старання
приписати собі виняткове, монопольне право на прийняття доленосних документів,
таких як Декларація про державний суверенітет і Акт проголошення державної незалежності України, тому що це скривдить тих комуністів, які ще носили партійні
квитки, але вже були національно свідомі і патріотично віддані. Вони вже знали, що
ця партія – КПРС – все-таки звернулась до з’їзду, де виключила її «руководящую і
направляющую роль», і вони вже на перший план ставили незалежність, а потім уже
розв’язували ряд інших проблем.
Мені часто згадується розмова з професором, колишнім послом України В.
Василенком. Я йому сказав: «Я дивлюсь на цю аудиторію і хочу сказати, що і сьогодні більше половини з них жалкує, що не провели люстрації. Не дай Бог, ми пішли
б по цьому шляху. Нічого б не було». А він мені каже: «Іван Степанович, ну, це ви
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все правильно кажете, але треба було все-таки позбавити комуністів права займати
урядові місця».
Я був спантеличений. Пригадую формування Конституційного суду України.
Василенко, як юрист, повинен пам’ятати цей процес. Головою Конституційного суду
був обраний Леонід Петрович Юськов, який після обрання прийшов до мене і сказав:
«Іван Степанович, я проаналізував, кого пропонують у Конституційний суд, і злякався. Якщо по квотному принципу обирати Конституційний суд, то це буде комуністичний суд».
Ми свідомо загальмували обрання Конституційного суду за квотним принципом.
Згодом у результаті узгодженостей і компромісів Конституційний суд був сформований на професійній основі.
Тому хочу сказати, що незалежність і самостійна Україна – це справа більш як
360 народних депутатів. Тому Верховна Рада України першого скликання має всі
підстави характеризуватись як проукраїнська Верховна Рада України. Вона була
національно свідома і патріотично віддана, бо вона прийняла Декларацію про державний суверенітет України і Акт проголошення незалежності України, виконавши
вікопомну мрію українського народу. І дуже важливо – це сталося без жодної пролитої краплі крові.
Як розвивалися події на Україні, в українському парламенті в 1990–1991 рр., що
прискорили народження нашої держави, свідчать такі факти.
На початку 1990 року політичне та економічне становище у Радянському Союзі
продовжувало погіршуватись. Окремі союзні республіки все більше ігнорували рішення союзних міністерств та відомств, з метою виходу з економічної кризи нами
приймались заходи, що не відповідали вимогам центру.
Щоб зменшити назріваючі протиріччя в управлінні союзною державою, 26 квітня 1990 року був прийнятий Закон Союзу РСР «Про розмежування повноважень між
Союзом РСР і суб’єктами федерації». Оскільки прийняття цього закону реально не
поліпшило ситуацію в державі, а навпаки – вона продовжувала погіршуватись, республіки Союзу продовжували приймати декларації про державний суверенітет.
8 листопада 1990 року Президент СРСР М. Горбачов надіслав керівникам респуб
лік урядову телеграму, в якій вимагав негайного поліпшення економіки народного
господарства, продовольчого постачання, стабілізації міжгосподарських зв’язків.
Події, що відбувалися в економіці, політиці, соціальній сфері, свідчили про можливий розпад СРСР.
27 грудня 1990 року приймається Закон Союзу РСР «Про всенародне голосування
(референдум)», а вже 16 січня 1991 року Верховна Рада СРСР затверджує постанову
«Про організацію заходів щодо забезпечення проведення референдуму з питань збереження Союзу Радянських Соціалістичних Республік», у якій був викладений зміст
бюлетеня та порядок проведення референдуму 17 березня 1991 року.
13 лютого 1991 року на пленарному засіданні Верховна Рада Української РСР
розглянула питання про названий референдум, а до цього воно розглядалось у
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Комісії Верховної Ради Української РСР у питаннях законодавства і законності і на
Президії Верховної Ради Української РСР. Слід підкреслити, що у відповідності до
статті 6 і статті 7 Закону Союзу «Про розмежування повноважень між Союзом РСР
і суб’єктами федерації» передбачалось, що референдум проводить Союз Радянських
Соціалістичних Республік. У виступах народних депутатів висловлювались різні
думки, але більшість з них були невдоволені рішенням Верховної Ради СРСР, наголошували на тому, що воно прийняте поспіхом і без поваги до суверенних республік,
до їхніх декларацій.
Після палких дебатів до бюлетеня було внесене додаткове запитання: «Чи згодні Ви з тим, що Україна має бути у складі Союзу радянських суверенних держав
на засадах Декларації про державний суверенітет України?» На перше питання, що
було запропоновано з’їздом народних депутатів СРСР, відповіли «так» 70,2 %, а на
додаткове – 80,2 % громадян України, що взяли участь у референдумі. Це означало
переважну підтримку населенням республіки принципів Декларації про державний
суверенітет України.
Про те, що Верховна Рада Української РСР, не зважаючи на результати всенародного референдуму, продовжувала дотримуватись принципів, проголошених
у Декларації про державний суверенітет України, свідчить такий факт. Президент
СРСР 12 квітня видав Указ «Про надзвичайні заходи по забезпеченню матеріальними ресурсами підприємств, об’єднань і організацій», але він суперечив статті 71
Конституції УРСР та іншим законам України. Тому наш парламент, розглянувши це
питання, своєю постановою від 16 квітня 1990 року зупинив дію пунктів 1 та 3 Указу
Президента СРСР на території Української РСР.
Окремо слід проаналізувати питання, що стосується розробки проекту Союзного
договору. 20 липня 1990 року у Москві відбулося спільне засідання Президентської
Ради і Ради Федерації за участю представників союзних республік, на якому було розглянуто два питання: 1) Про організаційні заходи по здійсненню економічної реформи
і перехід до ринкових відносин; 2) Про підготовку Союзного Договору. Затвердження
Договору передбачалось З’їздом народних депутатів СРСР в грудні 1990 року.
IV з’їзд народних депутатів СРСР утворив підготовчий комітет, якому доручалось узгодити проект договору і винести його на обговорення Верховних Рад республік. Від України до складу підготовчого комітету входив Голова Верховної Ради
Української РСР Л. Кравчук, який 4 червня 1991 року проінформував народних депутатів (і населення України) про його роботу.
Більш широке обговорення проекту цього договору відбулось на сесії Верховної
Ради УРСР 27 червня 1991 р. На виступ записалось 116 народних депутатів.
Виступило – 35. Було висловлено понад 20 критичних зауважень до договору. Доречно
згадати також і те, що Президія Верховної Ради УРСР двічі вносила на сесію склад
комісії від республіки для участі в розробці проекту Союзного договору, але не вистачало 226 голосів. Тобто можна зробити з цього висновок: особливого бажання прискорити розробку цього документа у депутатів не було. За підсумками дискусій по
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цьому питанню була прийнята постанова Верховної Ради УРСР, якою було доручено
постійним комісіям Верховної Ради УРСР до 1 вересня 1991 року розглянути представлений Президентом СРСР проект Договору про союз Суверенних держав щодо
його відповідності положенням і принципам Декларації про державний суверенітет
України та Закону Української РСР про економічну самостійність Української РСР.
Важливий крок був зроблений Кабінетом Міністрів України 6 червня 1991 року –
він вніс на розгляд Верховної Ради України проект постанови «Про перехід у юрисдикцію органів держаного управління України державних підприємств і організацій
союзного підпорядкування, розташованих на території республіки», що відповідало положенням Декларації про державний суверенітет УРСР і Закону про економічну самостійність Української РСР, прийнятого зразу після Декларації – 3 серпня
1990 року. За названу постанову проголосувало 330 народних депутатів України. Ми
сподівались, що остаточно питання власності між республіками і центром будуть вирішені в процесі підготовки Союзного договору, проте його розробка затягнулася на
невизначений час, а деякі союзні міністерства та відомства почали вдаватися до дій,
що суперечили економічним і майновим інтересам нашої республіки, що й послужило поштовхом до прийняття такого рішення.
П’ятого липня 1991 року український парламент прийняв Закон про заснування
поста Президента УРСР.
У квітні 1991 року з ініціативи Президента СРСР М. Горбачова у Ново-Огарьово,
що під Москвою, проходили переговори керівників дев’яти республік (Росії, України,
Білорусії, Казахстану, Узбекистану, Туркменії, Киргизії, Таджикистану, Азербайджа
ну) щодо змісту нового Союзного договору – так званий «Ново-огарьовський процес». Підписання договору планувалось уже на вересень – жовтень 1991 року на
з’їзді народних депутатів СРСР. Але, як відомо, 19–21 серпня відбувся державний
переворот і, зустрівши опір широких верств населення, путч провалився.
Дії окремих народних депутатів України, керівників міністерств і відомств, особ
ливо силових структур, керівництва ЦК Компартії України в період 15–24 серпня
1991 року заслуговують на окреме історичне дослідження з урахуванням акта – інформації спеціальної депутатської комісії та протоколів і стенографічних записів засідань Презиції Верховної Ради України.
24 серпня 1991 р. на позачерговій сесії Верховної Ради України народні депутати,
розглянувши політичну ситуацію в республіці, прийняли Акт проголошення незалежності України конституційною більшістю.
3 вересня 1991 року на пленарному засіданні з інформацією виступив
Кравчук Л. М. – Голова Верховної Ради України. Він розповів про хід чергового з’їзду
народних депутатів СРСР, про позицію України щодо Союзного договору.
В цей же день народні депутати заслухали інформацію Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з перевірки діяльності посадових осіб, органів влади і
управління, об’єднань і організацій у зв’язку з державним переворотом 19–21 серпня
1991 року.
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А наступного дня Верховна Рада проголосувала за підняття над будівлею
Верховної Ради синьо-жовтого прапора, а народний депутат О. Мороз оголосив про
розпуск депутатської більшості (депутатська група 239).
11 жовтня 1991 року було прийнято постанову Верховної Ради України «Про
проведення всеукраїнського референдуму в питанні проголошення незалежності
України» та схвалено текст «Звернення Верховної ради України до народу». В ньому,
зокрема, наголошувалось, що «1 грудня ми маємо зробити свій вибір – висловитися
щодо Акта проголошення незалежності України. Це вибір для себе, для своїх дітей
та онуків, для поколінь прийдешніх. Ми не маємо права помилитися. Хай кожен з
нас у хвилину визначення залишається сам на сам зі своєю совістю і своїм розумом,
що ніхто і ніщо, окрім відповідальності перед народом і майбутнім, не могли вплинути на волю кожного, бо в наших руках – доля молодої незалежної держави, доля
Батьківщини, рідної землі...».
Неабияке значення для розвитку нашої держави мало прийняття економічної
програми діяльності Уряду. 25 жовтня 1991 року Верховна Рада України схвалила
«Основні напрями економічної політики України в умовах незалежності».
5 грудня 1991 року відбулося урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди проведення 1 грудня 1991 року всеукраїнського референдуму та виборів Президента України.
Вести це засідання довелось мені і хочу повністю навести свій виступ, який був проголошений мною з великим хвилюванням і гордістю за свій народ, свою Батьківщину:
«Шановні народні депутати, гості, співвітчизники! Діяльність Верховної Ради
України по-різному оцінювалась виборцями, засобами масової інформації та й самими
народними депутатами. Але життя переконливо довело, що доленосні рішення, які прий
няла саме наша Верховна Рада, гідно пройшли випробування на національну свідомість,
а результати референдуму засвідчили довіру народу до нашої Верховної Ради.
День першого грудня цього року увійде в історію не тільки України, а й усього
світу як день відродження державності України, народ якої всім славним і чесним
родом виборов право бути рівним серед інших народів, жити вільно, розвивати свою
мову, культуру, економіку. Здійснилося віковічне прагнення народу мати свою державу, бути її господарем. Має ж бо право Україна бути сама собою. А тим паче, коли за
це право так дорого заплачено.
На карті світу з’явилась європейська держава, назва якій – Україна. Настав новий
етап суспільного розвитку. І ми повинні, ми зобов’язані все зробити для того, щоб
наша Україна стала квітучою, а народ України став щасливим.
Важливою подією в житті нашого народу і всієї України є всенародне обрання
на альтернативній основі Президента України. І те, що ним став Леонід Макарович
Кравчук, голова Верховної Ради, є ще одним підтвердженням зростаючого авторитету Верховної Ради у нашого народу.
Я вважаю, що висловлю загальну думку, коли скажу, що ми сьогодні маємо повне
право, маємо виключне право сміливо і голосно сказати: «Слава Україні! Слава народові її!»
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Цього ж дня я був обраний Головою Верховної Ради України.
На наступний день (6 грудня 1991 р.) Верховна Рада України відмінила свою постанову від 27 червня 1991 р. «Про проект Договору про союз Суверенних держав,
представлений Президентом СРСР»
7–8 грудня 1991 року в Білорусії була підписана Угода про створення Співдружності
Незалежних Держав, а вже 10 грудня, після заслуховування інформації Президента
України Л. М. Кравчука про її зміст, Верховна Рада України ратифікувала цей документ.
Стало відомо, що у Москві створено ініціативний комітет із народних депутатів
колишнього Союзу щодо скликання надзвичайного з’їзду народних депутатів СРСР.
Тому Верховна Рада України 11 грудня на своєму засіданні прийняла звернення до
народних депутатів СРСР:
«Виходячи з того, що 1 грудня цього року народ України переважною кількістю схвалив Акт про незалежність України від 24 серпня 1991 року, чим засвідчив
своє волевиявлення будувати незалежну Українську державу, а також беручи до уваги
факт припинення існування СРСР як суб’єкта міжнародного права і його політичної
реальності, що було констатовано Бєларуссю, Росією та Україною в укладеній між
ними Угоді від 8 грудня 1991 року, Верховна Рада України звертається до народних
депутатів СРСР від України з проханням врахувати вищевикладене і не брати участі
в роботі Надзвичайного з’їзду народних депутатів СРСР».
Звичайно, я навів тільки основні події, що відбулися в період проголошення
Акта державної незалежності, хоч сміливо можна стверджувати, що майже кожний
день 1991 року був насичений важливими змінами, що сприяли народженню цього
документа.
3
Здійснювані в Україні за роки незалежності всілякі реформи подобаються далеко
не всім, але як би ми їх не оцінювали, мусимо визнати очевидну істину: суспільноекономічні перетворення, ліберальне майбутнє нашого суспільства і держави не мало
конструктивної альтернативи на старті системних реформ, як не має і сьогодні.
Саме тому я і ті, хто поділяють таку думку, ініціювали створення в парламенті депутатської групи «Реформи заради майбутнього», завданням якої, по-перше, є
подальша розбудова громадянського суспільства, по-друге, такої економіки, яка б
здатна була інтегруватись у світовий, ліберальний за своїми визначеннями, простір
набуттям членства в Євросоюзі.
Я дозволю собі сказати, що понад 90 % громадян, які на грудневому (1991 р.)
референдумі проголосували за становлення України як суверенної держави, віддали
свій голос саме за такі пріоритети її розвитку.
За досвідом далеко ходити не потрібно. Всі ми пам’ятаємо стан справ в економіці та суспільстві Польщі в кінці 80-х – на початку 90-х років. Вони були далеко не
кращі, ніж в Україні. Сьогодні Польща – визнаний лідер Центральної Європи, член
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НАТО та Євросоюзу – за темпами зростання ВВП серед постсоціалістичних країн
поступається лише Китаю.
Чому ж реалії повсякденного життя в Україні докорінно відрізняються від
Польщі? Тому що наші партії лівого крила й інші, так звані народні, партії не можуть
розірвати дотепер з принципами догматичного марксизму-ленінізму, не набули ознак
європейської соціал-демократії і, на жаль, виконують функцію непримиренної опозиції ринковим перетворенням. У Польщі ліві політичні партії, на відміну від наших,
були активними прихильниками євроінтеграції, підтримували ринкові реформи, поглиблюючи їх.
Сьогодні найпростіше списувати всі негаразди на президентів і парламенти.
Треба розуміти, що проблеми, перед вирішенням яких зупинилася в своєму розвитку
Україна, не зводяться виключно до економіки. Це проблеми несформованості всього
українського суспільства в політичну націю. Епіцентр зростання розбалансованості
соціально-економічних процесів, на думку вчених, саме тут.
Неподолання світоглядного вакууму є чи не найбільшим деструктивним чинником консолідації українського суспільства. Розлад у суспільстві, за визначенням
М. Булгакова, розпочинається в головах людей. Ми дедалі частіше стикаємось зі світоглядними рештками комуністичної системи; в українському суспільстві домінують партії без власної ідеології. Вкрай небезпечно, коли такі партії формують владні
інституції, керують державою. Влада зобов’язана адекватно реагувати на це. В іншому випадку вона втрачатиме будь-яку перспективу.
Долаючи світоглядний вакуум, ми зобов’язані дійти суспільного компромісу в
переосмисленні історії, подолати викривлені стереотипи, які не лише були в роки
епохи соціалізму і комунізму, але й задовго до цього насаджувались у суспільну свідомість тоталітарними формами і методами правління. Це не лише наше право – це
наш обов’язок. Потрібно більш ґрунтовно розібратися в собі, пізнати самих себе,
усвідомити свою історичну непересічність та цінність. Пам’ятаючи: народ без історії
є безбатченком.
Такий народ втрачає не тільки свої генетичні витоки, а й бачення перспективи. Ті
політики, які нас агітують займатися проблемами сьогодення, а історія нехай почекає,
є недалекоглядними, деструктивними. Великий Черчілль зазначив, що чим більше ви
заглиблюєтесь у минуле, тим краще вам бачиться майбутнє. На цьому наголошував
і український учений, професор В. Шаян: «Історія, – писав він, – це процес самоусвідомлення нацією своєї суті, і через усвідомлення себе самої в процесі історії нація
здійснює своє призначення».
«Страшно себе згубити, але ще страшніше себе не знайти», – пише молода
українська поетеса Олександра Шморгун. Акцентую на цих рядках тому, що в нас, на
жаль, дуже багато подібних до тих, кого свого часу Тарас Шевченко слушно охрестив
«дядьками отєчєства чужого». Для них наша історія чужа. Спекулюючи на історичній проблематиці, вони прагнуть (і, на жаль, окремим із них це вдається) нажити на
цьому політичні дивіденди.
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Існують іншого роду спекуляції, носіями яких є ті самі «дядьки отєчєства чужого». Вони подають українську мову, національну ідею не як ідею єднання української
нації, а в суто регіональній (галицькій чи донецькій) інтерпретації.
Не може не викликати особливого спротиву все те, що пов’язане з будь-яким приниженням значимості української мови – невід’ємного атрибуту суспільства, що прагне бути самим собою. Хіба можна забувати, що одним з основних знарядь колонізації
нашого народу була політика лінгвоциду – цілеспрямованого знищення української
мови – однієї з найістотніших ознак нації, скарбниці національної культури.
В зв’язку з цим хотілося, щоб поразка В. Ющенка на президентських виборах не
сприймалася громадськістю як поразка української національної ідеї, яка була серцевиною Майдану 2004 року, публічно активно відстоювалася главою держави. Поразка
В. Ющенка, за висловлюваннями багатьох аналітиків, має принципово інший підтекст.
Що ж стосується національної ідеї, то вразливість позиції В. Ющенка визначається
якимось досить однобічним, можливо, дещо примітивним тлумаченням.
Духовні і культурні цінності нашого народу були започатковані ще за Київської доби.
Зарубіжні джерела називали Київську Русь «країною зростаючої культури». «Повість
врємєнних літ», «Слово о полку Ігоревім», Софія Київська, Київська Печерська лавра,
юридичний кодекс князя Ярослава Мудрого під назвою «Руська Правда», Устав князя
Ярослава про церковні суди, Собор Святого Юра у Львові, замки Луцька, ВолодимираВолинського, Кам’янця-Подільського та інші шедеври – все це величні пам’ятки
української культури, які не лише не поступалися тодішнім європейським аналогам, а
й були невід’ємними складовими європейського культурного простору.
Виступаючи в червні 2004 року в Національному університеті Києво-Могилянська
академія, Збігнєв Бжезинський зазначив: «Той, хто хоч трохи ознайомлений з істо
рією Європи, знає, що Київ ще 1000 років тому був центром європейської культури,
центром навчання, думки і пошуків чогось, що йде далі, ніж просто людське існування, центром пошуків певних визначень смислу і сенсу життя».
За загальним визначенням істориків, українська Козацька держава перебувала на
вищому ступені суспільного розвитку, ніж тодішня Московія, а за принципами своєї
розбудови та духовно-освітнім потенціалом набагато краще вписувалася в західне
геополітичне та геокультурне середовище. Українське православ’я, як зазначають авторитетні дослідники, наприкінці XV ст. було буквально пронизане європейськими
ренесансовими і реформаторськими впливами.
Навіть вороги схиляли голови перед моральною величчю та звитяжністю козаків.
Один із найвідданіших жерців української національної ідеології поет О. Ольжич
сказав:
«О націє, дужа і вічна, як Бог, –
Не це ще покоління холопів,
Хто злото знеславить твоїх перемог
при Корсуні і Конотопі».

Червень 2011 року.
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Василь ДУРДИНЕЦЬ,

Перший заступник Голови
Верховної Ради України І скликання

На захист суверенітету
Волею майже 29 мільйонів громадян 1 грудня 1991 року на всеукраїнському референдумі було стверджено створення самостійної української держави – Україна.
Це означало, що її територія є неподільною і недоторканною і на ній мають чинність
виключно Конституція і закони України. Ці історичні акти вимагали цілеспрямованої
правової діяльності найвищого законодавчого органу – Верховної Ради України.
На мою долю випало в цей період очолювати Комісію ВР України з питань оборони і державної безпеки, а потім на посаді першого заступника Голови ВР України
забезпечувати організацію її роботи і здійснювати контроль за виконанням прийнятих законів, постанов, усіх інших доручень владних держаних органів.
Захист суверенітету України, її територіальної цілісності, безумовно, потребував
створення власних Збройних Сил.
Очолювана мною комісія за стислий проміжок часу – менше року – на розгляд
ВР України подала шість законопроектів та 20 постанов з цих питань. Усі вони були
прийняті. А, крім цього, готувалися проекти постанов і указів щодо забезпечення
оборони і державної безпеки – всього близько 70 документів.
Враховуючи особливості цього періоду і необхідність здійснення наступних кроків у військовій сфері, ВР України 24 серпня 1991 року своєю Постановою підпорядкувала всі військові формування, дислоковані на Україні, Верховній Раді України.
А вже 11 жовтня цього ж року була ухвалена Концепція оборони та будівництва
Збройних Сил України.
Вона передбачала, що Україна поступово (з урахуванням усіх факторів національної безпеки) реалізовуватиме намір про одержання в майбутньому статусу нейтральної, без’ядерної держави, яка не бере участі у військових блоках і дотримується трьох
неядерних принципів: не приймати, не виробляти та не набувати ядерної зброї.
Цей документ чітко окреслював основні принципи створення Збройних Сил
України, визначав органи військового управління, фінансово-економічного забезпечення, соціального захисту військовослужбовців та ветеранів військових формувань.
Після прийняття першого пакету документів Комісія, разом із спеціалістами
зацікавлених міністерств і відомств, громадськими організаціями, продовжувала
опрацювання другого пакету законопроектів. До нього входили проекти Законів про
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загальновійськовий обов’язок і військову службу, про пенсійне забезпечення військовослужбовців та працівників органів внутрішніх справ України, про статус військових, дислокованих на території України, про Службу національної безпеки, про
конверсію оборонної промисловості, цивільну оборону.
Опрацьовувалися також проекти законодавчих актів про права та обов’язки
особового складу Національної гвардії України, про структуру та чисельність
Збройних Сил України, а також Прикордонних військ, про органи урядового та шифрованого зв’язку тощо.
В процесі підготовки виникали непрості численні питання, вносились пропозиції, часом діаметрально протилежного характеру. Це були, так би мовити, внутрішні
проблеми.
Особлива гострота була довкола ліквідації КДБ і створення Служби безпеки
України. Для підготовки нормативної бази вирішення цього питання ВР України
створила Тимчасову комісію з представників усіх політичних сил, представлених у
парламенті. Мені, як голові цієї комісії, довелося проводити доволі непрості, численні пошуки юридично вивірених, практично необхідних і реальних та узгоджених
з членами комісії проектів законодавчих актів для подання на розгляд ВР України. І
цього вдалося досягти завдяки активній роботі всіх членів комісії і залучених фахівців з питань законодавства.
В той же час особливої гостроти набували і зовнішні чинники.
Все це змусило мене 21 січня 1992 року виступити у Верховній Раді України з
викладенням власної позиції роботи очолюваної Комісії.
В цілому ВР України підтримала викладені у вступі пропозиції, з урахуванням
яких головне завдання Комісії полягало в тому, щоб у тісному контакті та співдружності з іншими Постійними Комісіями та керівництвом Верховної Ради внести максимально можливий вклад у стабілізацію соціально-економічного та політичного
становища в республіці, забезпечення надійного конституційного порядку, дисципліни, громадянського миру, спокою та злагоди в Україні.
Що ж стосується зовнішніх чинників, то наступного дня, 22 січня 1992 року,
Комісія оприлюднила заяву щодо воєнної політики України.
В ній зазначалося, що прагнення незалежної України мати власні Збройні Сили,
як неодмінний атрибут державності, чимдалі зустрічає більш шалений опір колишнього центру, його засобів масової інформації – преси, радіо та телебачення.
Вкотре штучно та з далекосяжними намірами нагнітається напруженість, роб
ляться некоректні заяви окремих політиків і керівників колишнього союзного
Міністерства оборони. Справа доходить до перекручення фактів, дешевих політичних спекуляцій, вигадок, украй упередженої оцінки подій. У цілому все відбувається
за добре відомим з попередніх років сценарієм.
Відверто неправдивим були твердження, які прозвучали зі сторінок окремих
центральних газет, у передачах центрального радіо і телебачення та на всеармійських
офіцерських зборах, що нібито Україна створює власні Збройні Сили нецивілізова32
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ним шляхом, захоплює війська явочним порядком, приводить військовослужбовців
до присяги на вірність народу України насильницькими методами.
Ми, народні депутати України – члени Комісії ВР України, вимушені були нагадати тим, хто нагнітає напруженість, сіє зерна розбрату, що молода Українська держава
вкрай зважено, тверезо, послідовно і без будь-якого поспіху майже рік працює над
підготовкою надійної правової бази для будівництва Збройних Сил України.
Адже ще 30 грудня 1991 року в Мінську на нараді керівників держав співдружності Президент України Леонід Кравчук оголосив заяву, що Україна з 3 січня
1992 року розпочинає реалізацію свого права на створення власних Збройних Сил і в
добровільному порядку приводить війська до присяги на вірність народові України.
А 2–3 січня 1992 року він же в Києві провів нараду з вищим військовим керівництвом
з питань організації роботи щодо створення Збройних Сил України.
Реальним результатом законотворчої роботи є прийняття ВР України цілого пакету законів та інших актів з проблем військової сфери. В заяві зазначалися всі закони і
законодавчі акти, які були прийняті ВР України у цьому напрямку і які названі вище
в цій статті.
На підставі викладеного ми рішуче відкинули всілякі необґрунтовані докори у
відсутності правової бази, звинувачення у нецивілізованості обраного шляху.
Ми з усією відповідальністю заявили, що спроби розіграти «армійську карту»
нічого доброго не принесуть, Україна є і буде незалежною державою, послідовно
зміцнюватиме свою державність, і процес практичного створення власних Збройних
Сил набув поетапного та незворотного характеру.
Ці постулати сьогодні і незрячими добре засвоєні.
Вважаю за необхідне привернути увагу нинішніх читачів до проблеми напруженої, послідовної, наполегливої роботи ВР України щодо збереження територіальної
цілісності нашої держави. Адже і нині окремі політики сусідніх держав виголошують своє бажання щодо відторгнення окремих територій України.
Тоді ж на порядок дня гостро поставили питання Криму. Верховна Рада Російської
Федерації 21 травня 1992 року прийняла постанову «Про правову оцінку рішень
вищих органів державної влади РРФСР щодо зміни статусу Криму, прийнятих у
1954 році».
Ми негайно зреагували на цей сигнал недружелюбності до України. Відповідаючи
на цей «пробний крок», ВР України прийняла відповідну заяву, в якій було окреслено
неправомірність Постанови Верховної Ради Російської Федерації, оскільки вона супере
чила Договору між Українською РСР і РРФСР від 19 листопада 1990 року, Угоді про
створення Співдружності незалежних держав та Хельсінкському Заключному актові.
Російській стороні ще до прийняття зазначеної постанови було запропоновано
провести робочі зустрічі делегацій парламентарів України і Російської Федерації з
тим, щоб обговорити доцільність такого кроку.
Зустрічі та обміни думками між російськими і українськими парламентарями
відбулися в Москві 19–20 травня 1992 року.
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Відбулися також дві гострі дискусії з керівниками фракцій Верховної Ради
Російської Федерації. Крім того, я мав особисті зустрічі і бесіди з Головою Верховної
Ради Російської Федерації Русланом Хасбулатовим і з його заступниками.
Після завершення всіх цих зустрічей з метою широкого оприлюднення позиції
України наша делегація провела три прес-конференції: дві в Москві, а після повернення – в Києві.
2 червня 1992 року на п’ятій сесії Верховної Ради України я виступив з доповіддю
про «Кримську карту» російського парламенту. В ній детально було проаналізовано
політико-правові аспекти неправомірності прийняття Верховною Радою Російської
Федерації зазначеної постанови.
Верховна Рада України чітко вказала, що Крим, його територія є складовою частиною України.
Розгляд питань, пов’язаних зі зміною статусу Криму, будь-якою іншою державою
є неправомірним.
Республіка Крим є автономною республікою в складі України, яка, за Конституцією
України, самостійно вирішує питання, віднесені до її відання.
Одночасно, поважаючи історичні та суто людські зв’язки, що склалися між
Кримом та Росією, необхідно все зробити, щоб вони і надалі розвивались, але тільки
виключно на засадах міждержавних угод України з Росією.
За таким принципом незалежна Україна всі наступні роки вибудовувала добросусідські, взаємовигідні, корисні для потреб наших людей стосунки, як з Російською
Федерацією, так із усіма іншими державами.
Кримська «карта» стала тісно пов’язаною з флотською. Рупором усієї антиукраїн
ської кампанії в Севастополі виступив прес-центр Чорноморського флоту, який зосереджував усі ідеологічні й інформаційні структури флоту і Севастополя. Під його
контроль потрапила і абсолютна більшість ЗМІ Криму.
Таким чином, суто внутрішня проблема України дуже швидко набула міждержавного статусу, була перетворена в політичну і уміло пов’язана з економічними проблемами, які виразно почали проявлятися в Україні.
Політизація флотської проблеми і її штучне перенесення на гребінь міждержавних стосунків України і Російської Федерації визначили відмінний від армії шлях
розвитку будівництва вітчизняного флоту.
Ця відмінність процесу становлення національного військового флоту полягала в
тому, що він пішов двома паралельними напрямками.
Перший напрямок необхідно окреслити такими етапами:
– період прийняття військової присяги українському народу, який тривав з 3 січня до 5 квітня 1992 року, до прийняття Указу Президента України про створення
Військово-Морських сил України на базі Чорноморського флоту, що дислокується на
території нашої держави;
– період будівництва Військово-Морських сил України, який тривав з 13 квітня
1992 року, часу створення організаційної групи ВМС України, до 28 травня 1997 року,
часу завершення розподілу Чорноморського флоту колишнього СРСР.
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Другий напрямок будівництва Військово-Морських сил України визначав, власне, переговорний процес з розподілу Чорноморського флоту між Україною і Російською Федерацією, який тривав з 5 січня 1991 року до 28 травня 1997 року, до дня
підписання міждержавних угод про розподіл Чорноморського флоту.
Ключовим документом створення ВМС України став Указ Президента України
Леоніда Кравчука від 5 квітня 1992 року, який заклав правову базу відродження національного флоту.
6 квітня цього ж року ситуацію навколо Криму і Чорноморського флоту розглянула Президія Верховної Ради України. В прийнятій заяві до Верховної Ради РФ та до
моряків-чорноморців Президія Верховної Ради України однозначно заявила:
(…) Україна, будуючи власні Збройні Сили на чіткій правовій основі, не раз висловлювала свою позицію стосовно Чорноморського флоту (…). Україна зробила
значний внесок у будівництво Балтійського, Північного, Тихоокеанського і Чорноморського флотів колишнього СРСР. Україна претендує лише на ту частину Чорноморського флоту, яка приписана в її портах, що є значно менше внеску України у
будівництво Військово-Морських сил колишнього Союзу.
6 квітня, за рішенням Президії Верховної Ради України, парламентсько-урядова
комісія, яку я очолював, прибула до Севастополя. У складі комісії були голова СБУ
Є. Марчук, міністр внутрішніх справ А. Василишин, 1-й заступник Міністра оборони
України генерал-лейтенант І. Біжан, народні депутати України Д. Павличко, М. Спис
та ряд інших народних депутатів, генералів і офіцерів Головного штабу ЗС України.
У зв’язку з прибуттям нашої делегації на флоті було оголошено бойову тривогу
і, щоб «націоналісти» і «бандерівці» не змогли захопити кораблі, оперативним черговим флоту було віддано наказ створити на кораблях бойові загони захисту, установити кулеметні пости і підняти на борт трапи. На майдані Нахімова були негайно
зібрані штатні мітингувальники.
В таких умовах, 7 квітня 1992 року, проходила зустріч парламентсько-урядової
комісії з членами військової ради ЧФ.
Пояснивши мету прибуття та довівши до присутніх Указ Президента України про
створення Військо-Морських Сил України і заяву Президії Верховної Ради України, я
звернувся до військової ради ЧФ проявити здоровий глузд і сприяти створенню та будівництву Військо-Морських Сил України. У відповідь Командувач Чорноморського
флоту зачитав заяву, написану у доволі різкій формі, яка не допускала і найменшої
можливості сприяння будівництву українського флоту.
Розмови, як то кажуть у таких випадках, не вийшло. Тоді ми пішли на зустріч з
особовим складом надводних кораблів, з депутатами Севастопольської міської ради
та колективами Севастопольських заводів. Нам вдалося донести до севастопольців
істинні прагнення української держави, певною мірою розвіяти світло кривих дзеркал російської пропаганди і, що найголовніше, засіяти в душі людей початок важкої
роботи з будівництва національного флоту.
Цього ж дня в присутності керівництва державної адміністрації міста Севастополя
я оголосив Указ Президента України про призначення першим Командувачем Військо
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во-Морських Сил України командира Кримської військово-морської бази (ВМБ)
контр-адмірала Бориса Кожина і представив його керівникам міста.
7 квітня 1992 року 37 офіцерів і мічманів штабу і управління Кримської ВМБ прийняли присягу Україні, після чого розповсюдили звернення до офіцерів флоту. Після
обіду адмірал І. Касатонов по мережі оперативного зв’язку оприлюднив по флоту
Указ Президента Російської Федерації: «О переходе под юрисдикцию Российской
Федерации Черноморского флота». Наступного дня Головнокомандувач Об’єднаних
Збройний Сил СНД видав відповідний наказ на виконання Указу Президента
Російської Федерації. За цими документами Чорноморський флот на всій українській
території визнавався російським, чим ще більше поглиблювався конфлікт.
Пізно ввечері 7 квітня адмірал І. Касатонов особисто оголосив по флоту, що в
Новоозерному повстали націоналісти і штурмують штаб бази, мовляв, у селищі йде
бій. У глибоку ніч з 7 на 8 квітня, коли насправді селище мирно спало, а офіцери
штабу бази були в своїх домівках, за наказом командувача Чорноморського флоту в Донузлавський гарнізон увійшли танки і бронетранспортери з озброєним десантом. Штаб бази оточили офіцерською вартою з автоматами і кулеметами в руках. У Донузлавську затоку по бойовій тривозі зайшли два протичовнові кораблі з
Севастополя і два чергові по флоту ракетні катери. В селищі були закриті всі установи, школа і навіть пошта, з якої було відправлено телеграму-доповідь міністру оборони України.
Інформація про прийняття присяги більшістю офіцерів Кримської ВМБ і призначення командира цієї бригади Командувачем ВМС України блискавично облетіла флот
і викликала таке ускладнення на флоті, що з Москви до Севастополя терміново прибув Головнокомандувач Об’єднаних Збройний Сил СНД адмірал флоту В. Чернавін.
Прибувши до штабу флоту, він одразу наказав підняти вранці 9 квітня на всіх кораблях
і суднах ЧФ Андріївські прапори. Та виконали наказ лише в бригаді рятувальних суден.
Робилося це ніби напротивагу міністру оборони України, який 8 квітня підписав директиву № 8 «Про формування Військо-Морських Сил України».
Врешті, демонстрації сили не вийшло, і адміралу флоту В. Чернавіну довелося
сідати за стіл переговорів з українською делегацією.
З урахуванням усіх обставин, які склалися на флоті, Верховна Рада України рішуче заявила, що дії російських політиків і військового керівництва «…об’єктивно
спрямовані на розвал добросусідських україно-російських відносин, дестабілізацію
становища в Україні, де зберігається політичний і національний спокій…».
Того ж дня Верховна Рада України постановою про неправомірність дій керівництва
Об’єднаних Збройний Сил СНД запропонувала Президенту України Л. М. Кравчуку
висловити недовіру Шапошникову Є. І. і звернутися до голів держав СНД про його невідповідність посаді Головнокомандувача Об’єднаних Збройний Сил СНД.
Події з переходом військових моряків на службу Українській державі почали прискорюватись. Готувались прийняти присягу Україні в бригадах ракетних і протичовнових кораблів 30-ої дивізії, у Феодосійській бригаді, в Керчі та Ізмаїлі.
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Вранці 8 квітня сорок матросів і старшин сторожового корабля «Пытливый» звернулися до командира корабля з вимогою організувати на кораблі урочистий прийом
присяги українському народу під Державним прапором України. У випадку підняття
на кораблі Андріївського прапора вони обіцяли зірвати з себе погони і залишити екіпаж. Подібне морально-політичне становище склалося і на інших кораблях 30-ої дивізії, де громадяни України в екіпажах були в переважній кількості і хотіли служити
в своїй країні, своєму народу.
10 квітня на Чорноморському флоті оголосили, що Президенти України і Російської
Федерації Леонід Кравчук і Борис Єльцин по телефону домовилися про мораторій на
свої рішення по флоту і призупинили дію своїх указів стосовно Чорноморського флоту.
Питання вирішення державної приналежності Чорноморського флоту з того
дня віддавалося на вирішення спеціально створених державних делегацій України і
Російської Федерації.
Переговорний процес між Україною і Російською Федерацією розпочався з часу
оголошення мораторію і тривав до кінця травня 1997 року. В ньому брали участь
військові і дипломати, фахівці багатьох відомств, високі посадові особи, включаючи
Президента, керівників Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України.
Аналіз більш ніж п’ятирічного переговорного процесу з розподілу Чорноморського
флоту потребує окремого ґрунтовного дослідження. У цьому форматі хочу лише зазначити, що на першій зустрічі державної делегації України і Російської Федерації в Одесі
в квітні 1992 ми утвердили початок ділового переговорного процесу і обопільно зміцнили зацікавленість у тому, щоб він продовжувався і завершився результативно. Мені, як
керівникові делегації, довелося докласти чимало зусиль, аби питання Чорноморського
флоту України розглядались не як простий поділ кораблів, суден чи іншого майна, а вирішувалось у сукупності проблем долі особового складу, який служить на них, членів
їх сімей, населення міст й інших пунктів у місцях базування флоту.
На зустрічі в Одесі ми особливо підкреслили, що безумовним пріоритетом зов
нішньої політики України є дружні стосунки з Росією, і в наших спільних інтересах
вирішувати всі проблеми в дусі співробітництва, довіри при повазі суверенітету, рівноправності, незалежності і територіальної цілісності.
Сьогодні констатуємо, що засівали ми свою ниву у важких умовах. Вона зростає,
а разом з тим міцніє наша людська і державна гідність. Ми докладали свої сили з
упевненістю, що вистоїмо на своїй рідній землі. І вистояли.

Березень 2011 року.
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Олександр МОРОЗ,

народний депутат України
І скликання ВР,
Голова Верховної Ради України
ІІ та V скликань

НАСПРАВДІ БУЛО ТАК
Навмисне вибираю такий заголовок, відчуваючи його контраверсійність. Це виправдано, бо чим далі від подій, тим більше с у б ’ є к т и в н е намагається посісти
місце там, де мав би бути виклад об’єктивних обставин і дій, пояснення їх мотивації
і закономірностей. Але так влаштовані люди, які по-своєму трактують кожен факт
чи явище (та ще маючи до них стосунок), часом спотворюючи до непізнаванності
портрет змальованого часу.
Сказане стосується і мене, хоч маю певну перевагу, бо в час, якому присвячується
видання, я зробив сотні публікацій у різних газетах і журналах, багато виступав на
радіо і TV, брав участь практично в усіх парламентських дискусіях. І тепер, після
20-річного інтервалу, кому завгодно можна вирізнити з тієї інформації суть речей,
зважити на вибрані аргументи, оцінити правильність чи хибність передбачень. Тим
самим переконатись, що було саме так.
Щоб системно дослідити глибинні процеси, які привели до незалежності України,
треба аналізувати ситуацію не з 1990 року, а значно раніше, бо з визначеного часу
в темі незалежності фіксуються здебільше не причини, а наслідки. Але і вони цікаві
для дослідження та викладу у вигляді історичних ілюстрацій. Тому дозволю собі трохи відійти далі від стартової планки 1990-го, оскільки пружини суспільних процесів
на початку 90-х були заведені раніше і спрацювали вони невідворотно.
В одній із недавніх теледискусій про незалежність її учасники зійшлись на вис
новку, що суверенність – це вибір народу. В тому немає сумніву, тим паче, що
юридичним фактом вона – суверенність – стала внаслідок референдуму 1 грудня
1991 року. Звичайно, вибір народу – постріл, що потрапив у ціль. Але ж були ще
мотиви, підготовка заряду, прицілювання, врешті, потрібен був курок і палець, що на
курок тисне. Ці деталі нехай охарактеризують історики. А політики їм допоможуть.
Принаймні, не забуваючи і себе чи вплив тієї політичної сили, котру вони представляли. Ось тут і бачимо розмаїття оцінок, де події 1990–1991 років беруть початок від
княжої доби, постаті Мазепи, бою під Крутами, зі схрону у Рівненському лісі, з мордовських таборів… Тяглість вибудовується непогано, хоч вона супроводжується аргументами не меншої ваги і протилежного змісту. Це тема іншого видання. Бо все те
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було: і вплив на події 90-х опосередковано мало, але паралельно, скажімо, з Крутами
був трагічний «Арсенал», з репресіями – доноси кревних сусідів, метрополія була
насичена правителями з провінції. Була занадто зарегульована економічна система
супердержави, було суцільне адміністрування та ідеологічний догматизм, були перекоси в міжнаціональній політиці…
Чому про це згадую? Бо незалежність України – наслідок розвалу СРСР. Треба
це мати за об’єктивність, інакше зіб’ємось на манівці, видаючи бажане за дійсне. А
курком та пальцем, що натиснув на нього, була Комуністична партія та її недолуге тогочасне керівництво. Причому, партія, у масі своїй до того відношення не мала, мали її
органи управління, що були найважливішим елементом державного механізму, власне,
ним самим. І як тільки на чолі цього механізму, не здатного до самоочищення, стали керівники, відірвані від життя, в т. ч. від низової партійної роботи, як тільки вони затіяли
між собою чвари за лідерство (жоден не маючи на те природою і досвідом створених
даних), це неминуче призвело до руйнування механізму, а значить, і держави.
Така загальна фабула розвалу великої країни.
Відчуваючи трагічність наслідків деструктивної політики керівництва ЦК КПРС
і бачачи прояви таких наслідків на практиці, я кілька разів намагався достукатись до
свідомості тодішніх очільників держави (влітку 1987 року і восени 1988 року – статтями для «Правди», в січні 1990 року – листом М. Горбачову для Пленуму ЦК КПРС, в
травні 1990 – знову статтею для «Правди» «Я – за, товаришу Яковлєв!»). Звертав увагу
на непродуманість, демагогічність і шкідливість багатьох кампаній «зверху» (антиалкогольна, створення кооперативів при державних підприємствах, виборність керівників підприємств і підрозділів, «шаталінська» економічна псевдореформа і т. д.).
Практичним стартом для розвалу Союзу РСР стала анархія (іншого слова
не підберу) підготовки нового Союзного договору. Здавалось, що ініціатори цього
кроку (якщо вважати, що вони були в Москві) не розуміли, чого вони хочуть. У республіках (і в Україні також) розпочався т. зв. «парад суверенітетів».
Ситуація заходила в тупик. Безвольні, плутані тлумачення в Москві посилювали
напругу дискусій у республіках. В Україні, наприклад, частина депутатів – Народна
Рада – вважали неможливим готувати такий Договір взагалі. Мовляв, здобудемо
реальну незалежність, матимемо Конституцію, банк, армію, а тоді подумаємо про
Договір. Теоретично думка нібито й правильна. Але на практиці вона мала вигляд
інакший. Договір був потрібен як формула суверенітету. Цю думку відстоювала
значна частина депутатів, у т. ч. я. Потрібно було гарантувати в Договорі недоторканність кордонів, визначити частку активів і боргів, долю Збройних Сил, технологічно
єдиних підприємств і галузей, розібратися з ціновою політикою, взаємними поставками, трудовим законодавством, майном, з компетенцією Рад у республіках стосовно
законодавчих функцій і ще багато з чим. З тим, що згодом вилазило боком через
невизначеність і неготовність вирішувати проблеми. Згадаю тільки все «чорнобильське» законодавство, прийняте в розрахунку його фінансування з союзного бюджету,
що виявилося здебільше обманом для мільйонів співгромадян. Чи згадаємо про базу
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дипломатичних місій, яку Україні довелося згодом створювати «з нуля» і самотужки,
бо розподілу союзного майна не відбулося.
Проте над «розподільчим актом», як виявилося, працювати було нікому. І це не
дивно – всі лідери, що засвітилися в ті роки, народилися і виросли в сорочках єдиної
адміністративної і економічної системи. Грамотно ділити вони не знали як. А руйнувати вже навчилися.
Над Декларацією Верховна Рада працювала напружено. В результаті з’явився,
в принципі, толковий варіант. А прийняти його було складно. Бо… Україна в Союзі
була ніби Квебек у Канаді. Так восени 1990 року в нашому парламенті висловився
американський президент Р. Ніксон. Одначе в Росії, під впливом Б. Єльцина, була
прийнята своя Декларація. Після того у нас ця проблема перейшла в площину технології. Щоб не було вагань, Л. Кравчук запропонував дописати в документі, що
Декларація є основою Конституції і Союзного договору. Переважну більшість «за»
була гарантовано.
Про обставину з російською Декларацією згадую і тому, що в колах сусідніх
«державників-патріотів» раз-по-раз появляється подив стосовно «географічної новини» – України. Не дивуйтесь, сусіди, пишайтесь, це і ваша заслуга, ви ж так добивалися розвалу Центру.
В 90-му році готувалась і нова Конституція, поки що у вигляді концепцій:
Артеменка, Коцюби, Тимченка, Інституту держави і права, ЦК Компартії України.
Концепції були спірними, хоч в них уже вирізнявся принцип верховенства прав
людини. Спори були відображенням політичної напруги в суспільстві, невизначеності, коли владу, практично, не здійснював ніхто. Рівень життя людей стрімко погіршувався. Черги, дефіцити, інфляція, ймовірність раніше невідомого – безробіття –
стали визначати настрої населення. Разом з політичним протистоянням це привнесло
в суспільство невластиві йому ознаки злостивості, нетерпимості, ворожнечі. Свій
«внесок» у цю справу зробила і Верховна Рада.
Можливо, ці обставини робили байдужими людей до змісту Основного закону.
Можливо, пасивністю проявлялося патерналістське ставлення людей до держави. За
багато років вони звикли, що все вирішується «зверху», що все одно буде так, як
скаже «начальство», що думка людини в державі мало що значить. У будь-якому разі
всенародне обговорення проекту Конституції не вдалось. Соціологічні заміри показали, що з проектом ознайомилися лише 6 % … депутатів місцевих рад. До загальної кількості населення цей відсоток узагалі був мізерним. Згадую про одержаний
досвід і тому, що не раз «ревнителі прав народу» і в 90-х, і пізніше, і тепер, наполягаючи на потребі референдумом ухвалювати Конституцію, добре розуміють, що
в Україні поки що таким способом документи дискусійного (чи просто складного)
змісту схвалювати не можна. Що референдумом схвалять те, що напишуть владці,
але чи йтиметься там про інтерес народу? На референдум можна виносити важливі
питання, але сформульовані винятково ясно і відповідь на які можлива лише у двох
значеннях – «так» або «ні».
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Прийнята Декларація лише змалювала уявні контури незалежності, а в парламенті на порядок дня раз-по-раз виносилися питання, що стосуються економіки суверенної держави. Причому, готувалися ці питання так швидко, що це викликало підозру
щодо авторства. Я був ініціатором і основним розробником першого закону прямої
дії, прийнятого новим парламентом. Цей Закон називався «Про пріоритетність соціального розвитку села і агропромислового комплексу». Згадую про це не для того,
щоб хвалитися першістю, а щоб засвідчити складність такої праці. Вона вимагала
часу, десятків гарячих дискусій, консультацій з Урядом, Держагропромом. Аби такий
закон був прийнятий років на 5–7 раніше, село було би іншим і, хто зна, чи потрібна
була б горбачовська «перебудова», її люди не сприйняли б, відчувши себе господарями власної долі. (Навіть у роки початку руйнації економіки, до середини 90-х закон
дозволив суттєво поліпшити справи з капітальним будівництвом, газифікацією, водопостачанням, із захистом сільського вчителя, медика, працівника культури.)
В той же час проекти законів від комісії з економічної політики вискакували як
пиріжки з печі. І … часто випікалися в сесійній залі. Що вони здебільше були мертвонародженими, свідчила робота над програмою невідкладних заходів щодо стабілізації економічного становища у перехідний до ринку період та про концепцію переходу
Української РСР до ринкової економіки. Йшла лише осінь 1990 року, а дискусія
велась про паралельні гроші, про рівні стартові умови для громадян при входженні
в ринок і т. д. І це при повній неясності щодо наявності основних фондів та їх вартості, щодо порядку і пропорцій роздержавлення та приватизації і т. д. Дозволю процитувати свій виступ на сесійному засіданні в жовтні 1990 року: «…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…, і співробітникам проектних інститутів…, і
добрій половині технічної інтелігенції…, котра стане зайвою при ринкових відносинах, і студентам, потреба в яких різко зменшиться…, і, звичайно, апарату управління,
який повністю оновиться».
З відстані часу чіткіше простежується загальна спланованість руйнівних реформацій, котрі пережила економіка України (як і всього Союзу) в той час. Центр
у Москві приймав раз-по-раз рішення, які були авантюрними за змістом (хоч би про
згадану тільки-но концепцію переходу). Ініціатори реформувань в Україні мали, крім
того, достатньо радників із-за океану. Переважно це були представники української
діаспори. Не раз цікавився їхнім досвідом:
– А вам доводилося будь-де займатися роздержавленням?
– Чи відомі вам правила, порядок переведення планової, централізованої економіки на ринкові умови? І т. д.
Відповіді зрозуміло були які. Але ці люди входили в різноманітні дорадчі групи,
числилися консультантами. Особливо ретельно вони разом з доморощеними рефор41
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маторами бралися за сільське господарство, за те, в чому найменше розумілися.
Крім одного, добиваючись зміни суспільного ладу (більше ніж суверенності),
вони були переконані, – треба зруйнувати колгоспи.
Не варто заднім числом вести полеміку, що якраз колективні господарства були
найкраще підготовані до ринкових умов. Потрібно було лише розв’язати руки селянам щодо права реалізації продукції і через реформу відносин користування і володіння землею відновити у людей почуття господаря.
Саме цій меті присвячена була робота з підготовки Земельного Кодексу. Двічі у
1990 і на початку 1991 року проект вносився в порядок денний і далі першої сторінки не рухався. Причина – товарний чи нетоварний статус землі. І лише у березні
1991 року, коли при далеко не повному залі 227 депутатів поіменно підтвердили, що
в Україні земля не буде товаром, робота над Кодексом набула реального змісту.
Згодом Земельний Кодекс був прийнятий. Він не дозволяв зизо дивитися на землю декому з українців та їх зарубіжним наставникам. Принаймні до тих пір, поки
в 1994 році і згодом другий Президент не почав видавати (всупереч Конституції!)
свої реформаторські щодо землі і сільського господарства укази. Їх ефективність усі
бачать тепер у цінах та асортименті продуктів харчування та їх якості, в становищі
українського села. Проте це інша тема.
Визначальними для початку 90-х все-таки були процеси, що вели до незалежності України. Весь розвиток тогочасних подій свідчив про невідворотність такого результату, а постійними генераторами перемін були:
– безлад у керівництві Союзу, від якого природним ставало бажання відсторонитися;
– ініціювання і гострота політичних дискусій щодо незалежності в суб’єктах
Союзу РСР, у т. ч. в Україні.
Ситуація склалася своєрідно. Формально влада здійснювалась Компартією, бо всі
ключові посади займали здебільше комуністи. Але зміни в статуті партії, прийняті кількома роками раніше союзним з’їздом, відсторонили партію від управлінських функцій
в усіх сферах суспільного життя. Державний корабель рухався за інерцією, де-не-де в
корпусі виникали криваві пробоїни (Тбілісі, Рига, Сухумі, Карабах, Придністров’я), від
нього відривалися важливі частини, прибалтійські республіки зокрема. Ні в Центрі, ні
в республіках влада не належала … нікому. ЦК Компартії України до самостійного
керівництва був не готовим, парламенту управлінські функції взагалі не були притаманними та й сам він лише набував ознак постійно діючого органу, Уряд республіки
під своєю юрисдикцією мав близько 20 % суб’єктів господарювання. Обласні органи
управління звичні були до прямого адміністрування «згори», впливати могли хіба на
підприємства місцевої промисловості та комунальні служби.
Урядова система трималася на безсумнівному авторитеті її керівника В. А. Ма
сола. Проте він не одержав підтримки, коли добре спланована акція з участю студентів під гаслом «Геть Масола, Кравчука!» завершилася відставкою Віталія Андрійовича.
Найсильнішого, треба сказати, прем’єра за всі роки незалежності, людини, яка могла би
найбільш безпечно вивести економіку України з бурхливого поля рифів і катаклізмів.
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Переконаний і тоді, і тепер, що студентів використали як інструмент ті, хто
мав на меті розвал Союзу і руйнування господарського механізму України. Хто такий
В. Масол, чим він шкодить ідеї незалежності і чому він вибраний об’єктом атаки, не
змогли пояснити самі учасники акції (я зустрічався з ними і на майдані, і на спеціальному «рауті» під керівництвом І. Юхновського). Пізніша героїзація епізоду студентської акції в процесах початку 90-х має вигляд надуманої. Так, у наметах на площі
були і захоплені романтикою революції молоді люди, та були і прагматики, що мали
інше завдання, пройшовши певну підготовку за рубежем, в Софії зокрема.
Тим не менше, керівники ЦК і Верховної Ради елементарно «здали» В. Масола,
намагаючись пóступками захистити себе. Він подав у відставку. Це, на жаль, дія,
звична для української політики, для різних її часів.
У ті роки і пізніше (і навіть тепер) лунають заклики до люстрації, відсторонення від влади комуністів, колишніх комуністів. Не використовуватиму аргумент про
комуністів і колишніх комуністів, про тодішню і нинішню Компартію. Вони були і є
різними. Але з повною переконаністю вважаю, що якби саме в той період не було
комуністів у ланках влади, Україна зі створеного хаосу вийшла б з іще більшими втратами, скоріше, – із кров’ю.
З іншого боку, уявімо, що люстрація проведена. Хто взявся б за організаторські,
управлінські функції в столиці і на місцях? Як би це кому не подобалось, але ті,
хто добивався (і добивається) люстрації, до управління були повністю непридатні.
Причому, підтверджень тому практика років незалежності дає багато. І в тому немає нічого дивного, бо досвід управління в різних ланках і різних рівнях суспільного життя нічим замінити не можна, його треба набувати. За двадцять років склад
керівних структур обновився повністю. І це вже не «компартійне керівництво», як
зручно звучить з вуст деяких «люстраторів». На початку 90-х комуністи у владі виховані були так, що партійне, отже державне, сприймалося як синонім. І в переважній (підкреслю!) кількості випадків зорієнтовано було на загальнонародний інтерес.
Сьогодні при владі частіше ті, хто державне плутає з власним, не згадуючи взагалі
про народний інтерес. І комуністів серед них немає. Навіть якщо дехто з достойників колись носив партійний квиток.
Навесні 1991 року керованість у республіці ще можна було відновити, користуючись наявними можливостями кадрів. З цього приводу я звернувся в ЦК з листом,
у якому назвав кілька важливих причин необхідності реалізувати гасло «Наповнити
принципи суверенітету реальним змістом». Йшлося в листі про підпорядкування Україні усіх підприємств, розміщених на її території, про забезпечення локального товарно-грошового балансу в межах республіки. Пропонувалось підтвердити
єдність позиції ЦК і ВР у питаннях суверенності, ініціювати активну участь у розробці і обговоренні Конституції, де потрібно було зберегти тезу про соціалістичний
вибір як намір збудувати основане на праці суспільство соціальної справедливості.
Відмовитись від ідеї в цей період, нагадувалось у листі, означало б постановку партії
поза суспільством, втрату єдності в парламентській більшості.
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Останнє мене турбувало особливо. Більшість у ВР була створена як альтернатива Народній Раді, котра проголосила, що не бере на себе відповідальності за
роботу законодавчого органу. Мною було підготоване звернення до депутатів щодо
об’єднання тих, хто готовий відповідати за роботу Верховної Ради. Таких депутатів
виявилося 308. Зрозумівши значення цієї структури, ЦК рекомендувало обкомам відповідно зорієнтувати депутатів з областей, посилаючись на те, що «239 депутатів
уже об’єдналися…». Так з’явився пропагандистський штамп «група 239». Хоча такої групи не існувало, була звичайна більшість, щоправда, без ніяких повноважень
і без підтримки з боку керівництва парламенту. В той же час жодного негативного
рішення, в т. ч. щодо суверенних прав України, більшість не ухвалила. Навпаки, всі
результативні голосування забезпечені були саме більшістю. Це мусять визнати
записні «патріоти», в яких просто не вистачало голосів.
У такий відповідальний період для України важливо було не допустити розколу суспільства на ідеологічній основі, а для цього необхідно було забезпечити
поворот у позиції все ще керівної партії. Влітку 1991 року я написав записку президії
Пленуму ЦК (слова не одержав ні там, ні на з’їзді, не вдалося здолати інерцію верхівки партії, його нерозуміння простої істини, що центр політичного життя перемістився у Верховну Раду і ради на місцях). Записка завершувалася словами: «… можливі
лише два варіанти:
– змінити Центр, що взагалі нереально в умовах нерівнозначності (за якістю і
намірами) суб’єктів [Союзу];
– дистанціюватися від Центру, щоб забезпечити власну структуру, забезпечити
розвиток у вибраному напрямку…».
26 липня 1991 року у чималій статті в газеті «Київський вісник» я ще раз повертаюсь
до розвитку ситуації і ролі в ній комуністів. Нагадую, що «… втрату влади комуністами
не слід розглядати неможливою», що «… втримаються чи ні комуністи при владі – це
залежить від самих комуністів», бо свій авторитет вони підривали самі. Що «…Центр
[у Москві] вдається до неоправданих заходів для збереження монополії на владу, і ніхто,
крім комуністів (така дійсність) не здатен відстояти інтереси України, її Декларацію».
Що «… треба уміти робити висновки», тоді буде авторитет – буде і влада.
Як показали ближчі події, висновків зроблено не було.
19 серпня 1991 року і пізніше я перебував у Києві, брав участь у всіх подіях у
Верховній Раді. Відчуваючи і письмово обґрунтовуючи фальшивість «ізоляції»
М. Горбачова і ролі ДКНС (люди запам’ятали «ГКЧП»), вранці 20 вересня запропонував керівництву ЦК текст заяви, яка б відвела від удару мільйони чесних людей, що мали партійні квитки комуністів. (Подібну заяву того ж дня зробив
Н. Назарбаєв і, як видно тепер з розвитку Казахстану, вчинив правильно). Пропозиція
знову не була підтримана. Комедія з боротьбою за владу у Москві тих, хто мав цю
владу насправді, наближалася до завершення. Власне, до фіаско.
Царські ігри у Москві зайшли далеко. Вони могли закінчитися трагічно і для
України. Потребу дистанціюватися від небезпечних інтриг відчували представники
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різних політичних сил. Тому позачергова сесія 24 серпня 1991 року повинна була поставити крапку в цій інтризі, і сумніву щодо проголошення Акта незалежності не
було ні в кого. Погодивши зміст у Голови Верховної Ради, в «передбаннику» його
кабінету запропонував Д. Павличку, М. Гориню та іншим: «Давайте викреслимо з
тексту возвеличення Б. Єльцина. Йдеться ж про нашу незалежність. Пройде час і
така «вдячність» матиме недоречний вигляд». Треба сказати, всі погодились відразу.
Виступаючи у цей день на пленарному засіданні, ще раз звернувся до представників різних політичних течій з пропозицією переступити через те, що нас роз’єднує,
а зайнятися справді державним будівництвом. Потреба такої пропозиції була, бо знову нагніталося протистояння, вихваляння патріотичності одних та їх героїзму у дні
т. зв. «путчу» і звинувачення інших у сприянні путчистам. Не зверталась увага на те,
що Президія Верховної Ради в дні, коли вплив ДКНС відчувався найбільшим,
визнала недійсним розпорядження цього комітету на території України. Саме з
того розпочався процес виходу з нав’язаної політичної кризи. Я бачив у ті дні одних і інших. Радикали-«незалежники» про всяк випадок одягли червоно-сині значки
депутатів (які вже давно замінили на інші), їх опоненти ходили пригнічені, відчуваючи себе пішаками в чужій та ще й нечесній грі. Для одних і інших виходом із ситуації
було практично одностайне голосування за Акт незалежності України.
Цей історичний крок через десять років був втілений у панно, що міститься тепер
в основному приміщенні парламенту. Спілкуючись з його автором під час роботи,
зауважив, що акценти в картині зміщені, на перший план висуваються ті, хто до забезпечення важливого кроку мають дуже далеке відношення, а ті, хто щиро вболівав
за суверенність (С. Хмара, Л. Скорик), знаходяться в тіні. Дещо художником виправлено. Але справа не в тім, бо це все-таки заголовна сторінка для історії держави
України. І всі, хто причетний був до ухвалення Акта, достойні увійти в історію
держави як її творці.
Але прийняття Акта і рішення про референдум не послабило політичної напруги. Адже московські небожителі в своїй колотнечі сподівалися не на знищення
Союзу, а на знищення лише партії. Це вони визнали через кілька років. Мені ж
доводилось говорити про це на сесійних засіданнях у вересні 1991 року. Як і про те,
що в Україні розпочалася боротьба за владу, яка лише видавалася боротьбою за
незалежність. Бо й справді, Акт ухвалений, вважай, голосами здебільше комуністів,
дату референдуму проголошено. Потрібно демонстрацією намірів і діями на захист
інтересів і прав громадян спільно домагатися підтримки населення. Ні, почалися
пошуки відьом. 26 серпня постановою Президії Верховної Ради була припинена
діяльність Компартії України. Своєрідні, часто самостворені «трійки» почали допитувати посадовців різного рангу на предмет «А що ти думав про НКДС?». Президент
Союзу РСР указом припинив діяльність КПРС, дав інші розпорядження щодо її
структур на місцях. І що цікаво: діяла постанова Президії ВР України про верховенство українських законів, а виконувались вказівки (по радіо) М. Горбачова.
Ще не прийнята була згадана постанова від 26 серпня, а майно партії розтягувалося,
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люди звільнялися з роботи. Практично ніхто в Україні не діяв усупереч законам, тим
паче, в руслі ДКНС, проте дехто втратив посади, причому, не політичні, а господарські. Звільнений, наприклад, начальник Чорноморського пароплавства, до того
ж народний депутат В. Пилипенко, без якого буквально за два наступні роки найпотужніше в світі пароплавство пущено по вітру, Україну, схоже назавжди, витіснили з
ринку торгових морських перевезень.
30 серпня Президія Верховної Ради приймає неконституційну постанову про
заборону Компартії України. Характерно, що більшість у Президії належала комуністам, а вів засідання вчорашній секретар ЦК Л. Кравчук. Там же, на засіданні,
де мені вдалося побувати, Л. Кравчук пообіцяв, що, відповідно до Конституції, ця
постанова буде поставлена на голосування в сесійному залі. Мені довелося чотири
години простояти біля «першого» мікрофона, щоб добитися, аби головуючий поставив на голосування включення в порядок денний цього питання (включення мало
проводитися автоматично, як і всі постанови президії, прийняті між сесіями). «За»
проголосувало трохи більше 90 депутатів. (Для довідки. В складі парламенту перебувало понад двадцять секретарів, завідуючих відділами ЦК та перших секретарів
обкомів.) Через півгодини я зібрав актив більшості і оголосив про її розпуск. А
у виступі на вечірньому засіданні 4 вересня оголосив ініціативу щодо створення
нової партії. З цього виступу цитата: «Ми створили дикий прецедент – 37-й рік у
«демократичному» виконанні. Вишукуємо, хто ж хотів зняти М. С. Горбачова? Та ті
ж, кого допитують! Так само, як і ті, хто допитує».
Йшов пошук (чи призначення) ворогів і в журналістському середовищі. Тимчасова
комісія Верховної Ради підготувала проект постанови парламенту, за якою ця комісія та її аналоги на місцях мали розпорядитися долею редакційних колективів, які
«чітко не визначили свою позицію щодо путчистів» чи «… сприяли формуванню
неправильної громадянської думки». Потрібно було прислухатися до думки згаданих
комісій щодо журналістів, які «… за висновками комісій … не заплямували себе підтримкою путчистів». Йшлося там і про забезпечення папером «хороших» і «нехороших» газет, про роздержавлення видавництв.
Коментар з цього приводу мною зроблений у виступі на сесії 12 вересня 1991 року.
Згадувалось там і про відродження практики сексотів і про інші аж ніяк не демократичні речі. Цікаво, чи пам’ятають нинішні захисники свободи слова в Україні, хто
був автором тексту тієї дикої, на щастя, не прийнятої Постанови Верховної Ради?
26 жовтня відбувся Установчий з’їзд Соціалістичної партії України. На ньому
і на наступних двох засіданнях Політради СПУ обговорювалася політична ситуація,
в тому числі підготовка до референдуму і ставлення до цього важливого дійства.
Прогнози, зроблені в партійних документах, справдилися. Наприклад, «… після референдуму політична боротьба 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». І ще «… підсумки референдуму – це воля народу, а не заслу46
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га якоїсь частини народу», «…нас цікавить незалежність і держави, і колективу, і
громадянина», «вихід лише в розрахунку на власні сили, на структурну перебудову
економіки…». А в парламентській газеті «Голос України», посилаючись на інформацію від однодумців в областях, писав «Чи підтримають виборці Акт? Переконаний,
результат буде високим».
Референдум справді був переконливим. На його високий результат не сподівалися багато хто і в Україні, і за рубежем. Проте визнання суверенності України не
забарилося. Першими, здається, це зробили Канада і Польща. Юридично Україна
одержала статус держави. Але… на урочистому засіданні Верховної Ради 5 грудня
1991 року з приводу висунення кандидатури на посаду Голови ВР України мені довелося визначити: «…проголошення Акта і проведення референдуму – це ще далеко не незалежність, це лише початок поступу до неї». Що політична боротьба вже
загострюється, видно було з намірів достроково припинити повноваження Верховної
Ради. Політичні опоненти з т.зв. «національно-демократичного» крила сподівалися,
що вибори дадуть їм перевагу. Вони багато разів згодом переконалися, що найбільша
підтримка у них була саме у 1990 році, що згодом під їхні кольори приставали ті, хто
ні до національних інтересів, ні до демократії не мали жодного відношення.
Гострота проявлялася і в сепаратистських намірах. Якщо створену Галицьку
асамблею можна було вважати втіленням амбіцій кількох політиків переважно місцевого масштабу і сама «асамблея» через її надуманість швидко зникла, то в Криму президент автономії Ю. Мєшков будив відверто сепаратистські настрої. Вихід був знайдений
у 1994 році, коли Верховна Рада України просто скасувала інститут президента в
автономії. Наступного дня, виступаючи як голова парламенту України перед депутатами
ВР АРК у Сімферополі, я не почув жодної репліки з осудом прийнятого рішення. Згадую
про це і тому, що другий президент помилково приписував собі заслугу боротьби з сепаратизмом у Криму, хоч фактично самоусунувся від втручання в ситуацію.
1 грудня 1991 року одночасно з проведенням референдуму Президентом
України було обрано Л. Кравчука. Вже 9 грудня в Біловезькій Пущі ним та президентами Росії і Білорусі були підписані акти, що юридично припиняли існування
Союзу РСР і започатковували дещо ефемерне існування Союзу Незалежних держав.
Угода про СНД потребувала ратифікації парламентом. Виступаючи з цього приводу
і опонуючи тим, хто був проти ратифікації або за ратифікацію з додатковими протоколами, говорив: «Загроза українській державності не в договорах, не зовні.
Вона – всередині України, всередині парламенту». В правильності цих слів можна
переконуватись і переконуватись.
***
Сьогодні є багато коментаторів подій, що відбулися на початку 90-х, на порозі
суверенності України. Серед них, проте, не так багато учасників подій. Вони можуть
(і мають право) оцінювати їх, враховуючи все те, що відбулося згодом. Я би хотів вчинити інакше. Закінчуючи цей матеріал, постараюсь майже дослівно повторити свої
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думки, висловлені в середині березня 1992 року. Комусь вони здадуться спірними,
комусь – ні. Але я мав усі підстави говорити саме так, а відстань у 20 років від того
часу дозволяє робити точніші висновки кожному.
Отже.
Спробуємо оцінити загальну ситуацію… Очевидно, що ми перебуваємо 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 у
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. У тому проявляється не
лише парадоксальність ситуації, а й доказ кризи суспільної моралі, її спотворення, котре
виступає в поведінці багатьох людей, у їх готовності до відступництва і зради.
Та найхарактернішою, здається, ознакою періоду можна вважати те, що опонуючі нам політичні сили знайшли собі готових лакеїв серед нинішніх бюрократів усіх
рівнів, господарників, недавніх партійних секретарів, депутатів, так би мовити, еліти
суспільства. Напевне тому, що саме еліта боїться втратити свою «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 підтверджують, що Президент 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 забороне48
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ної 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 об’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 ґрунтовного 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 вибір народом 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, безкровність 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, впровад
ження символіки, вояж Хмари до Криму та ін.
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 ско49
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ристатися 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.
Головна потреба – пояснити позицію щодо приватизації в промисловості та інших галузях і земельної реформи. Пояснити і допомогти в організації захисту інтере
сів трудових колективів, а через них – і всього населення.
Йдеться найперше про участь колективів у приватизації своїх підприємств. Треба
допомогти їм у 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. Якщо 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 перебуває в постійному користуванні господарств, у них же і залишається. Більше того, 85 % її передається 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 значний попит. І собі, і родичам.
Даючи можливість захистити свій добробут городянам, створюючи умови для фермерства, слід не допустити розтранжирування 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.
…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.
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 усі державотворчі кроки передбачали гарантії
прав людини. Яке ж тут протиріччя?
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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.
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, що в його «команді» не вистачає розважливих політиків,
котрі б 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.
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 зі свідомості? Невже не здригнулася рука у чиновника, що затверджував план «реекспозиції»?
Ми не повинні стояти осторонь. Треба, щоб усі, 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.
Інше питання, що турбує багатьох, – позиція щодо з’їзду депутатів ВР СРСР. З
повагою ставимось до намірів людей, що мають довіру 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 ґрунтуються на порушенні контактів, у першу чергу, господарських
зв’язків. Їх потрібно поновлювати. Той, хто не розуміє цього, хто шкодить їх налагод
женню, якраз і є ворогом України, її державності, її багатостраждального народу.
Учора (20 березня 1992 року) 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 сі51

V. О Ч И М А УЧ АСН И КІВ

дати 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 із 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 дотику, а не підставляючи один одному підніжки.
22 жовтня 1992 року відбулося закрите засідання Верховної Ради України.
Тези до виступу на засіданні я назвав «Відповідати за державу…». Зміст виступу
добре характеризує стан, у якому перебувала Україна. Цитую.
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 убереже. Час навіть для того пропущено.
Прийшла пора розібратись, що ж таки ми будуємо. (Що зруйнували – вже вид
но. 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.
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 у державному секторі порядок у банківських операціях. Слід витиснути
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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 у
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 створений ним
Комітет, Комітет організовує акції студентів і транспортників, ті вимагають виходу з
СНД (куди далі виходити?), вимагають розпуску Верховної Ради. Отже, це Президент
організував наметове містечко, 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.
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Потрібна негайно військова доктрина. Без цього надії на збройні сили як еле
мент держави – смішні.
Нам конче потрібні закони в сфері управління:
– про Кабінет Міністрів;
– про структуру 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 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 ВР нічого нема про реальний 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 підготовки, 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.
Усі разом. Винятків не буде.

Лютий 2011 року.
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Володимир ВАСИЛЕНКО,

Надзвичайний і повноважний Посол України,
професор, доктор юридичних наук

Грудневий референдум
як найвища форма легітимізації
української державної незалежності
Вступ
Приймаючи 24 серпня 1991 року Акт проголошення незалежності України,
Верховна Рада одночасно ухвалила постанову «Про проголошення незалежності
України», яка передбачала: «1 грудня 1991 р. провести республіканський референдум на підтвердження Акта проголошення незалежності» (Відомості Верховної Ради
України, № 38, ст. 502 № 1427-XII).
Референдум мав показати, що джерелом української незалежної державності є не
кулуарні домовленості представників окремих політичних сил, а воля українського
народу і, тим самим, стати вищою формою легітимізації Акта проголошення незалежності України.
Підтвердження Акта проголошення незалежності України на всеукраїнському
референдумі було покликане забезпечити невідворотність процесу творення української незалежної держави і сприяти його завершенню в умовах свободи поза межами
Радянського Союзу.
Референдум мав забезпечити якнайшвидше утвердження України як повноправної і повноцінної суверенної держави і відновлення її місця в Європі та світовій
спільноті держав.
Продовження розбудови незалежної української
державності після 24 серпня 1991 р.
Період між проголошенням незалежної України і референдумом був вирішальним і завершальним у розбудові підвалин української державності, створення умов
для розвитку України як незалежної демократичної держави.
У день проголошення незалежності України Верховна Рада ухвалила низку нормативних актів, покликаних підтвердити ефективність державних інститутів та започаткувати формування національних силових структур.
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Насамперед, йдеться про Закон України від 24 серпня 1991 року «Про надання
додаткових повноважень Голові Верховної Ради України» (ВВР, 1991, № 38, ст. 505,
№ 1430-ХІІ). Закон передбачав до обрання Президента України наділити Голову
Верховної Ради України правом видавати в межах законодавства України обов’язкові
для виконання на території республіки розпорядження; зупиняти постанови і розпорядження Кабінету міністрів України, накази міністрів та інших посадових осіб у разі
їх невідповідності Конституції і законам України до розгляду цих актів Верховною
Радою; зупиняти дію рішень обласних, районних, міських Рад народних депутатів,
прийнятих з порушенням Конституції і законів України до їх розгляду Верховною
Радою.
Надзвичайно важливе значення мала постанова Верховної Ради України від
24 серпня 1991 року «Про військові формування на Україні» (ВВР, 1991, № 38,
ст. 506, № 1431-ХІІ). Постанова передбачала підпорядкування Верховній Раді
України всіх військових формувань, дислокованих на території республіки і утворення Міністерства оборони України, а також уповноважувала уряд України приступити
до створення збройних сил України, республіканської гвардії та підрозділу охорони
Верховної Ради, Кабінету міністрів і Національного банку України.
Символом розриву з імперським центром і відмови від радянської символіки стала постанова Верховної Ради від 4 вересня 1991 р. про підняття над будинком парламенту синьо-жовтого прапора.
Велике принципове і практичне значення для розбудови державності України та
правового оформлення її статусу як незалежної держави мали ухвалені Верховною
Радою Закон «Про правонаступництво України» (12 вересня 1991 р. № 1543-ЧІІ-ВВР,
№ 46, ст. 617) та Заява «Про основні принципи правонаступництва України стосовно боргу чи активів Союзу РСР (23 жовтня 1991 р. – ВВР, 1991, № 51, ст. 739);
Закон «Про громадянство України» (8 жовтня 1991 р. № 1636-ХІІ – ВВР, 1991 р.,
№ 50, ст. 701) та Закон «Про державний кордон України» (4 листопада 1991 р.,
№ 1777-ХІІ – ВВР, 1992, № 3, ст. 5).
Відповідно до цих актів чітко, конкретно і однозначно встановлювалось, що
Україна має свою власну систему органів державної влади і управління, які діють
відповідно до її Конституції і законів, своє власне єдине громадянство; і свою власну
державну територію, яка окреслена державним кордоном. Інакше кажучи, нормативними актами України були визначені класичні атрибути, притаманні кожній суверенній державі.
У згаданих актах Україна підтвердила всі свої міжнародні зобов’язання за міжнародними договорами, укладеними Українською РСР до проголошення незалежності
України, заявила, що вона є правонаступником прав і обов’язків за міжнародними договорами Союзу РСР, які не суперечать Конституції України та інтересам республіки,
і визначила свою позицію щодо розподілу боргів і активів колишнього Союзу РСР,
зазначивши, що такий розподіл має здійснюватись за принципами, узгодженими між
всіма державами – суб’єктами колишнього Союзу.
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Після ухвалення Акта незалежності України її внутрішня і зовнішня політика стала україноцентричною і була спрямована на продовження розбудови інститутів національної державності відповідно до вимог європейської політичної і правової культури
та загальнолюдських демократичних цінностей. Діючи відповідно до Декларації про
державний суверенітет, Україна підтвердила свій намір стати без’ядерною державою
і розбудовувати дружні відносини із сусідніми країнами та іншими державами світу.
Випробування шантажем Росії
Перша реакція Росії на Акт проголошення незалежності України була недружньою
і провокативною. 26 серпня 1991 р. прес-секретар Президента РРФСР П. Вощанов
заявив, що Російська Федерація не ставить під сумнів право кожного народу на самовизначення, але «залишає за собою право порушувати питання про перегляд кордонів» перед республіками, які проголосили незалежність.
Згадана заява була актом шантажу, що мав на меті спонукати керівництво України
відмовитись від розбудови незалежної держави і погодитись на відновлення участі
у створенні реформованого Союзу. Одночасно це був засіб активізації противників
незалежності в Україні і спроба вплинути на інші республіки.
Дії Росії були зумовлені імперською ментальністю її владної еліти, яка в принципі
не сприймала дезінтеграції Союзу РСР, завжди була налаштована на його збереження
у тій чи іншій формі та прагнула утримати в його рамках республіки і, насамперед,
Україну. Про це промовисто свідчила концептуальна модель Декларації про державний суверенітет РРФСР, яка була ухвалена 12 червня 1990 р. і проголосила «про рішучість створити правову державу у складі оновленого Союзу РСР» і про об’єднання
Росії з іншими республіками «на основі Договору». Під час зустрічі з президентом
США Дж. Бушем, яка відбулась 30 липня 1991 р. після відмови України підписати
розроблений в Ново-Огарьово Союзний договір, президент Росії Б. Єльцин висловив побоювання, що рух України до незалежності зруйнує Союз. Як згадує Дж. Буш,
Б. Єльцин емоційно сказав: «Україна не повинна виходити з Радянського Союзу»,
оскільки без неї в Союзі утворився б дисбаланс на користь неслов’янських респуб
лік» (Geoge Bush and Brent Scowcroft. A World Transformed. Alfred A. Knoff, New
York 1998, 512).
В Україні заява прес-секретаря Президента Росії викликала обурення і несприйняття. Але офіційна реакція була спокійна та рішуча.
27 серпня 1991 р. було опубліковано заяву Президії Верховної Ради України, в якій
говорилось, що територіальні питання між двома країнами врегульовані у Договорі
між Україною та Росією, який було підписано 19 листопада 1990 р. і в якому сторони
визнали непорушність їхніх кордонів. У цьому зв’язку варто зазначити, що на переговорах по укладенню згаданого Договору російська сторона прагнула закласти в
його текст формулювання, які б створювали юридичні підстави для територіальних
претензій до України в разі її виходу із СРСР.
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Російська делегація наполягала на схваленні положення про те, що обидві договірні сторони «визнають і поважають територіальну цілісність одна одної в межах
Союзу РСР».
Як член української делегації, я прямо поставив питання, а якщо будь-яка із сторін
забажає вийти із складу СРСР, то її територіальну цілісність можна буде не поважати,
і запропонував виключити із формулювання слова «в межах Союзу РСР». Відповідь
російської сторони, як на моє питання, так і на пропозицію була негативною, а, отже,
позбавленою логіки. Відбулась напружена і тривала дискусія, внаслідок якої було погоджено компромісне формулювання, зафіксоване у ст. 6 Договору: «Високі Договірні
Сторони визнають і поважають територіальну цілісність Української Радянської
Соціалістичної Республіки і Російської Радянської Федеративної Соціалістичної
Республіки в нині існуючих у межах СРСР кордонах».
У конструкції цієї статті є згадка про СРСР, однак в ній йдеться не про визнання
і повагу територіальної цілісності сторін в межах СРСР, а про взаємне визнання і
повагу територіальної цілісності у межах тих кордонів республік, які фактично існу
вали в межах СРСР на момент підписання Договору.
Інакше кажучи, ст. 6 українсько-російського Договору від 19 листопада 1990 р.,
який на той момент був чинний і регулював відносини сторін, свідчила про явну неправомірність намірів Росії порушити питання про кордони України, і слугувала надійним і переконливим підґрунтям для заяви Президії Верховної Ради України.
На відміну від цієї заяви, заява Народного Руху України від 27 серпня 1991 р. була
гострішою і емоційнішою. «Ми занепокоєні, – говорилось в ній, – заявами про перегляд кордонів, намаганням розчленувати нашу Батьківщину. Сподіваємось, що дос
від попередніх господарів Росії зупинить зазіхання сьогоднішніх керівників РРФСР.
Сподіваємось, що підпис Бориса Єльцина під міждержавним договором Договором
між РРФСР і Україною від 20 листопада (так в тексті заяви) 1990 року, стаття 6 якого стверджує, що Високі Договірні Сторони визнають і поважають територіальну
цілісність одна одної в існуючих нині кордонах, свідчить про позицію Президента і
Парламенту Росії, а не продиктована тактичною кон’юктурою просування до імперського престолу».
В той же день відбулась прес-конференція Голови Верховної Ради України
Л. Кравчука, в якій він наголосив на небезпеці територіальних претензій і повідомив,
що Б. Єльцин пообіцяв йому «дати роз’яснення щодо заяви прес-секретаря». Однак,
офіційно і публічно Президент Росії не спростував заяву свого прес-секретаря.
Натомість 28 серпня 1991 року до Києва прибула делегація Російської Федерації,
очолювана віце-президентом О. Руцьким, і делегація Верховної Ради СРСР, представлена Ю. Рижовим, С. Рябченко, А. Собчаком та Ю. Щербаком. В Україні також була сформована делегація високого рівня, яку очолив Голова Верховної Ради
Л. Кравчук.
В той же день у залі засідань Президії Верховної Ради України між обома делегаціями розпочались переговори. Вони тривали до ранніх годин наступного дня і
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завершились погодженням Комюніке, яке підписали Л. Кравчук і О. Руцькой, і яке
за своєю формою і змістом являло скоріше міжнародну угоду, ніж повідомлення про
підсумки переговорів.
Визнаючи невід’ємне право України і Російської Федерації на державну незалежність, сторони підтвердили свою вірність Договору між Україною і РРФСР від
19 листопада 1990 р., зокрема його статтей 2 і 6 про права громадян і територіальну цілісність (преамбула і частина 5). В практичному плані це означало офіційну
дезавуацію (спростування) заяви прес-секретаря Президента Російської Федерації.
Сторони погоджувались здійснити спільні дії з метою «недопущення неконтро
льованої дезінтеграції союзної держави» і визнавали доцільність «створення тимчасових міждержавних структур з участю заінтересованих держав-суб’єктів колишнього Союзу РСР, незалежно від їх нинішнього статусу, на представницьких паритетних
засадах» (частина 1).
Водночас сторони погоджувались звернутись до інших держав-суб’єктів колишнього Союзу РСР з пропозицією «негайно приступити до підготовки і підписання
економічної угоди між ними» (частина 2).
Вперше в офіційному міжнародному документі було застосовано термін «колишній Союз РСР». В комюніке йшлося про міжнародну співпрацю не заради збереження
чи оновлення СРСР, а з метою створення нових міждержавних, а не наддержавних,
тимчасових, а не постійних структур, які формуються на представницьких паритетних засадах лише заінтересованими державами, незалежно від того, чи проголосили
вони незалежність, чи ні. Нарешті, метою їхньої співпраці було визначено укладення
економічної, а не політичної угоди.
Визначаючи необхідність реформування радянських збройних сил, сторони підтверджували вірність міжнародним зобов’язанням Союзу РСР, насамперед, щодо
скорочення озброєнь і контролю над ними (частина 3 і 7). Комюніке передбачало обмін повноважними представниками України і Російської Федерації «для постійного
інформування сторін і проведення консультацій» (частина 8).
Всі без винятку положення Комюніке повністю узгоджувались з Актом проголошення незалежності і не могло бути використане для заперечення його правомірності
чи проти розбудови української незалежної держави. Об’єктивно Комюніке сприяло
мобілізації громадської думки на користь підтримки Акта незалежності України на
референдумі.
Отже, перша спроба відвертого шантажу України Росією на офіційному рівні зазнала цілковитої невдачі.
Однак російські імперошовіністи не вгамувались. В Росії розгорнулась шалена
пропагандистка кампанія, спрямована на дискредитацію самої ідеї незалежності і залякування негативними наслідками виходу України зі складу СРСР. Власне кажучи,
це був шантаж громадян України з метою вплинути на результат референдуму.
Антиукраїнська кампанія, масштабність якої вказувала на її організований характер, спонукала Президію Верховної Ради України виступити із Заявою, спрямова59
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ною проти спроб дискредитації Української держави засобами масової інформації
колишнього Союзу РСР. В цій заяві, опублікованій 1 листопада 1991 р., зокрема, говорилось: «З часу прийняття Акта проголошення незалежності України в ряді засобів масової інформації колишнього Союзу РСР з’являються публікації, що дискредитують дії парламенту та Уряду України, сіють розбрат на міжнаціональному ґрунті
серед населення республіки, залякують політичним і економічним хаосом в умовах
самостійного існування України, підсилюють чутки про «можливий обмін ядерними
ударами між незалежною Україною і РРФСР».
Як засвідчили результати референдуму, в Україні пропаганда проти її державної
незалежності в практичному плані виявилась контрпродуктивною.
В Росії антиукраїнська пропаганда, яка з тих пір не вщухає і набула систематичного характеру, стала інструментом культивування ворожого ставлення її громадян
до України.
Протидія останній спробі реанімації СРСР
Незважаючи на той факт, що до кінця серпня 1991 р. акти про проголошення незалежності ухвалила більшість союзних республік, керівництво Союзу РСР продов
жувало спроби його реанімації.
На самому початку вересня 1991 р. в Москві було скликано Надзвичайний з’їзд народних депутатів СРСР, на якому за уповноваженням Президента СРСР Н. Назарбаєв
оприлюднив заяву Президента СРСР і найвищих керівників союзних республік. Заяву
крім М. Горбачова підписали керівники 10 держав – РРФСР, України, Білоруської РСР,
Республіки Узбекистан, Казахської РСР, Азербайджанської Республіки, Республіки
Киргистан, Республіки Таджикистан, Республіки Вірменія, Туркменської РСР. В
Заяві, зокрема, говорилось, що з метою недопущення подальшого розладу структур
влади і до формування міжреспубліканських (союзних) структур влади на перехідний період (до прийняття нової Конституції) необхідно: «Погодитись і підписати всіма бажаючими республіками Договір про Союз суверенних держав, в якому кожна з
них зможе самостійно визначати форми своєї участі в Союзі».
Виступаючи на з’їзді 2 вересня 1991 р., Голова Верховної Ради України Л. Кравчук
чітко дав зрозуміти, що Україна не братиме участі у Договорі про Союз суверенних
держав. «Щодо Договору про Союз суверенних держав, то переговори можуть починати ті республіки, які до цього готові і визначились, – заявив він. – Україна, проголосивши Акт про незалежність, може висловити свою позицію лише після референдуму з цього питання. Хоча вже зараз ясно, що реально можна вести обговорення
тільки конфедеративних принципів союзу чи співдружності».
Однозначна відмова України від участі у підготовці Договору про Союз суверенних
держав унеможливлювала реанімацію централізованої союзної держави. Тому Постанова
Надзвичайного з’їзду народних депутатів СРСР, в частині, що стосувалась прискорення
підготовки і підписання Союзного Договору залишились мертвою літерою.
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В цих умовах кремлівське керівництво зосередило зусилля на укладенні міжреспубліканської економічної угоди, яка за його задумом в майбутньому мала стати фундаментом для політичного договору про новий Союз (A Tansformed World, p. 547).
На початку жовтня 1991 р. в Алма-Аті відбулась інспірована Горбачовим зустріч,
хоч формально її офіційним ініціатором був президент Казахстану Н. Назарбаєв.
Предметом обговорення на зустрічі, в якій взяли участь представники 12 республік,
став проект Договору про економічне співробітництво. Однак серйозні розбіжності учасників зустрічі щодо ключових положень проекту унеможливили його підписання, хоч де-які його статті були погоджені. Окремі учасники переговорів, зокрема
Україна, парафували проект Договору. При чому українська делегація зробила численні зауваження і пропозиції до його статей. У зв’язку з цим керівники п’яти держав:
Російської Федерації, України, Білорусі, Узбекистану та Казахстану, які брали участь
в зустрічі, в окремій заяві оголосили про своє рішення підписати між собою багатосторонній Договір про економічне співробітництво до 15 жовтня 1991 р. і закликали
решту держав «приєднатися до нашого Договору».
Коментуючи підсумки зустрічі в Алма-Аті у своєму телеінтерв’ю 5 жовтня 1991 р.
М. Горбачов заявив, що нереалістично думати про економічні зв’язки без політичних
і наголосив, що економічний Договір – це перший крок до Союзного Договору, який
в найближчому часі урегулює і забезпечить політичну єдність Союзу. При цьому він
сказав: «Я не можу собі уявити Союзу без України. Я певен, що українці і росіяни й
кожний, хто там мешкає, прийде до такого висновку». Це була відверта спроба вплинути на свідомість українських громадян напередодні референдуму.
11 жовтня 1991 р. питання Договору про економічне співробітництво обговорювалось на засіданні Державної Ради СРСР, яка увалила рішення винести парафований в Алма-Аті проект Договору на підписання в Москві 18 жовтня.
Напередодні московської зустрічі Президія Верховної Ради України 17 жовтня
1991 р. ухвалила спеціальну Постанову «Про Договір про економічне співтовариство», в резолютивній частині якої було, зокрема, сказано: «Поданий проект Договору
про економічне співтовариство не може пропонуватись до підписання повноважними представниками України, оскільки в ньому не враховані принципові зауваження
Української сторони».
Українська делегація, очолювана першим заступником голови Верховної Ради
І. Плющем взяла участь у церемонії підписання Договору, яка, як і планувалось, відбулась 18 жовтня 1991 р. в Москві, але від підписання відмовилась. В цей день Договір про
економічне співтовариство підписали 8 республік колишнього Союзу РСР. Крім України
договір не підписали Азербайджан, Грузія, Латвія, Литва, Молдова, та Естонія.
Відмова України стати учасницею Договору про економічне співтовариство була
викликана тим, що в її остаточному тексті, переданому українській стороні лише за
день до церемонії підписання, принципові українські пропозиції до окремих ключових статей Договору були проігноровані, а ряд погоджених в Алма-Аті положень
були вилучені.
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По-суті Україні пропонували підписати Договір, у розробці якого вона не брала участі і положення якого були несумісні з її статусом незалежної держави. На
прес-конференції у Москві 18 жовтня 1991 р. І. Плющ заявив, що статті Договору
про економічне співтовариство суперечать як Акту проголошення незалежності, так і
Декларації про державний суверенітет України і що його текст не має нічого спільного з тим, який обговорювався раніше. І дійсно, аналіз Договору, запропонованого для
підписання, свідчив, що він передбачав створення єдиної централізованої системи
управління економікою і мав бути доповнений Договором про військово-політичний
Союз, що виключало можливість існування України як повноправної суверенної держави.
Відмова України підписати Договір про економічне співтовариство стала приводом
для посилення антиукраїнської істерії, супроводжуваної настирливим нав’язуванням
українському суспільству думки, що в разі його непідписання вони опиняться у небезпечній ізоляції. Ці погрози певною мірою матеріалізувались у неналежному виконанні російською стороною угод і контрактів на поставки Україні газу, нафти, лісу,
паперу, комплектуючих для багатьох українських підприємств.
Цілеспрямована дезінформація і дезорієнтація українського виборця, особливо у
південно-східних регіонах країни, в умовах різкого погіршення економічної ситуації
могли суттєвим чином негативно вплинути на результати референдуму.
За таких обставин Верховна Рада України 6 листопада 1991 р. ухвалила Постанову
«Про Договір про економічне співтовариство», яка дозволяла Уряду України парафувати Договір, виходячи з інтересів народу України, з наступним поданням його
Верховній Раді України на ратифікацію. Того ж дня Договір було парафовано прем’єрміністром України В. Фокіним. Коментуючи цю подію Л. Кравчук сказав, що підпис
В. Фокіна є відображенням підтримки Україною лише ідеї економічного співробітництва, а не явно висловленою згодою на схвалення тексту Договору. (Chicago Tribune,
November 9, 1991).
По-суті це була відмова України стати стороною Договору, який закладав підвалини для реанімації Союзу як централізованої держави. Найкращим підтвердженням
цього було відхилення Головою Верховної Ради України Л. Кравчуком запрошення
взяти участь у нараді керівників семи колишніх союзних республік, яка відбулась
14 листопада 1991 р. у Ново-Огарьово з метою утворення нового централізованого
об’єднання – Союзу суверенних держав. Відповідаючи на запитання кореспондента
«Комсомольской правды» про цю нараду, він сказав: «Мені телефонували, питали, чи
я приїду. Але я не вірю, що новоогарьовський процес увінчається успіхом… Центр
себе скомпрометував. Тому, на мій погляд, все варто починати на принципово новій
основі» («Комсомольская правда» 15 ноября 1991 г.).
Сподівання на участь України в оновленому Союзі могли справдитись лише в
разі не підтримки її громадянами Акта незалежності. Але це було маловірогідно,
оскільки на той час вже виявилась стійка тенденція позитивного ставлення більшості
українського суспільства до ідеї незалежності України.
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Питання визнання України міжнародною спільнотою
З моменту ухвалення Акта проголошення незалежності питанням першорядної
ваги для України стає визнання її незалежної державності міжнародною спільнотою
і забезпечення підтримки провідними державами світу, насамперед США, та державами – членами ЄС та НАТО. Без міжнародного визнання будь-яка держава позбавлена можливості брати участь у міжнародному спілкуванні та використовувати його
переваги для забезпечення своїх інтересів, зокрема, безпекових. Найкращим прик
ладом цього є власний історичний досвід України. Адже одна з головних причин
втрати нею незалежної державності внаслідок поразки у боротьбі з більшовицькою
Росією у 1917–1920 роках полягала у невизнанні, а, отже, у ненаданні допомоги УНР
Сполученими Штатами Америки і державами Антанти, які у сподіванні на скороминучість влади більшовиків, виступали за збереження цілісності Російської імперії.
Позиція США та провідних європейських держав щодо Радянського Союзу наприкінці 80-х – на початку 90-х років минулого століття не виключала того, що історія з невизнанням України могла повторитись. Західні лідери, будучи у захваті від
демагогії М. Горбачова і очікуючи чудесного перетворення «імперії зла» на сучасну
демократію, демонстрували свою заінтересованість не в дезінтеграції СРСР, а у його
збереженні. На найвищому рівні у двосторонніх форматах і в рамках міжнародних
форумів, зокрема на засіданнях «Великої сімки», обговорювались плани надання
Радянському Союзу масштабної економічної допомоги, для означення якої навіть
стали використовувати за аналогією термін другий «план Маршала» для СРСР.
Західна преса рясніла прогнозами політологів і аналітиків з описами катастрофічних наслідків розпаду СРСР і пропозиціями його порятунку. Г. Кісінджер віщував
ядерний армагедон в разі дезінтеграції СРСР і закликав не заохочувати рух радянських республік до усамостійнення. Рада національної безпеки США ухвалила директиву, яка вимагала від американської адміністрації спрямовувати всю допомогу
центральному радянському уряду в Москві, а не окремим республікам, маючи на
меті запобігти краху Радянського Союзу.
Досить промовистою була реакція західних держав на ухвалення парламентом
Литви 11 березня 1990 р. декларації «Про відновлення незалежності Литовської
держави». На прохання М. Горбачова, президент Франції Ф. Міттеран та канцлер
Німеччини Г. Коль здійснили посередницьку місію, внаслідок якої литовський парламент оголосив тимчасовий мораторій на виконання резолюції.
В свою чергу Міттеран радив президенту США Дж. Бушу не відряджати послів
до столиць прибалтійських країн, які, як і Литва, проголосили про відновлення своєї
незалежності 1990 р., говорячи, що це було б подібним до того, якби Сполучені
Штати відрядили посла до французького департаменту Ельзас.
Характерно, що нормальне відновлення дипломатичних відносин з Латвією,
Литвою та Естонією було започатковане скандинавськими країнами та Ісландією лише
25 серпня 1991 р. після того, як явно означився початок дезінтеграції радянської ім63
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перії. Протягом наступних трьох днів їхні дії стали приладом для багатьох країн світу. Сполучені Штати долучились до них 2 вересня 1991. При чому президент США
Дж. Буш виправдовував таке зволікання тим, що вважав за краще, якби визнання незалежності прибалтійських країн було добровільно розпочато Радянським Союзом, і
намагався переконати в цьому М. Горбачова (A World Transformed, pp 538-539).
Позицію лідерів провідних демократій світу навряд чи можна виправдати з точки
зору моралі та міжнародного права, оскільки вони ніколи не визнавали факту окупації Радянським Союзом прибалтійських країн у 1940 р. і мали б першими публічно
підтримати їхнє природне і правомірне прагнення до відновлення незалежності.
Ставлення західних держав до України було ще цинічнішим. Визнавши окупацію території Української Народної Республіки більшовицькою Росією, яка сталась у
1920 р., тобто на двадцять років раніше загарбання прибалтійських країн, вони розглядали Україну складовою частиною Радянського Союзу, яка взагалі не має права на
відновлення своєї незалежної державності.
Так після виступу у Верховній Раді України у червні 1990 р. прем’єр-міністр
Великобританії М. Тетчер, відповідаючи на запитання депутатів, безапеляційно
заявила, що Україна має не більше прав на незалежну державність, ніж американський штат Каліфорнія. Ще показнішою була промова Дж. Буша, яку він виголосив у
Верховній Раді України 1 серпня 1991 р., за три тижні до проголошення незалежності
України. В цій промові, яку через її одіозність західна преса охрестила «котлетою покиївськи» (chiken Kyiv speach), він наголосив, що «свобода не тотожна незалежності»
і що Сполучені Штати «не підтримуватимуть тих, хто прагне до незалежності заради утвердження замість тиранії центру місцевого деспотизму». Симптоматично, що
промові Дж. Буша в Києві передував його візит до Москви, під час якого М. Горбачов
запевняв його в тому, що процес підписання Союзного договору триватиме аж до
підписання його Україною, а Б. Єльцин з жалем визнавав, що незалежність України
розвалить Союз. (A World Transformed, pp 511, 512, 515).
І після проголошення незалежності України провідні західні держави продовжували підтримувати М. Горбачова у його спробах реанімувати СРСР. Про це переконливо свідчать опубліковані записи бесід М. Горбачова з керівниками Іспанії,
Німеччини, США, Франції, які солідаризувались з ним в тому, що Союз має бути
збережений, а Україна – залишитись у його складі. (ж. «Главред», жовтень 2009 р.)
Примусити їх до зміни позиції несприйняття України як незалежної держави міг
лише демократично висловлений вибір українського народу на користь держаної незалежності своєї країни під час референдуму.
В період очікування референдуму Україна продовжувала розвивати відносини
із зовнішнім світом в новій якості незалежної держави. У вересні – жовтні 1991 р.
Голова Верховної Ради України Л. Кравчук взяв участь у 46 сесії Генеральної
Асамблеї ООН і здійснив важливі візити до Канади, США і Франції, під час яких він
мав зустрічі з Прем’єр-міністром Канади Б. Малруні, Президентом США Дж. Бушем
та Президентом Франції Ф. Міттераном. Під час перебування у США Л. Кравчук зу64
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стрівся з Президентом Міжнародного валютного фонду Ж. Камдесю та Президентом
Всесвітнього банку Л. Престоном.
В середині жовтня прем’єр-міністр України В. Фокін перебував з візитом у
Бразилії, де він зустрівся з президентом цієї країни Ф. Колором. Україну в цей час
відвідав з візитом заступник федерального канцлера міністр закордонних справ ФРН,
Ганс-Дітріх Геншер.
В листопаді в Україні з візитом перебував Президент Азербайджанської республіки А. Муталібов. Під час його перебування між Україною і Азербайджаном 19 листопада 1991 р. було укладено договір про основи міждержавних відносин, в якому
сторони визнали державну незалежність одна одної і домовились про встановлення
дипломатичних відносин.
21 листопада Україна підписала Протокол про встановлення дипломатичних відносин
з Литовською республікою, що було рівнозначним взаємному дипломатичному визнан
ню de jure. Поряд з цим було встановлено консульські відносини з Австрією (26 вересня
1991 р.) та Туреччиною (14 листопада 1991 р.), що з точки зору міжнародного права означало офіційне визнання України de facto цими державами, а також підписано протоколи про консультації та співпрацю між МЗС України та відомствами закордонних справ
Мальти (24 серпня 1991 р.), Польщі (7 вересня 1991 р.), Узбекистану (28 жовтня 1991 р.),
Литви (21 листопада 1991 р.) та Чехословаччини (29 листопада 1991 р.).
Таким чином, до кола колишніх радянських республік (Україна, Росія, Білорусь,
Казахстан, Киргистан) які офіційно визнали державну незалежність одна одної de
jure і домовились про встановлення дипломатичних відносин, додались Азербайджан
і Литва, а до числа держав (Польща, Угорщина), які встановили з Україною консульські відносини, а, отже, визнали її de facto – Австрія і Туреччина. Поступове визнан
ня України окремими державами, яке розпочалось внаслідок реалізації Україною
Декларації про державний суверенітет і продовжувалось після ухвалення Акта незалежності України, були прелюдією до її широкого міжнародного визнання, яке сталось після референдуму.
Референдум
Підготовці до призначеного на 1 грудня 1991 р. всеукраїнського референдуму
була підпорядкована діяльність всіх державних органів, структур Народного руху
України, інших організацій національно-демократичного спрямування. Депутати
Верховної Ради, незалежно від їхньої політичної орієнтації, активно працювали у
своїх виборчих округах.
В день проведення референдуму мали одночасно відбутись вибори першого президента України.
Всі учасники президентських перегонів (В. Гриньов, Л. Кравчук, Л. Лук’яненко,
В. Чорновіл, Л. Табурянський, О. Ткаченко, І. Юхновський) незважаючи на ідеологічні
розбіжності, протягом трьох місяців одностайно виступали з державницьких позицій.
65

V. О Ч И М А УЧ АСН И КІВ

Активна праця державних інституцій і громадських організацій, народних депутатів, кандидатів у президенти України та їхніх команд була спрямована на досягнення єдиної мети – забезпечення позитивного голосування за підтримку Акта проголошення незалежності. Згуртуванню суспільства у досягненні цієї мети сприяла
заборона діяльності компартії і підпорядкування всіх силових структур, включаючи
КДБ, українській владі.
Загалом в Україні було створено належні умови для вільного волевиявлення громадян і реалізації ними свободи вибору відповідно до принципів демократії.
Громадяни, що брали участь у голосуванні, мали відповісти на одне чітко сформульоване питання: «Чи підтверджуєте ви Акт проголошення незалежності України»?
Порівняно зі формулюванням питання Всесоюзного референдуму проведеного за
ініціативою М. Горбачова 17 березня 1991 р., питання Всеукраїнського референдуму
не вводило виборця в оману і було коректним з точки зору соціології, його ініціювання і проведення повністю відповідало вимогам Закону України від 3 липня 1991 р.
«Про всеукраїнський та місцеві референдуми».
Референдум відбувся в атмосфері пробудження політичної свідомості громадян,
піднесення політичної активності суспільства та його включення в політичний процес,
пов’язані з боротьбою за українську національну державність. Все це зумовило високій ступінь участі громадян в голосуванні та позитивний результат референдуму.
У голосуванні взяло участь 31 млн 891,42 тис. або 84,18 % загальної кількості
виборців. Ствердну відповідь на запитання бюлетеня дало 28 млн 804,071 тис. громадян, або 90,32 % з тих, хто взяв участь у голосуванні. Важливим було те, що незважаючи на регіональну різницю в результатах голосування, більшість громадян всіх
регіонів України, включаючи Крим, дали позитивну відповідь і підтримали Акт проголошення незалежності України.
Підготовка і проведення референдуму здійснювались відповідно до європейських
стандартів, без примусу, фальсифікацій і порушень встановленої законом процедури.
Як одностайно відзначили численні міжнародні спостерігачі, які представляли парламенти багатьох країн світу, неурядові організації та такі авторитетні міжнародні
інституції як Європарламент та Бюро вільних виборів НБС, під час референдуму відбувся вільний і демократично висловлений вибір народу України, вибір на користь
української незалежної державності.
Отже, одвічне прагнення українського народу до свободи, яке в новітній час
знайшло своє історичне втілення спочатку в Декларації про державний суверенітет
України, а згодом в Акті проголошення незалежності України, було переконливо підтверджене вільним і потужним народним волевиявленням.
Результати Всеукраїнського референдуму засвідчили набагато вищий рівень підтримки українськими громадянами повної державної незалежності України, ніж необхідності
збереження Союзу РСР як оновленої федерації (перше питання бюлетеня референдуму
17 березня), чи навіть її перебування у Союзі суверенних держав на засадах Декларації
про державний суверенітет (друге питання бюлетеня референдуму 17 березня).
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При майже однаковій кількості громадян, що брали участь в обох референдумах – більше 31 млн осіб, – за державну незалежність України висловилось 28 млн 804,071 тис.
(90,32 %), за збереження Союзу РСР як оновленої федерації – 22 млн 110,889 тис. осіб
(70,16 %), а за участь України в Союзі суверенних держав 25 млн 224,687 тис. осіб
(80,17 %).
Отже, загальнонаціональна підтримка переважною більшістю українських громадян Акта проголошення незалежності України зняла будь-які сумніви щодо його
легітимності і права українського народу жити у власній незалежній державі.
Народне волевиявлення на користь незалежності державності України забезпечило
незворотність процесу українського державотворення і створило міцне підґрунтя для
офіційного визнання її державної незалежності членами міжнародної спільноти.
Широке міжнародне визнання України
Після грудневого референдуму розпочався процес міжнародного визнання
України, який став особливо інтенсивним наприкінці 1991 р. – на початку 1992 р.
Аналіз цього процесу свідчить, що його динаміка зумовлювалась як результатами
референдуму, так й іншими факторами і викликаними референдумом подіями.
Перші акти офіційного визнання України de jure мали місце 2 грудня 1991 р., коли
її як самостійну незалежну державу визнали Польща й Канада.
В той же день в Брюсселі міністри закордонних справ держав – членів ЄС ухвалили «Заяву про Україну». Але в Заяві йшлось не про визнання України, а лише констатувалось наступне: «Європейське співтовариство та його держави-члени беруть до
уваги проведення референдуму в Україні, в ході якого чітка більшість висловилась на
користь незалежності. Вони вітають демократичний спосіб в який український народ
заявив про своє бажання того, щоб його республіка досягла повного суверенітету».
В заяві зазначалось, що в ході трансформації Радянського Союзу, представники
України, Союзу й інших республік мають розв’язувати свої проблеми у мирний, демократичний і впорядкований спосіб. Європейське Співтовариство та його державичлени закликали Україну провадити з Союзом та іншими республіками відкритий
конструктивний діалог, спрямований на забезпечення виконання всіх існуючих міжнародних зобов’язань Радянського Союзу.
Нарешті, в Заяві висловлювалось очікування того, що Україна виконуватиме всі
зобов’язання за Гельсінським підсумковим актом, Паризькою Хартією та іншими
документами НБСЕ, особливо ті, що стосуються захисту національних меншин,
поважатиме і виконуватиме всі міжнародні зобов’язання Радянського Союзу щодо
контролю над озброєнням та ядерного нерозповсюдження, разом з іншими республіками візьме на себе іноземні борги Союзу РСР.
Із змісту Заяви випливало, що ЄС виходив із презумпції існування Радянського
Союзу і України як окремих держав, але у питанні її офіційного визнання займав вичікувальну позицію.
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На аналогічній позиції стояли і Сполучені Штати, хоч американський президент Дж. Буш 30 листопада 1991 р. у телефонній розмові неофіційно попередив
М. Горбачова, що США будуть вимушені визнати Україну, оскільки є всі ознаки, що
«завтра переважна більшість проголосує на підтримку незалежності». «Якщо референдум принесе очікувані результати, – говорив Дж. Буш – єдине питання полягає в
тому, коли й яким чином ми й інші країни визнаємо Україну».
Незважаючи на невизначеність позиції ЄС та США щодо моменту визнання
України, процес тривав. До середини третьої декади грудня її визнали окрім Польщі
і Канади ще 13 держав – Угорщина (3.12.1991), Литва, Латвія, Росія (4.12.1991),
Болгарія (5.12.1991), Естонія (6.12.1991), Чехословаччина (8.12.1991), Швеція, Ізраїль
(19.12.1991), Швейцарія, Казахстан (21.12.1991). Між тим, в цей період сталось кілька
важливих подій, які суттєвим чином вплинули на перебіг процесу визнання України.
Серед них знаковою було підписання в Мінську 8 грудня 1991 р. Україною, Росією,
Білорусією Угоди про створення Співдружності Незалежних Держав, в якій констатувалось, що «Союз РСР як суб’єкт міжнародного права і геополітична реальність
припиняє своє існування».
Згодом на саміті СНД, який відбувся 21 грудня 1991 р. в Алма-Аті, сторонами
Угоди стало ще 8 держав – Азербайджан, Вірменія, Молдова, Казахстан, Киргизстан,
Таджикістан, Туркменістан, Узбекистан.
25 грудня 1991 р. М. Горбачов склав із себе повноваження Президента СРСР, підписавши відповідний Указ.
Союз РСР припинив своє існування і фактично, і юридично.
У період між ухваленням Акта проголошення незалежності і формальним припиненням існування Союзу РСР Україна однозначно і неодноразово підтверджувала
сформульований ще у декларації про державний суверенітет намір стати без’ядерною
державою.
Реагуючи на ці події Європейська Рада скликана в Брюсселі на рівні міністрів закордонних справ держав-членів ЕС, 16 грудня 1991 р. ухвалила Заяву під назвою «Директиви
щодо визнання нових держав у Східній Європі та у Радянському Союзі». В цьому документі визначалась спільна позиція ЄС і держав-членів щодо процесу і критеріїв визнання
зазначених нових держав без посилань на якісь конкретні держави.
23 грудня 1991 р., Європейська Рада, посилаючись на ухвалені в Алма-Аті рішення,
оприлюднила Заяву «Про майбутній статус Росії та інших колишніх республік», в якій
говорилось, що Європейське співтовариство та держави-члени беруть до уваги те, що
міжнародні права і обов’язки колишнього СРСР, включно з правами і обов’язками за
Статутом ООН, здійснюватимуться Росією (насправді в одному з Алма-Атинських рішень йшлось про продовження здійснення Росією лише прав і обов’язків за Статутом
ООН насамперед прав членства у Раді Безпеки ООН) і «готові визнати інші республіки, які складають Співдружність, як тільки вони одержать запевнення від цих респуб
лік про їхню готовність виконати вимоги «Директив щодо визнання нових держав у
Східній Європі та у Радянському Союзі», ухвалених міністрами 16 грудня 1991 р.».
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Звичайно, згадані події вплинули і на позицію Сполучених Штатів, але вони
пов’язали офіційне визнання України з моментом відставки М. Горбачова з посади
Президента СРСР. Як згадує Дж. Буш, після того, як вранці 25 грудня 1991 р. йому
зателефонував М. Горбачов і поінформував про свою відставку, президент США у
зверненні до американського народу повідомив про визнання Сполученими Штатами
незалежності України і готовності до негайного встановлення з нею дипломатичних
відносин.
Після визнання України Сполученими Штатами її офіційно визнали такі впливові європейські держави як Німеччина (26.12.1991), Франція (27.12.1991), Італія
(28.12.1991), Великобританія (31.12.1991). До кінця грудня Україну також визнали
Китай, Японія, Бразилія, Мексика, Перу, Індонезія, Іран, Австралія, Таїланд, Алжир,
Туніс, Йорданія, КНДР, Південна Корея, В’єтнам, Бангладеш, Данія, Фінляндія.
Отже в останній тиждень 1991 р. стався кількісний, а головне, якісний прорив у
визнанні України міжнародною спільнотою. Її державну незалежність визнали всі
держави – члени «великої сімки», провідні члени НАТО та ЄС, найбільші країни Азії
та Південної Америки, основні країни розселення української діаспори.
Бурхлива динаміка визнання України зберігалась і на початку 1992 р. На кінець
січня 1992 р. Україну визнало більше 90 держав. На кінець року число держав, що
визнали Україну, зросло до 132 держав. Причому із 106 з них було домовлено про
встановлення дипломатичних відносин.

20 жовтня 2011 року.
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Лесь ТАНЮК,

народний депутат України І скликання ВР,
Член Президії Верховної Ради України

хроніка одного тижня,
або
В обороні українського чину
Не вірмо пустим балачкам про те, що незалежність звалилась нам щасливою
манною з неба внаслідок сприятливого збігу історичних обставин. Кожен клаптик,
кожен подих української свободи завойовувався кров’ю тисяч і мільйонів, за кожним
проблиском волі – рубці й криваві рани на тілі нації, яку довгі роки було нищено й
нівечено, але якої в абсолюті ніколи нікому не вдалося приборкати.
Гортаю свої щоденники переламного 1991-го року – і перед очима зринають не
миродайні замальовки злагоди й спокою, а звихрені пейзажі з поля бою – суперечки й
мітинги, міліцейські атаки, заколоти й шалений спротив тому дев’ятому валові, який
накотив на очамрілу радянську імперію. Стара влада й компартія з більшовицькою
рішучістю не цурались будь-яких методів упокорення інакомислячих, і все могло б
набути набагато кривавішого характеру, якби не вроджена шляхетність українського духу, якби не предковічний наш потяг до порозуміння. Принагідно зауважу, що
даремно дехто сприймає міфологемне «згинуть наші воріженьки, як роса на сонці»
за покірну звичку ждати з моря погоди: були в нас і ножі, та ще й свячені, гриміли
козацькі гармати, тупилися об ворожі голови шаблі, а юнаки в криївках жертовно
підривали себе гранатами, аби не здатися на наругу окупантові. Так, було всього, – у
глибинній пам’яті українського народу «наша слава не вмирає, не вмирає воля, і неситий не виоре на дні моря поле». Отож наш славень – про інше – про справедливість
Вищого порядку на Землі, про неминучість розплати й загибелі ворогів України, минулих, сьогоднішніх і майбутніх – бо явлення Незалежної України на мапі людства –
неминуче, записане на скрижалях Божої Історії, і жодна диявольська сила його вже
звідти не зітре...
Гортаю щоденники: перепуджені загальною ейфорією й повержені, здавалося
б, у порох, вороги української незалежності вилізають з окопів, але не з піднятими
руками: в кожній руці – граната. 30 грудня 1990 року в Старому Угриніві підірвано пам’ятник Степану Бандері. А через півроку, 10 липня 1991 року, – після того,
як ми на Верховній Раді відклали розгляд проекту договору про Союз Суверенних
Республік, бо він не відповідав Декларації про державний суверенітет України, –
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відновлений пам’ятник підірвали знову. І щоб ніхто не сумнівавсь у спрямованості
акції, підірвали того ж дня і пам’ятник Євгенові Коновальцю. Провокація не вдалася – ми відповіли на цей політичний вандалізм не пошуком злочинців – почерк був
надто відомий, – а врочистим вседержавним відкриттям у Батурині пам’ятної плити
гетьманові Івану Мазепі...
Проте це були тільки зовнішні знаки протистояння – на глибині українського політичного вулкану кипіла розжарена лава воістину невгасимих пристрастей. А тут ще
й підготовка до виборів українського Президента – з’їзди, мітинги; вибухи ентузіазму й лазарет політичних амбіцій. Київ сколихнув приїзд Джорджа Буша, а 5 серпня
М. Горбачов, як президент СРСР, заявив, що текст і терміни підписання Союзного договору окремими республіками узгоджено. Для одних це стало знаком катастрофічної кризи старої більшовицької ідеології, втратою остаточних надій на реставрацію
Бурбонів; для інших – неминучою загрозою нового імперського ярма, з модернізованим налигачем, «перебудовчим»; у повітрі запахло не лише порохом, а й сіркою…
І диявол таки зважився обернути все на своє копито!.. Глупої ночі перед
Преображенням Господнім зійшлися чорти на своєму Олімпі пролетарської мудрості
й постановили: краще кров і війна, ніж повержений Сатана. 19 серпня 1991 року
о 6-ій ранку в країні було оголошено надзвичайний стан. Владу перебрав на себе
неконституційний ГКЧП (не перекладатиму цієї абревіатури українською з цілком
зрозумілих причин. Законно обраного президента СРСР Михайла Горбачова усунуто
з посади й ув’язнено у Форосі – на території України, що дало підстави підозрювати
і її владоможців в участі у перевороті).
Та це вже я цитую початок своєї передмови до книги «Хроніка опору. Документи,
інші офіційні матеріали, свідчення преси про спробу державного перевороту, вчинену так званим ГКЧП» (Київ: «Дніпро», 1991), яку я видав по гарячих слідах розгрому
заколотників, де було зібрано понад 500 документів, які доволі повно відтворюють як
загальну картину, так і її численні «місцеві прояви».
Продовжу те своє переднє слово:
«О 9-й ранку ультиматум було пред’явлено Голові Верховної Ради України Л. Кравчуку.
Генерали Варенніков, Чічеватов та перший секретар ЦК КПУ Гуренко заявили, що, в разі
«неспокою і незлагоди», – акцій протесту, страйку, непідтримки рішень ГКЧП, – війська,
які перебувають у бойовій готовності, вийдуть на площі міст. Треба вжити всіх заходів,
щоб «не спровокувати кривавих сутичок». Отже, що б там не трапилось, яка б влада не
прийшла, головне – спокій, спокій і ще раз спокій... Ну і, звичайно, треба зібрати без
втрат урожай і вчасно віддати зерно державі... Безумовно, тепер уже до скону соціалістичній. Навіть якщо б цей «спокій» довелося захищати танками.
Об 11-й ранку Л. Кравчук запросив до себе керівників політичних партій (крім
комуністичної), громадських рухів та об’єднань. На розмові були В. Гриньов
(Партія Демократичного Відродження України), І. Драч (Рух), Л. Лук’яненко (УРП),
О. Ємець та В. Філенко (ПДВУ), Ю. Бадзьо (Демократична Партія України), Л. Танюк
(Український «Меморіал» ім. В. Стуса), Л. Скорик (від фракції безпартійних Народної
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Ради) та ін. Вони заявили про своє ставлення до хунти і вислухали попередню інформацію Л. Кравчука, який наполягав на «зваженій позиції» та непровокуванні заколот
ників до активних дій. Те, що діється у Москві, сказав Л. Кравчук, не має до України
безпосереднього стосунку, у нас військовий стан не оголошено, і треба зробити все,
щоб на Україні не пролилась кров. Найменший вияв непослуху чи громадського протесту з боку студентів, страйкарів, політичних партій – і військові оголосять надзвичайний стан. На цьому розмова скінчилася.
Але вже за годину після цієї зустрічі (а деінде і раніше) почалося створення депутатських штаб-квартир – у Києві, Львові, Тернополі, Донецьку, Івано-Франківську,
в демократичних комісіях Верховної Ради (О. Ємець, Д. Павличко), у готелі «Київ»
(Чорновіл, Танюк). Уже з 8-ї години ранку активно діяла штаб-квартира Руху, служби
якого відразу ж налагодили зв’язки з Москвою, Прибалтикою, зарубіжжям, іноземними кореспондентами. О 10-й ранку Львівська облрада прийняла першу на Україні
постанову про невизнання ГКЧП.
У Києві на зустрічі керівників демократичних сил І. Драч оголосив, що координацію опору і владну функцію у цій надзвичайно критичній ситуації бере на себе Президія
Народної Ради (І. Юхновський, В. Філенко, О. Ємець, Д. Павличко, Л. Лук’яненко).
Відповідальність за інформаційну службу було покладено на Л. Танюка. На цій же
зустрічі учасники виробили оперативну стратегію опору.
Вже на першу годину дня Київ вкрився листівками, заявами, закликами до громадянської непокори. Було вирішено розпочати безстроковий політичний страйк.
Демократи України заявили про свою солідарність з демократами Росії і підтвердили
готовність до масового й тривалого опору хунті. В області та райони України полетіли факси, листи й телеграми з роз’ясненням становища, з вказівками саботажу акцій
хунти, з вимогою скликання Надзвичайної сесії Верховної Ради України. Рух, партії
та Народна Рада закликали до активної діяльності численну армію журналістів, працівників радіо і телебачення.
Події, що почалися в Криму та Москві, сколихнули всю Україну. Все, що тут дія
лось, ставало відомим у Москві, Ленінграді – через повідомлення радіо «Свобода» та
по інших комунікаційних каналах.
Подаємо в хронологічному порядку документи опору хунті, повідомлення з місць, зая
ви політичних партій та інші матеріали, пов’язані з цими трьома днями, наслідком яких
став повний і абсолютний крах тоталітарного режиму і розпуск комуністичної партії.
Звичайно, подане тут не може претендувати на відтворення всієї повноти картини, – далеко не все вдалося зафіксувати, особливо те, що стосується найвіддаленіших
районів. Але основні контури боротьби з диктатурою друковані документи окреслюють чітко.
Документи подані так, як вони були видрукувані на той час, без будь-яких пізніших правок.
Щодня з’являються нові дані про ті чи інші обставини заколоту. В наступних
випусках ми продовжимо публікацію нових матеріалів. Сподіваємось, читачі допо72
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можуть Народній Раді назвати поіменно кожного з тих, хто брав участь у цій боротьбі, – по цей і по той бік барикад.
Слава Україні!»
Зі щоденника за 19 серпня:
«Я спитав Леоніда Макаровича, чому він, вища посадова особа держави, не дав наказу арештувати заколотників – після того, як вони, по суті, переступили Закон?
Кравчук був блідий, та намагався говорити спокійно.
– Арештувати? – перепитав він. – Чим? Оцим одним револьвером, з якого можна хіба що застрелитись? Це вони могли б мене арештувати. Та й хто знав, хто
там за ними в приймальні і які вони мають повноваження. Тут гарячою головою
не візьмеш. Прийшли парламентери. Їхня мета була – продиктувати умови. Наша
мета – не допустити жодних провокацій, через які могла б пролитися кров. Нам
потрібна інформація. З усіх сторін. Тому прошу всіх дотримуватися спокою. Наша
позиція – нейтралітет, нейтралітет і ще раз нейтралітет. Ми – окрема суверенна
республіка, й спровокувати себе на таке ж, як у них у Москві, не дамо.
І, зваживши на нашу загальну мовчазну незгоду, додав:
– Тимчасовий нейтралітет. Доки не матимемо ширшої інформації. У мене все.
Ми пішли дуже стривожені.»
З хроніки:

Харків
Звістка про державний заколот у керівництві КПСС та владних структур вивела на вулиці тисячі
харків’ян. Робочий день перетворився на тривалий мітинг, за яким пильно стежив негайно стягнутий
ОМОН та наряди міліції. Перевагою мітингу було те, що виступали не активісти організацій, а люди з
площі, пересічні громадяни, чого Харків давно не пам’ятає. Переважний настрій – протестний. Резолюція
мітингу о 17.00 – «Бойкот комуністичній хунті!», «Заколотників – до суду!».
Івано-Франківськ
Створено Координаційну Раду демблоку Прикарпаття, на голову якої обрано голову Крайової організації НРУ п. Івана Шовкового. О 18.00 у центрі міста відбувається віче, на якому виступили народні
депутати ВР та області Зиновій Дума, Богдан Ребрик, Богдан Борович, Іван Шовковий та голова СНУМу
Віталій Цапович. Переворот схарактеризовано як антиконституційний, комітет ГКЧП потрактовано як
військову хунту. Зачитано звернення до краян і окремо – до військових.
Галичина й Волинь
Десятки повідомлень про зливу стихійних мітингів у Львові, Тернополі, Луцьку та по районних містах. Приймаються заяви про осуд і непокору ГКЧП. Лунають заклики до підготовки збройного опору. У
готовність приведено міліцію та війська, які ще не визначились, як їм діяти. Телеграми й звернення до
Верховної Ради України й персонально до Л. Кравчука.

Зі щоденника за 19 серпня:
«За годину мені в номер зателефонували:
– Товарищ Танюк? Я по поручению товарища Чечеватова. Мы хотели бы встретиться сегодня часа в три в Доме офицеров – с товарищами из Народной Рады, из
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Руха и других партий... ну, из оппозиции. Для стратегической беседы. Обменяться,
так сказать, мнениями.
– Не знаю… у нас поки що такого плану не було. Чому саме я?
– Да нет, – тон у офіцера був якнайдоброзичливіший. – Вы же отвечаете за
прессу и информацию.
Вони вже й це знали. Оперативно!
– Мы уже звонили Павлычко и Филенко. Надо непременно собрать всех вместе…
Без этого никак не получится.
Авжеж. Було очевидно, як двічі два – нас хочуть зібрати докупи й арештувати.
Але арешти могли плануватися й вибіркові, поодинці…».
У мене, чи не в єдиного тоді, в номері готелю був факс. З московського
«Меморіалу» мені перед тим передали текст, підписаний комендантом Москви
генерал-полковником Калініним:
«Распоряжение коменданта г. Москвы об административном аресте. В соответствии со ст. 9 закона Советских Социалистических Республик «О правовом режиме
чрезвычайного положения» санкционирую административный арест гражданина….
Сроком на тридцать суток. 18 августа 1991 года».
Очевидно, щось такого чинне вже й в Україні. По всіх наших каналах пішли попередження про неодмінність заходів безпеки. А з Чорноволом і Ємцем ми домовились,
що будемо тягнути час… Хоч поговорити напряму з Чічеватовим, вважали Драч і
Павличко, бажано. З усього, що про нього кажуть, виходило – солдафон, однак брати
на себе відповідальність боїться...
Стурбований полковник передзвонив мені ще раз, і був тепер настирливіший.
Я почав йому пояснювати, що справу слід відкласти на завтра, заперечень нема,
зустрітись треба, але всі живуть у різних місцях, потрібен автобус, одне слово – телефонуйте мені завтра вранці... Словом, поморочив трохи голову».
Наступного дня ситуація повторилась; був від них і автобус – та не було нас.
З Хроніки:

Київ
Проректор КПІ відмовив Секретаріатові Руху в оренді зали на 31 серпня – 1 вересня для сесії
Великої Ради РУХу, на якій заплановане висунення кандидатів у президенти України, мотивуючи це тим,
що РУХ рішенням ГКЧП заборонено. (Л. Т. – 22.08 він відмовить у цьому рухові вдруге, посилаючись на
те, що в неділю приміщення інституту закривається).
Прилуки Чернігівської області
Голова райвиконкому Кузьменко заявив на загальноміській нараді: «Гласность и болтовня закончились. В Прилуки возвращается советская власть».
Дзвінок з «Комсомольской правды»:
С 10 утра наше помещение заблокировано. На БТР – пулеметы. Выход газеты запрещен. Около парламента возводятся баррикады из камней и металлических прутьев. Вышел третий Указ Б. Ельцина, в котором
он обвинил восьмерку заговорщиков в нарушении Конституции СССР и Уголовного кодекса РСФСР.
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Умань Черкаської області
Начальник УВС міста підполковник Довгань, його заступник підполковник Ліпінов та прокурор міста
Брий підтримали і ГКЧП, особисто брали участь у розгоні демонстрантів, посилаючись на розпорядження ГКЧП. Арештовано двох членів Руху та одного члена ДемПУ.

Зі щоденника за 20 серпня:
«Одержав дані про виготовлення 250 тисяч наручників з високоякісного металу.
Тобто готувались добротно, заздалегідь, по-господарському. Мабуть, замовлено й
колючий дріт – у необмеженій кількості?
Чи не з України – залізо? Щось забагато «ентузіастів» раптом повискакувало з
усіх щілин, повідсихали б їм руки й ноги!».
З Хроніки:

Артемівськ Донецької області
Народний депутат України Марченко І. Д. на зустрічі з виборцями заявив, що ГКЧП треба підтримувати й повністю виконувати його розпорядження.
Сімферополь
Голова ВР Криму Микола Багров заявив у виступі на телебаченні, що більшість кримчан підтримує
заходи ГКЧП як рятівні для СРСР.
До Рескому надійшла шифровка з ЦК КПУ, в якій дано вказівку виконувати і розповсюджувати всі
розпорядження й заяви ГКЧП. Завідувач ідеологічного відділу рескому посадив усіх друкарок за розмноження документів ГКЧП, а перший секретар рескому Леонід Грач послав працівників апарату у міськкоми й райкоми Криму для інструктажу партійців про підтримку ГКЧП.
Київ
Відключено мовлення «Радіо-Київ» на закордон, повідомив його директор Василь Юричко.

Наша зустріч з генералом таки відбулась. Але вже після того, як люди побачили
на телеекрані тремтячі руки Янаєва.
З Хроніки:

20 серпня.
За повідомленням від 01 год. 00 хв., уряд Іраку на чолі з Саддамом Хусейном схвалив дії комітету Янаєва.
Натомість тривогу з приводу ситуації в СРСР висловили США, Англія, Франція, Італія та Німеччина.

З Хусейном зрозуміло, яке їхало – таке й здибало. Хусейна по багатьох роках за
його подвиги стратили. З «нашими» заколотниками обійшлися легше. Пуго та Язов
віддали перевагу самогубству – перед безчестям... Шанувальники ж заколотників,
скажімо, з нашого парламенту, через тиждень «покаялись», «засудили» заколот і навіть проголосували з нами за заборону КПУ–КПРС...
З Хроніки:

Мукачеве Закарпатської області
Начальник КДБ депутат райради Ольвич підтримав ГКЧП та погрожував рухівцям арештами у випадку проведення акцій протесту проти ГКЧП.
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Мелітополь
Начальник міського КДБ народний депутат України Сичов заявив про свою підтримку ГКЧП «по всіх
пунктах».

Але вернімось у Будинок офіцерів.
Зустріч почалась круто, генерал зажадав – категорично! – не фотографувати,
інакше він і пари з вуст не випустить. Юхновский стримував гарячих, Драч запевнив – розмова не для публікації; Юхновський, Драч і Павличко взяли вогонь на себе,
дипломатично улагіднюючи конфліктність, тобто розмиваючи загрозу, але не визнаючи при цьому гекачепістів за владу. Кендзьор удав, що слухняно вимкнув телекамеру, – та вогник на ній світився...
Генерал почав навальною атакою, але вона захлинулась, наші відповіді й запитання направду заскочили його зненацька, то був явно не його плацдарм…і зустріч пе
рейшла в площину майже батьківського умовляння на кшталт: «Товарищи офицеры!
Рядовых я тут не вижу. Одни депутаты – вы же руководите республикой! Я вас не
понимаю! Мы же все – братья, у нас одна матушка – Рассея!»
Й від того, що навіть «матушка» жалібно звучало в нього як «матошка», а коротко
стрижений чубчик, ніби від страху, стирчав дибки, старого служаку було по-людськи
жаль. Особливо, коли Павличко спитав генерала, чи підтримає той створення української армії в незалежній Україні, не за кремлівськими лекалами? Генерал аж руками
сплеснув:
– Не понимаю! Пусть меня хоть кто-нибудь вразумит! Ну есть Франция, а есть
в ней Прованс! Зачем, кроме французской, нужна еще какая-то отдельная – провансальская армия?»
З Хроніки:

Дніпропетровськ
Обласна рада ухвалила Розпорядження число 54-p про створення штабу на підтримку ГКЧП. До
його складу ввійшли: Н. К. Задоя – голова облради й голова штабу; С. А. Стежко – перший заступник голови облвиконкому; А. Т. Столбченко, заст. голови облвиконкому; А. А. Білик – начальник УВС
області; В. В. Богатир – заступник голови облради; В. П. Брязкало – заступник голови облвиконкому;
Н. Ф. Ванжа – начальник УВС на транспорті; Г. Т. Воронов – прокурор області; П. П. Гладкий – голов
лікар облсанепідстанції; С. B. Кровоцбський – заступник голови облвиконкому; І. С. Козак – нач. штабу
цивільної оборони області; В. І. Ключніков – член військової ради армії; Логінов Є. М. – керуючий справами облвиконкому; А. А. Мироненко – заступник голови облвиконкому; Музальова Р. П. – заступник
голови облвиконкому, В. Г. Радецький – командуючий армією, генерал-майор; військовий комісар області С. Г. Скачко; В. Н. Слободенюк – начальник управління КДБ УРСР по Дніпропетровський області;
Н. Г. Сухой – перший заступник голови ради агропрому області; В. М. Ткаченко – голова міжгалузевої
ради профспілок. Рішення підписав голова облради Микола Задоя.
Тимчасом в облраді опісля перевороту були негайно зняті всі портрети Михайла Горбачова.
Криворізький міськком та Криничанський райком КПУ схвалили дії ГКЧП. Сотні комуністів терміново погасили заборгованість по партвнесках.
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Кіровоград
Сесія міськради підтримала пропозицію Демблоку кваліфікувати події в Москві як конституційний
переворот, але підтримала рішення Президії ВР України.
Крим
На засіданні президії ВП Криму лише два депутати виступили проти, решта підтримала ГКЧП.
Командувач Чорноморським флотом Хронопуло командував 17-ма військовими кораблями, які забезпечували арешт М. Горбачова у Форосі.
Хронопуло звернувся у «Кримській правді» до складу флоту з наказом підтримати ГКЧП й виконувати його розпорядження.

Показово: пресу на радянський лад пускати не хотіли, категорично. Коли ми здій
малися сходами на другий поверх Будинку офіцерів, шлях нам перепинили похмурі
хлопці з автоматами, і молоденький лейтенантик жваво відрапортував:
– Депутаты – да! По удостоверениям! Но – никакой прессы! Категорически!
Никаких камер! Запрещено!
Та ми вже не мали наміру коритися їхнім артикулам. Я владно спинив жестом
автоматників і запитав бравого лейтенанта:
– Ви – хто?
Мій зверхній начальницький тон заскочив його зненацька, і він не знайшов нічого
кращого, ніж демонстративно відрізати мені – око в око:
– Я – никто! Но у меня распоряжение – корреспондентов не пускать!
– Ось бачите, – відчеканив я. – Ви – ніхто! А я – Лесь Танюк, член Президії
Верховної Ради і голова Комітету з питань культури, який іменем Закону запросив
пресу на цю зустріч! Питання є?
І вже майже по-уставному скомандував автоматникам:
– Атставіть! Преса – вперед! Ми за вами!
Журналісти зі своєю технікою рвонулися вгору. Посвідчень уже ніхто ні в кого
не питав.
З хроніки:

Київ, 21 серпня
Про дислокацію військових частин навколо столиці.
Кіровоградська бригада 200 чоловік прибула з Баку.
Кременчуцька десантно-штурмова бригада 1000 чоловік рухається по Житомирському шосе 230 км
від Києва.
Піхотний полк 72-ої дивізії – 1500 чоловік (Білоцерківський), половина – солдати з Середньої Азії –
на Одеському шосе.
Київ, 22 серпня
2-3 тис. чоловік, оголошено тридцятихвилинну готовність.
Танкова Деснянська дивізія 10000 чоловік (готовність протягом години), половина складу службовців – з Середньої Азії.
Київ, 22 серпня
Група народних депутатів України – членів Президії Верховної Ради від опозиції, членів Народної
Ради та керівництво Руху мали зустріч із командуванням Київського військового округу. Метою її було
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з’ясування ситуації, що склалась у столиці України під час військово-компартійного перевороту. Однак опозиції і військовим не вдалося порозумітися. Командувач Київського військового округу генерал-полковник
Чічеватов переконував народних депутатів України, що керівництво округу не вжило жодних заходів для
підтримки заколотників. Перебування військових частин на околицях Києва він пояснював навчаннями, а
прибуття до одного з київських летовищ кількох десятків військових літаків пояснити взагалі не зміг.

Між тим ситуація була критична. Протестні радіо й телебачення перебували під
забороною, у гекачепістській пресі «народ» висловлював заколотникам масовий
«одобрямс» – у мене в «Хроніці опору» зібрано їх багато...
Та були вже звернення й укази Єльцина, були танки й убиті в Москві, були заяви
Собчака, Лужкова, правозахисних організацій, міжнародна реакція…
З Хроніки:

Полтава
Начальник Полтавського вищого військового командного училища зв’язку імені Москаленка, народний депутат України Кипарис Ф. С. у газеті «Комсомолець Полтавщини» (№ 99) висловив свою підтримку ГКЧП; схвалив розпорядження ГКЧП голова обласної ради ветеранів війни та праці, народний
депутат СРСР В. С. Образ. Прокурор міста Андрієнко виступив по міському радіо з закликом виконувати
постанови ГКЧП. Заступник голови обласної Ради Ждан М. М. направив головам міських та районних
Рад народних депутатів, відділам та управлінням облвиконкому документи ГКЧП для керівництва і практичного виконання. 20 серпня були вимкнені телефони в активістів Руху та УРП. Направлені повістки в
міліцію керівникам крайового та міського Руху.
Чернігів
Відбулась зустріч голови облради, члена бюро обкому КПУ Олександра Лисенка з керівниками
крайових організацій Руху, УРП, «Меморіалу» імені Стуса, «Просвіти», ПДВУ та ДемПУ. Лисенко заявив,
що Рада виконуватиме розпорядження Надзвичайного комітету і постанов Верховної Ради. Лисенко повідомив, що дав вказівку контролювати розмножувальну техніку. Всім районним газетам дано вказівку
друкувати відгуки трудящих області на підтримку ГКЧП. Є дані про репресії.
Ужгород
Перекрито кордон для приватних поїздок. Випускають лише за офіційними дзвінками й розпоряд
женням.

На екстреному засіданні «Меморіалу» імені Василя Стуса ми прийняли наступну
заяву:
«19.08.1991 p., 21.00.
Українське товариство «Меморіал» ім. Василя Стуса, проводячи у квітні цього року свій 2-й з’їзд, відзначило чіткий курс на роботу з відновлення історичної
пам’яті українського народу, з повернення нашому людові його родової свідомості,
з відтворення й відродження широких демократичних традицій у новому розвитку
України як незалежної держави.
Насильницьке скинення Президента СРСР, намагання позбавити народи навіть
тих неповних свобод, які надала їм політика Михайла Горбачова, заборона діяльності
громадських організацій і введення військового стану показують усьому світові ан78
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тидемократичний, антиконституційний характер цього путчу, який Президент Росії
Борис Єльцин влучно схарактеризував як захоплення влади групкою авантюристів.
Українське товариство «Меморіал» ім. Василя Стуса категорично протестує проти дій так званого «Державного Комітету з надзвичайного стану в СРСР», вважаючи
захоплення ним державної влади в СРСР незаконним, і всі укази, поширювані цим
«комітетом», такими, що не підлягають виконанню.
В Україні діє обраний законним шляхом уряд, немає ніяких підстав для будьякої «допомоги» з підтримання порядку. Громадяни України висловились за контакти і зв’язки з Росією й іншими державами, що входили в СРСР, але про входження
України в СРСР на старих підставах більшість громадян України висловилась негативно.
Отже, суверенна Україна не повинна визнавати незаконного керівництва, що силою дісталось сьогодні влади.
Українське товариство «Меморіал» обстоює незалежність України, право народу
України самому вирішувати свою долю і категорично протестує проти намагання
путчистів насадити по всьому СРСР і, зокрема, в Україні братовбивчу війну, репресивні, антидемократичні закони, підкоривши все вигоді злочинної КПРС і Військовопромислового комплексу, які фактично представляють путчисти.
Члени Українського товариства «Меморіал» і надалі послідовно провадитимуть
лінію на повернення українському народові його історичної свідомості, на підтримку
і впровадження демократичного укладу життя в Україні і рішучу відсіч усякому антидемократичному, тоталітарному, шовіністичному режимові. Україна йтиме шляхом
демократії і суверенності, аби стати в ряд із розвинутими країнами Європи, до яких
вона повинна належати за своєю правдивою історією і географічним положенням.
Слава Україні!
(Лесь Танюк – Голова «Меморіалу», Юрій Покальчук – член Ради «Меморіалу»)
З хроніки:

Одеса, 21 серпня
Перший секретар обкому Компартії Руслан Боделан викликав до себе головного редактора обласної газети «Знамя коммунизма» народного депутата Юлія Мазура і висловив своє різке незадоволення
тим, що газета не надрукувала жодної постанови Комітету з надзвичайного стану.
У Вищому об’єднаному училищі відбулися збори офіцерів Одеського військового округу. Секретар
парткому училища Лагута М. І. висунув пропозицію політвідділу Округу про визнання Державного комітету з надзвичайного стану в СРСР. Але після виступів полковників Григорія Тимка і Андрія Русина, які
засудили дії ГКЧП як антиконституційні, збори офіцерів відмовились визнати Комітет.
Гадяч Полтавської області
Райком КПУ і газета «Галицький вісник» офіційно підтримали ГКЧП.
Миколаїв, 21 серпня
Міська газета «Южная правда» оприлюднила інформацію про нараду представників обкому КПУ,
куди було запрошено представників підприємств. Нарада підтримала ГКЧП, було навіть заявлено, що
треба діяти більш рішучіше. У нараді брали участь перший секретар Миколаївського обкому КПУ, депу79
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тат ВР УРСР Володимир Матвеєв, голова облвиконкому області, депутат ВР УРСР Іван Грицай, депутат
ВР УРСР Башкіров, заступник голови Миколаївського облвиконкому Попович та інші. Мітинги вважати
незаконними й розганяти їх.

Українська реальність вирішувалась не стільки на мітингах, яких було вдосталь
(хоч деякі галасливі «борці проти тоталітаризму» й позалізали в нори, щоб вилізти
з них лише потім, на мітингах тріумфу!), скільки в Народній Раді. У Народній Раді,
яка взяла на себе відповідальність за всю стратегію й тактику спротиву путчистам в
Україні. Народна влада виходила на райони й міста; обласний рівень повсюдно, крім
західних регіонів, був під впливом комуністів.
Але юридично державою керувала Президія Верховної Ради України, наділена
в ті роки правом самостійно приймати (в перервах між сесіями) власні Постанови і
рішення.
Україна напружено стежила за тим, що відбувалось у найвищому органі влади.
За відсутністю стенограм подаю такий документ з «Хроніки опору».
КОМЕНТАР
до трьох засідань Президії Верховної Ради України
На вимогу Народної Ради термінове засідання Президії Л. Кравчук скликав
увечері 19-го серпня. Група членів Президії від КПУ не з’явилась. (Не було також
П. Віцяка, який перебував у відрядженні у Франції, Г. Ходоровського, А. Чепурного,
якому, за його заявою, чинили перешкоди у виїзді до Києва, та ін.; лише на 20 годину
зміг прибути зі Львова І. Юхновський). У зв’язку з відсутністю кворуму Л. Кравчук
запропонував відмінити засідання. Депутати від опозиції О. Ємець, В. Яворівський,
Л. Танюк наполягли на тому, щоб відбулось принаймні попереднє обговорення Заяви,
чернетку якої запропонували депутати Народної Ради. Л. Кравчук запропонував
стенографісткам вийти, після чого відбулась вибухова чотирьохгодинна дискусія.
Спільної мови щодо визнання чи невизнання ГКЧП знайдено не було. Позиція більшості полягала в тому, що «ми ще не все знаємо», «забудьте про вашого Горбачова»
(Л. Кравчук – мені, на якусь мою репліку, роздратовано й доволі люто – Л. Т.), «не
провокуйте на Україні введення надзвичайного стану, головне – не довести народ до
кровопролиття» і т. ін. Виразно прочитувалась також позиція членів КПУ: «Це ж не
в нас – у Москві, у нас надзвичайний стан не введено», «чутки про війська – вигадка». Дехто з більшості навіть покладав провину на Єльцина, який, мовляв, мусив би
підкоритись Комітетові, і тоді не було б кривавих жертв. «Провокаційні дії Єльцина,
заклик до страйку» – все це, на їхню думку, лише ускладнює ситуацію. Намагання
О. Ємця, а потім І. Юхновського дати чітке визначення ГКЧП як організації самочинної, контрреволюційної наштовхувались на опір з боку М. Гришка, О. Коцюби,
Я. Кондратьєва. Виразно читалась тенденція більшості дочекатись, хто переможе
(було зрозуміло, що війська хунта от-от розпочнуть штурм Білого дому), а потім зро80
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бити гарну міну при поганій грі і пристати до переможця. З іншого боку, відполохувала прес-конференція, яку показали по телебаченню: тремтячі руки Янаєва, іронічне
сприйняття хунти журналістами, химерна фраза Янаєва про те, що Горбачев – його
друг, – незабаром одужає і повернеться на своє місце. О. Коцюба заявив: «Важливо
не давати оцінки. Бо на нас це не поширюється». (На завтра цю провокаційну позицію «Правда» припише І. Драчеві та Д. Павличкові: «Лидеры Руха поэты И. Драч
и Д. Павлычко провели пресс-конференцию, на которой заявили: «Мы суверенные,
независимые, и нас случившееся не касается». Автор коментаря був на цій пресконференції і з усією відповідальністю за свої слова заявляє, що це наклеп: обидва
поети активно заявили про свою підтримку Єльцина, російської демократії і закликали до допомоги захисникам Білого Дому.)
Неважко було простежити тенденцію деяких членів КПУ перекласти вагу відповідальності за те чи інше рішення на майбутню сесію Верховної Ради СРСР, на
Комітет Конституційного нагляду і «не поспішати з висновками до остаточного
з’ясування справи».
Активну антипутчистську позицію посів В. Гриньов.
З Хроніки:

Дніпропетровськ
Директор шинного заводу В. Кузнецов видав наказ 489-р на підтримку ГКЧП і про посилення режиму
на заводі.
Командир 49-го гірничорятувального загону В. Фомченко видав наказ про виконання Указу хунти
число І.
Павлоград
Міська рада видала постанову 733 про створення комітету на підтримку ГКЧП. Постанову підписали голова міськради В. М. Романюк, міський прокурор В. А. Пелих, командири в/ч 3277 Луценко Д. І.
та в/ч 73903 Пас Г. Т., начальник обласного КДБ В. Н. Єнін, директори військових заводів Дудко B. C.,
Шкуренко В. М. і Калемба В. А, директор міськторгу Кондратьєва Н. І. та ін.

Остаточного рішення не прийняли, згоди не дійшли. Опозиція почала наполягати
на негайному – завтра, в крайньому разі – у середу – скликанні Надзвичайної сесії. Я
передав членам Президії та Голові Верховної Ради 12 заяв від партій та Руху, серед
них – звернення НРУ до нас, членів Президії, підписане І. Драчем, – такого змісту:
«Усвідомлюючи всю міру небезпеки, що загрожує суверенітету УРСР з боку позаконституційного органу – Державного Комітету з надзвичайного становища й СРСР,
НРУ пропонує Президії Верховної Ради УРСР:
1. Визнати ДКНС незаконним органом, рішення якого не мають юридичної сили
в Україні відповідно до статті 71 Конституції УРСР.
2. Перебрати всю повноту влади на території України конституційно обраним
структурам державної влади УРСР.
3. В разі протидії з боку репресивних сил ДКНС закликати народ України до загального Всеукраїнського страйку».
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Однак Президія ухилилась від обговорення цієї та низки інших заяв. Комуністична
більшість категорично відмовилась назвати переворот переворотом. Засідання перенесли на наступний день.
З хроніки

Хмельницький, 21 серпня
Місцевий Рух засудив спільне рішення директора військового підприємства «Катіон» Скоморохова,
секретаря комуністичного парткому Галкіної і начальника відділу КДБ Одаренка про створення на заводі
комітету надзвичайного стану згідно з указом Державного комітету з надзвичайного стану в СРСР.
Київ, 21 серпня
О 12 годині на майдані Незалежності відбулася панахида по жертвах кривавих подій у Москві в ніч
на 21.08, яку відправив священик УАПЦ.
Південноукраїнськ Миколаївської області, 21 серпня
До помешкання голови обласної організації Української народно-демократичної партії, депутата
міськради Дмитра Збуріна з’явився старший лейтенант міліції Хлєбов. Він доставив Дмитра Збуріна до
начальника міліції міста Фалінова, який повідомив про недопустимість проведення будь-яких політичних
акцій та заявив, що у Південноукраїнську введено надзвичайний стан.

У вівторок вранці 20 серпня ситуація на Президії розвивалась уже активніше.
Ми заслухали доповіді К. Масика (який виходив з того, що «наші провідні юристи
підтвердили чинність Комітету», хоч на прохання О. Ємця назвати цих «юристів» –
відмовився), Є. Марчука та М. Голушка. На пряме запитання В. Яворівського, чиї
розпорядження він виконуватиме, Крючкова чи Кравчука, – в разі необхідності вибирати, – Голова комітету Держбезпеки України відповів, що, безумовно, виконуватиме
розпорядження Верховної Ради, її Президії і Л. Кравчука. З його промови випливало,
що український КДБ у фороській «операції» не задіяний і що про переворот він, як і
всі, дізнався із засобів масової інформації.
З Хроніки:

21 серпня
Член Союзу офіцерів України, активіст правозахисної організації «Щит» майор Олександр
Луганський арештований за наказом командувача Одеського військового округу генерал-полковника
Ігоря Морозова за розповсюдження звернення Союзу офіцерів України до військовослужбовців із закли
ком не стріляти в беззбройних людей. Його дружині не повідомлено, де перебуває її чоловік. Саме
звернення вже надрукувала обласна газета «Знамя коммунизма».
Дії ГКЧП підтримали також народний депутат України Хмельнюк; начальник політвідділу Одеського
об’єднаного вищого військового училища Білоцерковець С. І.

Члени Президії знову не дійшли згоди. Було запропоновано кілька проектів спільної заяви.
Проект І. Юхновського:
«Президія Верховної Ради висловлює свою рішучість у побудові суверенної
України, підтверджує державний суверенітет України як верховенство, самостійність
і неподільність влади Республіки в межах її території.
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Народ України є єдиним джерелом державної влади в Республіці.
Від імені всього народу України може виступати виключно Верховна Рада
Української РСР.
На всій території республіки верховенство мають закони, прийняті Верховною
Радою УРСР.
Президія Верховної Ради УРСР вважає, що перехід республік до незалежності
і утворення між ними політичних, економічних і військових угод має відбуватись
конституційним шляхом.
Перед лицем антиконституційного перевороту, що мав місце в Москві, Президія
Верховної ради закликає народ України до пильності, спокою і витримки.
У разі виникнення спроб захоплення влади в Республіці групами, що діятимуть
супроти державного суверенітету України, Президія Верховної Ради закликає народ
України до громадянської непокори наказам цих груп і до спротиву поширенню їхнього впливу й закріплення».
З Хроніки:

Чернігів, 21 серпня
Обком КПУ розіслав районним комітетам телефонограми, в яких говориться про необхідність установити цілодобове чергування в приміщеннях партійних органів, комуністам іти на підприємства й організації, роз’яснювати постанови ГКЧП, проводити агітацію за їх виконання.
Перший секретар Чернігівського обкому КПУ Петро Шаповал 20 серпня виступив на нараді керівників радянських, господарських і партійних органів, де закликав підтримати ГКЧП.
Голова обласної Ради О. Лисенко, його заступник Ковальов визнали і підтримали ГКЧП. Також визнали і підтримали всі розпорядження ГКЧП начальник відділу внутрішніх справ Свинарьов, підполковники
міліції Фалько та Полівко, голова міськвиконкому Мельничук, перший секретар міськкому КПУ Леонов.
Вінниця, 21 серпня
За наказом голови обласної ради Миколи Дідика у відповідності до рішення ГКЧП уже другий день
не виходить незалежна газета «Резонанс». Закрито і місцеве телебачення.

У проекті А. Матвієнка та О. Ємця говорилося про забезпечення верховенства
Конституції та законів республіки на території України, про те, що Президія Верховної
Ради визнає утворені лише конституційним шляхом органи державної влади інших
республік і їхнє невід’ємне право на захист свого суверенітету.
З Хроніки:

Київ, 22 серпня
Народний Рух України та робоча група, створена рішенням Президії Верховної Ради, збирають
відомості про посадових осіб, які підтримали антиконституційний режим так званого ГКЧП. Комісія, до
якої входять по троє від представників більшості та демократичної меншості парламенту, готує проект
постанови з цього приводу, яка має бути прийнята позачерговою сесією ВР України.
Львів, 22 серпня
Обласна Рада народних депутатів засудила колабораціоністські дії обласного комітету Компартії під
час державного перевороту в СРСР і прийняла рішення про конфіскацію майна Компартії у Львівській
області і передачу його у муніципальну власність.
83

V. О Ч И М А УЧ АСН И КІВ

Київ, 22 серпня
Відбулася прес-конференція Голови Верховної Ради України Леоніда Кравчука. На неї були допущені лише іноземні журналісти, яких в Україні 12 осіб. Леонід Кравчук заявив, що він із самого початку
засуджував організаторів військового перевороту, що він мав по кілька розмов на день із Єльциним, а
також, що він розмовляв із Горбачовим і той подякував йому за позицію України. На питання, чому так
пізно був виданий документ, який висловлює ставлення до відомих подій, Голова ВР відповів, що він не
Президент, тому указів видавати не може. Він також відзначив, що не вірить у причетність Горбачова
до змови.
Київ, 22 серпня.
Відбулася прес-конференція Голови Верховної Ради України Леоніда Кравчука. На неї були допущені лише іноземні журналісти, яких в Україні 12 осіб. Леонід Кравчук заявив, що він із самого початку
засуджував організаторів військового перевороту, що він мав по кілька розмов на день із Єльциним, а
також, що він розмовляв із Горбачовим і той подякував йому за позицію України. На питання, чому так
пізно був виданий документ, який висловлює ставлення до відомих подій, Голова ВР відповів, що він не
Президент, тому указів видавати не може. Він також відзначив, що не вірить у причетність Горбачова
до змови.

У варіанті, запропонованому більшістю, було сказано, що «з прийняттям Заяви
Радянського керівництва та постановами Державного Комітету з Надзвичайного стану в СРСР надзвичайний стан на території УРСР не запроваджується», а отже, на
Україні діють закони й Конституція СРСР; хоч і було зазначено, що «будь-які спроби
або дії усунути чи підмінити їх неконституційним шляхом ми відкидаємо». Не було
тільки зрозумілим, які саме спроби маються на увазі, – ті, що вже усунули державну
законну владу, чи дії майбутніх страйкарів України, т. зв. «деструктивних сил», яким
заманулося б усунути «законний» ГКЧП…
Наше різке заперечення викликало й формулювання «радянське керівництво».
Ми заявили, що не визнаємо путчистів «радянським керівництвом». Тоді комуністи запропонували: «...Заяви, підписаної Г. Янаєвим, В. Павловим, О. Баклановим
18 серпня 1991 р.»
Л. Кравчук підкреслив, що дії віце-президента відміняють нашу конституцію,
через що завтра після прийняття такої дефініції постане питання про відмову від
Декларації про суверенітет, а отже, – про розпуск Верховної Ради. Це трохи остудило
гарячі голови запальних представників комуністичної більшості.
І. Юхновський сформулював: «Стався військовий переворот. Це, може, одна з
найбільших трагедій СРСР. Буде встановлено монополію на владу». І наприкінці свого виступу зробив висновок, що після того, як переворот захлинеться, «врятувати
комуністів буде не можна». Комуністи попросили їх не залякувати.
О. Ємець запропонував проект Указу «Про вдосконалення правового механізму
захисту державного суверенітету України». Ось його текст: «У політичній ситуації,
що склалася в СРСР, з метою вдосконалення правового механізму захисту державного суверенітету України припинити на території УРСР дію ч. 2 і ч. 3 статті Закону
СРСР «Про правовий режим надзвичайного стану». Як відомо, заколотники наді84
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слали всім посадовим особам високого рангу та командуючим військами текст згаданого Закону, намагаючись переконати їх у «законності» введення надзвичайного
стану. Припинення чинності цих параграфів відразу поставило б Україну поза сферою указів заколотників. За цей проект Ємця проголосувало лише 9 членів Президії,
в основному Народна Рада. Отже, його було відкинуто.
З Хроніки:

Миколаїв, 22 серпня
У магазинах міста асортимент товарів лишається і досі широким. Незвичні дефіцитні товари
з’явилися у Миколаєві одразу після введення в СРСР надзвичайного стану.
Запоріжжя, 23 серпня
Весь день на паркані навпроти міської Ради і міськкому Компартії висіли транспаранти з антикомуністичними лозунгами. Як відзначили спостерігачі, міліція не наважилася вдень зняти транспаранти, а
це, на їхню думку, небувалий випадок для Запоріжжя, де правоохоронні органи звикли не церемонитися
з опозицією.

На вечірньому засіданні Президії дискусія спалахнула з новою силою. Відсутні
на ній були лише – І. Плющ, П. Віцяк, Г. Ходоровський. Л. Кравчук зачитав міжнародні відгуки на путч, стало зрозуміло, що світової підтримки хунта не має. Проте й
тепер їм важко було назвати переворот – переворотом, а хунту – хунтою.
У своєму виступі на сесії 24 серпня Л. Кравчук вибірково цитував Заяву «групи
членів Президії», яку «зачитав І. Юхновський» і яку «підтримали народні депутати
Танюк, Ємець, Павличко, Яворівський та інші». При цьому він не сказав, що ми були
авторами цієї заяви і що, крім нас, депутатів від опозиції, ніхто з комуністичної більшості цієї заяви не підтримав.
З Хроніки:

Київ, 22 серпня
Відбулося засідання Президії Верховної Ради України, на якому обговорено питання, пов’язані зі
скликанням позачергової сесії Верховної Ради. Під тиском демократів Леонід Кравчук, який вів засідання, поспіхом залишив його, посилаючись на значну зайнятість, та передав свої функції Іванові Плющу.
Президія ухвалила скликати позачергову сесію 24 серпня. Планується політична доповідь, Кравчука, а
також, можливо, лідера опозиції Ігоря Юхновського. Створена група для підготовки документів для сесії,
яку очолює Іван Плющ. Від опозиції до неї увійшли Лесь Танюк, Володимир Яворівський та Олександр
Ємець.
Зараз готується постанова, яка висловить ставлення Верховної Ради до посадових осіб, котрі підтримали антиконституційний комітет з надзвичайного стану. Опозиція, яка була ініціатором скликання
цієї сесії, виходить із пропозиціями негайного виходу України зі складу СРСР, підпорядкування органів
КДБ, МВС та Збройних Сил безпосередньо її Урядові.
Київ, 22 серпня
Завершився Пленум Політбюро ЦК КПУ, який розглянув поточну політичну ситуацію в Україні.
Пленум ухвалив спеціальну заяву з цього приводу. В ній, зокрема, засуджується «авантюрна спроба
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антидержавного перевороту, порушення конституції СРСР, нехтування законами радянської держави,
створення антиконституційних органів влади». Дії заколотників автори документа розцінюють як такі, що
загрожують курсові на оновлення суспільства, що могло призвести до втрати демократичних завоювань
радянського народу. Нічим не виправданим є те, що ЦК КПРС своєчасно не дав оцінку цим подіям, не
інформував місцеві парторганізації.
Політбюро також підтвердило незмінність курсу Компартії, визначеного її 28 з’їздом.
Того ж дня в компартійних газетах іще продовжувала публікуватися попередня заява – Секретаріату
ЦК КПУ, в якій про переворот сказано: «Ці вимушені, вкрай небажані заходи повинні здійснюватись у
суворій відповідності з Конституцією і Законами Союзу РСР і республік».

Подаю повний текст нашої Заяви, з приводу якої не виникло навіть суперечок, –
настільки він видався нашим опонентам одіозно небезпечним:
«Президія Верховної Ради УРСР, проаналізувавши політичну ситуацію, констатує:
– в ніч з 18 на 19-е серпня 1991 року неконституційним шляхом було усунуто
від влади законно обраного Президента СРСР. Тим самим порушено статтю 127.8
Конституції СРСР, згідно з якою Президент СРСР «може бути зміщений тільки
З’їздом народних депутатів СРСР у разі порушення ним Конституції СРСР і законів
СРСР»;
– владу в країні намагається захопити так званий державний комітет з надзвичайному стану, який не може бути визнаний законним органом влади, оскільки він не
передбачений Конституцією СРСР;
– оголошення надзвичайного стану здійснено всупереч ст. ст. 1, 2, 3 Закону СРСР
«Про правовий режим надзвичайного стану».
Керуючись положеннями Конституції СРСР та Конституції УРСР, Декларації про
державний суверенітет України, спираючись на Статут ООН, Загальну Декларацію
прав людини, Гельсінський Акт та інші документи Наради з безпеки та співробітництва в Європі, підтверджуючої прагнення побудувати правову демократичну
Українську державу і намір розвивати міждержавні відносини України на основі
принципів суверенної рівності, відмови від застосування сили,
Президія Верховної Ради Української РСР заявляє, що оголошення державного
комітету з надзвичайного стану є антиконституційним і його дії розцінює як спробу
державного перевороту;
– підтверджує, що єдиними законними органами влади в Українській РСР є
Верховна Рада УРСР, Кабінет Міністрів УРСР та інші державні органи, утворені
згідно з Конституцією УРСР;
– закликає всіх громадян України керуватися рішеннями тільки органів влади,
утворених згідно з чинним законодавством УРСР.
Президія Верховної Ради Української РСР звертається до офіцерів та солдатів
Радянської армії, МВС, КДБ проявити почуття високої відповідальності за долю народу в цей важкий для всіх нас час і не допустити братовбивчої громадянської війни,
підтримати законно обрані органи влади.
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Президія Верховної Ради Української РСР розраховує на підтримку міжнародного співтовариства, конституційних органів державної влади в СРСР та суверенних
республіках і на засудження спроби державного перевороту, організованого анти
конституційним Державним комітетом з надзвичайного стану».
З Хроніки:

Ужгород, 23 серпня
Міська Рада провела багатотисячний мітинг, у резолюції якого міститься вимога про розпуск обласної Ради народних депутатів, а також Хустської, Рахівської, Перечинської і Мукачівської районних
Рад, які, як сказано в резолюції, фактично підтримали хунту своєю невизначеною позицією під час заколоту. Також вимагається заборонити діяльність обкому Компартії на чолі з народним депутатом УРСР
Михайлом Волощуком, який підтримав ГКЧП.
Охтирка Сумської області, 23 серпня
У дні перевороту місцевий комітет КПУ розіслав телефонограми всім секретарям парткомів підприємств. Перший секретар міськкому КПУ Іван Шульга у перший день путчу закликав комуністів «діяти за
велінням партійної совісті».

Нарешті було вирішено голосувати по пунктах, окремими реченнями оту компромісну заяву, про яку І. Драч потім скаже: «Опозиція від імені Народної Ради заявила
протест у перший же день. Рух 19-го серпня в середині дня заявив свій протест і неприйняття дій цього комітету. Зафіксовано було, що це узурпація влади, державний
переворот. А Президія два дні засідала і нарешті народила ту недолугу заяву, яка і була
опублікована. Кравчук відповідно до прийнятого рішення ставився до ситуації».
Ось наслідки голосування за перше речення цієї недолугої Заяви:
«Президія Верховної Ради Української РСР відзначає, що повний аналіз і оцінка
ситуації, що склалася після утворення Державного комітету з надзвичайного стану в
СРСР, будуть зроблені Верховною Радою Української РСР після рішень позачергової
сесії Верховної Ради СРСР».
«За» – Л. Кравчук, В. Гриньов, М. Гришко, В. Євтухов, О. Ємець, М. Залудяк,
А. Матвієнко, Д. Павличко, В. Пилипчук, М. Спис, В. Сухий, Л. Танюк, Г. Ходоровський,
А. Чепурний, І. Юхновський, В. Яворівський.
«Проти» – М. Білоблоцький, О. Коцюба, А. Печеров.
«Утрималися» – В. Дурдинець, Я. Кондратьєв, М. Науменко, В. Рябоконь,
В. Череп, М. Шульга.
З Хроніки:

23 серпня, Івано-Франківськ
Голова Івано-Франківської обласної Ради народних депутатів Микола Яковина провів селекторну
нараду з керівниками міст і районів області, щоб оперативно обмінятися інформацією в зв’язку з останніми подіями в країні та Галицькому регіоні.
В ході обміну інформацією виявилося, що навіть на Прикарпатті були поодинокі прибічники хунти, які зважилися на антиконституційний переворот. У Геннадія Янаєва та його «команди» в Івано-Франківській області
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в період путчу з’явився надійний захисник – Долинський райком компартії. Перший секретар злочинної партії
в м. Долині Роман Кондратюк заявив, що ГКЧП – законна влада, рішення якої необхідно виконувати.
Перший секретар Тисменицької районної комуністичної організації Ігор Андрухів вдався до рішучих
дій і порушив перед районною Радою питання про звільнення приміщення.
Сімферополь, 23 серпня
Група народних депутатів Криму і кореспондент «УНІАР» В. Ласкін мали розмову з головою ВР Криму
Миколою Багровим. Він повідомив, що 19 серпня його особисто інформували по телефону з Москви про
початок державного перевороту, введення надзвичайного стану і комендантського часу в Криму. Багров
одразу ж зв’язався з Кравчуком, після чого надзвичайний стан у Криму не був введений. ГКЧП, за його
словами, підтримували лише начальник кримської міліції та голова РМ Криму.
Як стало відомо, 19 серпня до Кримського республіканського комітету КПУ надійшла секретна
заява ЦК КПРС про підтримку ГКЧП. До різних районів Криму відбули працівники рескому КПУ для забезпечення підтримки ГКЧП. Так, члени рескому КПУ Сергій Пушкарьов, Андрій Клименко та Валентин
Козубський були в Керчі, Красноперекопську, Джанкої. Текст заяви Кримського республіканського комітету КПУ на підтримку ГКЧП був знищений 21 серпня. Нині реском заявляє, що він з самого початку вів
боротьбу з путчистами.

Окремо про доповнення А. Матвієнка. Ось якою була його перша пропозиція: «За
браком повної інформації Президія Верховної Ради УРСР не може дати остаточної
політичної і правової оцінки подіям». А ось – друга: «Серйозні сумніви викликає законність утворення надзвичайного комітету та його рішення, тривожна загадковість
зміщення М. С. Горбачова з посади, його особиста безпека. Ці питання та ситуація, що
склалася в Республіці, будуть обговорені найближчим часом на сесії Верховної Ради
УРСР і їм буде дана оцінка». Після чого О. Коцюба запропонував «не поспішати» і
провести сесію «виважено і спокійно, у строки, зазначені раніше, тобто 3-го вересня,
щоб люди бачили, які ми авторитетні, як у нас все іде по плану». «У вас це викликає
сумніви?» – поцікавився Я. Кондратьєв, і А. Матвієнко відразу ж запропонував більш
«зважений» варіант свого рядка: «Серйозного аналізу потребує законність...» – і т. д.
Нарешті більшістю голосів було прийнято Заяву, яка потім і з’явилася друком
у пресі (до речі, компартійні газети відважились подати її лише 22 серпня, тобто із
запізненням на добу – чекали, чия візьме). Ми подаємо її тут у цьому розділі. За кожну фразу депутати голосували по-різному, але важливо відзначити одне: три члени
Президії не проголосували навіть за такий перелякано компромісний текст – пояснивши, що він видався їм занадто небезпечним. Це – М. Білоблоцькнй, М. Шульга,
В. Печеров. Не підтримали її і ми, члени Народної Ради, з протилежної причини –
текст заяви видався нам аморфним і саме недолугим.
З Хроніки:

Херсон, 23 серпня
Відбувся несанкціонований мітинг під гаслами «Слава Єльцину і Росії», «Заколотників – під суд»,
«Бойкот КПУ». На мітингу стали відомі імена «героїв», які почали запроваджувати надзвичайний стан
у місті. Це перший секретар Новотроїцького райкому КПУ, голова райради Бандуровський, голова
Бориславської райради Храпко. На деяких підприємствах під ширмою партійних зборів проводилися
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закриті наради партапаратників на підтримку заколотників. Кількість членів демократичних організацій
міста на момент путчу не зменшилась.
Херсон, 23 серпня
Заступник начальника Суворовського райвідділу внутрішніх справ міста підполковник Микола
Година сповістив голову крайового Руху Тараса Добиша про відкриття адміністративної справи проти
нього за організацію і проведення несанкціонованого мітингу 22 серпня.

І тут виникла майже фарсова ситуація. Справа у тому, що о 14-й годині того ж
таки 20 серпня члени Народної Ради підписали нашу вищенаведену «заяву сімох», –
тоді ж таки її було передано у засоби масової інформації, в союзні газети й закордон.
Увечері її вже було зачитано на мітингу біля Білого Дому. Тому після обговорення
отієї «недолугої» заяви «більшості» я попросив слова для зачитання нашої «сепаратної» заяви. Але виявилось, що зробити це майже неможливо. Представники більшості і особисто Л. Кравчук заявили, що не хочуть слухати жодних заяв і не дозволять
мені цього зробити. Диспут про те, зачитати чи не зачитати, тривав вісім з половиною
хвилин! «Навіщо вам її зачитувати?» – патетично соромив мене Леонід Макарович. –
«Хоч би для того, щоб ми були на рівних. Ану ж котрийсь із вас захоче приєднатися
до нашої заяви, зрозумівши, що то буде для нього в майбутньому єдиний порятунок.
А, не зачитавши тексту вголос, я позбавлю цього депутата можливості врятувати
власну душу і власну честь».
У відповідь лунало категоричне «Ні!». Нарешті Л. Кравчук не витримав: «Ну
добре, скажіть мені, от ви її зараз прочитаєте, а ми її більшістю голосів не схвалимо,
ви від неї відмовитесь?» – «Звичайно, ні, Леоніде Макаровичу, про це не може бути й
мови». – «Тоді ми вам забороняємо її зачитувати вголос!» – відповів Голова Президії,
і на тому було поставлено крапку. Важко повірити, що страх перед хунтою і її можливими подальшими розправами до такої міри заполонив цих людей, що навіть вислухати заяву (до речі, складену в досить поміркованих словах!) вони не відважились.
Стенографісток нема, але десь же міг бути магнітофон! Іди потім доводь путчистам,
що ти дозволив такому пролунати!...
Ось ця страхопудна для них заява:
«Ми, члени президії Верховної Ради Української РСР, висловлюємо свою вірність
справі побудови суверенної України, підтверджуємо державний суверенітет, верховенство, самостійність і неподільність влади України на своїй території.
Вважаємо антиконституційними і незаконними утворення та дії Комітету надзвичайного стану в Москві.
Підтримуємо демократичні сили Росії та інших республік у їхніх намаганнях зберегти законно обрані органи влади та конституційний порядок на своїх територіях.
Закликаємо народ України до спокою, витримки, пильності.
У разі виникнення спроб захоплення влади в Республіці групами, які діятимуть
проти державного суверенітету України, закликаємо народ до громадської непокори.
Звертаємось до воїнів Радянської Армії, працівників КДБ та міліції – станьте на
сторону закону, справедливості та своїх беззбройних народів.
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Дмитро Павличко, Володимир Яворівський, Борис Гриньов, Лесь Танюк,
Ігор Юхновський, Олександр Ємець, Володимир Пилипчук.»
Офіційна преса цієї заяви не надрукувала, з’явилась вона тільки в «Літературній
Україні», із запізненням, бо газета виходить лише в четвер. Але в Москві її оголосив
на танку Єльцин, і підмочений престиж України було врятовано.
З Хроніки:

Одеса, 23 серпня
На сторінках газети «Вечерняя Одесса» вміщено заяву обкому КПУ до комуністів області. У заяві
бюро обкому КПУ спростувало звинувачення на адресу комуністів у підтримці ними ГКЧП.
Одеса, 23 серпня
Об’єднання демократичних організацій «Демократична Одеса» на своєму засіданні оприлюднило
вимоги до позачергової сесії Верховної Ради України, які збігаються з вимогами Руху.
Кривий Ріг, 23 серпня
Місцевий Рух організував пікетування обкому Компартії на знак протесту проти підтримки першим
секретарем обкому КПУ, депутатом Верховної Ради УРСР Дмитром Хомичем хунти, а також мітинг із
засудженням нерішучих дій Кравчука.
Вінниця, 23 серпня
Крайовий Рух організував мітинг протесту з вимогою притягнути до кримінальної відповідальності
голову обласної Ради народних депутатів Миколу Дідика, який визнав хунту під час заколоту. Рух подав позов прокуророві області Анатолієві Борденюку про порушення кримінальної справи проти Дідика,
а також проти керівництва обкому Компартії, яке в компартійній газеті «Вінницька правда» проводило
лінію на підтримку хунти. Крім того, заколотників офіційно визнав голова Тиврівської районної Ради
Василевський, він же перший секретар райкому Компартії. Виступаючи на позачерговій сесії Барської
районної Ради, народний депутат України Рябоконь також висловився на підтримку ГКЧП.

Найхарактерніші з висловлених тоді позицій.
О. Ємець (у відповідь на те, що «більшість народу підтримує дії нового
уряду»):
– За Гітлером свого часу теж пішла більшість, і що з того вийшло?
М. Білоблоцький:
– Не поспішаймо з висновками... Все одно – ми можемо вирішувати, як хочемо,
а крапку поставлять інші. В цілому я згодний із їхнім «Зверненням...» у частині соціального захисту...
В. Печеров:
– Нема в Президії єдності. Тому не може бути єдиної оцінки... І я думаю, нема
сенсу визначатись. Інакше станемо політичними банкротам... Aле я пропоную – голосувати поіменно. І засудити деякі дії, спрямовані на дестабілізацію...
Правда на два боки – і нашим, і вашим…
Я. Кондратьєв:
– Не слід загострювати ситуацію на Україні...
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Л. Танюк:
– Мені здається, у серпні 1991 року ми переживаємо всі ті жахи, що їх пережила
Празька весна в серпні 1968 року. Сьогодні ми читаємо їхні мемуари, і мені соромно за тих людей, які потім стрілялися з розпачу, що не могли вчасно визначитись,
забракло духу, які під тиском на них заперечували власні ідеї, зрікалися самих себе....
Мені абсолютно не байдуже, що скаже колись про мене мій онук Іван. І я ніколи не
пристану на такий кут зору, що ми мусимо піти за силою тільки тому, що за нею,
можливо, піде більшість. Так, група заколотників силою взяла владу. Всі присутні
чудово розуміють, що це злочин проти людства й людяності, але ваші думки зводяться лише до того, піде чи не піде за цією силою більшість народу. Чи меншість.
Тобто – чия візьме. А ми вже тоді, мовляв, пристанемо до тих, хто переможе. Така
позиція не може бути позицією шанованого політичного діяча.
І якщо ми з вами не напишемо у заяві, що це антиконституційний переворот, що
фашистська хунта усунула незаконним чином Горбачова, – ми провокуємо на Україні
ситуацію повстання і кризи. Це абсолютно точно, що саме ми, Президія, провокуємо у такий спосіб ситуацію повстання і кризи, знаючи, що озброєні до зубів дивізії
вже підійшли до Києва. Знають про це й люди на київських вулицях і площах, Рух і
студенти, на Сході й в Галичині – вони готові дати відсіч будь-яким фашистам, навіть озброєним! Є й військові, які перейшли на наш бік, є міліція, яка не піде проти
народу. Вам хочеться зіштовхнути їх між собою оцим вашим «моя хата скраю»?
О. Ємець:
– Першою в селі горить саме хата скраю!
З Хроніки:

Луганськ, 23 серпня
Відбувся мітинг, організований об’єднанням демократичних організацій міста. До Верховної Ради
УРСР направлено резолюцію мітингу, в якій містяться вимоги про заборону діяльності Компартії в
Україні, розслідування підтримки заколоту комітетами КПУ, а також зняття з посади начальника УВС
області генерала Едуарда Дідоренка за підтримку хунти. Різкій критиці піддано невизначену позицію
облради під час заколоту.
Луцьк, 23 серпня
Рух організував мітинг, на якому було утворено ініціативну групу і почався збір підписів за проведення референдуму про розпуск міської Ради народних депутатів, яка, як сказано в резолюції мітингу,
«довела відірваність від виборців своєю нерішучою, зрадницькою позицією під час заколоту».
Дніпропетровськ, 23 серпня
Рух провів мітинг підтримки вимог Народного Руху до позачергової сесії Верховної Ради України, що
розпочинається 24 серпня, про проголошення незалежності України, створення власних збройних сил.

Перепрошую за таке довге самоцитування – сказано було тоді багато непротокольного, одверто й від серця, і мій монолог – не найгостріший. Дуже хотілося
б правдивої публікації цієї та попередніх стенограм, – може, й писав потай якийнебудь майор Мельниченко нашу розмову. У пам’яті лишились блискучі ескапа91
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ди Володимира Пилипчука, відчайдушна тирада Дмитра Павличка, який порівняв
Президію з Пілатом, що умиває руки, віддаючи Україну на хресні муки; делікатнонаполегливі спроби Олександра Ємця переконати своїх колишніх колег по партії у
можливості виключно законного шляху; виважено-мудрі, але безкомпромісні аргументи Ігоря Юхновського, бурхливі й пристрасні монологи Володимира Гриньова
(«Если вы этого не сделаете, то станете политическими трупами!»), драматичні іронізми Володимира Яворівського.
Чимало слушного було сказано і Анатолієм Чепурним, який, поділяючи думку про
неконституційність заколотників, все-таки відмовився підписати «заяву семи», – мотивуючи тим, що не згоден там з однією фразою – де є заклик до страйку й непокори.
Відмовився підписати заяву і Г. Ходоровський, – мовляв, щойно приїхав, і з розгону
не годен врубитися в тему, а слова йому не дали (чесно кажучи, він його й не просив).
Найменшу повагу в мене особисто викликала позиція О. Коцюби, який, все знаючи і
все добре розуміючи, робив погано приховані спроби затягти час, не дати людям самовизначитись, нанизати їхні сумніви на гачок юридичного «крючкотворства».
Чим скінчити цей гіркий коментар? Пам’ятаєте? – Не бійся ворогів – у гіршому
випадку вони можуть тебе вбити. Не бійся друзів – у гіршому випадку вони можуть
тебе зрадити. Бійся байдужих. Саме за їх мовчазної згоди на землі кояться найстрашніші злочини...
Пам’ятаймо про це.
Телефонували з усієї України – театри, бібліотеки, музеї – як бути? Творча інтелігенція апріорі проти гекачепістів. Але мінкульт, адміністрація управлінь, пенсіонери – цілковите сум’яття. В основному бояться комуністів і терору.
Мені вдалось усіма доступними мені засобами поширити Звернення нашої Комісії
з питань культури, прийняте о 9-й ранку 20-го:
ЗВЕРНЕННЯ
Комісії Верховної Ради Української РСР з питань
культури та духовного відродження
СУВЕРЕНІТЕТ України, як і всі здобутки національно-культурного відродження
нашого народу, мир і злагода на Україні опинились під смертельною загрозою внас
лідок спроби реакційних сил вчинити в країні антиконституційний заколот. Ми не
можемо розцінювати таку спробу інакше як останню агонію конаючого тоталітаризму. Але перебіг останніх подій показує, що заколотників у виборі засобів насадження
диктатури не зупинить ніщо – ні міжнародні зобов’язання Радянського Союзу, ні правові норми, ні тим більше моральні норми і почуття здорового глузду. Демократичні
сили, зокрема наша Комісія, завжди виступали і виступають за мирний, ненасильницький, парламентський шлях побудови правової, цивілізованої держави. Ні на йоту
не поступаючись цим принципом і тепер, ми розуміємо, що єдиною силою, здатною
зупинити молох кровожерності, є тверда воля народу відстояти суверенітет і мир в
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Україні. Нині наша доля, доля наших матерів, братів і сестер, дітей – у наших руках.
Гуртуймося і єднаймося, щоб сказати тверде «Ні!» – братовбивчій війні, розтоптаній
кирзовим чоботом культурі і моралі. Єдиний спосіб відновити мир і спокій є шлях
конституційний. Єдиною владою є і буде тільки влада, обрана законним чином.
Ми звертаємося до інтелігенції республіки, працівників культури, народних депутатів Рад усіх рівнів, до працівників державних органів, до представників усіх
національностей, для яких Україна є рідною домівкою, до всіх громадян України.
Єднаймося з демократичними силами братньої Росії та інших республік у відстоюванні демократичного шляху розвитку країни! Диктатуру багнетів, що несе кров і
сльози, горе в кожну сім’ю, загрозу «табірного» життя для всього народу, остаточного сповзання в економічну і соціальну прірву, загрозу загальної військової повинності, міжнародних збройних конфліктів, необхідно зупинити. Пам’ятаймо: фашизм і
культура, кров на багнетах і мораль, насильство і духовність – несумісні!
– Наші засоби – виваженість і спокій, згуртованість і єднання, мирний ненасильницький, але активний опір встановленню диктатури.
(За дорученням Комісії – Голова Комісії – Лесь ТАНЮК)
Комітети опору диктатурі друкували звернення, в яких, зокрема, засуджували
«Бездіяльність і нерішучість Президії Верховної Ради та її голови Л. Кравчука й вимагали переобрати «винних у цьому членів Президії».
Дехто з мемуаристів і сьогодні намагається довести, що, якби РУХ пішов тоді
«під Кравчука», український процес пішов би результативніше, і винен у цьому найперше Вячеслав Чорновіл з його радикалізмом.
Звичайно, позиція В. Чорновола була максималістська й стратегічно важлива для
тих, хто хотів, щоб речі називали своїми іменами. 22 серпня він скаже в газеті «За
вільну Україну»:
«Леонід Кравчук заявляв, що військовий заколот України не стосується. Але Київ
відчував зловісний подих заколоту. До столиці республіки в кількох напрямках рухалися військові частини, які потім зупинилися. По республіканському радіо і телебаченню передавалися оті плюгаві документи державних злочинців. Не відразу змогли
пробитися на Львівське телебачення перший заступник голови облвиконкому Степан
Давимука і заступник голови обласної ради Іван Гель. Це стало можливим після моєї
гострої розмови з Леонідом Кравчуком...
Про суть перевороту. Він партійно-мілітаристський. Адже всі заколотники – члени політбюро і ЦК КПСС. Ніхто з комуністів своєчасно не засудив хунти, не висловився на захист свого генерального секретаря. Є такі дані, що Станіслав Гуренко
скликав нараду і ставив питання про визнання хунти.
Ці критичні дні висвітлили хто є хто. Вважаю, що Леонід Кравчук повністю перекреслив себе як політичний діяч, що претендує на посаду президента. Він не раз
клявся, що буде до крові битися за суверенітет України, але коли запахло кров’ю,
почав тремтіти. Весь світ чекав, що скаже Україна. Леонід Кравчук зробив, по суті,
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немічну заяву по УТ. У нього не вистачило мужності засудити хунту. А виступ по
Центральному телебаченню взагалі був ганебним...».
Але не менш радикальна й позиція Івана Драча, який у Заяві НРУ констатує, що
«деякі державні структури і органи окремих організацій на Україні заявили свою
підтримку заколотникам і практично керувались їх розпорядженнями. Вважаємо, що
ці органи і структури повинні бути негайно реформовані, а їх персональний склад
притягнуто до відповідальності.
Окремо, – підкреслює І. Драч, – відзначаємо підступну аморфність і зумисну невизначеність позиції Голови Верховної Ради Кравчука, який зайняв вичікувальну позицію, зумовлену його статусом члена Політбюро ЦК КПУ, чим фактично сприяв
заколотникам, а також порушив статті договору між УРСР і РРФСР».
А ось ще одна репліка, – зі Львова – під занозистою назвою: «Горбі – аут, а Леонід
Кравчук – надійніший від будь-яких танків».
Авторка безкомпромісна:
«Того дня усі ми слухали офіційні повідомлення заколотників, приправлені «Лебединим озером» Чайковського. А потім на екрані з’явилася дикторка і позмовницьки повідомила, що має виступити Леонід Макарович Кравчук. Наш народ
довірливий. Почали люди передзвонювати один одному: «Кравчук виступатиме,
ввімкни телек». І ось з’явилося на екрані обличчя нашого Голови. Мають рацію ті,
хто каже, що Кравчук – чоловік послідовний. Він завжди був послідовним конформістом. Згадаймо, чи був хоч один випадок, аби Леонід Макарович відкрито висловив свою позицію. Він завжди викручувався. А ми називали це тонкою дипломатією.
Де тонко, там рветься, панове. Отже, Леонід Макарович тепер закликає нас до самовідданої праці і покори, бо, мовляв, від ступеня нашої покірності залежатиме доля
нашого суверенітету. Дуже дивно чути заклики до праці і покірливості (її з тих же,
«дипломатичних», міркувань тепер чомусь називають розважливістю) й від деяких
наших демократичних лідерів.
Єльцин закликав до загальної непокори. Страйкує Кузбас і Воркута. Анатолій
Собчак вивів людей на вулиці Ленінграда на демонстрацію протесту проти державної
кліки злочинців. Верховна рада Литви закликала до готовності до загального страйку
непокори. А наші лідери побоюються, аби Галичина не була першою у закликах до
страйку непокори злочинній хунті. Бо, мовляв, введуть танки, і тоді... А що тоді? А
що ще може бути гірше, аніж є? Маємо верховенство союзних законів так чи інакше.
То яка ж різниця – чи це верховенство буде при танках чи без? Маємо повний пшик з
нашого суверенітету. То яка ж різниця – мати пшик з танками чи без. Зрештою, будьмо спокійні – Леонід Кравчук надійніший за будь-які танки. Ніякі автомати не здатні
зробити більше, аніж фальшиві запевнення про якийсь український суверенітет, доля
якого залежить від того, наскільки ми здатні бути рабами.
Сьогодні Галичина не має права стати опертям для злочинної олігархії. Галичина
була заспівувачкою демократичних перетворень на Україні. Хіба би хунта мала стільки танків, щоб по одному можна було поставити біля кожного галичанина? Справа
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нашої честі – висловити сьогодні свій рішучий осуд антиконституційній групі,
натхненній ініціативами Жириновського. «Суверенітет» не є синонімом до слова
«плебейство», навіть якщо саме так його трактує Леонід Кравчук».
Хто автор цього бездоганного монологу? Журналістка Ганна Стеців. Як бачите,
повна одностайність думок та оцінок – з усіх боків!!!
Звичайно ж, мають рацію всі, хто наголошував на заколотницькій ролі компартії,
її керівництва. І хоч усе на партійних вершинах чинилося потай, інструкції розсилалися лише з грифом «таємно», шила в мішку не сховаєш. Під грифом «Викриття»
26 серпня вийшла моя публікація у «Вечірньому Києві», передрукована 29 серпня в
«Літературній Україні». Подаю її тут.
« ВСЕ МАЄ СВІЙ КІНЕЦЬ
У тому числі й демагогія. З трибуни надзвичайної сесії Верховної Ради С. Гуренко,
перший секретар ЦК КПУ, звинуватив «деструктивні елементи» у наклепах на доброчесну КПУ і зажадав «неспростовних доказів» щодо її участі в заколоті. Умить запалали багаття з партійних документів – пішли телеграми з Львівщини, Тернопільщини,
Дніпропетровська, з великих міст і малих містечок.
Демократія і цього разу випередила злочинців; ще до Указу Б. Єльцина було опечатано приміщення Львівського обкому КПУ. Правда, хтось таки ніби пробравсь уночі до якихось кімнат і познищував деякі документи, але до шифрувальної кімнати не
потрапив. І ось перед нами копія документа (оригінал у Львові в обласній Раді), який
поставив учора крапку на існуванні КПУ.
Ось він – як є в оригіналі – російською мовою.
«Первым секретарям Крымского рескома, обкомов, Киевского горкома Компартии
Украины.
В связи с введением в стране чрезвычайного положения важнейшей задачей партийных комитетов является содействие Государственному Комитету по
Чрезвычайному Положению и СССР, во всей своей практической деятельности
необходимо руководствоваться Конституцией и законами Союза ССР, документами,
издаваемыми Государственным Комитетом по Чрезвычайному Положению.
Секретариат ЦК Компартии Украины рекомендует:
оперативно сориентировать партийный актив, народных депутатов, руководителей предприятий, колхозов, совхозов, организаций и учреждений на необходимость
обеспечить повсеместно спокойствие, твердый конституционный порядок и дисциплину, четкую, бесперебойную работу всех предприятий, организаций и служб, от
которых зависит жизнедеятельность общества.
В этой обстановке важнейшее значение имеет пресечение экстремистских
настроений, недопущение любых противозаконных действий, которые могут вызвать
беспорядки, гражданское неповиновение, повлечь за собой кровопролитие. Всякие
демонстрации, митинги, манифестации, забастовки должны быть исключены.
Необходимо широко разъяснять трудящимся положение Закона СССР от 28 марта 1990 года «О правовом режиме чрезвычайного положения», в соответствии с
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которым органы государственной власти и управления могут, в зависимости от конк
ретной обстановки, применять весьма строгие меры для обеспечения порядка и спокойствия в тех или иных регионах. Нельзя допустить, чтобы где-либо в республике экстремистские, безответственные элементы своими безрассудными действиями
вынудили вооруженные силы, органы внутренних дел и государственной безопасности прибегнуть к этим мерам. Особенно важно не допустить провокационных,
подстрекательских действий среди молодежи.
Исключительное значение в нынешней обстановке имеет обеспечение во всех звеньях четкого производственного ритма, организованное завершение уборки урожая и
проведение заготовок зерна и другой сельскохозяйственной продукции, мобилизация
для этого всех сил и ресурсов, подготовка производственных и жилищно-бытовых
объектов к работе в зимних условиях, решительное пресечение любых преступных
проявлений.
Во всей работе необходимо исходить из того, что сегодня ключевым вопросом
является сохранение Союза Советских Социалистических Республик, упрочение
братских связей со всеми народами нашей страны. От этого зависит судьба не только
нашего союзного государства, но и каждой республики, каждого советского человека. Любые действия, направленные на подрыв Союза, нарушение советских законов,
проявления регионального эгоизма должны присекаться.
Следует сплачивать все патриотические силы, выступающие за сохранение единства и целостности Союза ССР, тесно сотрудничать с Советами, комсомолом, профсоюзами, женскими, ветеранскими и другими массовыми организациями.
Сориентируйте руководителей средств массовой информации на необходимость
воздержаться от публикации любых материалов, которые могут дестабилизировать
обстановку.
З хроніки:

Київ, 23 серпня
Тривають дебати сторін на судовому процесі у справі Степана Хмари і шести інших підсудних.
Адвокати Хмари стверджують, що незабаром буде винесено вирок.
Тим часом перебувають під вартою і очікують суду за політичними звинуваченнями Анатолій
Лупиніс, лідер Української міжпартійної асамблеї, і Олесь Сергієнко, активіст УРП і депутат Печерської
районної Ради міста Києва.
Київ, 23 серпня
Секретаріат ЦК Компартії України оприлюднив заяву, в якій міститься протест проти «антикомуністичної істерії» після провалу антиконституційного заколоту.
Севастополь, 23 серпня
Народний депутат ВР України, член військової ради Чорноморського флоту адмірал Владлен
Некрасов відкрито закликав у перші два дні перевороту до підтримки ГКЧП як конституційного органу.
Про це повідомив на зборах особистого офіцерського складу авіації Чорноморського флоту член військової ради авіації Чорноморського флоту генерал-майор Терехов. Вищий командний склад авіації
Чорноморського флоту відкрито переслідує групу офіцерів, які не підтримали ГКЧП у дні путчу.
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Секретариат ЦК Компартии Украины обращает внимание на то, что принимаемые
руководством страны по стабилизации обстановки и выводу из кризиса меры отвечают настроениям подавляющего большинства трудящихся и созвучны с принципиальной позицией Компартии Украины.
Для вашего сведения сообщаем, что Кабинетом Министров УССР сегодня будут
даны указания местным советским органам о порядке применения отдельных положений Закона СССР «О правовом режиме чрезвычайного положения».
Просим обеспечить круглосуточное дежурство в партийных комитетах секретарей, ответственных работников и оперативно информировать ЦК Компартии Украины
об обстановке на местах» (Секретариат ЦК Компартии Украины, 19.08.1991 г.).
Зазначу, інструкції путчистів Львівський обком партії одержав не після, а до перевороту (!) – на документі число 47 – «Совершенно секретно»: «О введении в стране
чрезвычайного положення» стоїть дата, що його зареєстровано 18 серпня 1991 року.
Коментарі зайві.
І останнє. Найприкріше, що Кабінет Міністрів виконав розпорядження
ЦК КПУ!
Щойно ці документи стали відомі, Народна Рада зажадала від Л. Кравчука прийняття постанови про припинення діяльності КПУ до з’ясування міри її участі в заколоті.
Буде також розглянуто питання про ставлення до колабораціонізму Кабінету Міністрів.
Народна Рада вимагає негайного скликання ще однієї Надзвичайної сесії. Від сьогодні
має розпочати свою роботу Комісія з розслідування цих державних злочинів і визначення кола посадових осіб, причетних до заколоту. Отже, все має свій кінець.»
З хроніки:

Київ, 24 серпня
Позачергова сесія Верховної Ради УРСР прийняла Акт про проголошення державної незалежності України, який має бути підтверджений на республіканському референдумі 1 грудня 1991 року.
Прийнято також Постанову про введення Акта про державну незалежність України в дію. Інші постанови передбачають департизацію правоохоронних органів, КДБ, МВС і Прокуратури України; передачу всіх підприємств і майна СРСР в юрисдикцію України; створення Міністерства оборони України,
перепідпорядкування всіх військових формувань, розташованих на території України, Верховній Раді
Республіки України; створення національної гвардії України; перепідпорядкування МВС і КДБ Верховній
Раді України; департизацію всіх державних установ, а підприємств – на розсуд їхніх трудових колективів; введення власної української валюти; створення кордонів, прикордонної і митної служби України;
зміщення з посад і притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб і організацій, що підтримали заколот 19–21 серпня.
Тисячі людей, що зібралися біля Верховної Ради, вітали це рішення.
Київ, 24–26 серпня
56 народних депутатів Верховної Ради України подали заяви про вихід із Комуністичної партії.

Про ніч перед 24-м написано багато, вона була найпліднішою для нас як для законодавців – Народна Рада підготувала кілька десятків вирішальних актів, поста97
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нов і звернень. Найважчою стала дискусія навколо черговості прийняття провідних
документів – Акт проголошення незалежності України – чи рішення про заборону
діяльності КПРС в Україні як партії злочинної, яка порушила Конституцію. Для
більшості членів Народної Ради проголошення Незалежності України було основ
ним стратегічним завданням. На відміну від багатьох, заступник голови Верховної
Ради Володимир Гриньов та група, яка його підтримувала, посіла іншу позицію –
спочатку заборона КПСС–КПУ як стратегічне завдання, а вже потім – проголошення Незалежності. Цю позицію активно підтримала радикальна Лариса Скорик;
при цьому мотиви у Гриньова й Скорик не співпадали. Для Гриньова, ліберального
харків’янина, в самому проголошенні Незалежності України був поспіх, Україна без
Росії видавалась йому казанською сиротою, – він був за Союз Суверенних Держав,
хоч ГКЧП і сколихнув його погляди.
Для Лариси Скорик проголошення Незалежності разом з продажними українськими комуністами, які злякалися Єльцина й підуть тепер на будь-які компроміси,
аби вижити, було актом нешляхетним, – ми ніби брали незалежність з рук комуністів.
Спочатку заборона компартії і все, що з цього витікало, наполягала вона, а потім – незалежність. Марно ми доводили, що в разі заборони компартії група 239 опиниться за
межами парламенту, після чого просто нікому буде голосувати за Акт Незалежності, –
нас у Народній Раді було не більше 125, таке голосування для світу мало б вигляд
нелегітимного. Сьогодні ми проголосуємо Акт про незалежність – повним складом
парламенту, а в понеділок на Президії заборонимо компартію. Лариса Скорик не хотіла слухати жодних аргументів. Що ж, її позицію можна поважати, але….
Голосування за Незалежність стало тріумфом України – лише троє затятих комуністів не натиснули кнопок. Не називатиму їхніх прізвищ, кожен з них так чи інакше
згодом про це пожалкував.
Та був ще один казус. Не натиснула своєї кнопки й Лариса Скорик, яка в цей час
металась по залі й закликала не голосувати за незалежність з рук комуністів, – ганьба
тому, хто цього не розуміє. Її кнопку натиснув я – наші місця були поруч..
«Що ви робите? – з обуренням скрикнула вона. – Для чого?!.
– Для історії! – сказав я трохи пишно, – щоб ваше прізвище було там, де йому
належить бути....
Ніби все. Та цей епізод мав химерне продовження. У своїй мемуарній книзі
«Благослови, душе моя, Господи!» Роман Іваничук розповів про цей анекдотичний епізод, свідком якого був сам як депутат. Раптом – телефонує мені, голос стривожений:
– Пане Лесю, що робити? Лариса Скорик погрожує подати на мене в суд, – мовляв, нічого такого не було, ніхто за неї кнопки її не натискав, це наклеп! У роздруківці
є її прізвище!»
Я його заспокоїв: справді, нема проблем – у роздруківці прізвище Скорик є –
проблема була б, якби воно туди не потрапило. Але якщо наша колежанка хоче позиватися…. Скажіть їй: Танюк просив переказати – він ще під трамвай не потрапив,
най буде суд...
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І сміх і гріх…
Усе сталося, як запланували: в суботу проголосували за незалежність, а в понеділок заборонили КПУ.
З хроніки:

Київ, 25 серпня
Згідно з постановою Президії Верховної Ради України опечатано будинок Центрального Комітету
Комуністичної партії України.
Чернівці, 25 серпня
Згідно з рішенням Президії Верховної Ради УРСР опечатано обласний, районні комітети Компартії
України. Над міською Радою народних депутатів піднято синьо-жовтий прапор.
Київ, 26 серпня
Президія Верховної Ради України прийняла Указ про тимчасове припинення діяльності Компарії
України до остаточного розслідування ролі Компартії України в антиконституційному заколоті 19–
21 серпня 1991 року. Згідно з Указом комітети КПУ на території України і Кримської АРСР тимчасово
припиняють свою діяльність, їхні приміщення опечатуються, банківські рахунки заморожуються, а власність передається на баланс місцевих Рад народних депутатів.
Виконком міської Ради народних депутатів, згідно з Указом Президії Верховної Ради УРСР, видав
постанову про тимчасове припинення діяльності Компартії України в місті і опечатування будинків обласного, міського і районних комітетів Комуністичної партії України.
Виконком міської Ради народних депутатів видав постанову про демонтаж пам’ятника Ленінові на
площі Жовтневої революції в центрі міста і про перейменування цієї площі на площу Незалежності.
Згідно з рішенням Президії Верховної Ради України, амністовані і звільнені з-під варти політв’язні:
народний депутат України Степан Хмара, голова Політичної Ради Української Міжпартійної Асамблеї
Анатолій Лупиніс, активіст УРП і депутат Печорської районної Ради народних депутатів міста Києва
Олесь Сергієнко, посправники Степана Хмари, активісти демократичного руху Михайло Ратушний,
Микола Головач, Олег Батовкін, Леонід Березанський, Олександр Ковальчук і Віталій Воробйов.

Так завершився цей драматичний, але вікопомний для України тиждень.

9 червня 2011 року.
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Левко ЛУК’ЯНЕНКО,

народний депутат України І скликання ВР

НА ГРАНІ ДВОХ ЕПОХ
Проголошення незалежності України (серпень) 1991 року
18 серпня 1991 року у Запоріжжі закінчувався бучний фестиваль. На підвищеному помості стояли шановні промовці з Києва, Запоріжжя, інших областей України.
Дивилися на різнобарві голови величезної кількости святкових людей і чекали на
свою чергу до виступу перед цими людьми. Поруч зі мною стояв директор Київської
опери професор Анатолій Мокренко. Надійшла моя черга. Я дивився у святкові обличчя, казав про пробудження нації до активного державотворення, навіював їм бадьорість духу і впевненість у просуванні України до самостійності й кращого життя
в майбутніх умовах.
Фестиваль закінчувався, поволі вщух денний гамір. Республіканці Запоріжжя запросили мене на неформальну зустріч. Ми пішли в мій готельний номер і там провели
дружню і в той же час ділову бесіду. Лягав спати втомлений, проте в світлому настрої.
Назавтра літак із Запоріжжя на Київ вилітав рано. Я піднявся десь близько шостої години, зробив невеличку руханку, помився і, вдягаючись, увiмкнув радіо. З гучномовця
диктор російською мовою офіційним тоном казав, що, «керуючись важливими інтере
сами народів СРСР… правовий режим надзвичайного стану…». Слухати далі не було
часу, і я мерщiй спустився вниз і подав ключ від номера черговій жінці. Дивлячись на
мене якимось злим поглядом, вона кинула мені, наче каменюкою по голові: «Кончилась
ваша демократія!»… Кончилось? Що кончилось? майнула думка.
– Чому ж ви радієте? – гукнув їй у відповідь і побіг до автобуса. У літаку було
кілька осіб, які чули радіопередачу з початку, і вони розповіли про створення ГКЧП.
До пуття радіопередачу ніхто не второпав, але зрозуміли, що сталося щось надзвичайне. Що саме, не ясно, проте кожен штрих нової інформації додавав упевненості,
що в Москві нова влада і вона – без Горбачова. Отже, схоже, що влада перейшла до
інших людей. До кого? Без Горбачова? Тож, либонь, до противників перебудови? У
Москві було багато прихильників захищати непохитність імперії зброєю.
Зрозумівши серйозність ситуації, я з льотниська поїхав не додому, а на вулицю Прорізну, 27 – у Секретаріят Української республіканської партії (УРП). Члени
Центрального проводу (ЦП) уже чекали на мене, і мій заступник Олег Павлишин доповів, що Народна Рада збирається в Спілці письменників України і Голова Верховної
Ради України Л. Кравчук запрошує мене, як голову УРП, до себе на 11 годину.
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Я виступив перед Проводом, схарактеризував дії членів ГКЧП як державний заколот
і юридично обґрунтував наявність у їхніх діях складу злочину зради Батьківщини (стаття 56 Кримінального кодексу УРСР). З обговорення в ЦП надзвичайного стану Секретаріят
оприлюднив Звернення, в якому дії ГКЧП кваліфікував як державний переворот, тобто злочин, визнав постанови ГКЧП за незаконні, закликав ПВР УРСР дати відпір московським
реваншистам і рухатися «до повної незалежності України мирним шляхом».
Після цієї короткої наради я поспішив до Спілки письменників на вулицю
Банкову, 2 на збори Народної Ради. Це був період парламентських канікулів, і не всі
депутати Народної Ради були у Києвi. У СПУ ми структурували свій склад, утворивши три напрямки діяльности: обговорення ситуації oсновним складом Народної Ради
в залі на першому поверсі; створення редакційноi комісії – на другому поверсi та групу для підтримки зв’язку з народом на майдані Незалежности та для підтримування
зв’язку з Головою Верховної Ради України Л. Кравчуком.
Народна Рада, як частина вищого законодавчого органу республіки, стала поважним центром опозиційної діяльности.
На 11 годину прийшли до приймальні Кравчука. Помічник сказав почекати, бо
в Кравчука є військові. Тим часом до приймальні сходилися всі запрошені. Хвилин
через десять відчинилися дверi, і з них вийшли три генерали. Вони, не привітавшись,
промарширували повз нас до вихідних дверей. Ми зайшли до кабінету. Сівши за стіл,
оглянулися i з’ясували, які партії тут представлені. Рух представляє Драч, УРП –
Лук’яненко, Демпартію – Павличко, ПДВУ – Філенко. Зауважили, що немає Гуренка,
і хтось питає, хто ж представляє Компартію. Кравчук каже: «я». Хтось був ще.
Кравчук переповів свою розмову з генералами й підкреслив їхню категоричну
вимогу виконувати розпорядження ГКЧП: не виводити людей на вулиці й майдани,
бо вони поведуть армію на придушення.
Що було діяти?
Всі учасники відчули важливість історичного моменту і свою відповідальність за
пораду Кравчуку, який має здійснювати нашу чи і свою волю. Я розумів, що історія
підсовує Кравчуку п’єдестал під ноги. Ніхто із нас не вповноважений на дію, яку треба
вчинити, а він – уповноважений. Тільки він може піти на радіо, наказати увiмкнути всі
радіостанції України і передати народові заклик до дії: народові – вийти на майдани
й вулиці для спорудження барикад із гаслами про непокору ГКЧП і виходу України зі
складу СРСР, до військових – перейти на бік народу задля збереження демократії та
мирного розлучення з імперським центром… Цей п’єдестал означав або вічну славу
рятівника нації, або негайну смерть. У час нашої наради пару разів Кравчука запрошували з Москви до телефону і вимагали дій. Він не хотів діяти рішучо.
ЦК КП України приступив до виконання директив ГКЧП і готовий був розчавити демократичні права громадян України, проте зробити це було зовсім нелегко. І
Кравчук це розумів. Можна було наказати державному радіо і телевізії зменшити всі
свої програми і перейти на трансляцію директив ГКЧП, але не можна було за кілька
днів взяти під контроль усі друкарські машинки, диктофони, всіх активних членів
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демократичних партій і організацій, зрештою, весь активний народ, який уже відчув
смак свободи слова, друку, мітингів, зборів, демонстрацій, свободи написати листівку чи намалювати плакат і без страху повісити його на загальний огляд.
На нараді я висловився проти того, щоб забороняти людям виходити на вулиці й майдани і за продовження підтримувати Народною Радою зв’язок з майданом
Незалежности. Колективно ми не прийшли до рішення закликати народ вийти на
вулиці й будувати барикади. Кравчук явно не хотів рішення, яке б його зобов’язувало
до певної дії. Він виявився геніяльним в умінні політичного маневру: у час другого
виклику з Москви до телефону він знайшов геніяльний виверт: сказав, що не може
вдаватися до дій, бо ще не одержав документи з Москви. Уже 6 годин усі радіостанції Союзу без упину передають рішення ГКЧП і усі громадяни СРСР уже їх знають
ледь не напам’ять, а Кравчук не може діяти, бо не одержав письмові документи – це
геніяльно! На його місці можна було стати українською Жанною д’Арк або втратити
голову, а його геній – не програти, а бути з переможцями.
У Москві 19.08.1991 року вранці президент Росії Б. Єльцин, Перший заступник
голови Верховної Ради Російської федерації Р. Хазбулатов та Прем’єр-міністр РФ
І. Силаєв гостро засудили створення ГКЧП і всі його рішення визнали незаконними.
Проте куди піде подальший розвиток, було невiдомо.
Після наради у Кравчука члени Народної Ради повернулися до Спілки письменників. Через телевізор подивилися прес-конференцiю Янаєва. Янаєв вирiшив розповісти журналістам i всьому Союзу про мету ГКЧП. Поруч iз ним сиділи О. Бакланов,
Б. Пуго, В. Стародубцев i О. Тизяков. Прес-конференцiя означала дискусію з суспільством. Дозвiл дискусii означав, що у нiй може виявитися правим не ГКЧП, а інший
бiк політикуму. Пояснювати свої дiї – це провал. Заколот мiг удатися тiльки за однiєї
умови: приголомшити все суспільство кров’ю.
Через телевізор було б показати не групу безвiльних людей, а одного диктаторакомуніста, що наказує розстрілювати активних антикомунiстiв, що у нього є збройний кулак (КГБ, мiлiцiя, армія), який охоче виконує його накази, i вже стратили
Єльцина, Афанасьєва i ще двiстi найнебезпечніших московських антикомунiстiв та
арештували i вже стратили затятих нацiоналiстiв у всiх столицях союзних республік!
ГКЧепiсти цього не зробили. Коли Янаєв говорив, у нього почали тремтіти пальцi.
Вiн намагався стримати тремтіння, але не міг, i тiльки амплiтуда дрижання мiнялася.
Серед них не було нi Сталiна, нi Гiтлера. Почали обґрунтовувати свої дiї, бо обґрунтувати наступ на демократичнi права неможливо. Так заколоти на робляться!!!
Наша редакційна комісія підготувала від парламентських партій звернення до народу
України, яким підтримала президента РФ Б. Єльцина у його кваліфікації заколотників як
державних злочинців, закликала громадян України не підкорятися постановам ГКЧП й
на випадок замаху на органи влади в Україні вдатися до Всеукраїнського страйку.
Центральний провід УРП у той же час оприлюднив російською мовою заяву, в
якій розцінив путч як спробу перекреслити природний процес виходу республік зі
складу єдиної імперської структури. Комітет названо злочинним.
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Я повернувся додому близько 16 години. За попередньою домовленістю, 19 серпня удома з 9 години ранку на мене чекала кiнорежисерка Валентина Шестопалова з
групою кiнооператорiв. Вона мала знімати кiнофiльм за моєю участю. Позаяк у країнi
відбулися надзвичайнi події, i я iз Запорiжжя не приїхав додому, то всi залишились у
хатi, ловили останнi новини через телевiзор та радiо i вже нікуди не спiшили. У гостi
зайшли сестри Байко. Коли я відчинив хатнi двері, Шестопалова на порозі піднесла
мікрофон до моїх уст i спитала: «Що далi?». Я вiдповiв: ГКЧПiсти програють; провал неминучий; у них немає впевненостi у своїй iдейнiй правотi, немає рiшучости,
яка необхідна у таких справах, як державний переворот; серед них немає нi Гiтлера,
нi Сталiна, у них уже трясуться руки; вони можуть прийти до цiєї хати, арештувати
мене або навіть розстріляти ось тут на порозі, однако вони приреченi на поразку.
20 серпня раненько я знову вiдправився до Спiлки письменникiв, офiсу УРП i на
Майдан.
Позаяк гарантій від переходу ГКЧП до репресій не було, а прийшла інформація,
що вже заготовлено 230 тисяч наручників, то на ранковому засіданні Проводу УРП
20 серпня я запропонував підготувати партію до переходу на нелегальне становище
і ЦП ухвалив:
«1. УРП, як партія парламентського типу, не визнає законними рішення «Госу
дарственного комитета по чрезвычайному положению» та органів, які ввійдуть у
його підпорядкування.
2. УРП діятиме за будь-яких обставин, включаючи обставини надзвичайного стану, військового стану, скасування легального статусу партії.
Виходячи з цього, зобов’язуємо:
1. Запобігти конфіскації майна, грошових вкладів та документації партії.
2. Обмежити вихід інформації про структуру, особовий склад та діяльність УРП.
3. Визначити дублюючий склад керівництва місцевих організацій, осередків.
4. Налагодити систему зв’язків, здатну функціонувати в умовах надзвичайного
стану.
5. Підвищити персональну відповідальність за прийняття рішень та проведення
акцій.
6. Першочерговими завданнями вважаємо:
а) організацію акцій протесту проти створення і діяльности ГКЧП-комітету.
Проведення мітингів, демонстрацій, вуличних походів;
б) організацію зв’язків з трудовими колективами, створення страйкових структур, надання страйкарям організаційної та консультативної допомоги;
в) забезпечення матеріяльної бази(запасів консервованих харчів та матеріялів для
видавництв партії: розмножувальні машини, папір тощо), сітку розповсюдження по
підприємствах.
20 серпня 1991 року
Заступник голови УРП О. Павлишин»
Погодивши принципове рішення про підготовку можливого переходу УРП на нелегальне становище, я пішов до СПУ, приєднався до дискусії Народної Ради, і на
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14 годину Народна Рада ухвалила Звернення до народу України, в якому обґрунтувала незаконність ГКЧП й закликала вимагати негайного скликання сесії Верховної
Ради УРСР. Народна Рада закликала всіх виходити на вулиці й майдани та розпочати
всеукраїнський страйк проти наступу диктатури.
Вдень ми провели прес-конференцію: я, В. Борківський, Ю. Бадзьо, Б. Терно
пільський.
Я розказав, що наша (УРП) оцінка однозначна: відбувся державний переворот, а
позаяк Янаєв і всі члени ГКЧП – комуністи, то відбувся комуністичний переворот.
Люди, які його скоїли, явно зацікавлені у збереженні імперії. Переворот відбувся в
той час, коли від політичного суверенітету Україна мала переходити до створення
власних збройних сил. Того бездіяльність та ніяку позицію Л. Кравчука сьогодні
трактуємо як сприяння змовникам. Верховною структурою, під яку входять всі партії, є Рух. Ця виконавча структура має стати центром опозиційної діяльності, метою
якої є: примусити Верховну Раду різко засудити змовників і продовжити працю з
розширення суверенітету України аж до виходу із Союзу.
Інформація із військових джерел:
Дислокація військових частин навколо Києва:
Кіровоградська бригада 200 чоловік прибула з Баку;
Кременчуцька десантно-штурмова бригада 1000 чоловік є на Житомирському
шосе (30 км. від Києва);
Піхотний полк 72 дивізії – 1500 чоловік (Білоцерківський), половина солдатів з
Середньої Азії, на Одеському шосе.
Війська в межах Києва:
2–3 тисячі чоловік, оголошена 30 хвилинна готовність;
Танкова Деснянська дивізія 10000 (готовність упродовж однієї години), половина
складу з Середньої Азії;
Батальйон обслуги військового училища – 3000 військ. Звернувся до Верховної
Ради з проханням закликати військових виконувати накази тільки М. Горбачова.
Серйозність обстановки зобов’язує Верховну Раду звернутися до військових не
втручатися в політичний процес.
Президент США Буш виступив за збереження СРСР.
Десь iз 10 години ранку дружина побачила неподалiк хати службову «Волгу»,
яка простояла до 18 години. Близько 16 години вона зателефонувала про це в УРП
Василю Овсієнку і просила передати мені не приїжджати додому ночувати, бо була
впевнена, що чекають на мене. Я повернувся близько 20 години, i тут же зi сльозами
на очах дружина сказала: «Тебе цiлий день чекали тут, чого ти повернувся додому,
треба було переночувати деiнде». – «Будь спокiйна, вони програли, уже нiхто мене
не арештує».
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21 серпня провели нараду представників Народної Ради з представниками демократичних організацій України. Нарада схвалила принципову наступальну відозву з 8
пунктів, у якій вимагала від Президії Верховної Ради Української РСР визнати ГКЧП
незаконним і відмежуватися від нього, закликала ВР УРСР зібратися на надзвичайну сесію для захисту державного суверенітету України. Попереджала всі державні
органи, що виконання ними розпоряджень ГКЧП буде кваліфіковане як співучасть у
державному злочині. Закликала розпочати загальноукраїнський політичний страйк і
створила коаліцію «Незалежна демократична Україна».
Відозву підписали В. Філенко, І. Драч, С. Конєв, Л. Лук’яненко, Ю. Бадзьо,
В. Хмелько, В. Кононов, Ю. Збитнєв, О. Алін, Гольдберг, Кожевников, Л. Танюк,
Олена Суслова, М. Бурячок.
З метою подальшої активізації національно-визвольного руху Провід УРП
22 серпня 1991 року розіслав розпорядження «Усім організаціям Української респуб
ліканської партії», в якому заклик С. Гуренка та Л. Кравчука до «спокою і витримки»
назвав зрадництвом. Місцеві функціонери КПУ багатьох областей встигли заявити
про свою підтримку путчистів. Провід УРП зобов’язав: членам УРП у резолюціях
мітингів і зборів вимагати від місцевих властей негайно усунути зрадників від влади, віддавати їх до суду. Заявити в резолюціях, що партія, причетна до державного
перевороту, не може бути правлячою. Вимагати її розпуску. Вимагати від Президії
ВР УРСР негайно скликати надзвичайну сесію і пропонувати визнати Україну самостійною державою, підпорядкувати Президії ВР України МВС, КДБ, війська всіх
трьох округів і Чорноморський флот.
Проголосувати всі ці пункти на мітингах, на засіданнях сесій місцевих рад, на
зборах трудових колективів. Резолюції надіслати Президії ВР УРСР (252001, Київ,
вул. Кірова, 5) та Проводу УРП (252034, Київ, вул. Прорізна, 27).
Західна преса була переповнена інформаціями з Радянського Союзу. Цікаву деталь
оприлюднила американська газета «Нью-Йорк Таймс»: «Створення ГКЧП сталося,
либонь не випадково 19 серпня, адже на 20 серпня було призначене підписання нового союзного договору». Згідно з новим союзним договором, значна частина влади
повинна була бути передана від центрального уряду в Кремлі союзним республікам.
Кремлівські керівники, в т. ч. Лук’янов, різко критикували текст союзного договору.
Отже, 19, 20, 21 серпня коаліція народних депутатів з активістами громадського
Руху постійно працювала у Спілці письменників на вул. Банковій. Загальні майже
безперервні засідання відбувалися на першому поверсі. Звідси наші делегації ходили до Кравчука, звідси постійно відряджали відпоручників на майдан Незалежности
для виступів перед великими зібраннями людей, звідси надсилали керівні вказівки
штабам політичних партій. Тут виробляли пропозиції, які на другому поверсі редакційна комісія редагувала і надавала їм відповідної юридичної й літературної форми.
23 серпня Народна Рада вперше зібралася в будинку Верховної Ради. Були далеко
не всі члени Народної Ради. Засідання почали о 10-й годині ранку на третьому поверсі. Відповідно до попередніх консультацій, слід було підготувати тематику проектів
постанов і законів до Надзвичайної сесії Верховної Ради України.
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Я звернувся до членів Народної Ради з такими словами:
– Комуністична партія України брала участь у державному заколоті. Заколот провалився. Вони розуміють, що є співучасниками антиконституційної змови. Ця антиконституційна змова мовою Кримінального кодексу (стаття 56) зветься зрадою
Батьківщини. Ця стаття передбачає кару аж до страти. Комуністи у Верховній Раді
розгублені – вони не знають, що з ними буде. Вони дивляться на Москву й думають,
чи не почне Єльцин усіх їх завтра-післязавтра стріляти. Вони не знають, у що обернеться в Україні ненависть народу до комуністів – чи не почнуть кияни виловлювати
їх по квартирах і вулицях і бити чим попало, як мадяри 1956 року в Будапешті. Ця
розгубленість довго тривати не буде. Кожна політична сила відчує своє місце, і співвідношення їх дасть таку-сяку рівновагу. Тепер її немає. Поразка жбурнула комунiстів
додолу і тим створила унікально сприятливий для нас момент. Він недовго триватиме. Того пропоную підготувати документ про проголошення України самостійною
державою. Якщо ми тепер цього не зробимо, то не знати, коли ще його можна буде
зробити. Не можна проґавити нагоду, яку сама історія нам принесла. Проект усіх інших постанов і законів – дрібниці у порівнянні з цим кардинальним питанням нашої
національної долі. Буде Україна незалежною, то й ті постанови будуть кращі, не буде
Україна самостійною, – ті добрі постанови будуть лише пом’якшенням московського
колоніяльного ярма.
– Добре, – обізвався С. Головатий, – вважайте, що нас загітували.
– Я беруся написати проект документа, – сказав я.
Павличко гукнув: «Справді, кому ж, як не Левку, писати!»
Народна Рада погодилася і постановила на 12 годину зібратися знову для обговорення проекту. Я запросив собі на допомогу пана Сандуляка – депутата Верховної
Ради СРСР, і ми пішли в ліве крило будинку Верховної Ради, щоб ніхто не заважав.
У нас було півтори години часу. Я виклав Сандулякові думки щодо зовнішніх обставин творення документа. Ось вони.
Перше. Краще зробити справу поганою, ніж ніяк. Півтори години, що є в нашому
розпорядженні, – це зовсім мало. Якщо ми не встигнемо і зірвемо, може зірватися загалом весь намір проголошення незалежності, отже, щоб там не сталося, ми зробимо
проект за півтори години. Друге. Нам потрібен довгий чи короткий документ? Якщо
ми напишемо довгий, він обов’язково викличе дискусію. Дискусія може затягнутися.
Можуть відкласти на доробку. Сесія може перейти до обговорення інших документів.
Може минути тиждень. Треба кувати залізо, поки гаряче. Кравчук тепер схиляється
на наш бік, а куди він хилитиметься за тиждень-два? Завтра він нам сприятиме, а чи
сприятиме за тиждень-два? Страх комуністів мине, і вони перейдуть у контрнаступ,
і де тоді буде Кравчук?
Довгий текст має ту перевагу, що в ньому можна було б записати більше політичних ідей, які у подальшому служили б знаряддям у боротьби за зміцнення державности. Мусимо пожертвувати цією перевагою задля швидкості. Далебі, що коротший
буде текст документа, то менше він викликатиме дискусій і швидше буде схвалений.
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Сандуляк погодився з таким підходом, і я почав викладати на папері головні думки. Ми обговорювали їх, і я писав далі. За півтори години ми закінчили і прийшли на
засідання Народної Ради. Я виступив з обґрунтуванням необхідності короткого тексту
документа. Рада погодилася, висловила кілька зауважень, гуртом відредагували і
схвалили текст Акта. Далі технічна праця: надрукувати і доручити Секретаріятові
Верховної Ради УРСР розмножити і завтра роздати народним депутатам. Народна
Рада доручила мені виступити з проектом на сесії Верховної Ради України.
24 серпня відкрилася Надзвичайна сесія Верховної Ради. Вона заслухала Акт
проголошення незалежності України – короткий документ, який складається з чо
тирьох преамбульних і чотирьох постановчих речень. Акт зачитав Яворiвський, який
перший вискочив на трибуну. Було несподівано i трохи образливо. I тiльки через
15 рокiв Сандуляк розказав, що його покликав до себе Кравчук i переконав, що для
того, щоб бути впевненому, що за Акт проголосує бiльшiсть, треба комусь іншому зачитати, а не Лук’яненку, якого ще не всi сприймали з його радикальними поглядами
у Верховнiй Радi.
Гуренко, провідник комуністів України, запропонував зробити перерву для наради. У нижньому залі вони провели коротку нараду. Гуренко запропонував комуністам
проголосувати «за». Комуністи піднялися до сесійного залу і проголосувати за Акт –
документ, що перетворював Україну з Московської колонії в самостійну державу. За
нього проголосувала абсолютна більшість!
Ми підхопилися з місць і радісно аплодували. Обнімалися і цілувалися.
О Боже, сталося!!! Здійснилася моя мрія!
Вийшли на площу перед будинком Верховної Ради. Кілька десятків тисяч людей
вирувало в радісному щасті. Ближчий гурт чоловіків підхопив мене на руки… Пішли
на майдан Незалежности. Кияни вітали нас зі схваленням Акта про самостійність,
і весь майдан гудів радісним гулом та викриками. Увечері на Софійському майдані
відбувся велелюдний мітинг за участю Кравчука, найвищих державних достойників
і славних людей України. Всі радіостанції України транслювали події з Софіївської
площі. Я зачитав народові України Акт проголошення незалежности України.
Додому приїхав за десять хвилин дванадцята година ночі. На порозі зустріла радісна дружина.
– Щиро вітаю, я все чула, – мовила вона. – Ти що, один?
Я увійшов до хати і побачив добре накритий стіл з напоями.
– В тебе сьогодні день народження. І в тій хвилині двері відчинилися і в хату ввійшли члени Проводу Української республіканської партії, інші люди й друзі, повна
хата. Святкували день Народження України, що було найціннішим подарунком мені
в житті від Бога в мій день Народження.
Україна почала нову добу національної історії. Необхідно знайти в собі силу здолати труднощі на початках цього шляху.

Березень 2011 року.
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Леонтій САНДУЛЯК,

народний депутат СРСР від України

ГКЧП. Проголошення незалежності України
Ці знакові для новітньої історії України події розпочну з виборів віце-президента
СРСР. 27 грудня 1990 року перший і останній Президент Радянського Союзу М. Горбачов
запропонував З’їзду народних депутатів на цю посаду члена Політбюро і секретаря ЦК
КПРС колишнього голову Всесоюзної центральної ради профспілок Янаєва Геннадія
Івановича. Претендент мав зовнішність алкоголіка: набрякле обличчя, «мішки» під очима, тремтячі руки. До того ж йому притаманним був типовий алкогольний гумор. Так,
на запитання про стан його здоров’я відповів, що дружина не скаржиться, бо він ще
мужчина о-го-го. Члени МДГ виступали проти цієї кандидатури. Я запитав Горбачова:
«Михайле Сергійовичу, чи бачите Ви Президентом країни пана Янаєва?». Горбачов почав говорити щось на кшталт, що товариш Янаєв – видатний політичний діяч та має
досвід керівної роботи. (Років десять по тому я бачив цей момент по японському телебаченню. На відміну від радянського телебачення, японці показали крупним планом вираз
обличчя Горбачова та реакцію на це запитання його дружини – Раїси Максимівни).
Голосування бюлетенями відбувалося в Георгіївському залі Кремля. Так трапилося, що при переході із Палацу з’їздів у Георгіївський зал я зустрівся віч-на-віч у
досить вузькому переході, що з’єднував ці приміщення, з Президентом. Слід зауважити, що Горбачов мав чудову пам’ять. Знав принаймні прізвища чи не всіх 2250 депутатів та до кожного з них, мабуть крім Сахарова, звертався на «ти». Щоб щось
сказати, Президент запитав мене: «Ну что, – скоро твоя Украина будет «самостійною»?». Саме так, по-українськи вимовив це слово. Я відповів, що обов’язково буде,
але зараз я хотів би переконатися, чи усвідомлює він, що, нав’язуючи нам Янаєва, він
ставить під загрозу власне життя, бо інтелект цього пана дозволить йому саме через
фізичне усунення Президента претендувати на цю посаду. «Ну ты даешь!» – вигукнув Горбачов та пішов собі.
Так сталося, що я виступив у ролі Касандри. Остання зустріч з Президентом відбулася під час Надзвичайного з’їзду народних депутатів після повернення його з
ув’язнення в резиденції в Форосі. Прямуючи в Палац з’їздів, Горбачов демократично
підійшов до групи депутатів, поздоровався з кожним за руку та жартома запитав:
«Хіба ви не знаєте, що більше трьох збиратися не можна?». Коли дійшла черга ручкатися зі мною, Михайло Сергійович змінився в обличчі. Але я делікатно промовчав.
Заяву ГКЧП СССР (Государственный комитет по чрезвычайному положенню в
СССР) я почув у с. Козирянах, де відпочивав із сім’єю. В Заяві говорилося, що, в зв’язку
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із неможливістю за станом здоров’я виконання Горбачовим Михайлом Сергійовичем
своїх обов’язків Президента СРСР на підставі статті 127/7 Конституції СРСР, до виконання обов’язків Президента СРСР приступив віце-президент Янаєв Г. І. та створено Державний комітет з надзвичайного стану в СРСР в складі Бакланова О. Д. –
першого заступника голови Ради оборони СРСР, Крючкова В. А. – голови КДБ СРСР,
Павлова В. С. – прем’єр-міністра СРСР, Пуго Б. К. – міністра внутрішніх справ СРСР,
Стародубцева В. А. – голову Селянської спілки СРСР, Кізякова О. І. – президента
Асоціації державних закладів та об’єктів промисловості, будівництва, транспорту
та зв’язку СРСР, Язова Г. І. – міністра оборони СРСР та Янаєва Г. І. – в. о. Пре
зидента СРСР. У Зверненні вказувалося, що на всій території Радянського Союзу
безумовне верховенство мають Конституція та Закони СРСР, рішення ГКЧП СРСР
обов’язкові для беззастережного виконання всіма органами влади і управління, посадовими особами та громадянами на всій території Радянського Союзу. Після цієї
Заяви по всіх каналах телебачення транслювався балет «Лебедине озеро». Потім було
звернення ГКЧП до громадян Радянського Союзу.
Це був державний переворот. Історія КПРС свідчить, що після державних переворотів більшовики починають масові репресії та фізичне знищення політичних
противників. А тому першою була думка – втікати. Втікати за кордон. Тим паче, що
до кордону всього-то якихось 16 км, а в кишені маю дипломатичний паспорт. Але це
була хвилинна паніка. Потім я подумав, а як розцінять цей вчинок мої виборці, нарешті, потомки? А тому вже за годину я був у Чернівцях. Прийшов на телебачення та
вимагав прямого ефіру в зв’язку з політичною ситуацією. Василь Довгий відмовився
надати прямий ефір. Запропонував зробити запис, який він вечором передасть в ефір.
Я погодився. Ось цей запис:
Запис на ТВ м.Чернівці 20.09.91 р. 09 год.:
ШАНОВНІ КРАЯНИ!
19 серпня віце-президент СРСР, член КПРС Янаєв, заступник голови комітету державної оборони
секретар ЦК КПРС та голова Уряду СРСР, член Політбюро ЦК КПРС Павлов, заявили, що у зв’язку з
хворобою Президент СРСР Горбачов не може виконувати своїх обов’язків і що Янаєв бере на себе
обов’язки Президента СРСР та створюється Комітет з надзвичайного стану, куди входять, окрім них, ще
міністр оборони Язов, міністр внутрішніх справ Пуго, голова КДБ Крючков та інші.
Оскільки бюлетень про хворобу не публікувався, і Горбачов не виступав перед народом, треба
думати, що перераховані особи насильно ізолювали законно обраного Президента, захопивши владу.
Тобто здійснили державний переворот насильницьким методом, що скрізь у світі вважається найтяжчим
державним злочином. Таким чином, очолюваний Янаєвим, Язовим, Крючковим, Пуго комітет з надзвичайного стану – це комітет державних злочинців.
У зв’язку з цим звертаюся до вас, моїх виборців, з проханням зберігати спокій, не впадати в паніку,
виконувати розпорядження тільки Уряду УРСР, Верховної Ради УРСР та закони Української республіки.
Я звертаюся особисто до Голови управління КДБ по Чернівецькій області генерала Пікузи, до начальника УВД Чернівецької області генерала Панамаренка та прокурора Чернівецької області Купцова,
як до найвищих представників правоохоронних органів та органів охорони державної безпеки не виконувати вказівок комітету надзвичайного стану як структури, створеної незаконним шляхом.
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Звертаюся також до всіх командирів військових частин, розміщених на території Чернівецької області, до керівників підприємств, державних установ та закладів і до всіх буковинців, хто поважає закон, – не виконувати розпорядження незаконного комітету з надзвичайного стану СРСР.
Злочинці повинні бути усунені від влади та покарані.
Громадяни, будьте пильні, бо вас знову зроблять рабами.
Народний депутат СРСР
Л. І. Сандуляк

Пізніше дізнався, що цей запис спочатку віднесли в КДБ. Там його переглянули
та вирізали всі гострі моменти, насамперед про ГКЧП як комітет державних злочинців. Тільки 24 серпня мій виступ випустили в ефір у спотвореному вигляді.
Вже наступного ранку я був у Верховній Раді УРСР. У Верховній Раді фізично відчувалася напруженість та тривожність. У кулуарах говорили про приїзд
Командуючого Сухопутними Військами СРСР маршала Варенникова, про його тиск
на голову Верховної Ради Леоніда Кравчука, про безперервне засідання ЦК КПУ.
Народна Рада в Парламенті України обговорила ситуацію, що склалася, та прийняла
рішення про проголошення незалежності Української Держави. Левко Лук’яненко
зголосився скласти відповідний документ та запросив членів Ради до співпраці. Як
не дивно, ніхто не відгукнувся. Я, як народний депутат СРСР, у Верховній Раді УРСР
мав дорадчий голос, але був повноправним членом Народної Ради, а тому запропонував Левку Лук’яненку свою допомогу.
Працювати разом із живою легендою, національним героєм, якого навіть комуністи поважали (поважали, але ненавиділи), було для мене великою честю. Спочатку
ми обговорили концепцію документа. Вирішили, що він має бути лаконічним та
оформленим таким чином, щоби за нього проголосувало 239 комуністів. Здається, у
пана Левка були домашні заготовки, бо він витягнув з кишені записник та почав диктувати. Я, як молодший, виконував обов’язки писаря. Спочатку п. Лук’яненко хотів
назвати документ універсалом. Я заперечив, звернувши увагу на те, що це слово не
сприймуть наші опоненти, та запропонував назвати документ актом. Акт – це разова
дія з відтінком урочистості. Левко погодився. Так само з тих же міркувань він погодився, що не варто писати про продовження традицій державотворення Української
Народної Республіки, бо для комуністів це була «буржуазна», ворожа українському
народові, держава, а її очільники – зрадниками національних інтересів. Таким чином
був підготовлений первинний документ.
(Фотокопія оригіналу цього документу публікується у розділі фотоілюстрацій)
Потім Дмитро Павличко запропонував перше речення в такій редакції:
«– виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною в зв’язку з
державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року».
Після остаточної незначної правки документ набув всім відомого змісту:
Акт проголошення незалежності України
Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною в звۥязку з
державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року,
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– продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні,
– виходячи з права на самовизначення, передбаченого Статутом ООН та іншими
міжнародно-правовими документами,
– здійснюючи Декларацію про Державний суверенітет України, Верховна Рада
Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто
ПРОГОЛОШУЄ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ
та створення самостійної української держави – УКРАЇНИ.
Територія України є неподільною і недоторканною.
Віднині на території України мають чинність виключно Конституція і закони
України.
Цей акт набирає чинності з моменту його схвалення.
Верховна Рада України
24 серпня 1991 року
(Сьогодні я би не погодився на проголошення «незалежності», бо незалежності
в принципі не може бути: все в цьому світі взаємопов’язане та взаємозалежне. Треба
було проголосити державну самостійність. Тобто держава будь-яке рішення приймає
самостійно і проводить самостійну політику.)
Голова Народної Ради Ігор Юхновський запропонував Верховній Раді прийняти
Акт проголошення незалежності України. Голова Парламенту Леонід Кравчук оголосив перерву в роботі Ради для обговорення тексту документа у фракціях. Народна
Рада засідала на третьому поверсі, а 239 комуністів – у кінозалі. Я направився до
кінозалу. В’ячеслав Чорновіл звернув мою увагу на те, що я не туди йду. На що я
відповів, що саме туди, бо у Народній Раді нема кого агітувати за прийняття Акта
проголошення незалежності України, а комуністів треба переконувати в необхідності
проголосувати «за».
І правильно зробив, що пішов на «раду до нечистивих», тобто до комуністів. Бо
нарада розпочалася з виступу секретаря ЦК КПУ С. Гуренка, який агітував проти
незалежності України. Депутати по-різному сприймали його виступ. Так, депутати від Чернівецької області (вони сиділи в першому ряду), за винятком професора Г. Ходоровського, схвально кивали головами. Хтось із них, здається секретар
Сторожинецького райкому КПУ Жук, сказав, що хотів би бачити того розумника,
який склав цей документ. Я підвівся та сказав, що я тут. Потім звернувся до присутніх з такими словами: «Я розумію глибину вашої відповідальності за прийняття
цього доленосного історичного документа. Але український народ уповноважив вас
приймати такі рішення. Давайте спрогнозуємо, що станеться, якщо ви не приймете Акта проголошення незалежності України. Гадаю, вам не вдасться вийти з цього
приміщення. Вигляньте у вікно: там понад 50 тисяч громадян України очікують на
ваше позитивне рішення. А якщо ви приймете цей Акт, то чи вдасться Вам, пане
111

V. О Ч И М А УЧ АСН И КІВ

Станіславе, вивести на вулицю на знак протесту бодай робітників «Арсеналу», що
завжди у новеньких комбінезонах, маючи однакову військову виправку, виходять
публічно підтримувати Комуністичну партію? Думаю, що не вдасться. Часи не ті.
Але якщо ви хочете знати думку народу, то прийміть документ і винесіть його на
всенародне обговорення».
Після перерви Л. Кравчук уже знав, що комуністи проголосують «за». Гадаю, що
до цього в певній мірі був причетний і я. Щоправда, тоді їх загітував не стільки я, як
арешт членів ГКЧП та заборона компартії в Росії. Українські комуністи були добряче
налякані. То був зручний момент для того, щоби засудити КПРС та її загін КПУ за
злочини проти людства. На жаль, націонал-демократи таку можливість упустили.
Перед засіданням до Голови Верховної Ради зверталося багато депутатів зі своїми
проблемами. Піднявся до столу Президії і я та попросив Голову дозволити зачитати
Акт Левку Лук’яненку. Кравчук промовчав. Тоді я нагадав йому, що пан Лук’яненко за
настання цієї миті відсидів 27 років у в’язниці та 72 доби у камері смертників. Кравчук
мовчить. Кажу, що він склав цей документ і у нього сьогодні день народження, то ж
зробіть людині подарунок. Кравчук не стримався і викрикнув: «Та пішли би Ви…».
Як відомо, Акт проголошення незалежності України урочисто зачитав Голова
Верховної Ради України Леонід Кравчук. Левко Лук’яненко теж зачитав цей історичний документ. Але це було ввечері того ж дня на багатотисячному мітингу, що відбувся
на Софійській площі в Києві. Можливо, воно і краще. Бо національний герой зачитав
Акт проголошення незалежності України не перед Верховною Радою, а перед українським народом. (Його виступ на майдані транслювався по радіо на всю Україну.)
Пізніше Дмитро Павличко сказав мені, що це була його ідея, щоби Акт зачитував
Кравчук: Павличко боявся, що 239 комуністів через особисту ненависть до Левка
Лук’яненка не проголосують за незалежність України. А Кравчука вони сприймали
як свою людину.

21 червня 2011 року.
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Володимир ПИЛИПЧУК,

народний депутат України І скликання ВР,
Член Президії Верховної Ради України

СРСР помер так, як помирають імперії
Пройшло вже 20 років з моменту краху СРСР. І всі 20 років у середовищі апологетів імперії точаться дискусії на тему: вона розпалася чи її розвалили, хто винуватий
у цьому – Горбачов, ЦРУ США чи трійка «Біловезьких зубрів» – Єльцин-КравчукШушкевич? Як покарати руйнівників і як оживити знову СОЮЗ? Мудрий селянин
сказав би: «Чи вмер Данило, чи болячка задавила, все одно мерця не воскресити».
Але, оскільки «навколо-наукові» розмови ведуться з метою «замутити» свідомість людей і щоб підбити їх на «воскресіння мерця», підняти на боротьбу за створення нового Союзу, я вирішив сісти за написання цієї статті. Ніхто з апологетів не
намагається встановити причинно-наслідкові зв’язки краху комуністичної системи і
розпаду СРСР. Не бажає аналізувати причини і фактори, що призвели до краху СРСР,
обмежуючись лиш емоційними аргументами суб’єктивного характеру.
У зв’язку з цим у мене, як опонента згаданих апологетів, виник до них цілий ряд
запитань:
– Чи була комуністична теорія реалістичною, коли в жодній із держав світу, що
будували комунізм і входили до комуністичного табору (загалом 40 % світового населення на території в ¼ земної суші), протягом понад 70 років «комунізм» так і не
вдалося побудувати?
– Чому відмовилися від ідеї подальшої побудови комунізму і перейшли до капіталізму ті країни комуністичного табору, де рівень життя був значно вищим, ніж в СРСР
(Югославія, Чехословаччина, Угорщина, Німецька Демократична Республіка)?
– Якщо СРСР був таким міцним і «нєрушімим», як його малювали апологети, то
чому він розлетівся одномоментно, як іграшковий будиночок?
– Чи була політика КПРС і Радянського Союзу насправді інтернаціональною або,
бодай, національно виваженою, коли у всіх республіках Союзу (окрім Росії) наростав «націоналізм» і був розпалений до такого рівня, що всі національні республіки
прагнули суверенітету і його реалізували?
– Чому ні російський націоналізм, ні шовінізм в СРСР не засуджувався, а розцінювався, рекламувався і нав’язувався партійною пропагандою як РАДЯНСЬКИЙ
патріотизм. Чому тюрми СРСР були «забиті» націоналістами зі всіх республік,
окрім з Росії?
– Чи були члени КПРС 90-х років комуністичними догматами, якщо:
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ні ЦК КПРС, ні Політбюро ЦК КПРС не лише не виступили з заявами проти
розпаду, але офіційно навіть не осудили сам факт розпаду СРСР?
ні республіканські, ні обласні, ні районні, ні міські, ні первинні парторганізації, ні рядові комуністи не виступили організовано на захист СРСР, не виступили проти створення і функціонування антиконституційного ГКЧП. Не виступили
організовано, не виступили і епізодично (на стихійних мітингах чи зборах) проти
розпаду СРСР?
– Чи було життя в комуністичному СРСР таким заможним і щасливим, як тепер
його малює імперська п’ята колона Росії, якщо позапартійні громадяни СРСР, профспілки (школа комунізму), комсомол (майбутнє і надія партії), громадські організації
не чинили жодного опору його розпаду, не вийшли захищати цілісність СРСР і навіть
не намагалися протестували проти його розпаду?
– Чому КГБ, МВД і Радянська Армія (бойові і озброєні загони Комуністичної партії) не підтримали своїх прямих керівників-організаторів і членів ГКЧП у їх намірах
силового утримання СРСР від розпаду?
Тому, що розпад СРСР став закономірним результатом застосування лженаукових
принципів, способів і методів, що були закладені в основу його функціонування і відбувся через збіг у часі і просторі об’єктивних та суб’єктивних процесів та обставин, що
прискорюють розпад системи. В результаті закономірного краху ідеологічної основи комуністичної системи як такої, що не змогла досягти своїх цілей – догнати й перегнати передові капіталістичні країни за рівнем виробництва на душу населення. Не змогла побудувати матеріальну основу комунізму та іманентних йому суспільних відносин, оскільки
Жовтнева революція 1917 року здійснювалася саме задля побудови комунізму.
Масове падіння прорадянських комуністичних режимів у Східній Європі. У
Польщі приходить до влади колишній лідер профспілки «Солідарність» Лех Валенса
(9 грудня 1990), у Чехословаччині – колишній дисидент Вацлав Гавел (29 грудня
1989 р.). У Румунії президент-диктатор Чаушеску разом з дружиною розстріляний
за вироком трибуналу.
В СРСР ніхто не розумів жаху проблем, що стоять перед країною. Всі щиро вірили, що СРСР – друга економіка світу. А Маргарет Тетчер говорила, що СРСР був
мавпою з Верхньої Вольти, але з ракетами.
Економіка СРСР, що була побудована на дефектній теорії, не могла бути ефективною навіть гіпотетично. А ставши закритою системою – не змогла сприйняти інновацій, характерних для індустріально-розвинених країн. Тому така економіка не лише
відстала, але й природньо загинула.
Народ «шлунком» перестав підтримувати маразматичну економіку СРСР і тому
й не чинив опору розпаду СРСР. Інтереси економічного базису перемогли комуністичну надбудову.
Крах системи став єдино правильним, мирним варіантом виходу з тупикової
ситуації, породженої тривалою системною кризою в комуністичному таборі. Саме
системною кризою, що настала в результаті збігу в часі політичної, управлінської,
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кадрової, міжпартійної, внутрішньопартійної, теоретичної, економічної, соціальної,
ідеологічної, ментальної, духовної кризи та кризи в міжнаціональних відносинах.
Висновки:
1. Політична криза стала наслідком втрати стратегічної цілі розвитку комуністичного табору, результатом усвідомлення неможливості побудови комунізму, як в
окремо взятій країні, так і в сукупності країн, що складали комуністичний табір.
2. Управлінська криза стала результатом катастрофічного відставання технології державного управління від зростаючих можливостей кібернетичних технологій.
«Верхи» не змогли керувати по-старому, а «низи» не захотіли далі жити по-старому.
3. Кадрова криза стала результатом того, що позапартійні (понад 95 % від усього
населення СРСР) були позбавлені права очолювати законодавчу, виконавчу, судову
владу і структурні підрозділи в них «з верху до низу». Позапартійні були позбавлені можливості очолювати підприємства, організації, установи і підрозділи в них.
Комуністи СРСР не справилися з завданнями розвитку і збереження СРСР.
4. Міжпартійна криза стала результатом загострення відносин між компартіями
країн комуністичного табору в питанні права на вибір шляхів, методів та механізмів
подальшого розвитку комуністичної системи.
5. Внутрішньопартійна криза в СРСР була викликана нездатністю керівників
КПРС піднятися в конфліктах вище особистих і групових інтересів задля збереження
цілісності партії і держави. Конфлікти таборів: «група Горбачова – група Єльцина –
група ГКЧП» та «Брежнєвські консерватори – Горбачовські реформатори».
6. Теоретична криза стала результатом нездатності теоретиків (догматиків)
марксизму запропонувати нову модель економічних відносин взамін плановій економіці, що вичерпала потенціал своїх можливостей, що і призвело до прискореного
відставання темпів зростання економіки в комуністичному таборі в порівнянні з темпами зростання в капіталістичних країнах.
7. Економічна криза стала наслідком падіння ефективності комуністичного способу виробництва і зросту внутрішнього та зовнішнього боргу. Відсутність конкуренції
не стимулювала до технічного та технологічного оновлення систем виробництва, до
ресурсозбереження, до зростання продуктивності праці.
8. Соціальна криза настала в результаті суттєвого зниження стандартів життя і
зниження комфортності в суспільних відносинах на базі тотального дефіциту товарів
споживання.
9. Ідеологічна криза настала в результаті переваги західних технологій формування свідомості над комуністичними.
10. Ментальна криза в СРСР настала в результаті суттєвого зросту інформованості жителів країн соцтабору про реальний рівень життя, рівень можливостей і рівень
свобод у капіталістичних країнах та про людські жертви тоталітарного комуністичного режиму.
11. Моральна криза стала результатом ліквідації релігійних моральних засад у
людських взаєминах і заміщення їх феноменами «Павлика Морозова» та «грабь на115
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грабленное». Знищені були всі релігійні конфесії, що були носіями релігійної моралі
і не підтримували комуністичний режим. РПЦ була залишена задля виконання ролі
«троянського коня» серед віруючих, а саме задля інформації КГБ про таємниці сповіді парафіян, задля відслідковування «інакомислячих».
12. Міжнаціональна криза настала в результаті зростання національної свідомості народів та етносів комуністичного табору як реакція у відповідь на постійне зростання російського шовінізму та поширення військових варіантів вирішення міждержавних та міжнаціональних конфліктів. Російський шовінізм був демонстрацією етнічної зверхності росіян над іншими етносами, що населяли СРСР. Міжнаціональна
криза, окрім усього, була ще й похідною кризи ідеологічної та ментальної і підсилювалась ними.
СРСР домінував у Раді Економічної Взаємодопомоги і в Варшавському договорі,
що «розсипалися» перед крахом СРСР. Керівні посади у всіх гілках влади в СРСР
займали російські комуністи (в абсолютній більшості). Керівні посади в Політбюро,
в ЦК КПРС, в КГБ, в МВД, в Армії займали теж росіяни. Персональний склад ГКЧП
теж не відрізнявся розмаїттям – російські комуністи. Часовий старт фінальної фази
розпаду самого СРСР був заданий теж у Росії – феноменом ГКЧП. За фізичною аналогією – ГКЧП став детонатором ланцюгової ядерної реакції розпаду СРСР.
Отримання Україною й іншими республіками СРСР незалежності слід розглядати (за тією ж аналогією) такими ж продуктами розподілу, як і продукти, що утворюються в результаті ядерної ланцюгової реакції.
І у зв’язку з цим слід визнати, що:
– СРСР, де-факто, був комуністичною формою російської імперії. (В Росії була і залишається найвища стадія націоналізму, властива імперієтворчій нації, – шовінізм);
– СРСР був зверхником ідеологічної імперії – «Комуністичного табору»;
– крах світової комуністичної системи – кінцевий етап розпаду ідеологічної імперії Росії;
– крах комунізму в СРСР – складова світового процесу;
– розпад СРСР – кінцевий етап розпаду однієї з форм Російської Імперії і черговий етап (різновид) її територіального і національного напіврозпаду – одночасно.
Передумови розпаду СРСР активно формувалися останніми десятиріччями:
– наростанням негативних тенденцій як у практичній складовій економіки комунізму (тотальний дефіцит), так і остаточним усвідомленням утопічності теорії комунізму;
– наростанням невдоволення населення СРСР рівнем життя;
– наростанням незадоволення і несприйняття республіками СРСР (як і країнами
комуністичного табору) імперіалістичної сутності ідеології і практики комунізму;
– наростанням незадоволення і несприйняття республіками СРСР (як і країнами
комуністичного табору) економічної, національної і культурної політики СРСР;
– наростанням незадоволення самою Росією в республіках СРСР (як і в країнах
комуністичного табору). Росією, як закамуфльованим, але фактичним носієм і про116
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відником вищезгаданих передумов. Росією, як організатором і «вдохновітєлєм всєх
нашіх побєд» – як у прямому, так і переносному змістах.
Детальніший аналіз причин та факторів краху СРСР можна знайти тут: http://
volianarodu.org.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=
59&Itemid=53.
Роль «Біловезьких зубрів» медичною термінологією можна сформулювати нас
тупним чином:
– СРСР, як пацієнт, був важко хворим, у результаті відмови республік підписати
новий Союзний договір до 19 серпня 1991 р. ГКЧП, замість надання йому швидкої
допомоги, помилково вчинило спробу акта евтаназії. Пацієнт потрапив у реанімацію,
у пацієнта настала фаза агонії, що завершилася смертю. Єльцин, Кравчук і Шушкевич
своїми підписами Біловезьких угод зафіксували (наче актом судмедекспертизи) факт
настання смерті пацієнта – СРСР, у результаті чого відродилася Незалежність усіх
держав, в т. ч. і України. «Біловезькі Угоди» – це лише фінальний документ, що юридично оформив ментальний розпад, котрий відбувся фактично до цього і котрий формувався практикою і сутністю радянської держави. Формувався попередніми десятиліттями в шлунках, головах, душах і серцях громадян СРСР.
Чи можна було подовжити економічний розвиток СРСР? Чи були шанси комуністичної (російській) імперії подовжити час її економічного життя?
Були. І цілих три.
Перший, коли було введено і дала позитивні результати НЕП. Її слід було розвинути і продовжити, а не ліквідовувати.
Другий – при Брежнєві, коли можна було погодитися і реалізувати запропоновану Дж. Гелбрейтом і П. Сорокіним та підтриману Сахаровим теорію конвергенції.
Політбюро Брежнєва відповіло відмовою: «Ми ідеологією не торгуєм». Відмова від
реалізації теорії конвергенції призвела до зростання темпів гонки озброєнь, у результаті якої висвітлилась потенційна слабкість неринкової структури економіки СРСР,
яка надірвалась, у т. ч. і тягарем експорту революцій (безкоштовним озброєнням реальних і потенційних сателітів і масштабністю матеріальної допомоги їх урядам).
Третій. СРСР мав нагоду при Горбачові піти шляхом Китаю. Під проводом компартії швидко відновити приватну власність і ринкову систему господарства. Політбюро
Горбачова не зважилося будувати капіталізм під проводом компартії. У 91-му році сам
Горбачов був близьким до переходу на китайський шлях трансформації економіки, а
його Політбюро – ні. Політбюро не бажало змінювати марсистсько-ленінський базис
економіки. А провести радикальні ринкові реформи на базі марксистсько-лєнінської
моделі й ідеології – нонсенс. Дехто називає причиною розпаду економіки СРСР – падіння цін на нафту. Падіння цін на нафту стало лише прискорюючим фактором розпаду економіки СРСР і самого СРСР як держави, але не причиною.
Коли мене запитують, чим відрізняються позиції і дії ЦК КПК і ЦК КПРС, я відповідаю: «Коли табун бунтується, то розумний табунщик заскакує на спину найбільш
швидкого скакуна, виїжджає вперед руху табуна, відводить табун від прірви і потім
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спрямовує його у потрібному табунщику напрямку. Нерозумний табунщик стає поперек шляху розбурханого табуна з розпростертими руками, і табун його забиває
копитами». Китай став успішним, коли розпізнав утопічність комуністичного шляху
розвитку і став будувати капіталізм під проводом Комуністичної партії. Зберіг кадри,
партію і її керівну роль у суспільстві.
Невикористання часу на «перестройку и ускорение» для реалізації в СРСР китайського варіанту перетворень стало часом втрачених можливостей, втраченим шансом подовжити існування другої російської імперії. Але вини Горбачова тут немає.
Здійснити перетворення за китайським зразком йому не дала комуністична еліта –
Політбюро і ЦК КПРС, а також ГКЧП. Ні ЦК, ні Політбюро ЦК КПРС не засудили
сам факт створення ГКЧП, спосіб комплектування його персонального складу, цілей,
напрямків і методів його діяльності.
Силовий варіант утримання СРСР від краху не дав би результатів, бажаних для
організаторів ГКЧП. Він також призвів би до розпаду СРСР, і свідченням цього є
результати референдумів за незалежність у республіках. Референдумів, що відбулися після придушення ГКЧП. ГКЧП не був підтриманий ні народом, ні Армією. А
спроба силового утримання СРСР від розпаду призвела б до недовготривалої, але
кровопролитної боротьби, в результаті якої були б жертви з обох сторін. У підсумку
однозначно були б винищені всі, хто організував і підтримував ГКЧП, співробітники КГБ та партійні функціонери, яких народ люто ненавидів. Після такого варіанту
«розлучення» республік не знадобилася б люстрація кадрів, майно республік не було
б пограбовано комуністично-кегебістською і господарською «елітою», бо її не стало
б. Нікому було б гальмувати процеси зростання економіки і життєвого рівня громадян у незалежних республіках. Але «ціна питання» була б кривавою.
Стосовно ролі США в крахові СРСР.
Слід відверто визнати, що США і Західний світ не любили СРСР через його ворожість західним цінностям, через неповагу до прав людини, через його агресивну
політику. Не любили – як «імперію зла». Причина цієї нелюбові зрозуміла – через
заявлене на весь світ програмне завдання СРСР – насадити комунізм у всьому світі
шляхом здійснення переворотів у всіх капіталістичних країнах (на зразок жовтневого
перевороту в Росії 1917 року). Зрозуміло, що ні США, ні країнам Західної Європи
така «перспектива» не могла подобатися. Перспективу комуністичних «перетворень»
у країнах Заходу сприймали з острахом всі прошарки населення:
– Робітники, яким не було «потреби» бажати радянського розміру зарплати –
220 крб. на місяць (зарплата в СРСР наприкінці його існування), в той час, як у США
законом заборонялося платити найманим працівникам менше однієї тисячі доларів
на місяць;
– Фермери, яким у результаті «розкулачування» загрожувала втрата майна (землі
і техніки) і наступна робота в колгоспах Америки, у випадку опору – розстріли, та/
або депортація їх сімей до полярного кола – на Аляску;
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– Інженери мали б забути про відпочинок навіть на Гаваях чи в Домінікані, не кажучи
вже про Мальдіви чи Канари, бо їх зарплати мала б бути нижчою, ніж у робітників;
– Священнослужителі, яким загрожували розстріли (за принципом – «чим більше – тим краще») або в’язниця після зрівняння храмів із землею;
– Представники творчої інтелігенції, які мусили б творити лише те, про що накажуть, а про поїздки за межі країни мали б забути, якщо мали критичний склад розуму,
або КГБ Америки встановило б, що їхня бабця добре себе почувала до американської
революції, а дідусь відмовлявся вступати в колгосп чи в компартію Америки;
– Власники «заводів і пароходів», банків і стоматологічних поліклінік, яких очікував якщо не розстріл, то ГУЛАГи – точно і однозначно;
– Політичне керівництво і представники влади теж не бажали комуністичної революції, бо їх очікувала доля царської сімї і доля інших … «ворогів народу».
Одним словом, усіх «нєсогласних» у США (і Європі) йти до комунізму очікували
розстріли і в’язниці у випадку комуністичної революції. Чи могло це подобатися їх
жителям? Правда, з безумовною радістю зустріла б комуністичну революцію лише
Компартія Америки, чисельність якої в період піків їх найвищої «популярності» серед населення США складала АЖ … 20 тисяч чоловік.
Усі вищеперераховані категорії населення США не бажали й тотального дефіциту
товарів, характерного для комуністичної економіки. Але вони його ніколи не відчували, тому й не розуміли, що він можливий, і не усвідомлювали, чому він можливий у
принципі. Продемонструвати прірву в менталітеті громадян, що жили у сфері тотального дефіциту, і громадян, які дефіциту ніколи не знали, дуже просто. На запитання:
«коли у вас з’являються свіжі помідори?» – жителі США і жителі СРСР відповідали
абсолютно по-різному. Жителі США відповідали: «О шостій годині ранку». Жителі
СРСР відповідали: «В липні».
Одначе при всій ненависті Західного світу до політичного режиму СРСР, при
всьому скептицизмі до його очільників і провідників, Захід не вбачав ворогів у населенні Союзу, Захід йому співчував. Тому Захід (Європа і США) не могли ініціювати
війни проти СРСР, оскільки загинули б ні в чому не винні жителі СРСР. Захід не
прагнув заподіяти їм смерті. Коротко аргументую свої твердження:
– Якби США прагнули смерті СРСР, то не допомогали б йому економічно, технічно, матеріально під час другої світової війни. Німеччина і СРСР під час війни себе
взаємно виснажили б. Хто б з них не переміг у взаємній війні, «переможець» все
одно не зміг би воювати проти США. Але США все-таки допомогли СРСР.
– Якби США не вступили у війну, не відкрили другий фронт, то втрати СРСР у
війні були б набагато вищими, а сама війна закінчилася б не 8 травня 45 року, а десь
у середині – кінці 46 року.
– США в серпні 45 року мали і застосували атомну зброю проти Японії. Якби
США і західними країнами антигітлерівської коаліції не був відкритий другий фронт,
а війна СРСР з Гітлером тривала і в 46 році, то США в 45–46 роках могли б використати атомну зброю не лише проти Японії, але й проти Гітлера і Сталіна.
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– У період з 1945 по 1950 рр., коли в СРСР атомна і термоядерна зброя була в
стадії розробки, випробувань, але не стояла на озброєнні Радянської Армії. США
в 1945 році вже мали атомну зброю (СРСР – лише в 1949 р.), а термоядерну зброю
США мали в 1951 р. (СРСР – лише в 1954 р). США мали згадану зброю в кількостях, достатніх для кількаразового повного знищення економічного і військового
потенціалу СРСР, обезкровленого в Другій світовій війні. У цей період США були
ядерно-панівною державою, панівною абсолютно і безроздільно. США, до того ж,
мали військові бази в Західній Європі – в межах досяжності території СРСР, і могли
б вчинити так, як вчинили з Японією в 1945 році. СРСР у цей період не мав жодних
шансів дати відсіч, не мав військових баз поблизу США і не мав засобів доставки
атомної зброї до території США та ще й був виснажений війною. Але США цими нагодами і можливостями не скористалися, тому що не мали наміру скористатися.
– В період з 1949 року і до 60-х років військові бази США були розташовані
щільним кільцем навколо СРСР, у країнах-сателітах США, що входили з ними у військові блоки АНЗЮС, НАТО, СЕНТО, СЕАТО. США в цей період, окрім потужного
арсеналу ядерної зброї, мали широкий спектр засобів її доставки (наземні, підземні
стаціонарні і мобільні ракетні комплекси, повітряні – бомбардувальники наземного базування далекого радіусу дії, морські – ударні кораблі з ракетними комплексами та авіаносці зі стратегічними бомбардувальниками на борту), яких на той час не
мав СРСР. СРСР не мав авіаносців, не мав наземних баз навколо США в межах досяжності їх території, а виробництво міжконтинентальних балістичних ракет-носіїв
лише розпочиналося і, до речі, ще не носило масового характеру.
Тобто, в період з 1945 до 1959 року, якби США мали намір знищити СРСР, то знищили б кілька разів підряд, бо змогу і засоби знищення мали. При чому, мали змогу без загрози отримати ядерний удар у відповідь. Але таким «шансом» знову ж не скористалися.
Це ще раз підтверджує, що США не планували і не бажали нападати на СРСР. Тому всі
розмови того часу в СРСР про загрозу для СРСР і загрозу світові зі сторони США були
звичайними міфами-страшилками, якими так багата була вся історія КПРС.
У 80-х роках між США і СРСР було досягнуто паритету в стратегічних озброєннях. США виступили з пропозиціями реалізації теорії конвергенції і обмеження гонки озброєнь. СРСР відхилив пропозицію конвергенції, але на військові обмеження
погодився.
Початок 90-х років. Початок «параду суверенітетів». Президент США Джордж
Буш-старший прилітає в Україну і з трибуни Верховної Ради закликає парламентарів
1-го скликання відмовитися від ідеї незалежності України і прохає зберегти непорушним СРСР (за що і був освистаний нашими депутатами). Тобто, він не був зацікавленим у дезінтеграції СРСР. Іншими словами, США було вигідне збереження
СРСР як форпосту боротьби з експансію панісламізму, а потім і як противаги набираючому силу Китаю.
США мали і внутрішньоекономічний інтерес у збереженні СРСР. Зберегти СРСР
для США означало зберегти його як стимулятора науково-технічного прогресу для
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військово-промислового комплексу (ВПК) США. Зберегти заради підтримки замовлень для ВПК США на виробництво зброї. Збереження обсягів виробництва зброї
у США гарантувало б не зменшення ВВП США і недопущення зросту безробіття,
оскільки виробництво озброєнь давало роботу тисячам підприємств-суміжників
ВПК і робочі місця для мільйонів працюючих.
1993–1994 роки. США і Європа примусили Україну і Білорусь відмовитися від
арсеналів тактичної і стратегічної ядерної зброї, примусила зняти їх з бойового чергування і передати правонаступнику СРСР – Росії. Якби США чи Європа вважали
Росію ворогом, то ніхто з них не пішов би на такий крок. Вони, скоріше, вимагали б
її знищення і допомогли б у цьому або вимагали б передачі озброєнь країнам НАТО.
Але США і НАТО наполягли, щоб ядерна зброя, котра розміщалась на території
України, Білорусії і Казахстану, була передана саме Росії, а не комусь іншому. І після
цього вбачати чи стверджувати, що НАТО і США намагалися знищити Росію – не
лише алогічно, але й неправильно.
У 1993–1998 роки, коли ядерний потенціал СРСР був розпорошеним між колишніми республіками СРСР, а потім переформатовувався і по-новому інтегрувався в
економічно слабкій і військово нереорганізованій єльцинській Росії, в умовах чергового падіння цін на нафту і енергоносії, США знову отримали шанс завдати ядерного
удару по Росії з мінімальними втратами для себе. Але знову не забажали цього.
В Єльцинські часи США мали змогу знищити комуністичні Кубу і В’єтнам, але не
скористалися нагодою. Єльцин не протестував би, бо сам почав демонтаж комунізму
в Росії, Єльцин шукав прихильності і підтримки в США і Європи і не міг псувати відносини з ними через Кубу чи В’єтнам. Але США знову не скористалися нагодою – і
це черговий раз засвідчує про миролюбивий, у всякому випадку – не агресивний,
характер США і Європи стосовно Росії, і не лише Росії, але й стосовно її колишніх сателітів. А коли США і вступають у конфлікти з диктаторськими режимами, то
задля захисту від геноциду ні в чому не винного населення тиранами цих країн.
І якщо антиамериканісти кажуть, що США штучно знизили ціни на нафту в світі для
забезпечення економічних умов розпаду СРСР, то чому США (якщо мають таку змогу)
«знизили» її вартість у 1999 році? Для того, щоб упав режим Єльцина, що був дружнім
до США? Якщо США має змогу самостійно впливати на вартість нафти в світі, тоді чому
допустили її зростання до рівня 147 доларів (за барель) у 2008 році? Щоб поглибити економічну кризу в самих США? Чи щоб підтримати доходи Росії Путіна, яка (на відміну від
Росії Єльцина) є дуже жорстким опонентом США і НАТО? Чому тепер ростуть світові
ціни на нафту? Щоб допомогти Росії Путіна легше вийти з економічної кризи і підкосити
при цьому економіку США і економіку країн НАТО? Саме в такій технології є зміст боротьби США за знищення Росії? В кого є чим думати – поміркуйте самі!
І якщо після цього всього в яструбів Росії і російської «п’ятої колони» в Україні
вистачає совісті, щоб кричати про зловісну роль США в знищенні СРСР, а про
НАТО – як про ворога Росії, то вони або неадекватні, або запрограмовані, або вони –
«патефон», у якому «заїло» пластинку.
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Але я не відкидаю тезу про те, що США і Європа дотично спричинились до загибелі СРСР. Більше того, я підтримую цю тезу. Я стверджую, що США і Європа однозначно причетні до знищення СРСР. Але їх роль була в тому, що вони продемонстрували громадянам СРСР, як можуть вони жити, коли викинуть зі своїх мізків «химеру
комунізму, що бродить по СРСР» і коли повернуться до нормального способу життя,
до нормальної економіки – ринкової. В цьому напрямку спрацювали радіостанції
БІ-БІ-СІ, НІМЕЦЬКА ХВИЛЯ, ГОЛОС АМЕРИКИ, СВОБОДА, західні газети, журнали ТБ. Пропаганда Заходу виявилася переконливішою від радянської. І, насам
кінець, народи СРСР, що отримали (при Горбачові) лібералізацію виїзного режиму,
своїми очима побачили, як «загниває капіталізм», чим наповнена «жалюгідність»
життя робітників на Заході, і собі забажали так «погнити». Та поки що... не вдалося…

21 червня 2011 року.
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На порозі нашої Незалежності
Передгроззя: Путч ГКЧП
На початок 1991 року стало зрозумілим, що перебудова добігала кінця – прикрого
і безуспішного. З часової відстані, з висоти нинішнього дня стало наочно помітним,
що результат і не міг бути іншим, оскільки задумані реформи не торкнулися основ
тодішнього ладу і зламу командної системи, яка стала гальмом суспільного прогресу.
Розуміння Горбачова і його однодумців необхідності змін зачепило лише надбудову і
обмежилося припудрюванням фасаду. Навіть демократична риторика генсека КПСС,
його уміння говорити експромтом, без папірця, що після нудного читання підготовлених текстів його попередниками спочатку так заворожувала аудиторію, все більше
стала перетворюватися на пустопорожню демагогію і набридати не тільки загалові, а
і його прибічникам. Не кажучи вже про численних, до часу прихованих, супротивників з числа консервативної частини керівної верхівки держави.
Та, попри все це, проголошений курс мав позитивне значення, оскільки політизував
принишкле раніше населення, переніс критику системи з кухонних розмов у засоби масової інформації, на мітингові площі і вулиці. Гласність, демократизація рад, вилучення
з Конституції СРСР шостої статті про керівну роль КПРС у радянському суспільстві,
наростаючий шквал критики компартії – все це вибивало звичний ґрунт з-під ніг партії,
підривало її штучно підтримуваний авторитет, взагалі ставило під сумнів комуністичний
вибір. У союзних республіках наростав національно-визвольний рух, який усе гучніше
порушував питання про суверенітет, а латвійці, литовці, естонці з усією прямотою вимагали виходу з СРСР. Горбачов, намагаючись утримати ситуацію, згоден був на нову
федерацію і навіть на конфедерацію, але відцентрові процеси уже пішли.
Найближче оточення Горбачова, скориставшись його відпусткою, ізолювало його
у Форосі, як завжди, «йдучи назустріч», цього разу «вимогам широких верств населення про необхідність вжиття найрішучіших заходів до запобігання сповзання
суспільства до загальнонаціональної катастрофи, забезпечення законності й порядку, запровадити надзвичайний стан в окремих місцевостях СРСР на строк 6 місяців
з 4-ї години за московським часом 19 серпня 1991 року»*.
Хроніка опору. Документи, інші офіційні матеріали, свідчення преси про спробу державного перевороту, вчинену так званим ГКЧП у серпні 1991 року. Упорядник Танюк Л. С. – Київ: Вік-Дніпро. – 1991 р. –
С. 15. (переклад московських документів з російської тут і далі мій – В. К.).
*
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Був створений так званий ГКЧП (Государственный комитет по чрезвычайному
положению) на чолі з виконуючим обов’язки Президента СРСР Г. Янаєвим, до складу якого увійшли прем’єр-міністр, керівники силових міністерств і відомств та кілька менш значущих постатей*.
Своєю першою ж постановою ГКЧП розпочав наступ на демократію, права і свободи громадян: перебрав на себе функції Ради безпеки СРСР; призупинив діяльність
політичних партій та громадських організацій, які «перешкоджають нормалізації
обстановки»; заборонив проведення мітингів, вуличних ходів, демонстрацій, страйків тощо, а указом виконуючого обов’язки президента СРСР Г. Янаєва з 19 серпня
запроваджувався надзвичайний стан у Москві.
Звісно ж, не залишилась поза увагою преса: «Запровадити контроль над засобами масової інформації, поклавши його здійснення на спеціально створюваний
орган при ГКЧП СРСР»**. І вже постановою № 2 ГКЧП затвердив перелік десятка
центральних та московських загальнополітичних періодичних видань, випуск яких
був дозволений. Це означало, що випуск інших газет, що не потрапили до списку, – а це «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Московские новости»,
«Куранты», «Столица» та деякі інші, – заборонявся. Наступною постановою ГКЧП
№ 3 безпосередньо призупинялась діяльність телебачення і радіо Росії та радіостанції «Эхо Москвы», яка набула величезної популярності гостротою та наступальністю
своїх передач, дуже часто ведучи їх у прямому ефірі***.
Хоч як намагалися гекачапісти подавати тільки односторонню інформацію, переконуючи загал через офіційні засоби масової інформації у тому, що трудящі повністю
підтримують їхні дії, це їм не вдалося. Перше і найсильніше протистояння вони відчули в Москві: президент Російської Федерації Борис Єльцин, російське керівництво,
демократичні інституції, московська мерія з перших кроків однозначно визнали створення ГКЧП державним переворотом, кримінальним злочином і закликали громадян
до опору. Не підтримали ГКЧП і в багатьох регіонах, союзних республіках.
Проте не скрізь чинився опір. Адже компартія залишалася при владі, функціонували регіональні її організації і партійні комітети, які за традицією підкорялися вищій владі. Вони підтримали ГКЧП, взяли до виконання його вимоги та рекомендації.
Зокрема, ЦК компартії України ще напередодні, 18 серпня, від імені свого секретаріату відправив в обкоми партії під грифом «Цілком таємно» шифровку під № 47
(російською мовою), в якій чітко рекомендувалось:
У зв’язку із запровадженням у країні надзвичайного стану найважливішим завданням партійних комітетів є сприяння Державному Комітетові із Надзвичайного Стану в
*
Хроніка опору. Документи, інші офіційні матеріали, свідчення преси про спробу державного перевороту, вчинену так званим ГКЧП у серпні 1991 року. Упорядник Танюк Л. С. – Київ: Вік-Дніпро. – 1991 р. –
С. 15.
**
Постанова № 1 ГКЧП. – Там само, с. 22–23.
***
Див.: там само, с. 27–29.
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СРСР…», «Будь-які демонстрації, мітинги, маніфестації, страйки мають бути виключені…», «Зорієнтуйте керівників засобів масової інформації на необхідність утриматися від публікації будь-яких матеріалів, які можуть дестабілізувати обстановку»*.
Цей документ однозначно засвідчив причетність компартійної верхівки України
до сприяння антидержавному путчу.
Особисто мене вся історія створення ГКЧП вразила настільки, що спричинила
гіпертонічний криз і я змушений був звернутися за медичною допомогою. На другий
день після путчу, 20 серпня, коли лікарі понизили мені кров’яний тиск, я написав
листа до редколегії «Вечірнього Києва» і заяву до парторганізації про вихід із партії,
яка закінчувалася словами:
Залишатися нині в компартії – значить брати на себе всю відповідальність за
антидемократичні акції в країні, за антиконституційний переворот, за кров, яка
уже пролилася і ще може пролитися, за лицемірство і брехню, які подибуєш на кожному кроці. Зрештою, бути нині в цій партії – це, м’яко кажучи, аморально.
Ця заява була оприлюднена у «Вечірньому Києві», а другодні вийшла заява практично усіх журналістів-вечірківців про їхній вихід із партії. Так припинила своє існування вся партійна організація редакції. Про цей факт повідомили зарубіжні ЗМІ,
зокрема французька газета «Монд».
Акт про незалежність України
У перші дні путчу певну розгубленість і нечіткість позиції продемонстрував голова Верховної Ради Леонід Кравчук, що прозвучало у його зверненні до народу по
радіо і телебаченню. Прокомуністична більшість Президії Верховної Ради противилась чітким оцінкам того, що відбувалося: мовляв, не слід поспішати з висновками,
загострювати ситуацію в Україні, не може бути єдиної оцінки тощо.
Народна ж Рада заявила однозначно:
Вважаємо антиконституційними і незаконними утворення та дії Комітету надзвичайного стану в Москві... У разі виникнення спроб захоплення влади в Республіці
групами, які діятимуть проти державного суверенітету України, закликаємо народ
до громадської непокори**.
Чітку позицію в оцінці московських подій зайняли також керівні органи цілої низки областей (Львівської, Тернопільської), політичних партій та громадських організацій (Українська Республіканська партія, Народний Рух України, Союз Українського
Студентства, Всеукраїнське Об’єднання Солідарності Трудівників, новостворений
молоддю Львівщини Комітет Опору Диктатурі – КОД та інші).
* Цей документ не встигли знищити працівники Львівського обкому партії, і він був дослівно оприлюднений у «Вечірньому Києві» 26 серпня 1991 року та передрукований деякими іншими газетами, а
газетна публікація відтворена у згадуваному збірникові «Хроніка опору», с. 166–168.
** Хроніка опору, с. 120.
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Попри заборони люди виходили на вулиці, влаштовували маніфестації та мітинги, на яких не лише таврували ганьбою спробу московського заколоту. Чимало відомих представників української інтелігенції публічно засудили спроби державного
перевороту. З усього цього напрошується висновок, що більшість громадян в Україні
не підтримала ГКЧП, а демократичний загал рішуче виступив проти.
Не знайшовши підтримки в суспільстві, путчисти протрималися лише три дні.
Позачергова сесія Верховної Ради, яка зібралася 24 серпня по придушенню заколоту московської компартійної верхівки, розглянула одне питання – про політичну ситуацію в Україні після путчу та необхідні заходи, яких треба вжити, щоб подібне не могло
повторитись. Із доповіддю виступив Леонід Кравчук, із співдоповідями від групи-239 –
Олександр Мороз, від опозиційної Народної Ради – Ігор Юхновський. Вся Україна з інтересом і надією стежила за роботою сесії. Навіть з радіо- і телетрансляцій відчувалась
густа напруга у сесійній залі: прокомуністична Президія принишкла, парламентська більшість, яка завжди, маючи кількісну перевагу, трималась агресивно, самовпевнено і пихато, також притихла. Представники Народної Ради, як ніколи, були зібраними, рішучими
й наступальними – вони домінували на цій сесії. У виступах з трибуни і від мікрофонів,
у безкомпромісних запитаннях до доповідачів, у репліках вони вимагали радикальних
кроків і вносили чимало слушних пропозицій, що зводились до наступного:
– Оголосити повну незалежність України – державну, політичну, економічну;
– Негайно департизувати державні установи, збройні сили, КДБ, МВС;
- Невідкладно сформувати українську Національну гвардію;
– Якомога швидше запровадити власну грошову одиницю, щоб надійно захиститися від Москви;
– Повернути справжньому господареві – українському народові – підприємства,
які були в союзному підпорядкуванні;
– Повернути державі відібрану компартією поліграфічну базу і демонополізувати пресу, яка переважно залишилася в руках компартії;
– Націоналізувати майно компартії, яке фактично їй не належить;
– Оголосити недовіру Президії Верховної Ради і негайно переобрати ту її частину, яка підтримала чи намагалася підтримати ГКЧП;
– Створити парламентську комісію, яка б детально вивчила, хто із державноуправлінського апарату підтримав путчистів, звільнитися від них і віддати під суд.
Ці і ще радикальніші вимоги (заборонити компартію, очистити від комуністів
управлінський апарат) не могли бути реалізованими в той час: Верховна Рада залишалась бастіоном комунізму, оскільки компартія у ній мала більшість. Але її репутація була, м’яко кажучи, підмоченою, а устої її захитались. Двічі цього дня виходив
на трибуну перший комуніст України Станіслав Гуренко відстоювати комуністичні
позиції, але успіху не мав: першого разу його освистала опозиція, після другого –
близько трьох десятків депутатів оголосили про свій вихід з партії.
І все-таки три дні путчу, які струсонули світ, не отримали на сесії всебічної, узагальнюючої, рішучої оцінки. На тлі подій у Росії – зречення М. Горбачова від посади
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генерального секретаря компартії та оголошений намір розпустити КПСС – беззуба
дискусія депутатів про департизацію в Україні мала оперетковий відтінок. Та всі недоліки і прорахунки відступили на задній план перед основним підсумком сесії –
прийняттям Акта проголошення незалежності України.
Проект внесла Народна Рада, над ним багато попрацював Левко Лук’яненко, але
тоді авторство мало кого цікавило, головне – зміст і суть цього документа. З Акта
проголошення незалежності розпочинається створення самостійної Української
Держави з неподільною і недоторканною територією, зі своєю Конституцією та законами. На підтвердження Акта проголошення незалежності України вирішено провести 1 грудня всенародний референдум.
Звичайно, правильніше було б назвати цей документ Актом про відновлення державної незалежності України. Адже Україна як держава існувала здавен, хоч і під
назвою «Київська Русь», і кілька разів упродовж ХХ  століття відновлювала свою,
втрачену колись, державну незалежність. 1990 року відновила втретє і цього разу –
назавжди. Члени Народної Ради чітко це розуміли, та, щоб зайве не дратувати більшість, яка по-своєму трактувала історію, та уникнути зайвих дискусій, зупинилися
на назві «Акт проголошення незалежності України».
Верховна Рада, попри свою комуністичну більшість, ухвалила його навдивовижу дружно: «за» проголосувало 346 депутатів, «утрималося» 13 (чортова дюжина) і
«проти» був лише один – російськомовний депутат Альберт Корнєєв.
Що за феномен, що за метаморфоза? – задавалося цими питаннями багато людей.
Власне, й Народна Рада – ініціатор цього історичного документа – не сподівалася на
таку легку перемогу, тим більше, що практично група-239 завжди агресивно протистояла будь-яким її пропозиціям.
Але особливого секрету в цьому не було. Звичайно ж, комуністи не переродилися
і не стали бодай націонал-комуністами, а висловитися разом з демократами за Акт
проголошення незалежності примусило їх саме життя. Провал заколоту та яскравий
приклад Росії і прибалтійських республік переконали найтвердолобіших у простій
істині: проголошення незалежності України – невідворотне. Справа тільки в тому –
відбудеться це трохи раніше чи трохи пізніше.
До того ж, у Москві було заарештовано путчистів – провідних керівників компартії. У цій ситуації для них краще вже клята незалежність, ніж бути в одному запрягу
з Росією та в одній тюрмі з високими партійними функціонерами-товаріщами. Тому,
як потім розповідали очевидці, сам Гуренко дав команду своїм голосувати за незалежність. Що з переляку й зробили українські комуністи.
Подальші події довели, що вони так і залишилися переважно інтернаціоналістами і п’ятою колоною Москви. Навіть Леонід Кравчук, чи не найбільший з них незалежник, який любив себе показати палким адептом суверенітету, дозволивши після
ухвали внести в сесійний зал синьо-жовтий національний прапор, не підтримав вимоги тисяч людей, які зібралися на майдані біля парадного під’їзду, і багатьох депутатів підняти над куполом Верховної Ради цей національний символ, як це зробили
депутати російського парламенту зі своїм ажоритарні.
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Та хоча б там що, після 24 серпня 1991 року ситуація в країні докорінно змінилася: почався новий, самостійний (як потім виявиться, непростий і тернистий) шлях
України в майбутнє. На якийсь час, надто після призупинення, а потім і заборони діяльності компартії України (у Кравчука вистачило сміливості прийняти таку Постанову
на засіданні Президії Верховної Ради), необільшовики перегрупувалися, створивши
нову компартію, яку оголосили спадкоємницею колишньої КПУ – бойового загону
КПСС, на чолі з колишнім комсомольським функціонером Петром Симоненком. А
ліберальніше налаштовані комуністи, які, проте, не в силі були відмовитися від звичної комуністичної ідеї, зробили крок до соціал-демократичного «опортунізму», згуртувавшись у соціалістичну партію під проводом Олександра Мороза, що зовсім не
завадило їм разом із симоненківцями ходити на демонстрації під час комуністичних
свят під червоними прапорами неіснуючого Союзу.
Демократи ж тим часом творили свої партії, розколювались і сварились. Але всі
були одурманені ейфорією незалежності, тому кинулися висуватися в президенти
цілою вервечкою, вибори якого були призначені разом з референдумом щодо незалежності. Результат отримали цілком прогнозований: у натовпі претендентів легко
переміг досвідчений Леонід Кравчук.
Туман ейфорії охопив і більшість політично свідомого населення, і воно раділо та мітингувало, готуючись до референдуму, а після його разючих результатів
(90,2 % усіх громадян, що взяли участь у голосуванні, підтримали Акт проголошення
Незалежності України) продовжували очікувати, коли їм побудують самостійну суверенну державу. Замість засукувати рукави і самим ставати на будівельні риштування.
Партноменклатура – колишня та нова – тим часом не дрімала: вона й не думала залишати свої насиджені місця на керівному Олімпі і під державними символами нової
України тихою сапою працювала проти неї ж.
Принагідний роздум-висновок
Якби Верховна Рада УРСР 12-го скликання нічого більше не зробила, крім ухвали Акта про незалежність України, то й при цьому вона виконала б свою історичну
місію і посіла б належне їй місце в новій історії нашої національної держави. Цілком
логічно, що була змінена нумерація скликань і її назвали Верховною Радою України
першого скликання.
На жаль, захистити соціальні та інші права українських громадян наша Верховна
Рада не була спроможна.
По-перше, тому що націонал-демократи, тобто Народна Рада, не мала – та й не
могла мати в тодішніх умовах – більшості.
По-друге, тому що забракло часу, тим паче, що вона навіть не добула свого
п’ятирічного терміну: ухваливши Постанову про саморозпуск.
А по-третє, тому що націонал-демократи припустилися головної помилки: разом з ухвалою Акта про державну незалежність не ухвалили Постанову про само128
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розпуск та оголошення нових парламентських виборів. Така Постанова була б цілком
логічною: адже діюча тоді Верховна Рада була обрана за радянської системи і називалася законодавчим органом Української Радянської Соціалістичної Республіки,
тобто республіки, яка фактично після проголошення Акта про незалежність перестала існувати, натомість з’явилася нова держава – Україна. Отже, були юридичні
й логічні підстави оголосити нові вибори. Тоді, на хвилі пробудження в народу національної свідомості і національних надій, націонал-демократи могли б здобути перемогу і мати національно-свідому більшість. Однак частина членів Народної Ради
дотримувалась іншої думки, яка й перемогла: мовляв, чи здобудемо перемогу на нових виборах, невідомо; то чи варто скласти уже здобуті мандати? На ділі ж, боячись
залишитись без мандатів, втратили перспективу вже тоді покласти початок справді
незалежної національної, себто, справді Української України.
Нині ми пожинаємо плоди нерішучості націонал-демократів, яка і призвела до
того, що виконавча влада залишилась у перефарбованих партократів, а законодавчу
перехопили скоробагатьки, основу яких склали ті ж партократи, колишні комсомольці
і різного кшталту шахраї та кримінальні злочинці, в руках яких опинилася левова
частка загальнонаціонального багатства, і які тепер справляють бал на українській
незаможності. Це скидається на дикий бенкет під час чуми.
При всьому цьому Верховна Рада, попри всі її названі і неназвані недоліки, відрізняється від наступних, як небо від землі. Принаймні не було тоді тотальної продажності, корумпованості, правового нігілізму, які бачимо в першому двадцятиріччі
ХХІ століття. То була романтично-ідеалістична Верховна Рада, якій забракло тверезого національного практицизму.
Нинішня, за спотвореної пропорційної системи виборів, створена фактично наосліп, за закритими списками, за допомогою яких лідери певних політичних сил провели своїх надійних прихвоснів. Тепер ці сили гризуться між собою, влаштовують
шоу-спектаклі під куполом сесійної зали, блокуючи трибуну, президію, спікера тощо.
В чиїх інтересах? У своїх кланових, особистих, кумівських. Та аж ніяк не в інтересах
народу. Адже ще не до кінця все розкрадене, захоплене, поділене, а те, що поділене,
ще не все переділене.
На жаль, народ перетворено в електорат, про який згадують напередодні виборів і
забувають відразу по їх закінченні. От і виникають вічні запитання: хто винен? Та що
робити? Відповідь проста: а) винні ми самі, бо дозволили перетворити себе на електорат; б) зробити треба таку зрозумілу, хоча дуже непросту річ, – стати народом,
підкреслю – українським. Таку спробу зробили вже, дружно прийшовши на Майдан
2004 року, та не скористалися його енергією та рішучістю.
І все-таки українська громада повинна постійно тиснути на владу, добиваючись
справедливості і прав. Передусім, слід вимагати відмовитися від пропорційної системи виборів і перейти на мажоритарну: при мажоритарці виборці принаймні знають в
обличчя своїх кандидатів і їм є з кого обирати. Та й треба мати реальне та ефективне
право відкликати обраного депутата, якщо він не виконує передвиборних обіцянок.
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Для цього кандидат, як на мене, мав би замість оприлюднення своєї передвиборної
платформи запропонувати округу конкретні свої громадянські зобов’язання, у випадку невиконання яких він повинен доброхіть (що не є реальним), через суд (що
вже реальніше) або на вимогу 51 % – а може і 30 % – виборців, які проголосували
за нього свого часу (це найреальніше зробити через окружний референдум) скласти
депутатський мандат.
Отже, шлях відомий, уторований – до своєрідного, духовного Майдану. Тільки
потрібні нові лідери, які б відповідали інтересам українського народу. Бо нинішнім,
справді, вже віри не ймуть, що й показали президентські перегони 2010 року.

Січень 2011 року.
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Віталій МЕЛЬНИЧУК,

народний депутат України І скликання ВР*

Дух України**
Передмова
В останні роки існування СРСР, коли ніхто ще не знав, як скоро здобуде Україна
свою незалежність, у Житомирі відбулися події, які свідчать про важливий вклад міста і житомирян у новітню історію боротьби за свободу та незалежність України.
На початку 1989 року Житомир став одним із перших серед міст не тільки України, але й колишнього СРСР, де розгорнулась і закінчилась тріумфальною перемогою
гостра боротьба жителів міста проти всевладдя партійної номенклатури КПРС: усупереч брутальному тиску, 90,4 % житомирян, які взяли участь у перших демократичних виборах, проголосували за «свого кандидата» – житомирську журналістку
Аллу Ярошинську, що стало найвищим рівнем підтримки виборців серед усіх обраних депутатів Верховної Ради СРСР. На хвилі демократичного піднесення, навесні
1990 року на перших у новітній історії України демократичних виборах до Верхов
ної Ради Української РСР, до міської і обласної рад, перемогу в Житомирі отримали
представники національно-демократичних сил.
Більш ніж за рік до проголошення незалежності України, 24 травня 1990 року,
Житомирська міська рада першою на українських землях по лівий берег Збруча
прийняла рішення, яким дозволила використання на території міста національної
символіки – синьо-жовтого прапора і національного гімну «Ще не вмерла України
і слава, і воля» – і підняла над своєю будівлею синьо-жовтий національний прапор.
Кажу «по лівий берег Збруча», тому що на той час три ради найбільших міст Галичини з «правого берегу Збруча» (Тернополя, Івано-Франківська і Львова) вже прийняли
аналогічні рішення, а Житомир таким чином став першим на землях «Великої, Східної, Наддніпрянської України» і четвертим в Україні.
19 серпня 1991 року світ здригнувся від гуркоту танків на вулицях Москви і переходу влади в СРСР до військової хунти – ГКЧП. Центральний Комітет Компартії України,
готуючи «українську» основу для ГКЧП, розсилав шифрограми в усі області, міністерства та відомства з вимогою визнати та підтримати «нове радянське керівництво»,
У 1990–1992 рр. В. Г. Мельничук – Голова Житомирської міської ради.
Стаття публікується із скороченнями за текстом публікації у збірнику «Лицарі нескореного
духу». – Житомир: Рута, 2011 р. – С. 9–68.
*

**
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і голова Верховної Ради Української РСР Леонід Кравчук закликав громадян України
«до спокою та виваженості» й вичікував, хто переможе, щоб «правильно і вчасно зорієнтуватись». А в цей же день, не зважаючи на шалений тиск та погрози, виконком
Житомирської міської ради прийняв рішення, де назвав події в Москві антиконституційним заколотом і попередив усіх посадових осіб, які діють на території міста, про
кримінальну відповідальність за виконання чи сприяння виконанню рішень ГКЧП, ініціював скликання 20 серпня 1991 року надзвичайної сесії міської ради, яка була чи не
єдиною в Україні у такий день, направив телеграму Борису Єльцину з підтримкою його
боротьби проти військової хунти, тримав постійні контакти з іншими містами України,
координуючи свої дії та намічаючи спільні плани опору ГКЧП.
Дослідники ставлять питання – чому місцем цих, а згодом й інших не менш важливих події став Житомир, а не, скажімо, Вінниця, Запоріжжя, Одеса, Полтава чи
інші, не менш достойні й знані міста України?
На мою думку, відповідь на це питання лежить у більш ніж тисяча двохсотлітній
історії Житомира – одного з найстаріших українських міст, західної брами Києва у
Європу.
«Житомирська весна» 1989 року
Коли доля дала найменший історичний шанс, то «несподівано» для місцевих і
центральних можновладців та «широкої радянської громадськості», яка може ніколи
й не чула про Житомир, він став одним із перших міст не тільки України, але й колишнього СРСР, де розгорнулася гостра боротьба городян проти всевладдя партійної
номенклатури КПРС, за свободу і людську гідність.
«Житомирська весна 1989 року» – передвиборні баталії зимою-весною того
року – унікальний період в історії Житомира, пов’язаний з першими і єдиними в
радянській історії «горбачовськими» виборами на альтернативній основі, коли житомиряни «прокинулись» і виступили на захист своїх людських прав, своєї людської
гідності, своєї історичної пам’яті і, всупереч жорстокому компартійному тиску, тотальній брехні й залякуванню підтримали не нав’язаних КПРС, а «свого» кандидата
до Верховної Ради СРСР – місцеву журналістку, корінну житомирянку Аллу Ярошинську.
Неймовірно бурхливі, але й водночас по-житомирськи толерантні, багатотисячні
мітинги на стадіонах і площах міста, про які на весь світ говорили найбільші іноземні радіостанції, щоденні багатолюдні зустрічі на підприємствах і в установах, дискусії житомирян всюди й кругом про події у місті та навколо нього, і, нарешті, вперше
в радянський час – демократичні вибори, в яких взяло участь практично все доросле
населення Житомира і які закінчились переконливою перемогою демократичних сил
міста, коли за народного кандидата проголосувало 90,4 % виборців...
І це був найвищий рівень народної підтримки серед усіх, більш ніж 1500 депутатів з усіх виборчих округів величезної території колишнього СРСР. До речі, другим
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після житомирянки Алли Ярошинської за рівнем підтримки (84 %) був Борис Єльцин – майбутній голова Верховної Ради Росії, а потім – перший Президент Росії.
Місто і городяни, всупереч тотальній брехні, жорстокому і брутальному тиску офіційних Київської та Житомирської влад, переживали велике духовне і національнодемократичне піднесення, якого Житомир не знав довгих 70 років, від часу торжеств
і мітингу 17 листопада 1917 року на Кафедральній площі міста на підтримку незалежності України та уряду Української Народної Республіки.
Як наслідок народного підйому 1989 року, на початок 1990 року в Житомирі вже
не існувало жорсткої суспільно-політичної та ідеологічної монополії КПРС. Поряд з
нею діяла потужна, підтримувана громадянами, неформальна (тобто незареєстрована,
бо закон СРСР ще не дозволяв цього) регіональна організація «Громадянський фронт»,
яку очолював житомирський журналіст Яків Зайко, організація Народного руху Украї
ни, невелика за чисельністю, але напрочуд згуртована і тим сильна, організація Україн
ської Гельсінської Спілки (УГС), а також цілий ряд незареєстрованих, однак досить
активних громадських організацій національно-демократичного спрямування.
Українська весна 1990 року
У березні 1990 року в Українській РСР, тоді ще складовій СРСР, відбулися перші
демократичні вибори до Верховної Ради та до місцевих рад.
У результаті виборів від міста Житомира до Верховної Ради у жорсткому протистоянні з компартійними кандидатами перемогли співголови «Громадянського фронту» Яків Зайко, Віталій Мельничук, Олександр Сугоняко.
Одночасно на виборах до обласної ради практично у всіх територіальних округах
міста Житомира перемогу отримали представники національно-демократичних сил.
(Однак абсолютна більшість в обласній раді, як і раніше, була в комуністів за рахунок
сіл і районів області, які тоді ще міцно «спали» і лише споглядали: а «що воно таке
робиться в Житомирі?»).
Водночас найбільшу перемогу національно-демократичні сили міста отримали
на виборах до Житомирської міської ради, де комуністи після 70-річного то тального
панування опинилися в меншості й змушені були поступитися більшості, обраній
житомирянами, яку склали депутати від «Громадянського фронту», Народного руху
України, УГС й інших національно-демократичних сил міста.
2 квітня 1990 року на своєму першому засіданні Житомирська міська рада обрала
мене головою ради (моїм суперником був один із секретарів Житомирського міськкому КПРС, який набрав значно менше голосів).
24 травня ми прийняли рішення, яким дозволили та узаконили використання в
місті української національної символіки і 13 червня підняли український національний прапор над будівлею ради (до речі, першим, хто публічно ще весною 1989 року
підняв синьо-жовтий прапор у Житомирі на місці традиційних зустрічей житомирських «демократів» у «гайдпарку» за Тетеревом, був Валерій Колосівський, тоді керівник міської організації УГС, а пізніше – один із кращих фермерів області).
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Невдовзі рішенням ради було створено цілодобову службу «080», куди кожен житомирянин міг звертатися із будь-якою проблемою, засновано міську газету «Вільне
слово» та затверджено Михайла Сидоржевського її головним редактором, а трохи
згодом – створено міське радіо і затверджено редактором Катерину Спічак.
Тоді ж було відновлено легальну діяльність національно-культурних громад міста:
польської, єврейської, німецької та інших національностей, почалося повернення історичних будівель церков і культових споруд громадам віруючих різних конфесій: православним, іудеям, римо-католикам, лютеранам, йшла підготовка до загальноміського
обговорення програми повернення історичних назв вулицям та площам міста.
Розпочали розробку нового генерального плану міста, рада підтримувала житомирських підприємців, кооператорів та їх самоврядні організації, вирішувала соціальні та житлові питання житомирян. За підтримки міської ради було створено Житомирську обласну асоціацію фермерів України.
Можна сказати, що саме в 1990 році, після 70-річної монополії КПРС у всіх сферах життя міста, було відновлено головні складові місцевого самоврядування Житомира, де знову, хоч і в оточенні тоталітарного режиму, почав діяти демократично
обраний житомирянами орган місцевого самоврядування – Житомирська міська рада
та відновлені за її участю самоврядні інституції міста.
«Острів свободи»
У часи роботи Житомирської міської ради першого демократичного скликання, і
особливо в 1990–1991 роках, відбулися події світового масштабу: Україна стала незалежною, оголосивши 16 липня 1990 року Декларацію про державний суверенітет, потім
24 серпня 1991 року – Акт проголошення незалежності, який 1 грудня 1991 року був підтриманий українським народом на загальнонаціональному референдумі (результати Житомира були серед кращих в Україні). А 8 грудня 1991 року припинив існування СРСР.
Учасниками і свідками цих подій були депутати міської ради і громадяни міста.
Взагалі демократія в Житомирі у ті часи не була такою собі «слабенькою і немічною», хоча і знаходилась, власне, у ворожому компартійно-радянському оточенні. Інтереси демократичного Житомира відстоювали: в Москві – народний депутат СРСР,
у Києві – три депутати Верховної Ради Української РСР, в області – 17 депутатів
обласної ради, обраних від міста і, головне, демократична більшість у міській раді,
очолювана головою міської ради, до складу якої, до того ж, входило два депутати
Верховної Ради України.
Потужну підтримку демократичним силам міста надавали трудові колективи
найбільших підприємств Житомира – заводів «Промавтоматика», «Електровимірювач», «Вібросепаратор», «Верстати-автомати», «Автозапчастина», ЗОК, ЗМК та інші
підприємства й організації, творча інтелігенція міста – письменники, художники,
скульптори, музиканти. Традиційно небайдужою була й молодь Житомира, особливо активною – міська організація Спілки незалежної української молоді (СНУМ), в
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керівництво якої входив депутат міської ради, член Громадянського фронту Олег Хамайдюк. Саме цьому чудовому, сміливому 23-річному юнаку випала доля 13 червня
1990 року встановити над будинком міської ради синьо-жовтий національний прапор,
йому ж випала і трагічна доля через півроку після цієї події загинути за загадкових
обставин, які й сьогодні залишились до кінця не з’ясованими.
Житомирська міська рада разом із Львівською, Тернопільською та ІваноФранківською обласними радами, а також низкою міських рад, у тому числі Київською і Донецькою міськрадами, та представниками демократичних блоків у радах
міст України влітку 1990 року утворили Асоціацію демократичних рад України, яку
очолив голова Львівської облради В’ячеслав Чорновіл і яка відразу ж стала серйоз
ним загальноукраїнським фактором у протистоянні з радянським режимом і в боротьбі
за незалежність України.
Водночас, до кінця серпня 1991 року, реальна влада в СРСР, в Україні та в Житомирській області перебувала в руках панівної КПРС, яка активно діяла, як самостійно через партійні органи, так і через свої адміністративні та репресивні структури.
Значною мірою можливості демократичної влади Житомира обмежувались і в самому місті, бо існував й активно діяв міськком КПРС, два райкоми і два адміністративні
райони міста, які, всупереч рішенню ради та за активної підтримки обласної влади,
були збережені й сформовані на компартійних засадах. Усі керівники підприємств
були представниками партійної номенклатури, розподіл фінансових та інших ресурсів здійснювався поза впливом міської ради, місцеві радянські і партійні газети, обласні радіо і телебачення безсовісно оббріхували міську владу та залякували житомирян «націоналістами» і «демократами».
Протистояння
Провокації і тиск з боку правлячого режиму відбувалися постійно й практично з
усіх питань: політичних, фінансових, господарських, соціальних.
Спочатку було штучно створено проблеми з фінансуванням міського господарства,
оскільки реальні фінансові важелі були тоді в області, а не в місті. Далі обком і особисто перший секретар Житомирського обкому КПУ Володимир Федоров змусили членів
міськвиконкому, що були членами КПРС, депутатів-комуністів і військових, які складали немалу групу у раді і, власне, були лояльними до українських цінностей, саботувати
роботу ради та її виконкому. План Федорова полягав у знищенні ради як такої.
Найбільшого драматизму події набули в березні 1991 року, коли мені, як голові
ради, прямо на сесії було пред’явлено ультиматум, підписаний рядом членів міськ
виконкому. Ультиматум диктував лінію обкому КПРС щодо здачі радою всіх своїх
позицій (прапор, кадри, економіка, соціальна сфера тощо). 85 депутатів-комуністів
та їх прибічників (військові, вчителі, лікарі, частина керівників підприємств й інші
депутати, залежні від партійної влади на роботі) по команді встали і залишили зал
засідань міської ради.
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Розрахунок був на те, що ні рада, ні голова ради, ні виконком уже не зможуть
прийняти навіть найнеобхідніших розпорядчих рішень, що мало б стати прямою, до
того ж, швидкою основою для розпуску ради. Я оголосив перерву в засіданні ради,
зібрав своїх однодумців. Крім нас, мало хто вірив, що вдасться відновити кворум і
провести засідання ради, але факт залишається фактом – вдалось!
Зібравшись через кілька годин у залі засідань ради, ми припинили саботаж, прий
нявши відставку міськвиконкому (то був шок для «підписантів», бо їм здавалось, що
вони врахували все, до того ж САМ Федоров їх підтримував! Дехто з цих людей потім приходив до мене і просив пробачення, розповідаючи про той тиск, який чинив
на них обком і міськком КПРС). За моєю пропозицією рада доручила «підписантам»
виконувати обов’язки до сформування нового виконкому за умови жорсткого щоденного контролю з боку голови за їх роботою, що й було зроблено.
Через кілька тижнів після цих подій рада затвердила новий склад виконавчого
органу, який тепер повністю складався із представників національно-демократичних
сил міста. Я й сьогодні горджусь цим зірковим складом, затвердженим весною
1991 року першим демократичним скликанням Житомирської міськради. Кожен із
них був і залишився світлою особистістю. Ці люди багато зробили для житомирян,
дружньо протистоячи шаленому тиску, а потім – ризикували власним життям у дні
військового путчу у серпні 1991 року, коли нас разом з усім українським народом
чекало ще одне випробування – ГКЧП.
Проти ГКЧП
У середині серпня, трохи заспокоєний роботою нового виконкому, я взяв відпустку і разом із сім’єю вперше за останні роки поїхав на море. Там рано-вранці 19 серпня
мене й застала звістка про ГКЧП і військовий путч у Москві. Відразу ж зв’язався телефоном з Житомиром зі своїм першим заступником Михайлом Ксеневичем, намітили
план дій, в який входили: термінове засідання міськвиконкому, з’ясування ситуації і
позиції сторін через зустрічі з представниками політичних сил міста, військовими та
правоохоронними органами і, головне, скликання надзвичайної сесії міськради. Сам
же негайно пішов за квитками на літак. Повезло, що білети були, і пізно ввечері 19-го
з сім’єю вже був у Києві, який зустрів нас проливним дощем і гробовим мовчанням
людей в аеропорту Бориспіль.
Ночували в готелі, вранці дружину Аллу й доньку Аню з тривогою відправив у
Житомир, а сам пішов до Верховної Ради, аби детально з’ясувати ситуацію та взяти
участь у засіданні Народної Ради (опозиції до комуністичної більшості у Верховній
Раді Української РСР, членом якої я був). Засідання Народної Ради розпочалося об
11 годині і відбувалося не в стінах парламенту, а в Спілці письменників, на Банковій,
що свідчило про тривожність і неоднозначність ситуації. Були присутні 52 члени Народної Ради із 128-ми, у тому числі: В’ячеслав Чорновіл, Левко Лук’яненко, Іван Заєць,
Михайло Батіг, Яків Зайко, Олександр Сугоняко, Дмитро Чобіт, Лариса Скорик, Федір
Свідерський, Микола Поровський, Володимир Філенко, Володимир Івасюк та інші.
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Народна Рада негативно оцінила бездіяльність і безликі заяви Голови Верховної
Ради Леоніда Кравчука і, особливо, його небажання зібрати Надзвичайну сесію Верховної Ради (з’ясувалось, що Кравчук уже майже добу тримав депутатів Народної
Ради під своїм кабінетом, уникаючи зустрічі із ними).
Головні вимоги і пропозиції Народної Ради були такими: негайне скликання Надзвичайної сесії Верховної Ради (Лук’яненко, Сугоняко, Зайко), проведення референдуму про незалежність України (Чорновіл, Батіг, Чобіт), створення на основі Народної Ради та Асоціації демократичних рад України Парламенту України, альтернативного Верховній Раді Української РСР; у разі, якщо не буде скликано Надзвичайної
сесії (Чорновіл, Мельничук, Конєв – депутат Верховної Ради СРСР) та проведення з
цією метою Надзвичайних зборів Асоціації демократичних рад України 23–24 серпня у Дніпродзержинську (Чорновіл, Мельничук, Конєв), скликати мітинги, готуватися до страйків, проводити сесії рад, а там, де це неможливо, – збори демократичних
блоків у радах, за основу документів яких можна взяти заяви Бориса Єльцина про
ГКЧП (Філенко, Сугоняко, Лук’яненко, Зайко, Чорновіл, Свідерський). Згодом до засідання Народної Ради долучилися представники політичних партій та громадських
організацій України, однак я змушений був залишити засідання, бо в Житомирі об
11-й годині розпочалось засідання міськвиконкому, яке вже вів Михайло Ксеневич, а
на 18-ту годину була призначена позачергова сесія міської ради.
На засідання Житомирського міськвиконкому з єдиним питанням порядку денного «Про ставлення до Державного комітету із надзвичайного стану в СРСР (ГКЧП)»
20 серпня 1991 року на різний час були запрошені: представники політичних партій та
громадських організацій міста, керівники депутатських фракцій ради, депутати обласної
і міської рад, духовенство, командування Житомирського гарнізону, військової та цивільної прокуратури, відділів міліції і КГБ, керівники підприємств та організацій міста. Збереглась і була опублікована в «Житомирському віснику» 30 серпня 1991 року під назвою
«День скидання масок» стенограма цього унікального засідання, з якого ясно випливало,
«хто є хто», бо там дійсно всі «засвітилися», а особливо нахабними були представники
прокуратури та голова Корольовського міського району Євген Дяченко (Дяченко: «Це
засідання – провокація міськвиконкому. Трактування ним документів нового радянського керівництва провокаційні»), керівники деяких підприємств і силових структур
(заступник командуючого танковою армією генерал Доманський: «У Житомирі є сили,
які ставлять під сумнів рішення ГКЧП. Ми будемо сприяти наведенню порядку, як заяв
лено ГКЧП. ГКЧП – законна державна структура»). Тоді вони були твердо переконані
у перемозі ГКЧП і, певне, вважали, що нарешті дочекались свого часу й тепер уже посправжньому поквитаються з осточортілими їм «демократами».
Однак члени міськвиконкому тримались достойно, хоч і чудово усвідомлювали
існуючу небезпеку як місту, так і власному життю, бо списки «неблагонадійних», як
з’ясувалось, були «ким положено» складені завчасно. (Потім мені казали про житомирський список із 12 осіб на фізичну ліквідацію, як і про більш широкий – на
арешти. А трошки пізніше комісія з розслідування діяльності державних структур у
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часи ГКЧП знайшла у будинку обласного управління КГБ значну кількість недавно
завезених новеньких наручників. Та й перший секретар обкому КПСС Володимир
Федоров, «перервавши відпустку», зранку 20 серпня, як з’ясувалось, уже був у Житомирі, говорили, що прямо із Москви. Та як би там не було і хто б що не говорив,
а якби «ці хлопці» перемогли, гадаю, вони б із нами точно не стали церемонитись.
Щоб це зрозуміти, варто сьогодні хоч раз уважно прочитати документи і стенограми
ТИХ днів, 19–20 серпня 1991 року.)
Міськвиконком на основі аналізу матеріалів ГКЧП, проведених юридичною службою міськвиконкому на чолі з Володимиром Гарбузом (саме він мужньо боровся в судах
Житомира, відстоюючи наше право на український прапор), заяв та рішень голови Верховної Ради Росії Бориса Єльцина, результатів обговорення проекту, прийняв рішення,
в якому рішуче засудив ГКЧП як антиконституційний, злочинний путч КПРС проти
власного народу і попередив усіх керівників та громадян міста про невідворотність
кримінальної відповідальності за виконання чи сприяння виконанню рішень ГКЧП.
Позачергова сесія Житомирської міськради
Ввечері 20-го серпня на сесії міської ради обговорювалось питання «Про ставлення до ГКЧП». Паралельно, на площі Корольова перед міськрадою йшов мітинг
проти ГКЧП, який вів народний депутат України Яків Зайко і який дуже «не радили
робити» представники силових структур. Після мого виступу на сесії, виступу народного депутата України О. А. Сугоняки, який одночасно був і депутатом нашої ради,
депутатів міськради Поліни Тарасюк, Анатолія Шевчука, Михайла Сидоржевського, Олександра Бойка, Леоніда Мошківського, Людмили Антонюк, депутата облради
Святослава Васильчука, які засудили дії путчистів як спробу державного перевороту,
виступив депутат міськради, заступник командуючого танковою армією, штаб якої
дислокувався в Житомирі, генерал Доманський. Він ще раз заявив, що керівництво
армії підтримує ГКЧП, буде виконувати накази «нового радянського керівництва»,
«ми будемо сприяти наведенню порядку», бо «влада ГКЧП законна» і попередив нас
про наслідки, які нас можуть чекати.
Після цих виступів, в поіменному голосуванні, коли кожен депутат у повній тиші
залу вставав і говорив «ЗА» чи «ПРОТИ», рада не піддалася тиску радянського армійського генерала, направила телеграму підтримки Борису Єльцину, по суті підтримала
рішення міськвиконкому, де ГКЧП визнавався незаконним на території Житомира і
попереджались всі посадові особи про кримінальну відповідальність за виконання
рішень ГКЧП. Після завершення сесії депутати міськради приєднались до мітингувальників на площі Корольова, розповідали про хід сесії, підтримували житомирян.
Як з’ясувалось пізніше, Житомирська рада була першою і разом із Ужгородською
міськрадою єдиними на всю Україну, які провела надзвичайну сесію 20 серпня
1991 року на другий, найважчий день ГКЧП. Кажуть, що то було небезпечно. Мабуть, так, бо і генерал Доманський про ЦЕ казав не жартуючи.
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А далі, ввечері 20-го серпня і наступного дня, були: постійні контакти з головою
Асоціації демократичних рад України, головою Львівської обласної ради В’ячеславом
Чорноволом, розмови із головами рад інших міст України – колегами по Асоціації,
спільна підготовка планів дій: «якщо Єльцин впаде і ГКЧП переможе» і «якщо Єльцин у Москві вистоїть».
На випадок, якщо Верховна Рада Української РСР на чолі з Леонідом Кравчуком
так і залишиться недієздатною, В’ячеслав Чорновіл говорив про створення альтернативного їй Парламенту України на основі Народної Ради і Асоціації демократичних
рад України, організації ним опору ГКЧП по всій Україні. А то була б велика сила:
у Народну Раду – демократичну опозиції у Верховній Раді, входило 128 депутатів,
членами Асоціації були: три обласні ради – Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, понад тридцять міських рад, включно із міськими радами Києва та Донецька, і
ще стільки ж демократичних блоків у радах (міських, обласних, районних). Ідея альтернативного Парламенту належала В’ячеславу Максимовичу Чорноволу, який багато уваги приділяв роботі асоціації, критично оцінюючи можливості Верховної Ради
Української РСР, а тепер ця ідея стала спільною і для абсолютної більшості міських
рад – членів асоціації, тому й домовились 23–24-го серпня провести надзвичайні збори асоціації у Дніпродзержинську для прийняття необхідних рішень.
У цей час Житомирська міська рада була міським «штабом», куди стікалися люди
та вся інформація, у мене в кабінеті постійно було від 10 до 20 осіб: депутати, члени виконкому, активісти національно-демократичних партій, небайдужі житомиряни. Телефонували у приймальню Бориса Єльцина за інформацією, клеїли по всьому
місту листівки із найостаннішими стенограми «Радіо Свобода», спецвипуски яких
робив головний редактор міської газети «Вільне слово» Михайло Сидоржевський,
працювали у трудових колективах, здійснювали постійний моніторинг ситуації в місті. А  ввечері 21-го серпня всі разом, продовжуючи працювати, неймовірно раділи,
коли «телебачення Єльцина прорвало ефір» і почала надходити перша інформація
про ситуацію у Москві та відступ ГКЧП.
І коли дехто з тодішніх наших опонентів сьогодні каже, що «незалежність на нас
сама впала», то це він, мабуть, себе має на увазі. На нас і на Житомир нічого «не падало», за все доводилось боротись і над усім – важко й напружено працювати.
Надзвичайні збори Асоціації демократичних рад України
Вранці 23-го серпня, зустрівшись та порадившись із народними депутатами
України Яковом Зайком та Олександром Сугоняком, які трошки пізніше в цей день
відправлялися в Київ на оголошену таки позачергову сесію Верховної Ради України, я виїхав у Дніпродзержинськ на надзвичайні збори Асоціації демократичних рад
України, куди прибували голови рад з усієї України, які мужньо протистояли ГКЧП,
а тепер мали зустрітися і прийняти не менш важливі рішення.
Скасувати свою поїздку і їхати в Київ на сесію Верховної Ради я не міг, оскільки за відсутності голови асоціації, В’ячеслава Чорновола на мені, як єдиному на139
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родному депутаті України у складі правління асоціації лежала відповідальність за
початок зборів. До того ж В’ячеслав Максимович попросив мене обов’язково бути
в Дніпродзержинську у перший день надзвичайних зборів, сказавши, що сам він зі
Львова заїде до Києва, побачить, що там і як, і зразу ж приїде в Дніпродзержинськ,
бо, «можливо, те, що буде в Дніпродзержинську, буде важливішим, ніж те, що у Києві»
(слава Богу, що сталось інакше, що депутатам Верховної Ради, і насамперед моїм колегам по Народній Раді, вдалось зламати хід подій, скористатися історичним шансом
і прийняти 24 серпня Акт проголошення незалежності України!).
Коли ввечері 23-го серпня ми відкривали збори Асоціації, було зрозуміло, що
ситуація змінилась: Єльцин у Москві переміг, ГКЧП «здихає», а Верховна Рада
Української РСР 24 серпня збирається-таки на позачергову сесію, скликання якої
всі дні ГКЧП вимагали члени Народної Ради, Асоціація демократичних рад, інші
національно-демократичні сили України. Тому й питання поставили такі: про ситуа
цію в Україні і референдум за незалежність, висунення кандидата на посаду Президента України для участі у виборах прямим голосуванням усіх громадян України.
Одночасно, в залежності від того, як підуть справи на сесії Верховної Ради, домовились повернутись до основного питання, дочекавшись голову асоціації.
24-го серпня, паралельно основній роботі асоціації, напружено слухали пряму
трансляцію засідання Верховної Ради, дивувались крутійству Леоніда Кравчука,
підтримували мужню позицію членів Народної Ради та голови нашої Асоціації
В’ячеслава Чорновола, разом раділи прийняттю Акта проголошення незалежності
України. Того ж дня (ще до проголошення незалежності) – висунули кандидатом у
Президенти України голову асоціації, голову Львівської облради В’ячеслава Чорновола.
А  рано-вранці 25-го серпня, коли з часу проголошення незалежності пройшло
менше 12-ти годин, ми разом із Сергієм Конєвим та заступником Дніпродзержинського міського голови В’ячеславом Ковалем зустрічали на Дніпропетровському вокзалі з київського поїзда В’ячеслава Чорновола і Якова Зайка. На моє питання: «Що
вчора сталося в Києві?» В’ячеслав Максимович відповів: «Щось ми таке зробили.
Дуже важливе. За що довго боролися і сиділи по тюрмах. Але, чомусь – разом із комуністами. І це мені не дає мені спокою і відчуття радості».
Потім було продовження засідання Асоціації, яке вже вів В’ячеслав Чорновіл,
великий мітинг у центрі міста, від’їзд у Житомир.
Кінець епохи КПРС
26-го серпня о пів на п’яту ранку виконком Житомирської міськради прийняв
справді історичне рішення «Про припинення діяльності КПРС до вияснення її участі
в антиконституційному путчі 19–21 серпня 1991 року на території міста Житомира». (Як відомо, Президія Верховної Ради УРСР під тиском депутатів Народної Ради
і фактів підтримки ГКЧП з боку компартії подібне рішення спромоглася прийняти
лише 30 серпня.)
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На підставі цього рішення депутати міської ради та демократичного блоку обласної ради за участі депутатів Верховної Ради Олександра Сугоняки і Якова Зайка
очистили від присутніх та «відповідальних партійних працівників» (якраз був ранок
понеділка і «відповідальних працівників» було ще небагато), опломбували та здали
під охорону міліції, що діяла за рішенням міської влади, будинки обкому (а це, до
речі, найбільша і, так би мовити, найпотужніша споруда у Житомирі), міськкому і
трьох райкомів КПРС на території міста та інші об’єкти, які належали КПРС (партійний архів, «партійний» готель, автобазу тощо).
Таким чином, партія (а, вірніше, «орден мечоносців», як її справедливо назвав
один із відомих письменників), яка силою зброї та створеним нею режимом спочатку, у 1920 році, захопила, а потім 70 років панувала над містом, вранці 26 серпня
1991 року припинила свою антинародну діяльність у Житомирі.
До речі, як і в далекому 1917 році, ЖОДЕН житомирянин не вийшов на площу на
захист цієї влади і цієї партії, яка брехливо називала себе «совістю народу», ЖОДЕН
житомирянин не порушив тоді питання про захист КПРС у пресі, чи на громадських
зібраннях, чи на засіданні міської ради. Навпаки – житомиряни вітали рішення міської ради, зібравшись на площі біля стін обкому на величезний мітинг, якого місто не
знало з часів виборчої кампанії.
Так 26 серпня 1991 року закінчилась епоха тоталітарного панування КПРС у Житомирі, яка розпочалася 12 червня 1920 року, коли війська червоної армії захопили
наше місто.
Тоді ж було створено міську комісію із розслідування діяльності посадових осіб у
дні путчу, яку очолив депутат міської ради, людина кришталевої совісті й порядності
Ярослав Маршалок, яка виконала величезну роботу, результати якої й зараз викликають інтерес у широкої громадськості.
А 27-го серпня 10-а сесія ради вже розглядала питання «Про практичну роботу Житомирської міської ради по ліквідації наслідків державного перевороту 19–
21 серпня 1991 року», а я доповідав – що зроблено за ці дні і які найближчі кроки
планує робити міська влада, тепер уже – в нових умовах.
Розпочинався новий етап в історії українського міста Жита і Миру – у не залежній Українській державі.
А слово про те, як місто і житомиряни прожили ці не прості, але вкрай насичені
двадцять років, із дня проголошення незалежності і до сьогодні, ще має бути сказано.
А заслуга нас, учасників тих подій, лише в тому, що будучи вірними синами і
доньками свого народу, ми змогли відчути енергетику цього вільного духу та зуміли
чесно піти за його покликом, покликом України.
«Ми не лукавили з тобою,
Ми просто йшли; у нас нема
Зерна неправди за собою.»
(Т. Г. Шевченко, «Доля»)

2006–2011 рр.
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Микола ІСТРАТЕНКО,

народний депутат України І скликання ВР

Ринок землі і Конституція України
Серед широкого українського загалу, від політиків до журналістів, лунають заклики
про необхідність негайного запровадження ринку землі. Як аргументи на користь такого
радикального кроку наводять такі доводи – ринок землі зробить привабливим для іноземного капіталу економіку України, збільшить рух капіталу в середині країни, збільшаться надходження коштів до державного та місцевих бюджетів тощо. Є аргументи й
відверто банальні та цинічні. Серед останніх такі – приватизація землі іде нелегально і
поза волею держави, чим швидше відбудеться перерозподіл державної власності, в тому
числі і землі, тим раніше у державі настане спокій та економічна стабільність.
Для того, щоби вірно дати оцінку таким доказам, треба розглянути питання
ринку землі у трьох таких аспектах: правовому, політекономічному та соціальноекономічному. Така постановка питання не є випадковою, а є цілком логічною і виправданою. Адже, якщо ми будуємо правову і соціальну державу, то всі свої дії маємо
звіряти з Основним Законом – Конституцією. В першу чергу це стосується законодавців і вищих державних посадовців, які виробляють і затверджують державну політику, забезпечують її реалізацію.
Правовий аспект полягає у наступному. Ми маємо оцінити, як співвідносяться
наші наміри з Основним Законом України і, найголовніше, чи все гаразд у нас із
Земельним кодексом, первинним нормативно-правовим актом, що регулює земельні
правовідносини.
Ніхто не буде заперечувати проти того, що у правовій державі, якою за Конституцією
є Україна, ринок землі має функціонувати в порядку, визначеному відповідними законами, а закони, в свою чергу мають відповідати нормам Конституції.
Почнемо з головного нормативного акта, що регулює земельні відносини, а саме
із Земельного кодексу України.
Конституція є первинною правовою матерією і основою всього законодавства держави. Частина перша статті 13 Конституції України встановлює, що земля, її надра,
атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської)
економічної зони є об’єктом права власності Українського народу. Далі Конституція
визначає: земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою
охороною держави. Право власності на землю гарантується. Це право набувається і
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реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно
до закону. До зазначених суб’єктів права власності на землю Конституція відносить
також і територіальні громади (частина перша ст. 142). Зазначений перелік суб’єктів
права власності на землю є вичерпним і не може бути розширений будь-яким іншим
нормативно-правовим актом.
Порівняємо наведені норми Конституції з нормами Земельного кодексу. Так, стаття 80 Земельного кодексу визначає, що суб’єктами права власності на землю є громадяни, юридичні особи, територіальні громади та держава. Тут все вірно. Проте, стаття 81 Земельного кодексу України, що має назву «Право власності на землю громадян» термін «громадяни» розкриває доволі своєрідно. Вона безпідставно розширює
термін «громадяни» за своїм змістом, зокрема, відносить до них іноземних громадян
(за Конституцією – іноземці) та осіб без громадянства.
По-перше, такі суб’єкти, як іноземні громадяни, в українському законодавстві не
існують, оскільки після прийняття Конституції України у 1996 році зазначена категорія фізичних суб’єктів отримала назву іноземців. Малоймовірно, щоби автори нового
Земельного кодексу України в редакції від 25 жовтня 2001 року не знали про цю обставину, але, мабуть, у них було чітке завдання – за допомогою застарілого терміну
залучити іноземців до кола суб’єктів права власності на землю. І, якщо з іноземцями
за допомогою застарілого терміну зазначена стаття виглядає майже правдоподібно,
то з особами без громадянства вона виписана юридично безграмотно.
Таке свавільне розуміння терміну «громадяни» є неправомірним та безпідставним.
По-перше, з теорії держави і права відомо, що фізичні особи, як суб’єкти права, поділяються на громадян, іноземців (конституційний термін) та осіб без громадянства.
По-друге, слід пам’ятати, що Конституція розрізняє права людини (як фізичної особи) і громадянина, які не є тотожними за обсягом та змістом. Термін «громадяни» означає лише одне – це громадяни України, їхній правовий статус, до якого входять такі
основні елементи як громадянство, загальна правоздатність, конституційні права, свободи і обов’язки як громадян тощо. Коли ж у Конституції йдеться про права людини (як
фізичної особи), то вживаються такі форми «кожний», «кожному», «ніхто», і т. п.
З урахуванням наведеного не важко зробити висновок, що іноземці та особи без
громадянства за Конституцією України не належать до суб’єктів права власності на
землю, і не тільки на сільськогосподарську, але й на будь-яку іншу.
Що стосується права власності на землю юридичних осіб (ст. 82 Земельного кодексу), то таким правом відповідно можуть бути наділені лише юридичні особи, засновниками яких є громадяни України, територіальні громади та держава.
Стаття 85 Земельного кодексу взагалі має бути виключена, оскільки в Конституції
серед суб’єктів права власності на землю термін «держава» вживається в однині –
маючи на увазі державу Україну.
Що стосується юридичної «неохайності», яку було допущено на всіх стадіях законодавчого процесу, то вона потребує відповідної кваліфікації за декількома статтями
Кримінального кодексу.
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Сутність будь-якої конституції полягає в її функціях, які зумовлені її змістом і
роллю щодо регулювання суспільних відносин, задоволення соціальних потреб всіх
членів відповідного політично організованого суспільства. Однією з таких функцій
є економічна функція, яка полягає в тому, що конституція фіксує основоположні су
спільні відносини, які складають економічний лад (економічну систему) суспільства,
базу, на якій функціонують усі інші інститути. Але це вже питання політичної економії, тобто галузі знань, що вивчає систему відносин з приводу виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ, де ключовим питанням є право власності
на засоби виробництва, до яких належить і земля.
Історія свідчить: кожному типу цивілізації притаманний специфічний для умов
її існування домінуючий об’єкт власності, який найповніше відображає спосіб взаємодії людини з природою, досягнутий рівень продуктивності суспільної праці, особливості привласнення засобів і результатів виробництва.
Домінуючим об’єктом власності аграрної цивілізації (античний світ і середньовіччя) була земля. У період розвитку індустріальної цивілізації, зокрема машинного
виробництва, домінуючим об’єктом власності стали створені людиною предмети виробничого призначення, і передусім – знаряддя праці. Принципово нових рис набувають відносини власності у зв’язку з розвитком сучасної технологічної революції
і становлення постіндустріальної структури виробництва, де домінуючим об’єктом
власності стає інформація, яка втілює у собі переважно витрати інтелектуальної
робочої сили. Остання, на відміну від робочої сили, що використовується у традиційних галузях економіки, поступово втрачає здатність відчуження від свого носія,
перестає бути товаром у традиційному розумінні. Крім того, поступово в процесі
економічного розвитку домінуючого значення набуває корпоративна форма власності як колективно-приватна.
Отже, логіка розвитку країн, що досягли найбільш високого рівня економіки, вказує на історичну обмеженість класичної за своїм змістом індивідуально-приватної
власності на засоби виробництва.
Особливість землі як засобу виробництва полягає в тому, що вона в своїй основі
не є результатом людської праці. Враховуючи цю її особливість, відомий англійський
економіст ХХ  століття Дж. С. Мілль писав: «Оскільки основоположний принцип
власності полягає у наданні людям усіх гарантій на володіння тим, що створено їх
працею й нагромаджено завдяки їх ощадливості, цей принцип неможливо застосовувати до того, що не є продуктом праці – до оброблювальної субстанції землі. Земля
не утворена людиною і тому має бути надбанням усіх людей. Тому держава може
виступати у ролі єдиного землевласника, а землероби мають бути орендарями, що
отримують свої ділянки на підставі строкового чи безстрокового договору». (Мілль
Дж. С. Основы политической економии. – М., 1980. – Т. 1. – С. 378, 382–383.).
Відповідно до Конституції Цивільний кодекс України визначає такі основні форми власності: власність Українського народу, приватну, державну та комунальну
власність. Саме земля та інші природні ресурси, які знаходяться в межах терито144
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рії України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (економічної)
зони є власністю народу України тобто ця власність має найвищу ступінь усуспільнення. Зрозуміло, що кожна із зазначених форм власності має свою специфічну соціальну функцію, а відповідно і свій правовий режим щодо володіння, користування
та розпорядження. Не може будь-яка сільрада продавати землі, наприклад, в межах
водоохоронних зон та прибережних захисних смуг для дачного чи житлового будівництва. Адже вони виконують дуже важливі гідрологічні, екологічні й рекреаційні
функції. Останні властивості зазначених земель вимагають того, що використання
цього природного ресурсу громадянами має здійснюватися в порядку загального використання, безоплатно і без закріплення цих ресурсів за окремими особами, як це
передбачено екологічними правами громадян. Тому коли дивишся на великі маєтки з високими парканами до урізу води, що рясно розташувалися по обидва береги
Дніпра та на берегах інших річок, то будь-якій людині стає зрозуміло – з власністю
Українського народу не все гаразд.
Така ситуація, зокрема, зумовлена й тим, що право розпорядження землею здійснює неналежний суб’єкт – Кабінет Міністрів України (ст. 13 Земельного кодексу
України). Кабінет Міністрів відповідно до п. 6 ст. 116 Конституції України здійснює
управління об’єктами державної власності, але навіть за таких умов він не має права розпорядження будь-якими об’єктами державної власності. Наприклад, тільки
Верховна Рада України затверджує перелік об’єктів державної власності, що не підлягає приватизації. Що стосується права власності на землю, то Верховна Рада як
вищий представницький орган держави, що уособлює владу народу (на відміну від
представницьких органів місцевого самоврядування), Земельним кодексом позбавлена права розпорядження цим об’єктом власності Українського народу.
Слід також зазначити, що земля, як об’єкт права власності Українського народу,
не може бути предметом накопичення багатства. Частина третя статті 325 Цивільного
кодексу України визначає, що законом може бути встановлено обмеження розміру
земельної ділянки, яка може бути у власності фізичної та юридичної особи. Тому
Земельний кодекс має встановити такі обмеження з урахуванням її цільового призначення. В іншому випадку земля, як природний ресурс і як засіб виробництва, може
опинитися в руках невеличкої купки людей, як це сталося з іншими засобами виробництва. Тоді стаття 13 Конституції України перетвориться на фікцію.
Тепер поглянемо на соціально-економічні наслідки запровадження ринку землі.
Першим кроком у напрямку створення ринку землі став Указ Президента України
Кучми Л. Д. «Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного
сектора економіки» від 3 грудня 1999 року. Зазначений Указ мав на меті забезпечення
державної аграрної політики, прискорення реформування та розвитку аграрного сектора економіки на засадах приватної власності. Указом доручалося Кабінету Міністрів
України, Раді міністрів АРК, обласним та Севастопольській міській державним адміністраціям здійснити організаційні заходи щодо реформування протягом грудня 1999 –
квітня 2000 року колективних сільськогосподарських підприємств на засадах приват145
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ної власності на землю та майно. Таким чином, на підставі підзаконного акта (указу),
у примусовому порядку, всупереч Закону України «Про колективне сільськогосподарське підприємство» були «реформовані» (ліквідовані) колективні сільськогосподарські
підприємства. Фактично було зруйновано великі сільськогосподарські підприємства, і
сільське господарство почало дрейфувати у напрямку парцелярного господарства.
Яку мету хотіли досягти автори та апологети аграрної реформи? Адже слово реформа (від лат. reforme – перетворюю, поліпшую) означає перетворення, зміна, нововведення, яке не знищує основ існуючої структури. На це питання мав дати відповідь черговий акт глави держави, який став наступним кроком у напрямку земельної
реформи – Указ Президента України «Про Основні напрями земельної реформи в
Україні на 2001–2005 роки» від 30 травня 2001 року № 372/2001. Розділ 2 зазначених
напрямів визначав мету та принципи реформування земельних відносин.
Метою земельної реформи, як зазначалося в указі, було забезпечення ефективного
використання та підвищення цінності земельних ресурсів, створення оптимальних
умов для суттєвого збільшення соціального, інвестиційного і виробничого потенціалу землі, перетворення її у самостійний фактор економічного зростання.
Передбачалося, що формування земельних відносин буде базуватися на таких
принципах:
непорушності приватного права власності на землю;
включення землі у ринковий обіг;
соціальної справедливості у перерозподілі земель, що перебувають у державній
та комунальній власності;
поєднання високої економічної ефективності та екологічної безпеки використання земель;
узгодженості темпів і основних напрямів реформування земельних відносин та
відносин в аграрному секторі економіки.
Як же реалізовувалися намічені плани? Чи досягли автори цієї реформи поліпшення ситуації в аграрному секторі економіки і головне, чи краще стало жити людям
на селі?
Надаємо слово одному з авторів і апологетів земельної реформи – П. Саблуку,
академіку УААН. У своїй статті «Земельна реформа: терниста дорога від старту до
фінішу» («Урядовий кур’єр» від 5 серпня 2004 року № 146) аналізуючи економічне
становище в АПК він зокрема пише, «однією з причин фінансової кризи в АПК є
незавершеність аграрної, у тому числі земельної реформи». На думку автора «виключивши зі складу аграрного капіталу вартість землі (а точніше забравши її у селян),
аграрна сфера свідомо ставиться в нерівні економічні умови, а рента, яка повинна
належати селянам, буде привласнюватися іншими».
З останнім твердженням важко погодитись. Адже рента утворюється за рахунок
природних властивостей землі тобто її родючості, чим вона вища, тим вища рента (дохід). Рівень доходності землеробів не залежить від того на яких умовах вони
здийснюють право землекористування – на умовах приватної власності чи на умовах
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оренди, а залежить, за звичайних умов, від рівня родючості землі та від рівня цін на
сільгосппродукцію, останні мають регулюватися державою.
Далі автор зазначеної статті визнає «рівень доходності селян, від регулювання
якого відмовилася держава, не дає змоги їм забезпечувати навіть просте відтворення
виробництва». Тобто, якщо навіть включити до складу аграрного капіталу вартість
землі, при цьому держава не буде регулювати ціни на сільгосппродукцію, то питання
належності землі тим, хто її обробляє, стане питанням часу. Дорогі кредити під заставу землі, за умови відсутності цивілізованого аграрного ринку, дадуть негативні або
мізерні результати господарської діяльності аграріїв і земля дуже скоро перейде до
рук тих, хто її не обробляє. Отже, висновок напрошується сам собою, земля, як товар,
не є визначальним фактором для ефективного господарювання на селі.
І далі, підсумовуючи результати реалізації земельної реформи автор констатує:
«Реагуючи на таку несправедливість, селяни відмовляються від землі, наданої їм у
власність у процесі реформ, покидають її, масово виїжджають у міста або, що ще
гірше, на заробітки в інші країни, або готові її продати за будь-яку ціну». Схоже, що
насправді саме такі наслідки мали на меті автори земельної реформи. Адже роздерибанивши великі сільськогосподарські підприємства, через роздачу земельних паїв та
інших засобів виробництва у приватну власність, держава чомусь забула реалізувати
інші, більш важливі завдання земельної реформи – створити належні фінансові та
економічні умови діяльності для сільгоcпвиробників.
Важко повірити в те, що автори земельної реформи не усвідомлювали наслідків
вибіркової реалізації її положень. Навіть, якщо припустити, що її автору Кучмі Л. Д.
не вдалося за браком часу завершити розпочату реформу, то з того часу вже змінилося два президенти, а політика держаи по відношенню до села залишається незмінною. І саме це є переконливим аргументом на користь того, що під виглядом аграрної реформи були ліквідовані великі сільськогсподарські підприємства і їх трудові
колективи, були створені несприятливі умови для господарювання на селі, васлідок
чого земля у селян скуповується за безцінь, а той взагалі нахабно відбирається, створюються нестерпні умови для життєдіяльності на селі. Кінцева мета цієї афери століття – перерозподіл власності, найголовнішого економічного ресурсу українського
народу – землі, на користь невеликої купки олігархів. Запровадження ринку землі в
таких умовах рівнозначне віддачі отари на розсуд зграї хижаків.
Соціальні та демографічні наслідки такої реформи ще більш вражаючі і жахливіші. Так, за даними Держкомстату України середньомісячна заробітна плата штатного
працівника у сільському господарстві за січень – червень 2008 року (тобто до кризи)
складала 942 гривні, або 55,2 % середнього рівня по економіці (менша зарплата була
лише у галузі рибальства та рибництва – 853 гривні – останнє місце по економіці).
Необхідно також зазначити, що більшість працівників у галузі рибальства та рибництва є також мешканцями села. Заробітна плата є основним джерелом доходу і
матеріального благополуччя кожної людини та її сім’ї. Отже, селяни опинилися у
найгіршому матеріальному становищі.
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Наступний соціально-економічний аспект це масове безробіття у зв’язку з ліквідацією сільськогосподарських підприємств і соціальної сфери села, який безпосередньо впливає на матеріальний добробут людини. Адже безробіття не тільки позбавляє
людину засобів до існування, але й завдає їй значну психологічну травму – оскільки
людина усвідомлює свою непотрібність суспільству і державі.
Як відомо, майже вся соціальна інфраструктура (школи, бібліотеки, клуби, дитсадочки, медичні заклади, будинки побуту тощо) на селі утримувалася чи підтримувалися колективними сільськогосподарськими підприємствами. З їх ліквідацією
об’єкти соціальної інфраструктури залишилися безхазяйними і прийшли в занепад
або були зовсім ліквідовані. Селяни позбавлені можливості задовольняти свої найважливіші і найнеобхідніші матеріальні, культурні та духовні потреби.
Таким чином, мізерна заробітна плата, масове безробіття, ліквідація соцальної
інфраструктури села, тобто всього того, що створює сприятливі умови для життє
діяльності людини дали відповідні наслідки.
За даними Держкомстату України («Населення України 2006» Демографічний
щорічник. – Київ, 2007) природне скорочення населення у сільській місцевості на
1000 жителів у 2006 році становило – 9,5 (для порівняння, відповідний показник у
1990 році складав – 3,4).
Чисельність наявного населення на 1 грудня 2008 року складала 46 162 805 осіб з
них, міське населення – 31 592 542 особи, сільське – 14 570 263 особи, тобто більш
ніж у двічі менше. У той же час загальне скорочення міського населення становило –
76 215 осіб, у сільській – 133 644 особи тобто майже у двічі більше (Статистичний
бюлетень за 2008 рік).
Станом на 1 січня 2005 року в Україні нараховувалося 28 585 сільських населених
пунктів, а на 1 січня 2008 року вже тільки 28 504, тобто за три роки зникло 81 село.
(Держкомстат України, Експрес-інформація від 14.02.2005 р. 37, та від 14.02.2008 р.
№ 30). Що не вдалося Й. В. Сталіну, то з успіхом реалізують українські реформатори.
Інколи можна почути, що природне скорочення населення (особливо сільського)
спостерігається у багатьох розвинених країнах. На жаль, у нас не має статистичних
даних про скорочення сільського населення, проте загальну картину зміни чисельності населення в інших країнах можна навести. Вона виглядає наступним чином:
Україна
Австрія
Азербайджан
Бельгія
Вірменія
Італія
Польща
Узбекистан
Швеція
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1990 р.
51,9 млн осіб;
7,7
7,2
10,0
3,6
57,7
38,1
20,6
8,6

2005 р.
46,6 млн осіб;
8,2
8,4
10,5
3,2
58,6
38,2
26,1
9,0
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Статистичні дані наведені з демографічного щорічника Держкомстату України
«Населення України, 2006» стор. 557.
Наведені цифри говорять про те, що таких жахливих темпів зменшення населення
не має жодна цивілізована країна. Це демографічна катастрофа. А якщо називати речі
своїми іменами, то це геноцид українського народу і українського села. Хто відповість за цей злочин? Адже автори та ідеологи цих реформ відомі.
Отже, всупереч Конституції і законам України, незважаючи на величезні економічні, соціальні і людські втрати, керівники нашої держави реалізують свої наміри
щодо позбавлення народу останнього, що в них залишилося – їх власної землі, не
тільки як засобу виробництва, а як основного природного ресурсу, по відношенню до
якого всі інші є похідними, як життєвого простору, який був освоєний багатьма поколіннями українських людей. Були спроби навіть на конституційному рівні закріпити
відповідні наміри. Так, третій Президент України Ющенко В. А. у своєму проекті
Конституції, поданому до Верховної Ради України як проект Закону України «Про
внесення змін до Конституції України» реєстр. № 4290 від 31.07.2009 р. виключає
землю, як природний ресурс, з переліку об’єктів права власності народу України. І
якщо тоді цей номер не пройшов, то очевидно, це вже буде зроблено по факту.

29 липня 2011 року.
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Олександр ПІСКУН,

народний депутат України І скликання ВР

Роздуми напередодні
20-річчя незалежності
Мій шлях у політику: від історії – до політики
Озираючись на свій шлях у політику, мушу визнати, що він був не простим.
Народився і виріс я у не великому, проте славному місті Зінькові (було воно у своїй
історії і сотенним, і полковим містом) на Полтавщині.
Мій дід, Піскун Іван Митрофанович, якого я не застав (але, як кажуть, є дуже
схожим зовні на нього, – «викапаний дід», – не раз чув від людей), був ковалем, вельми шанованою людиною: «кував хрести на «Тройцю», – й досі кажуть мені старші
люди-земляки. «Трійця» була найбільшою і найкрасивішою церквою Зінькова, знесена більшовиками разом усіма іншими (шістнадцятьма, якщо не помиляюся) церквами
містечка у горезвісні тридцяті. До речі, зіньківчани навідріз відмовилися руйнувати
Трійцю, і влада найняла для цього прийшлих людей, здається, за переказами, циганський табір. Цеглою зі зруйнованої Трійці було (і досі) вимощено тротуари Зінькова,
у тому числі і на нашій вулиці. Сьогодні це видається мені певним трагічним символом – куди привела/веде нас ця дорога…
Моя бабуся, Піскун (Бойко) Марія Іванівна, водила мене маленького до відновленої «за німців» у пристосованому приміщенні єдиної на той час (п’ятдесяті роки)
церкви, яку також, вже на моїх очах, закрили за допомогою міліції та «петеушників». Бабуся казала: «антихристи, бандити». Таку ж її оцінку я чув і про більшовиків,
які вбили після Жовтневого перевороту зіньківського купця, мецената Воздвиженка.
Його коштом було збудовано красивий палац, кінотеатр і найкращі, частково збережені до цього часу, будівлі Зінькова.
Батьки мої: Піскун Ілля Іванович і Піскун (Жмурко) Галина Василівна були вчителями, на той час шанована людьми, проте не державою, професія. Вони не були
партійними і не були якимись «націоналістами» чи дисидентами, проте їхня життєва
історія, розповіді про реальні факти голодомору у Зінькові (бабуся віднесла останні
свої прикраси і збереження в Торгсін); дід коваль – завжди приносив якийсь заробіток – це врятувало нашу сім’ю; розповіді батька про репресії тридцятих; про війну, а
він фронтовик, інвалід війни, спогади мами про евакуацію у Поволжжя, тітки Надії,
вчительки, посланої після війни у Західну Україну, – все це, як я тепер розумію, формувало мій світогляд.
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Після закінчення школи – служба в Армії. Там, на прикордонній заставі на кордоні з Афганістаном, вступив у КПРС. Тоді робив це щиро – вірив, що партія справді
краща частина суспільства, і її діяльність спрямована на благо людей... Пригадую,
перші сумніви з’явилися після глибоких лекцій з історії України професора Кудлая
на історичному факультеті Київського університету ім. Т. Шевченка.
Після закінчення історичного факультету Київського державного університету
імені Тараса Шевченка мене направили до Сумської філії Харківського політехнічного інституту, де довелося викладати історію КПРС, історію СРСР, політичну історію.
Завжди намагався давати об’єктивну оцінку розвитку радянського суспільства – мене
попередили (спочатку завідуючий кафедрою, а пізніше і співробітники КГБ), що я
неправильно трактую події. Оскільки аргументів у них не вистачало, а я продовжував
говорити те, що вважав за доцільне, – вирішили перевиховати мене іншим чином.
Через рік після закінчення університету, за місяць до народження першої доньки,
мене вдруге, незважаючи на те, що я вже відслужив строкову службу, призвали знову
на 2 роки, тільки тепер вже офіцером, на службу до Радянської Армії. Це був 1980 рік.
То ж, повернувшись, я став не лише ще більш відвертим перед студентами, але й
своїми діями намагався змінити становище і в партійній організації, і в суспільстві.
Проте ще багато чого не знав, вважав, що комуністична ідея спотворена неправильною практикою окремих особистостей: «Ленін гарний – Сталін поганий»...
Далі – перебудова, «Просвіта», намагання змінити і партію, і суспільство,
осмислення до того невідомих історичних фактів, ознайомлення з щойно розсекреченими документами. То ж не дивно, що один з перших рухівських осередків на
Сумщині створено на другий день після публікації у «Літературній Україні» Програми
Народного Руху України за перебудову, безпосередньо на засіданні партійного бюро
кафедр суспільних наук інституту, секретарем якого я був. Після цього – виїзне засідання обкому партії в інституті з намаганням виключити «групу націоналістів» з
партії, публікації в обласній «Ленінській правді» (наш перший «пропагандист і організатор») – через них я дізнався про подібні осередки в області. Далі – створення
Сумської крайової організації Народного Руху, і вже відкрита активна участь у політичній боротьбі.
Від Декларації про державний суверенітет України –
до проголошення державної незалежності України:
рефлексії пам’яті та сьогодення
Чи була незалежність несподіванкою?
Процеси, що відбувалися на зламі 80–90-х років ХХ  ст., засвідчили прагнення
українського народу мати власну державу. Ширився національно-визвольний рух.
Багато хто вірив, що Україна стане незалежною. Проте досить часто можна почути, що все-таки незалежність до певної міри стала несподіванкою, свого роду даром
Божим. На жаль, і сучасні політологи продовжують розвивати і спекулювати навко151
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ло цієї тези. Так, наприклад, у часописі «Український тиждень», № 22 за червень
2011 року група аналітиків безапеляційно заявляє, що Україна не змогла скористатися з шансів, які відкривалися під час розпаду СРСР, через неготовність контреліти (опозиції) взяти на себе відповідальність за стан справ у країні, неспроможність
ані артикулювати державної ідеї (якою має бути незалежна Україна), ані сформулювати конкретний план перетворень. Прикметно, – стверджується у статті, – що
ще на початок 1990 року в Україні в опозиційних силах не було груп, які порушували
б питання про вихід з СРСР.
Насправді це не так. Національно-визвольна боротьба в Україні продовжувалася упродовж усього радянського періоду у 1920-х–1980-х роках. Вона мала різні
форми і способи вияву, а носіями ідей були конкретні люди, які не боялися чинити
опір радянській системі як в Україні, так і за її межами. І це й була українська еліта.
Достатньо згадати Левка Лук’яненка, шістдесятників, В’ячеслава Чорновола і багато інших видатних особистостей. Упродовж усіх років після поразки Української
революції (1917–1923 рр.) українська еміграція продовжувала напружену роботу з
відстоювання незалежності держави Україна як на теоретичному, так і практичному
напрямках.
Ще наприкінці 1970-х років за кордоном вийшла книга відомого у світі економіста,
члена Римського клубу Богдана Гаврилишина, в якій він передбачив розпад Радянського
Союзу. Проте правдою є й те, що Україна йшла довго до незалежності. Широкі верстви суспільства, особливо в останні десятиліття радянської влади, були «обамбулені»
радянською пропагандою, певні суспільні прошарки достатньо довго вірили в комуністичні ідеали. За такого стану до початку1980-х років про державну незалежність
України можна було лише мріяти, сподіватися і продовжувати боротися.
У 1980-х роках у суспільній свідомості відбулися значні зрушення, люди доходили
висновку, що оскільки є українська нація, то, природно, має існувати й Українська незалежна держава. Але для цього потрібен був час і наполеглива просвітницька робота.
Пригадую, як я, один із співголів Сумського крайового Руху, балотувався у
1990 році до Верховної Ради (висував колектив політехнічного інституту), і коли разом з іншими кандидатами зачитав тези своєї передвиборної програми, мене підтримали, але змусили зняти пункти про проголошення повної державної незалежності,
власні збройні сили, грошову одиницю тощо. На той час люди готові були підтримати
ідеї співдружності незалежних держав, однак тезу про незалежність України, очевидно, ще ні. І хоча і я, і мої побратими – сумські рухівці – вже не мали жодних сумнівів
у необхідності проголошення державної незалежності, переконати своїх виборців я
тоді ще не зміг. Тож головне гасло моєї передвиборної платформи, розробленої на
основі програми Народного Руху України, містило дещо завуальоване положення
про державну незалежність: «Реальний суверенітет України, гарантовані права людини, радикальне оновлення суспільства». Сама виборча кампанія 1990 року, а згодом загальноукраїнська парламентська трибуна Верховної Ради сприяли швидкому
поширенню ідей незалежності в українському суспільстві. У 1990–1991 роках я і
152

О л е кс а н др П ІСКУН

мої побратими з парламентської опозиційної групи «Народна Рада» вже мали більше
обґрунтованих аргументів щодо необхідності існування незалежної Української держави, поступово зростало розуміння й підтримка народу.
Народна Рада, у яку об’єдналася патріоти України, з перших днів своєї діяльності
заявила, що боротиметься за здобуття Україною повної політичної та економічної
незалежності. Вона поставила перед собою три головні завдання:
Перше. Усунення компартії від влади і створення демократичного суспільства.
Друге. Демонтаж централізованої імперської системи Радянського Союзу і здобуття Україною державної незалежності.
Третє. Створення багатоукладної ефективної ринкової економіки.
У Верховній Раді я відразу записався саме у комісію з питань державного суверенітету. Переглядаючи свої виступи, статті, щоденники, бачу, що велася активна системна
робота з наближення омріяної самостійної держави. Публікації в пресі, наукові доповіді, дискусії з однодумцями та опонентами як на місцевому, так і загальноукраїнському
рівнях, і навіть листування з друзями та знайомими сприяли поширенню ідеї незалежної України, виробленню бачення і програми побудови нової України. Тому незалежність не була для нас несподіванкою, ми до неї готувалися. Значна робота, зокрема,
проводилася саме з підготовки проекту Декларації про державний суверенітет.
Декларація про державний суверенітет
Варто сказати, що було подано і обговорено багато різних проектів, але голов
на принципова дискусія точилася як і при підготовці Декларації, так і пізніше при
обговоренні Акта про державну незалежність, саме навколо питання про реальний
державний суверенітет та «новий Союзний договір». Ідея державної незалежності
української республіки дедалі більше утверджувалася в свідомості народу України.
Керівництво Компартії, враховуючи настрої народу нарешті здобути власну державу і свої помилки у боротьбі з Народним Рухом, вирішило зіграти на випередження. Резолюція ХХVІІІ з’їзду Компартії України хоча й підтримувала «проголошення
та утвердження державного суверенітету Української РСР», проте «Справою величезної ваги з’їзд вважає активну участь Компартії України у створенні оновлюваного Союзу вільних і рівноправних союзних держав,… Він має будуватися на новому
Союзному договорі…».
Народний Рух України і Народна Рада закликали народних депутатів підтримати
проголошення повної незалежності України. П’ята сесія Великої Ради Руху у червні 1990 року закликала народних депутатів «прийняти Декларацію про державний
суверенітет України, що відповідала б віковічному прагненню українського народу до власної державності і ряд законодавчих актів, які забезпечать її реалізацію.
Державний суверенітет України не може бути обмежений новим Союзним договором, укладання якого за ініціативою центру, в період, коли республіки ще не стали
суб’єктами суверенності, ставить під загрозу саме досягнення реальної державної
незалежності України, її повноправне утвердження в сім’ї європейських народів».
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Свою діяльність з напрацювання проекту Декларації як при обговоренні варіантів
проекту Декларації в комісії, так і під час дискусії на пленарному засіданні Верховної
Ради я й зосередив саме на обґрунтуванні необхідності проголошення і реалізації
реального державного суверенітету України без прив’язки до «оновленого союзу».
Після того, як Верховна Рада УРСР ухвалила Декларацію про державний суверенітет, керівництво СРСР та компартія зрозуміли, що з-під ніг вислизає ґрунт, і форсували підписання союзного договору. Для України це було дуже небезпечно. До того
ж соціологічні дослідження показували, що голоси за державну незалежність і за
співдружність розподілилися приблизно порівну. Саме в цей час я разом з групою
28 народних депутатів України з 11 областей республіки, протестуючи проти політики компартії, спрямованої на збереження «оновленого союзу», заявили з трибуни
Верховної Ради України про вихід з КПРС і закликали інших народних депутатів
приєднатися до нас, поставити загальнонародні інтереси над партійними.
Народна Рада дотримувалася принципової позиції: спочатку необхідно стати незалежною державою, а потім, за потреби, на рівних правах укладати договір. На користь цієї думки промовляв і гіркий досвід 1922 року, коли також формально було
підписано союзний договір, а фактично створили нову імперію.
ГКЧП
19–20 серпня 1991 року Народна Рада мала зібратися на попередньо заплановане
засідання − йшлося про те, що протиставити союзному договору, який ось-ось мав
обговорюватися і прийматися. Природно, про путч ніхто не здогадувався.
Рано-вранці 19 серпня я приїхав із Сум до Києва. Жив тоді в готелі «Україна» (нинішній «Прем’єр-палац»). Підходжу до свого номера, дістаю ключі, чую, дзвонить
телефон. Беру трубку − із Канади телефонує дружина Миколи Мороза − тамтешнього
бізнесмена українського походження, з яким я підтримував дружні стосунки.
− Що діється? У Москві танки на вулицях. Це переворот?
− Я нічого не знаю, щойно з поїзда, − і дотягуюсь до телевізора. Вмикаю, а там...
«Лебедине озеро», потім транслюють заяву гекачепістів.
− Так, Маріє, відбувається, зателефоную пізніше.
Відразу ж телефоную до Сум дружині і попереджаю про можливість провокацій,
навіть репресій. Сам − до Верховної Ради...
Тоді члени Народної Ради носили синьо-жовті значки. Їду до парламенту
Хрещатиком: у тролейбусі старші люди (напевно, комуністи чи гебісти) почали шипіти: «Ми вам покажемо, демократи...».
І ще про настрої. За кілька днів до цього стався обвал колон на Головпоштамті,
постраждали люди. Територію огородили парканом, який невдовзі увесь обклеїли
листівками із закликом надати свободу дисиденту, одному із керівників українського
національно-визвольного руху Анатолію Лупиносу. Повертаючись пізно ввечері назад, бачу, що поруч із Лупиносом з’явилася листівка «Свободу Горбачову»...
Із самого ранку 19 серпня у парламенті відбувалися зібрання членів Народної
Ради, частина депутатів ходила на зустріч із Головою Верховної Ради Леонідом
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Кравчуком, він у цей час також зустрічався із генералами... Пізніше відбулася пресконференція Народного Руху за участю депутатів Народної Ради у Спілці письменників. Паралельно ми обдзвонили свої рухівські осередки і виборчі округи. Розгорнулася
робота з організації протидії заколоту.
Під час путчу 19–21 серпня 1991 р. працював у робочій групі Народної Ради
над підготовкою документів до надзвичайної сесії Верховної Ради України, на якій
було прийнято історично важливу постанову, – проголошено державну незалежність
України. За рішенням Верховної Ради України працював у складі Тимчасової комісії
Президії Верховної Ради України з перевірки діяльності на території України посадових осіб, органів влади, управління і організацій у зв’язку з державним переворотом
19–21 серпня 1991 року.
Довелося почути і побачити багато цікавого, а інколи й огидного: це і таємні документи Компартії (наприклад ціла тека тенденційно підібраних матеріалів, спрямованих на розпалювання негативно-ворожого ставлення населення до осіб певної
національності; конфіденційні інструкції та цілі «наукові» дослідження, розроблені
з метою дискредитації демократичних громадських організацій та їх лідерів), доповідні КГБ про діяльність демократичних організацій тощо. До речі, дехто з цих «аналітиків» і сьогодні «при посаді» в незалежній Україні і продовжує боротьбу з «націо
налістами та демократами». Цікаво було спостерігати оцінку цих документів і саму
поведінку осіб, причетних до цих матеріалів. Було і каяття, і «крокодилячі сльози», і
погрози... Пам’ятаю, як один із секретарів ЦК Компартії, якого ми слухали на комісії,
завершуючи свій виступ, з нотками металу в голосі, сказав: «Не забувайте, що нас
три мільйони і в кожного з нас свій клан!». Це окрема тема... (Сподіваюся, що про цю
драматичну сторінку історії я ще опишу докладніше).
ГКЧП був досить дивним заколотом. Чесно кажучи, й донині ми багато ще не
знаємо. Деякі факти і події не дають змоги однозначно сказати, хто був організатором
і натхненником серпневих подій. Я навіть не можу стверджувати, що сам Михайло
Горбачов, який у цей час перебував у Форосі, не був до цього причетний. Комісія
Президії Верховної Ради України для перевірки діяльності посадових осіб, органів
влади, управління, об’єднань і організацій у зв’язку з державним переворотом 19–
21 серпня 1991 року, наприклад, з’ясувала, що на перших порах його особливо не
обмежували у діях. Спецзв’язок контролювався − це так. Можливо, він хотів спровокувати путч і подивитися на реакцію, а потім «в’їхати на білому коні»? Але далі
розпочалися неконтрольовані процеси. Не був врахований і національний фактор.
Завдяки організаційній роботі Народної Ради, Народного Руху і особливо
В’ячеславу Чорноволу, на Львівщині вдалося захопити документи, що підтверджували підтримку путчу з боку ЦК КПУ (в інших містах документи відразу знищили).
Цього вистачило, щоб рекомендувати заборонити діяльність Комуністичної партії.
Однак комісія не завершила своєї роботи. Процес загальмувався, коли почали
заслуховувати представників із ЦК КПУ, МВС, КДБ, Кабміну... Дехто з них погрожував, інші рюмсали, хтось поводився пристойно, не змінюючи власних поглядів (на155
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приклад, перший секретар ЦК КПУ Станіслав Гуренко). Між іншим, над стенограмою незабаром хтось попрацював, добре її відредагувавши. Я був дуже здивований,
коли не знайшов там багатьох речей, які занотовував до свого записника.
Коли ж дійшли до заслуховування Леоніда Кравчука, комісія, так і не зробивши
остаточного висновку, фактично згорнула свою роботу − когось призначили послом,
комусь дали іншу посаду... Не були навіть опубліковані документи. Більше того, сейф
зі стенограмами загадково зник, хоча й охоронявся хлопцями з КДБ... У мене дещо
збереглося − я історик за першою освітою і маю звичку збирати такі документи.
Сподіваюся, прийде час їх опублікувати і прокоментувати.
24 серпня 1991 року Верховна Рада прийняла Акт проголошення незалежності України.
Хочу спростувати ще одне поширене до сьогодні твердження, що проголошення незалежності відбувалося поспіхом. Насправді, досить напружена робота тривала у попередні дні: створили кілька робочих груп, які працювали над відповідними документами.
Спали по дві-три години на добу... Пам’ятаю, обговорювали питання, що необхідно зробити у першу чергу: нейтралізувати злочинну Комуністичну партію чи скористатися моментом і проголосити незалежність? Перемогла думка: підтримавши ГКЧП, Компартія
таким чином винесла собі вирок, відтак слід негайно проголосити незалежність, щоб
комуністи не оговталися і не повернулися до Союзу, нехай навіть оновленого.
Варто зазначити, що тодішня Верховна Рада − унікальне явище. За невеликим
винятком, я не можу назвати депутатів, якими б рухали меркантильні інтереси, як це,
на жаль, відбулося і відбувається у Верховній Раді наступних скликань. У нас були
ідеологічні дискусії, ми також хапали один одного за барки, але при всьому тому не
було боротьби за власні інтереси. Тож не дивно, що Акт про незалежність підтримала і частина комуністів. Так, вони сповідували комуністичну ідеологію (наприклад,
Борис Олійник), але були насамперед патріотами своєї держави й інтереси України
ставили вище за партійні. Багато разів я чув, мовляв, злякалися. Це також неправда.
Звичайно, були й такі, але одиниці.
Взагалі я вважаю, що Акт про державну незалежність – це колективна праця.
Наприклад, Народний Рух і Народна Рада підготували цілий збірник проектів, у якому кожен із нас висловив своє бачення проблеми. На обговорення винесли декілька
положень. Президія їх узагальнила.
Важливим завершальним акцентом у процесі проголошення державної незалежності став проведений 1 грудня 1991 року всенародний референдум. Автор
цієї ідеї – Ігор Рафаїлович Юхновський. Коли він про це заявив, багато його не зрозуміли, мовляв, навіщо знову випробовувати долю?
По-перше, ми мобілізували людей, які ще сумнівалися у необхідності існування
незалежної держави.
По-друге, відбувся процес легалізації державної незалежності. З погляду юристаміжнародника скажу, що Акт містив норми, так би мовити, на межі... Формально156
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юридично цей процес мав бути інакшим: відповідно до Конституції треба було б
звертатися до союзного органу з проханням про вихід зі складу СРСР. Це дуже дов
гий процес, і, природно, ніякої гарантії у його позитивному завершенні не було.
Всеукраїнський референдум і його результати вирішили ці всі формальності, легалізувавши Акт про незалежність.
Підсумовуючи, – з першого і до останнього дня я був членом Народної Ради, в
яку об’єдналася демократична меншість парламенту. Брав безпосередню участь у розробці багатьох законопроектів, найважливішими серед яких вважаю Декларацію про
державний суверенітет України; закони: «Про економічну самостійність України»,
«Про освіту», весь пакет військових законів, «Про національні меншини», «Про громадянство», «Про державну символіку», «Про національний архівний фонд і архівні
установи», «Про біженців», «Про статус іноземців»; Конституцію України. Розуміючи,
що одним із важливих чинників розбудови української держави є формування власної
національної політики, зосередився на опрацюванні її концепції, розробці механізму
державного управління, зокрема міграційними процесами. Був одним із ініціаторів і
організаторів Міністерства у справах національностей та міграції. З травня 1993 по
жовтень 1994 року – перший заступник міністра названого міністерства.
Як члену комісії з питань державного суверенітету, міжреспубліканських та міжнаціональних відносин мені довелося брати участь не лише у розробці законопроектів,
але й у практичній реалізації завдань становлення як українського суспільства, так і
міждержавних стосунків України з іншими країнами, перш за все з Росією, Білорусією,
Молдовою. Довелося визволяти наших співвітчизників, передовсім солдат та офіцерів,
із «гарячих точок» колишнього Союзу. Задля цього, за дорученням Верховної Ради,
двічі побував у Вірменії в районах військового конфлікту. Запам’яталися зустрічі з
українськими будівельниками, які поїхали відбудовувати зруйноване землетрусом, а
опинилися в епіцентрі збройних сутичок, і відвідини прикордонної застави на вірменотурецькому кордоні, особовий склад якої був майже повністю українського походження. Намагаючись захистити права української діаспори, встановлюючи справді взаємо
вигідні двосторонні економічні, політичні, культурні зв’язки, випало не один раз побувати в Росії, і не лише в Москві, але й у далекому Якутську.
Узагальнюючи, варто підкреслити, що найбільшими здобутками Народної Ради,
як і Верховної Ради України I скликання в в цілому, стали Декларація про державний
суверенітет, Закон про економічну самостійність України, постанова про проходження громадянами України військової служби на території України. Завдяки тривалій,
копіткій праці опозиції Верховна Рада затвердила, як державні символи, історичні
національні святині українського народу: синьо-жовтий прапор, герб-тризуб та гімн.
І, звичайно, найголовнішим досягненням Народної Ради і Верховної Ради України I
скликання стало проголошення державної незалежності України. Незважаючи на ті
негаразди, які ми сьогодні переживаємо, вважаю, що шлях до незалежності й утверд
ження України як самостійної держави, обраний нами, – правильний.

10 червня 2011 року.
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Микола БАЛАНДЮК,

народний депутат України І скликання ВР

Божа кара – атомом
Декларація про державний суверенітет для нашого суспільства, яке у 1990 році
«завагітніло» незалежністю, стала потужним каталізатором процесу створення законодавчої бази держави. Як гриби після дощу, один за одним народжувалися нові закони, що розширювали повноваження УРСР та затьмарювати горизонти Радянського
Союзу. Звичайно, на той час у Верховній Раді не було чіткої системи поглядів щодо
законодавчої бази: не було досвіду, фахівців, можливості оперативно перейняти законотворчий досвід інших країн світу. Саме тому «народження» якісного законодавчого акта ставало резонансною подією. Зрозуміло, що в таких умовах нерідко в сесійній
залі емоції брали гору над здоровим глуздом, і тоді «нового і правильного» закону не
виходило. Деякі затверджені пропозиції несли для нової держави більше негативу,
ніж позитиву. То був час спроб і помилок, який українські парламентарі повинні були
пройти.
Закарбувалися у пам’яті емоції, які викликали 2–3 серпня 1990 року чорнобильські проблеми, бо ця тема дуже близька мені.
По-перше, тому, що вся моя трудова «допарламентська» діяльність проходила на
підприємстві Міністерства середнього машинобудування СРСР. Того самого ядерного «монстра», який збудував усі атомні станції, підводні і надводні атомоходи та
створив увесь «ядерний арсенал» Радянського Союзу. Це міністерство являло собою
державу в державі. Його бюджет мав майже необмежені ресурси. В його управлінні
була власна наука та виробнича база зі значною кількістю науково-дослідних закладів, зі своїми виробництвами, промисловими підприємствами і навіть цілими «закри
тими» містами. Це міністерство мало власні будівельні організації з військовими
частинами, радгоспи, медичні заклади усіх профілів, елітні будинки відпочинку та
санаторії, дитячі дошкільні заклади, управління робітничого постачання з системою
закладів громадського харчування та мережами продовольчих, промтоварних магазинів тощо.
По-друге, я брав безпосередню участь у ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС протягом трьох місяців, з 5 серпня по 4 листопада 1986 року, на
посаді заступника начальника «СУ-605». Ця організація була створена Мінсередмашем
для керівництва пріоритетними ліквідаційними заходами, у тому числі для будівництва «саркофагу» та виконання інших найважливіших робіт з локалізації наслідків
аварії на ЧАЕС.
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На той час очолював Мінсередмаш Ю. П. Славський, якому тоді виповнилося вже
88 років, але він не тільки мав вигляд здорового чоловіка, а й був керівником, якого
поважали, активною особистістю. Він систематично відвідував ЧАЕС, і я зустрічав і
проводжав його в аеропорту, брав участь у багатьох закритих нарадах, на яких він був
присутнім. Постать Юхима Славського унікальна. Він – наш земляк, народився і виріс
на Донеччині, працював на шахті, у роки громадянської війни був командиром полку.
Сорок років поспіль очолював Мінсередмаш. Нагороджений 8-ма орденами Леніна. Ще
при житті був створений його персональний музей, де зберігалося багато унікальних
експонатів. Однак потрапити до музею було майже неможливо, адже в умовах СРСР
очолюване Ю. П. Славським міністерство було надзвичайно засекреченою організацією, це стосувалося і його самого, тому про нього й досі мало хто що знає.
Отже, в силу моїх обов’язків при ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС я мав можливість бачити підводну частину айсберга тієї трагедії.
Я бачив, як звичайні українці здійснювали героїчні вчинки, платою за які для
багатьох із них стала втрата здоров’я, а для деяких – і життя. У серпні усі працюючі
в зоні вже були забезпечені дозиметрами, і секретів навколо безпечних і шкідливих
рівнів радіації для людини майже не існувало. І тепер уже важко зрозуміти відвагу
(чи безпечність?), з якою водії бетоновозів розвантажували бетон прямо біля стіни
саркофагу. Сміливість вертольотників, що протягом світлового дня поливали «кратер» станції різними компонентами, аби локалізувати радіоактивний пил...
Але найбільше мене вразила черга 18-річних солдатиків, що вишикувалися на
виконання смертельного завдання… заради демобілізації з армійських лав буквально наступного дня після цього. І дуже раділи, коли саме комусь із них «щастило».
Гадаю, живих серед тих «щасливчиків» вже немає.
Завдання було просте – прибрати радіоактивні уламки з даху станції. На той період на території станції всюди були встановлені телевізійні камери. У підвалі, де
знаходився пульт управління, солдату показували, які саме уламки він повинен зібрати. Хлопець мав максимально швидко піднятися на дах споруди, кинути декілька
радіоактивних уламків у поліетиленовий мішок і миттєво повернутися. На даху в той
час рівень випромінювання складав 2000–3000 рентген за годину. Протягом десяти
хвилин людина могла отримати смертельну дозу. Звичайно, піднятися на дах, зібрати
вказані радіоактивні шматки та повернутися – на це потрібна була не одна хвилина.
На завдання йшли добровільно. Яка романтика! Який рівень відповідальності і
патріотизму! Саме тобі довірили чи не найважливішу місію у локалізації катастрофи.
А через день-два ти вже дома, у рідній оселі, біля батьків, друзів, коханої дівчини. Тобі
заздрять колеги, твої груди розпирає гордість. Ти зумів, ти – патріот, ти – кращий. Але
чи встигли ті хлопці посадити дерево, народити дитину, збудувати дім?.. Чи виконали
вони призначення свого життя, наданого Богом, і яким воно було? Не знаю…
І ще один спогад час від часу спливає в пам’яті. Якось на початку серпня, проїжджаючи повз щедрі лани 30-кілометрової зони, побачив, як селяни за віковою традицією збирають урожай. Навколо комбайна зазвичай здіймається курява, але то був ра159
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діоактивний пил, а комбайнери – без респіраторів і навіть без пов’язок. Відчайдушні
романтики?! Зупинив машину, підійшов до них і питаю: «Навіщо ви збираєте хліб,
який не можна їсти? Це ж смертельна небезпека і для вас, і для будь-кого іншого?»
Вони засміялись. Відповіли, це зерно – на фураж, а до пилу їм не звикати. Я був
приголомшений, адже їм ніхто не пояснив, що не можна годувати таким «кормом»
скотину, що не можна пити молоко від тієї корови! Що вже казати про тонкощі! Але
спеціалісту відомо: «чиста» радіація становить меншу небезпеку, аніж потрапляння в
організм радіоактивного пилу, який вивести згодом майже неможливо. Я добре розумів, що здорове життя для тих веселих роботяг уже закінчилося. Ні – знав точно, бо
за 3 місяці ніколи не знімав з руки електронного дозиметра, який постійно нагадував,
що життя і смерть у зоні ходять поруч. Чи живі ті комбайнери?!
Напевне, саме тому для мене видалась на рідкість емоційною сторінка парламентської діяльності, пов’язана з прийняттям Постанови Верховної Ради «Про мораторій на будівництво нових АЕС на території УРСР».
Звичайно, я розумів, який неймовірний чорнобильський тягар ліг на плечі україн
ського суспільства. Перебуваючи у стані атомного синдрому, воно категорично не
сприймало все, що пов’язане з атомною станцією і ядерною енергетикою в цілому.
Ідея заборони будівництва та реконструкції атомних станцій миттєво заволоділа депутатським середовищем. Будь-яка альтернативна позиція сприймалась як антиукраїнська, промосковська та непатріотична.
Разом з тим я, як інженер, який багато років відпрацював на підприємстві, що збагачувало уран, мав підстави перебувати на протилежних позиціях. Так, ЧАЕС спричинила на нашій землі страшну катастрофу, але жити треба далі. Інші атомні станції в
Україні були збудовані за більш надійною і сучасною технологією, яка забезпечувала
набагато вищий рівень безпеки. В умовах дефіциту газу і нафти альтернативи атомним
станціям взагалі не існує. На той час частка електроенергії, виробленої на АЕС, становила у США – 20 %, ФРН – 30 %, Україні – 45 %, Японії – 60 %, Франції – 75 %.
У залі був ще депутат «з уранового виробництва» Жовтих Вод, мій приятель
О. Л. Барабаш, який підтримував мене. Однак він був членом Народної Ради, яка
ініціювала ідею мораторію, тому не міг публічно висловитися проти рішення групи,
до якої належав. Пам’ятаю, як він сказав: «На парламентську амбразуру йди ти, а
голосувати я буду проти шкідливої для України постанови».
Отримавши слово, я спробував переконати депутатів у тому, що атомна енергетика має в українських реаліях величезну перспективу, що не існує їй альтернативи. І
що мораторій на будівництво і реконструкцію атомних станцій завдасть непоправної
шкоди українській енергетиці. А саме оголошення війни атомній енергетиці нагадувало випадок, який мав місце у дореволюційній Одесі. Перші автомобілі, що з’явилися
на вулицях міста, створили чимало проблем – чаділи, сигналили, створювали незручності для пішоходів, лякали коней, які травмували людей. Тоді градоначальник видав
наказ: «Заборонити їзду на автомобілях, поки коні не звикнуть». Зрозуміло, якщо
машини не почнуть їздити, то коні до них ніколи не звикнуть.
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Але мої аргументи не сприймались. Депутати тупали ногами, вигукували на мою
адресу різного роду некоректні вислови. Я розумів їхні емоції і не ображався. І мораторій терміном на 5 років був прийнятий, за нього проголосувало 358 депутатів.
Проти було тільки 18. Звичайно, такий документ, що дезорганізовував економіку на
державному рівні, не міг існувати довго. 22 жовтня 1993 року постанова про мораторій на будівництво атомних станцій в Україні була скасована.
Дискутуючи навколо Чорнобильської проблеми, варто зазначити, що вона стала чи не найсильнішим фактором, який привів Радянський Союз до точки «неповернення». У 80-ті роки почали інтенсивно накопичуватися економічні та соціальні
проблеми в радянському суспільстві. Особливо помітними вони стали після смерті
Л. І. Брежнєва та приходу «епохи» М. С. Горбачова. Розбалансованість економічної системи досягла такого масштабу, що приховати її наслідки було вже неможливо. Почались інфляційні процеси, суттєво знизилась відповідальність, почала руйнуватися дисципліна виконання планових завдань та поставок у виробничій сфері.
Підприємства не могли вчасно відправити продукцію і отримати комплектуючі для
виробництва. З’явився колосальний дефіцит усього: від промислових і продовольчих товарів – до фінансів. Будучи знекровленим економічно, соціально, політично,
Радянський Союз отримує Чорнобильську трагедію. Де взяти додатково мільярди
доларів на локалізацію трагедії, де знайти ресурси на компенсацію ліквідаторам, як
повернути довіру до влади?
У ті часи я неодноразово був свідком, коли Чорнобильську катастрофу люди називали Божою карою для України. Дійсно, українське суспільство мало занадто багато гріхів, щоб бути застрахованим від кари Господньої. Але у цієї спільноти силою
забрали головну опору життя – Бога та власність. Впровадження атеїзму, руйнація
церков, колективізація, голодомор, репресії – все це було чужинське, не характерне
для нашого народу.
Якось один мій знайомий пояснював Чорнобильську катастрофу таким чином.
Українці грішні, вони, хоч і під тиском, але поступово звикли до безбожності. Тому
Господь, може в останній раз, вирішив випробувати нас Чорнобилем. Ми достойно пройшла це випробування. Катастрофа забрала життя та здоров’я у тисяч наших
громадян. Але, на мою думку, спис Господньої кари був скерований саме у серце
Радянського Союзу. І саме тоді, коли СРСР наблизився до стану «бути чи не бути».
Іноді озвучуються думки про те, що незалежність Україні дісталася майже задарма, м’яко, безкровно, тому ми й не цінуємо її належним чином. Однак ми, українці,
заплатили за свою незалежність дорогу ціну, що вимірюється тисячами життів ліквідаторів, здоров’ям лікарів, водіїв, будівельників та їхніх дітей, тисячами гектарів
забруднених земель. Тому неправда, що незалежність України «халявна», що за неї
не заплачено кров’ю, а відтак і цінність її сумнівна. Україна народилася і дорослішає. Виросло покоління, яке про СРСР знає тільки з підручника історії. А як відомо,
Господь не помиляється!

15 квітня 2011 року.
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Олександр БІЛОУСЕНКО,

народний депутат України І скликання ВР

Момент істини для Верховної Ради
Української РСР ХІІ скликання
«…Буду добиватися: переведення республіки
на економічну самостійність та політичний
суверенітет» – із передвиборної програми кандидата в народні депутати Української РСР
О. Ф. Білоусенка.
Перший рік роботи Верховної Ради Української РСР (травень 1990 – липень
1991 рр.) ХІІ скликання, як відомо, був перехідним від формалізованої в СРСР ролі,
визначеної Радам усіх рівнів, до постійно діючого парламенту, в якому значна частина народних депутатів працювала на постійній основі.
Вперше, за більш ніж 50 років так званої діяльності законодавчого органу респуб
ліки, Верховна Рада Української РСР дванадцятого скликання з перших днів своєї
роботи, керуючись передбаченими Конституцією Української РСР повноваженнями,
приступила до законодавчої діяльності, в тому числі і розгляду питань, пов’язаних із
виходом зі складу Радянського Союзу.
Порядок денний першої сесії Верховної Ради Української РСР дванадцятого
скликання, прийнятий 23 травня 1990 року, передбачав розгляд понад 30 питань, на
підготовку, обговорення і прийняття яких потрібен був час. Крім організаційних питань, він передбачав розробку і прийняття низки законодавчих актів.
Звичайно, організатори сесії Верховної Ради УРСР і розробники проектів законодавчих актів, виходячи із досвіду роботи сесій минулих скликань, ще не втрачали
надії на дружне, без обговорення голосування, так званий «одобрямс».
Не склалося! Та вже і не могло бути по-старому, бо до парламенту прийшли люди,
яких уперше обрали виборці не за списками, погодженими в партійних кабінетах, а
на альтернативній основі, до того ж з іншими повноваженнями.
У порядку денному також стояли і такі не звичні для тоталітарної країни і парламенту союзної республіки питання, як прийняття Декларації про суверенітет
Української РСР, Закону про економічну самостійність Української РСР, «Про утворення Конституційної комісії Верховної Ради Української РСР», «Про зміну редакцій шостої та сьомої статей Конституції (Основного Закону) Української РСР». Це
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давало підстави розраховувати на серйозність намірів парламенту на законодавчому
рівні змінити статус республіки, але, поки що, на той момент, у складі «оновленого»
Союзу суверенних країн.
Більшість парламентарів, у тому числі і я, до ознайомлення з проектом нового
союзного договору, членство України в ньому розглядали як майже беззаперечний
факт, який стане реальністю ближчим часом.
Згідно з порядком денним сесії, навіть передбачалося розглянути «Звернення
Верховної Ради Української РСР до Верховних Рад і з’їздів народних депутатів
Радянських Соціалістичних республік про укладання нового Союзного договору».
Подальші події, які відбувалися на теренах Радянського Союзу 1990 року і, в першу чергу, у Прибалтійських республіках, Російській Федерації та Україні кардинально змінили політичну ситуацію і настрої громадян, вплинули на погляди і позицію
народних депутатів Української РСР.
Після того ж, як наш парламент ознайомився з Горбачовським проектом нового
Союзного договору, питання входження до нього Української РСР відтіснили інші,
більш важливі, розгляд яких наближав нашу країну до незалежності.
За рік своєї діяльності Верховна Рада Української РСР, опираючись на величезний
практичний досвід народних депутатів, який вони одержали, працюючи в економіці і
політиці, управлінні міністерствами і відомствами, заводами, фабриками, агропромисловими комплексами та опираючись на бажання переконливої більшості парламентарів якнайшвидше вирватися з обіймів Радянського Союзу, створили конституційну
комісію, яка в короткий термін підготувала концепцію нової Конституції (Основного
Закону) Української РСР (січень 1991 р.), розробила і прийняла Декларацію «Про
державний суверенітет України», Закони Української РСР «Про економічну самостій
ність України», «Про банки і банківську діяльність», «Про бюджетну систему», «Про
систему оподаткування», «Про власність», «Про ціни і ціноутворення», «Про міліцію», «Про місцеві ради та місцеве самоврядування», «Про землю» та десятки, сотні
інших нормативних актів.
І це за умови величезної заполітизованості та гострого політичного протистояння, які не стали на заваді на законодавчому рівні створити передумови для проголошення незалежності України.
Це був унікальний момент в історії парламентаризму України, коли законодавчий
орган, у якому переважну більшість складали націонал-комуністи, з перших днів своєї
діяльності працював на незалежність України.
На мою діяльність у Верховній Раді, спочатку Української РСР, а пізніше, після
проголошення незалежності, у Верховній Раді України, мала серйозний вплив комісія Верховної Ради з питань планування бюджету, фінансів і цін, у якій я обіймав
посаду голови підкомісії з питань планування.
Головою комісії був Печеров А. В., якого я знав, як колегу, ще з часів, коли він був
на посаді заступника голови Одеського облвиконкому, був головою планової комісії.
Підкомісію з питань фінансів і цін очолював Гетьман В. П., який на той час був голо163
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вою правління агропромбанку «Україна». До складу комісії входили: Байрака М. М. –
заступник генерального директора з економічних питань металургійного комбінату
«Криворіжсталь», Корнієнко Л. Я. – заступник голови Держплану УРСР, колега по
роботі з Одеської області Мельник Б. П. – заступник голови облвиконкому, начальник
головного планово-економічного управління та багато інших високого рівня професіоналів, які мали величезний управлінський досвід з керування підприємствами, організаціями та державними структурами. Пізніше, після звільнення з посади Голови
Ради Міністрів УРСР, до нас приєднався Масол В. А.
Те, що роботу в Парламенті довелося поєднувати з виконанням обов’язків першого заступника голови Запорізького облвиконкому, створювало передумови для формування напруженого графіка, який би дозволяв виконувати і депутатські обов’язки,
і значний обсяг роботи в регіоні.
Переконаний, що 1990–1991 роки були для багатьох народних депутатів, як і
для мене, досить продуктивними. У Верховній Раді та, особливо, в її постійній
комісії, займався тими питаннями, які розумів і до вирішення яких міг долучитися
професійно.
Після прийняття Верховною Радою Української РСР Декларації «Про Державний
суверенітет Української РСР» наша комісія і конкретно її члени активно включалися
в розробку необхідної для незалежної України (ми були переконані, що це відбудеться ближнім часом) законодавчої бази.
Цей напрямок роботи збігався з моєю передвиборною програмою, у якій я обіцяв
виборцям, що коли буду обраний до Верховної Ради Української РСР, то буду боротися за економічну незалежність і політичний суверенітет Української РСР.
У нас не було парламентського досвіду, консультантів, помічників, офісів, необхідного технічного забезпечення, але були політичні воля і переконання, помножені
на життєвий досвід та величезне бажання якнайшвидше розробити і прийняти необхідну для незалежної України нормативну базу.
У зазначених умовах галузеві постійні комісії Верховної Ради Української РСР, у
тому числі й наша, опираючись на Декларацію про державний суверенітет України,
за яку проголосували і народні депутати від Компартії України, визначившись щодо
першочергових Законів та інших нормативних актів, які необхідно підготувати і
прийняти у Верховній Раді, приступили до їх розробки.
Було узгоджено і розподілено між комісіями перелік проектів законодавчих актів,
підготовку яких вони забезпечують, а також послідовність і час їх узгодження та внесення на розгляд Верховної Ради Української РСР.
З неабияким задоволенням згадую ту творчу атмосферу, у якій уперше в Україні
її парламентом, за участю науковців і уряду республіки, розроблявся пакет нормативних актів економічного і фінансового характеру.
У мене збереглися тексти моїх зауважень і пропозицій до проектів Законів,
виступів, зокрема і тих із них, які з різних причин не були оприлюднені з трибуни
Верховної Ради, на засіданнях постійних комісій.
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Формат книги не дозволяє широке використання матеріалів, які супроводжували розробку і прийняття досить важливого і необхідного пакету законодавчих актів, які створили передумови нормативного забезпечення діяльності Уряду незалежної України.
І все ж, хоча і коротко, спробую на прикладі власної участі та окремих колег по
комісії і парламенту переконати читача, наскільки конкретною і продуктивною була
безпосередня участь народних депутатів у підготовці проектів законів і загалом у
діяльності парламенту та виконанні наказів виборців.
Враховуючи, що, як уже зазначалось, у народних депутатів Української РСР помічників не було, то доводилося особисто аналізувати всі документи, починаючи з
порядку денного першої сесії, створення мандатної комісії, проекту Декларації про
державний суверенітет України, до проектів планів економічного і соціального розвитку та проектів Державного бюджету України, які виносилися на розгляд постійних
комісій і Верховної Ради Української РСР, і, звичайно, готувати висновки, зауваження
і пропозиції до них та проектів інших нормативних актів. Писалися вони власноруч,
а потім, за необхідності, друкувалися в канцелярії Верховної Ради.
У цей період були підготовлені пропозиції і зауваження до проектів Законів
Української РСР: «Про державну податкову інспекцію», «Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування», «Про приватизацію
державних підприємств», «Про бюджетну систему», «Про міністерства і державні
комітети Української РСР», «Про бюджетну систему України», до проекту концепції Конституції України, а пізніше і до проекту Конституції України та Постанови
Верховної Ради України «Про Концепцію роздержавлення і приватизації підприємств, землі та житлового фонду».
Свої погляди і пропозиції стосовно проекту Союзного договору суверенних держав та подій, які відбувалися в СРСР та Україні після 19 серпня 1991 року, у вигляді
записок та листів, передавав керівництву Верховної Ради.
З метою консолідації народних депутатів на розбудову України після проголошення її незалежності, групою народних депутатів у складі М. Байрака, О. Білоусенка,
В. Гетьмана та І. Салія було підготовлено і зачитано 03 вересня 1991 р. звернення до
Верховної Ради з пропозицією створити депутатський блок «Демократична Україна».
Активну участь у розробці проекту брали народні депутати і письменники
Ю. Щербак, В. Яворівський та інші.
З надією на можливість об’єднати народних депутатів на більш активну і продуктивну роботу сприйняв ініціативу нашої депутатської групи і тодішній Голова
Верховної Ради України Л. М. Кравчук.
На жаль, проект не знайшов у депутатському середовищі широкої підтримки, але
відіграв свою позитивну роль, об’єднавши значну частину народних депутатів на вирішення складних завдань державотворення.
Імідж розробників звернення дозволяв об’єднувати по-державницьки налаштованих і професійно підготовлених депутатів на підготовку нових законодавчих актів,
конче потрібних незалежній Україні.
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Це було логічним, бо ще з часів розробки та прийняття Декларації про державний
суверенітет України, законів про економічну самостійність, місцеві Ради та місцеве
самоврядування, бюджетної та податкової систем, наші погляди і переконання, як і
безпосередня участь у підготовці та прийнятті Верховною Радою зазначених нормативних актів, одержали розуміння і підтримку не тільки парламентарів, а й урядовців
та науковців. Вказане підсилювало значення нашої депутатської групи в подальшій
роботі і, в першу чергу, у підготовці нових нормативних актів, вирішенні кадрових
та інших питань.
Зупинюсь коротко на організаційному та технологічному процесах, які використовувалися під час роботи над нормативними актами, спробую показати, наскільки
важливими для діяльності парламенту і країни в її подальшому русі до незалежності
були Закони «Про економічну самостійність Української РСР», «Про банки і банківську діяльність» та «Про державну статистику», до розробки яких і я мав безпосереднє відношення.
Розпочну з прийнятого 03 липня 1990 року і в цей же день введеного Постановою
Верховної Ради в дію Закону «Про економічну самостійність Української РСР», в
преамбулі якого записано: «Цей Закон на основі Декларації про державний суверенітет України (55-12) визначає зміст, мету і основні принципи економічної самостійності України як суверенної держави, механізм господарювання, регулювання економіки і соціальної сфери, організації фінансово бюджетної, кредитної та грошової
систем Української РСР».
Прийнявши впродовж двох з половиною місяців після відкриття першої сесії
Декларацію про державний суверенітет України і Закон «Про економічну самостійність Української РСР», парламент одержав нормативну базу для розробки і прийняття законодавчої бази незалежної України.
На мою думку, як одного зі співавторів (Байрака М. М., Гетьман В. П.,
Білоусенко О. Ф.), які готували Закон про економічну самостійність, на час його
прийняття, він, за своєю суттю, концептуально був Економічною Конституцією
Української РСР, яка на законодавчому рівні визначала шляхи руху республіки до
економічної самостійності України.
У загальних положеннях Закону були визначені:
зміст економічної самостійності;
основні цілі економічної самостійності;
основні принципи економічної самостійності;
відносини власності.
Розділ, присвячений фінансово-бюджетній, кредитній і грошовій системі
Української РСР, давав відповіді на питання, якими будуть фінансово-бюджетна, банківська і грошова системи та підходи до ціноутворення на території республіки, яка
прийняла Декларацію про державний суверенітет.
Досить важливим для підготовки нормативної бази щодо управління економікою
республіки був розділ Закону, який регламентував:
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загальні засади державного управління народним господарством;
питання зайнятості, соціального захисту і регулювання доходів населення;
економічні основи місцевого самоврядування;
зовнішньоекономічна діяльність та міжреспубліканські відносини.
Законом також передбачалася юридична відповідальність за порушення його положень, яка в умовах відсутньої, на той час, власної нормативної бази, хоча і мала
загальний характер, але базувалася на чинних принципах та видах юридичної відповідальності.
Закон про економічну самостійність Української РСР розкрив нові можливості
для законодавчої ініціативи Уряду в розробці проектів Законів, прийняття яких забезпечувало економічний розвиток України як суверенної держави.
Кожен із них починався з преамбули, у якій зазначалося, що він розроблений
«…згідно з декларацією про державний суверенітет України та Законом “Про економічну самостійність Української РСР”».
Так, наприклад, у листі до Верховної Ради Української РСР від 20 вересня 1990 р.
№ 22-2053/8 Голова Ради Міністрів УРСР В. А. Масол зазначає: «Відповідно до
Постанови Верховної Ради Української РСР від 3 серпня 1990 р. “Про реалізацію
Закону “Про економічну самостійність Української РСР”, Рада Міністрів УРСР подає
проект земельного кодексу Української РСР».
Проект Закону Української РСР про землю, розроблений комісією з питань економічних реформ і управління народним господарством, розпочинається зі слів, що
цей Закон покликаний втілювати в життя Декларацію про державний суверенітет
України та Закон про економічну самостійність України.
Очолював і організовував роботу над проектом Закону про економічну самостій
ність Української РСР Вадим Петрович Гетьман, який був Головою правління
АКБ «Україна» (банк у той період перебував на етапі «шлюборозлучного» процесу з
Агропромбанком СРСР).
Нас, розробників проекту Закону, об’єднували погляди, професійний і практичний досвід, завдання, які стояли перед парламентом та нашою постійною комісією.
Чи розуміли ми, наскільки серйозну відповідальність беремо на себе: в короткий термін розробити, узгодити і винести на розгляд Верховної Ради проект Закону?
Мабуть, що так! Звичайно, хвилювалися, але робили справу.
Рівень підготовки проекту Закону був таким, що без принципових зауважень, після короткого обговорення у профільних комісіях і розгляду в сесійній залі, він набув
статусу Закону.
Його значення і роль, особливо на етапі становлення незалежної України, – неоціненні.
На жаль, про цей нормативний акт, роль, яку він відіграв у створенні нормативної бази незалежної України ще до її проголошення, та і пізніше, ніхто так і не згадав. Він залишився незаслужено непоміченим, у «тіні» заходів, які були присвячені
20-літтю прийняття Декларації про державний суверенітет України.
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Глибоко переконаний, що Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки
«Про економічну самостійність Української РСР» заслуговує на включення, поряд з
іншими нормативними актами (Декларація про державний суверенітет України, Акт
проголошення незалежності України), і в першу чергу – Декларацією про державний
суверенітет, у видання, присвячене 20-літтю проголошення незалежності України.
Закон України про економічну самостійність республіки відкрив можливості для
розробки десятків і сотень законів та інших нормативних актів, серед яких був Закон
Української РСР «Про банки і банківську діяльність», у преамбулі до якого було
зазначено: «Цей Закон визначає правові основи банків та інших кредитних установ,
порядок створення і основні принципи їх діяльності згідно з декларацією про державний суверенітет України та Законом “Про економічну самостійність України”».
Не зважаючи на те, що постійна комісія Верховної Ради з питань планування,
бюджету, фінансів і цін, як законодавчу ініціативу, одержала проект Закону «Про банки і банківську діяльність» від Уряду, робота над ним велася з позиції альтернативності поглядів, оцінок і практичного використання.
Очолив роботу над зазначеним проектом знову ж таки В. П. Гетьман.
На всьому етапі: від розробки концептуального погляду на банківську систему, ролі в ній Центрального (Національного) і комерційних банків, до обговорення і прийняття Закону, активними учасниками законотворчого процесу були колеги Вадима Петровича по комісії, співавтори закону «Про економічну самостійність
України» та інших – О. Білоусенко, М. Байрака.
Досить активно і конкретно над проектом Закону «Про банки і банківську діяльність» працював наш колега по парламенту Б. П. Марков, який, дещо пізніше, став
заступником голови Національного банку України.
Чому Гетьман В. П., а не хтось інший став на чолі депутатської групи, яка відпрацьовувала досить важливий для фінансово-банківської системи та і, загалом,
України, Закон?
Іншої, більш підготовленої для цього людини, як на мій погляд, серед народних
депутатів України просто не було.
Він мав як професійний (Київський фінансово-економічний інститут, а нині –
Київський національний університет ім. В. Гетьмана), так і практичний досвід.
Так, у кінці 80-х років ХХ століття, коли в СРСР розпочався процес децентралізації Держбанка СРСР і створення спеціалізованих банків, один із них – Агропромбанк
Української РСР (у складі Агропромбанку СРСР), очолив В. П. Гетьман.
Пізніше Вадим Петрович разом зі своїми соратниками створив системний
Агропромбанк «Україна», а після проголошення «Декларації про державний суверенітет України», за активної підтримки В. А. Масола, на той час Голови Ради Міністрів
Української РСР, домігся виходу його зі складу Агропромбанку СРСР, розділу балансу та викупу майна, яке перебувало на території республіки.
Це був перший, досить серйозний і сміливий крок до економічної самостійності
України.
168

О л е кс а н др Б І Л ОУСЕН КО

В Українській РСР було вперше створено акціонерно-комерційний, повністю незалежний від центру, банк АК «Україна».
Це вже пізніше, використовуючи досвід АКБ «Україна», очолюваний
В. П. Гетьманом, акціонувалися і Укрсоцбанк, і Промбудбанк та інші.
Всі зазначені вище процеси проходили на моїх очах.
Вадим Петрович, розробляючи чергові кроки стосовно зміни статусу
Агропромбанку, радився, шукав розуміння і підтримку. Нерідко, перш ніж вийти на
трибуну Верховної Ради, тези або тексти своїх виступів передавав колегам, зокрема й
мені, та просив висловити до них свої зауваження, пропозиції. Деякі з них я зберігаю,
як пам’ять про колегу, соратника і неординарну особистість.
Виступаючи в парламенті, як один з головних авторів і доповідач щодо проекту
Закону «Про банки і банківську діяльність», Вадим Петрович зазначив: «Головні цілі
прийняття Закону можна визначити так:
Створити в республіці… нову банківську систему, яка дозволить забезпечити
матеріально-фінансову збалансованість економіки республіки за умов переходу до
ринкових відносин, нову систему управління грошовим обігом та кредитування;
Ефективну систему державного регулювання банківської діяльності, яка б гарантувала фінансову міць банків та захист інтересів їх клієнтів, інтеграції господарства
республіки в світову економіку;
Якісно підняти рівень банківського обслуговування господарством республіки
за рахунок переходу діяльності банків на конкретну основу та створення грошовокредитного ринку».
20 березня 1991 р. Закон «Про банки і банківську діяльність» став чинним.
Експерти Міжнародного валютного фонду дали цьому правовому акту найвищу
оцінку, назвавши його найкращим серед аналогічних законів країн СНД, навіть одним із найкращих на Заході.
Подальший розвиток економічної і політичної ситуації в Україні, особливо після
проголошення Акта про незалежність України, прискорив процес розробки низки
економічних законів, серед яких був і Закон України про державну статистику.
За дорученням Президії Верховної Ради України та постійної комісії Верховної
Ради з питань планування, бюджету, фінансів і цін я очолив доопрацювання розроб
леного Кабінетом Міністрів України проекту зазначеного Закону.
Хотілося б зауважити, зацікавлена і творча співпраця народних депутатів, науковців та практиків дозволили успішно завершити підготовку, узгодження в постійних
комісіях, обговорення у Верховній Раді і прийняття цього досить важливого і знакового Закону.
Дуже багато часу забирали в народних депутатів Української РСР питання,
пов’язані з аналізом проектів планів економічного і соціального розвитку, державних
бюджетів на наступні роки, їх доопрацюванням. З кожним роком, починаючи з розгляду урядових проектів на 1991 рік, їх розробка і узгодження в комісіях Верховної
Ради через їх незбалансованість відбувалися в умовах наростаючої напруги. Зустрічі
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з керівниками Ради Міністрів УРСР, спеціалістами-розробниками проектів, багато
годинні дискусії, які відбувалися під час засідань комісії з питань планування, бюд
жету, фінансів і цін, частіше всього не приводили до компромісних рішень.
Основні причини – це, найчастіше, розбіжності в оцінках економічної ситуації,
бажанні народних депутатів мати кращі показники бюджетів і планів соціальноекономічного розвитку України.
Нам не хотілося вірити, що в умовах, коли відбувається розвал економічних
зв’язків, у тому числі децентралізація планування, забезпечення підприємств і організацій ресурсами, розподіл і використання готової продукції та управління з центру,
до якого причетними були і ми, народні депутати, приймаючи відповідні законодавчі
акти, український Уряд не зможе забезпечити керованість народним господарством.
У депутатському середовищі зростала невдоволеність роботою урядовців. За
умов, коли парламенту в багатьох випадках не вистачало об’єктивності в оцінці як
своєї ролі, так і ролі Уряду в погіршенні економічної ситуації, життя громадян, зростаючій напрузі в суспільстві, розпочинався пошук винуватців, якими, частіше всього,
«призначалися» Уряд, міністерства та відомства.
Як наслідок, кадрові перестановки, призначення на державні посади людей, які
продукували нові-старі методи і форми управління, які, найчастіше, були неефективними і не приживалися.
Наступав період частих кадрових змін в Уряді, а пізніше – в керівництві
Національного банку, міністерств, відомств, областей і навіть районів.
На високих посадах в Уряді побувала значна група народних депутатів, серед
яких були і практики, і науковці. Їх робота, у більшості випадків, не задовольняла
парламент і була недовгою.
Досить конкретно прилучалася до цих процесів і наша профільна постійна комісія.
За короткий термін на посаді Міністра фінансів побували І. О. Забродін,
О. М. Коваленко, Г. О. П’ятаченко. Не без нашої участі відбувалися призначення
і звільнення керівників Уряду, зокрема В. А. Масола, В. П. Фокіна, як і дещо пізніше – повторне призначення на посаду Прем’єр-міністра України В. А. Масола.
У Національному банку менше року на посаді його керівника був високого рівня професіонал-банкір В. П. Матвієнко, а після його звільнення, наш колега –
В. П. Гетьман, якого досить швидко змінив В. А. Ющенко.
За плечима кожного із керівників Уряду, міністерств і відомств того часу був величезний досвід роботи в умовах діючої системи централізованого управління. За
тих, звичних для них, умов вони були успішними менеджерами.
Негативні процеси в діяльності промисловості і сільського господарства республіки, симптоми яких проявлялися ще задовго до 1990 року, не зважаючи на кадрові
перестановки, продовжували динамічно розвиватися в наступних роках.
Після обрання Президентом України нашого колеги по парламенту – Л. М. Кравчука
пошук варіантів виходу країни з кризової ситуації активізувався і, знову ж таки, через
чергові кадрові перестановки.
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За цих умов далеко не завжди адекватно до ситуації і безпомилково діяв Парламент.
Нерідко, всупереч здоровому глузду, ставлячи на перший план політичні амбіції,
ухвалювалися невиважені рішення, як в економіці, так і в управлінській сферах.
Помилки, які були допущені після проголошення незалежності України, відсутність виваженої політики в умовах «шлюборозлучного» процесу, який відбувався
на теренах колишнього Радянського Союзу, поспішний вихід з рубльової зони, підписання «нульового варіанта», ще більш ускладнили і до того непросту ситуацію в
країні, призвели до зупинки десятків підприємств, безробіття, зубожіння громадян і
запровадження бартеризації (товарного обміну) у розрахунках.
Для виходу із ситуації, яка ускладнювалась і в центрі, і в регіонах, тривав пошук
нових форм управління.
Наприклад, у Запоріжжі з метою координації діяльності підприємств і організацій регіону, які ще вчора, маючи союзне, союзно-республіканське та республіканське
підпорядкування, централізоване планування й управління, а втративши їх, перебували в пошуку варіантів виходу із неординарної ситуації, за моєю ініціативою була
створена Рада директорів (при облвиконкомі), на базі якої пізніше виросла Рада промисловців і підприємців.
У 1990 році Верховною Радою приймається постанова «Про створення в 1991 році
республіканського позабюджетного фонду стабілізації економіки Української РСР»,
якою передбачаються першочергові заходи щодо забезпечення нормативного функціонування економіки, фінансування інвестиційних та інших програм, а також для
фінансової підтримки окремих галузей господарства і підприємств, які зазнають у
період переходу до ринкових відносин з незалежних від них причин труднощів.
Звичайно, місцеві ініціативи, як і рішення, які в той період ухвалювалися, не мог
ли суттєво і якісно вплинути на ситуацію в економіці, соціальній сфері, а тим більше,
зупинити наростаючу кризу.
Життя продукувало все нові й нові виклики, на які і чинна влада, зокрема і
Верховна Рада Української РСР, мали реагувати, шукаючи шляхи розв’язання наявних проблем.
Найголовнішим із них була робота над нормативною базою, яка б допомогла уряду і парламенту України на законодавчому рівні забезпечувати життєдіяльність країни, покращувати управління економікою.
Наш парламент, створюючи законодавчу базу для незалежної в майбутньому
України, не знав, коли цей момент настане і яка процедура при цьому буде застосована. Багато з нас схилялася до думки, що після того, як підписання Союзного договору не відбудеться, згідно з чинною Конституцією СРСР та Основними законами
республік, буде відпрацьована і реалізована схема їх виходу із Радянського Союзу, з
відповідним розподілом спільно набутого майна.
Спираючись на Декларацію про державний суверенітет Української РСР та економічну самостійність, створюючи і ухвалюючи нові закони та організовуючи контроль
за їх реалізацією, Верховна Рада Української РСР де факто забезпечувала формування нормативної бази незалежної України.
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У 1991 році парламентом була продовжена робота стосовно внесення змін і допов
нень до Конституції (Основного Закону) Української РСР, цілої низки Законодавчих
актів Союзу РСР, які обмежували можливості і вплив союзних структур на життя
республіки.
Було ухвалено близько 50 законів, серед яких «Про відновлення Кримської
Автономної Радянської республіки», «Про банки і банківську діяльність», «Про
зовнішньополітичну діяльність», «Про створення Кабінету Міністрів Української
РСР», «Про перелік міністерств та інші органи державного управління Української
РСР», «Про господарські суди (про арбітражний суд)», «Про цінні папери і фондову
біржу», «Про митну справу в Україні», низку інших нормативних актів, які регламентували в межах республіки економічну діяльність підприємств і організацій та
забезпечували соціальний захист громадян.
05 липня 1991 р. Верховна Рада УРСР ухвалила Закони «Про запровадження поста президента Української РСР і внесення змін та доповнень до Конституції
(Основного Закону) Української РСР», «Про Президента Української РСР» та «Про
вибори Президента України».
Ухвалений 03 липня 1991 р. Закон «Про всеукраїнський та місцеві референдуми»
і Закони, які створили передумови щодо виборів Президента України, завершували
перший календарний рік діяльності Верховної Ради Української РСР.
Зазначені законодавчі акти дали переконливі відповіді, навіть скептикам, що
український парламент має досить амбітні плани щодо місця і ролі України – як незалежної країни в найближчому майбутньому.
Після 24 серпня 1991 року для нас, народних депутатів, настав якісно новий і
ще більш відповідальний етап підготовки і прийняття законів та інших нормативних
актів незалежної України.
Досвід парламентської роботи дозволяв розробляти і приймати більш якісні і професійно підготовлені закони. Нові виклики і проблеми, що з’явилися в незалежній
Україні, вимагали від народних депутатів ще більшої відповідальності і виваженості
за кожен крок, кожне рішення, які продукувалися парламентом та його комісіями.
Для мене ж час, у якому я жив у ті роки, за своєю напругою, відповідальністю і
динамізмом був рівноцінним доброму десятку років, які я жив до роботи в парламенті і – після.
Часто думаю, де бралися сили, як нам удавалося в тому спресованому часі бути й
ефективними членами парламенту, і виконувати роботу на підприємствах чи організаціях, знаходити час для сім’ї, друзів.
Ті чотири роки, про які йдеться, для багатьох народних депутатів Української
РСР ХІІ скликання (після проголошення незалежності, народних депутатів України
І скликання) були періодом щирого і відданого служіння Україні, яку ми мріяли бачити незалежною.
Ми горді тим, що мали можливість долучитися до втілення в реальне життя омрія
ного багатьма поколіннями українців і 24 серпня 1991 року проголосити Україну
незалежною країною.
172

О л е кс а н др Б І Л ОУСЕН КО

Звітуючи перед своїми виборцями Токмацького виборчого округу (м. Токмак,
м. Молочанськ, Михайлівський і Токмацький райони), на зустрічі з ними в м. Токмак
і доповідаючи їм про безпосередню роботу в парламенті, повідомив про:
– закони та інші нормативні акти, до розробки яких мав безпосереднє відношення або очолював їх підготовку (Закони «Про економічну самостійність Української
РСР», «Про банки і банківську діяльність», «Про державну статистику», «Про джерела фінансування дорожнього господарства України», «Про місцеві Ради та місцеве
самоврядування», «Про структуру Ради Міністрів Української РСР» та інших);
– виступи в обговоренні питань, які виносилися на засіданнях Верховної Ради
Української РСР;
– внесені мною пропозиції до проектів Декларації про державний суверенітет,
Концепції Конституції України, проекту Концепції роздержавлення та приватизацію
підприємств, землі та житлового фонду, до проектів Законів «Про податкові інспекції», «Про цінні папери та фондову біржу», Про плани економічного і соціального
розвитку та проектів Державного бюджету (останні, як відомо, розроблялися, обговорювалися і приймалися Верховною Радою щорічно).
При цьому нагадав їм, що, виконуючи їх накази, разом із обласним і місцевим
керівництвом зробив можливим вирішення питань фінансування і будівництва
газопроводів-відводів до міста Токмака і селища Михайлівка, що дозволило розпочати газифікацію населених пунктів регіону та переведення котелень на газ.
Крім того, за мого сприяння було побудовано або завершувалося (на той час) будівництво шести шкіл, дитячого садочка і будинку культури в населених пунктах
Токмацького району та міста Молочанська.
Були вирішені питання фінансування очисних споруд у м. Токмак та каналізаційного колектора в м. Молочанськ. У низці населених пунктів введені в експлуатацію
житлові будинки. Регіон отримав 14 млн штук цегли, чимало цементу, шиферу, труб,
автовишку, автобус, вантажний і легковий автотранспорт (у ті часи названі матеріали
і механізми розподілялися централізовано).
Зданий в експлуатацію у м. Токмак новий асфальтобетонний завод дозволив
успішно здійснювати будівництво й експлуатацію шляхів регіону.
Немало питань було вирішено і по Михайлівському району, серед яких фінансування будівництва і реконструкції районного відділення зв’язку, із збільшенням його
потужності на 6 тисяч номерів, дитячого садочка, дитячого центру «Творчість» та
будинку культури в селищі Михайлівка, дитячої лікарні в селі Тимошівка.
Крім того, була введена в експлуатацію асфальтована дорога між селами
Старобогданівка та Чапаївка (близько 7 км).
Звичайно, вирішувалися й інші питання, з якими зверталися до народного депутата виборці.
Відбулося за період каденції понад 30 зустрічей з виборцями, на особистих прийо
мах у народного депутата побувало близько 1000 громадян.
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Виступи в періодичних виданнях, на радіо, телебаченні, семінарах, конференціях –
це продовження життя людини, яка пішла в політику і взяла на себе відповідальність
жити і працювати на свою країну – Україну, в інтересах її громадян і виборців.
Я безмежно вдячний дружині – Тамарі Олексіївні, дітям Олі і Олегу, онукам Саші
і Тані, які рідко бачили мене в ті часи, але розуміли і всіляко підтримували.
Реальною опорою і підтримкою у виконанні моїх депутатських обов’язків по виборчому окрузі були М. В. Кондратьєв, Т. В. Коваль, В. С. Усольцев, В. Й. Шершньов,
А. Н. Веретельник; у Запорізькому облвиконкомі В. Т. Пікінер, В. П. Швець,
М. В. Драздович, Г. О. Ніколаєнко; в АКБ «Україна» – Н. І. Гноянко, В. М. Красовський,
які взяли на себе величезні обов’язки і відповідальність представляти в регіоні народного депутата і допомагати йому.
Сьогодні, переглядаючи матеріали, що збереглися в моєму особистому архіві
(декілька десятків рукописних і друкованих текстів), з гордістю усвідомлюєш, що
Верховна Рада першого скликання немало зробила для України, її становлення як незалежної країни, започаткувавши, розвинувши й утвердивши в ній парламентаризм.
Ми не мали досвіду, але ми дуже хотіли бачити Україну незалежною і все робили,
як могли, щоб це якнайшвидше відбулося.
Нами допущено немало помилок, але в той досить складний і непрогнозований
час ми нерідко не усвідомлювали, що наші окремі дії, ухвалені рішення не тільки не
підуть на користь країні, а, навпаки, нашкодять їй.
Як не прикро говорити про це в рік 20-ої річниці проголошення незалежності
України, але окремі думки, висловлювання тих часів, які були законодавчо оформлені, викладені на папері, залишаються актуальними і сьогодні.
Так і не завершено започатковане нашим парламентом реформування місцевого
самоврядування, залишаються перекоси при формуванні бюджетів.
Представники регіонів часто-густо, як і раніше, виступають у ролі прохачів, звертаючись з «чолобитними» до міністерств, відомств та Кабміну.
Так і не вирішено, навіть концептуально, питання розвитку економіки України, її
агропромислового комплексу на середньо і довгострокову перспективу.
Ще на початку дев’яностих років ХХ століття в одному з моїх матеріалів, який
був підготовлений для виступу на закритому засіданні Верховної Ради, зазначалось,
«…що відверта розмова про стан справ в Україні не повинна замкнутись на пошуках
винуватців розвалу економіки, зростаючої напруги у суспільстві, зубожінні багатьох
верств населення.
Спроба зробити це сьогодні – черговий раз згаяти час. Тим більше, нашому парламенту в багатьох випадках не вистачало об’єктивності в оцінках як своєї ролі, так і
ролі Уряду, а останній час і – Президента, в погіршенні життя громадян.
…Як показують соціологічні дослідження український народ довіряє Президенту,
а він, в свою чергу, як нам відомо, довіряє Прем’єр-міністру і Уряду. Їх підтримує і
парламент.
Що ж потрібно в цій ситуації робити?
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Кожен повинен займатися своєю справою, відповідати за неї, тобто, як уже не раз
тут говорилося: “Кожен повинен перти свого плуга”.
…Для вирішення цього нелегкого завдання потрібна консолідація суспільства, яка
б спиралася на чітку, всім зрозумілу і близьку, максимально конкретну, програму дій.
І її потрібно розробити та оприлюднити, не гаючи часу.
Єдність мети в розбудові нашої Держави згуртує наш народ, дасть той соціальний
оптимізм, без якого люди почувають себе самотньо і незатишно».
На жаль, сказане майже 20 років тому так і не знайшло розуміння і підтримки в
Урядах, які часто мінялися, залишаючи невирішеними проблеми реформування економіки, покращення життя громадян України.
Підсумовуючи сказане, беру на себе сміливість стверджувати, що, розпочавши
свою роботу в середині травня 1990 року, Верховна Рада Української РСР за умов,
коли ще функціонували державні структури СРСР, за досить короткий термін, утвердившись у статусі парламенту, ще до проголошення незалежності України, практично створила необхідну для життєдіяльності України нормативну базу, яка на законодавчому рівні забезпечувала функціонування всього народного господарства країни,
фінансово-банківської системи, урядових та інших державних структур.
Звідки бралися впевненість, переконання, що Закони, які готувалися і приймалися Верховною Радою Української РСР, будуть працювати за призначенням, тобто в
незалежній Україні?
Ми ж не знали, що нас очікує так званий «ГКЧП», який створить передумови для
настання моменту істини як для Верховної Ради, так і для України і прийняття епохальних рішень, серед яких «Акт проголошення незалежності України».
Ми були переконані в головному: Україна рухається до того дня, коли наміри,
викладені в «Декларації про державний суверенітет» та в Законі «Про економічну
самостійність України», стануть реальністю, а тому працювали на перспективу, розробляючи і ухвалюючи десятки, сотні нових нормативних актів, застосування яких
могло бути повною мірою ефективним тільки в незалежній Україні.
І ми не помилилися!
Наша робота не була марною. На долю народних депутатів Української РСР
ХІІ скликання, які 24 серпня 1991 року сказали «незалежній Україні бути» і проголосували за це, був і я.
Ми продовжували працювати над новими нормативними актами, які були потрібні Україні в її новому статусі – незалежної.
Це був складний період як для країни, її громадян, так і для нас – парламентарів.
Історики, дослідники й аналітики дадуть оцінки тому складному, перехідному для
нашої країни періоду, від Української РСР до незалежної України, державним чиновникам і політикам того періоду.
Сподіваюсь, що ці оцінки будуть близькими до об’єктивності.
На мою ж суб’єктивну думку, моєму Парламенту, як і мені, не соромно перед нашими виборцями, перед громадянами України.
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Ми жили і працювали для незалежної України.
На жаль, ми не змогли в той, історично короткий, відведений нам, політикам, термін на законодавчому рівні вберегти Україну від негараздів, з якими вона стикнулася
після проголошення незалежності, та забезпечити її громадянам гідне їх життя.
Не так сталося, як думалося і хотілося!
І все ж, попри всі негаразди, Україна відбулася як незалежна Держава, а її
прекрасне завтра, як завжди, було, є і буде в руках її громадян та політиків, яким
люди довіряють владу.
Упевненість у завтрашньому дні України підсилюють започатковані Президентом
України В. Ф. Януковичем реформи.
Дай то Боже, щоб українці на двадцятому році незалежності, переконавшись у
доцільності реформ, допомогли Президенту в їх реалізації.
Не заговорити б, черговий раз, так необхідні для країни зміни в її економічному і
соціальному розвитку.

Травень 2011 року.
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Володимир Пилипчук,

народний депутат України І скликання ВР,
Член Президії Верховної Ради України

Законодавче забезпечення трансформації
економічної системи України
У 1990 році я йшов на вибори народних депутатів України на програмних засадах РУХу, до розробки яких теж був причетний, а саме: завоювання суверенітету
України і переходу її економіки на ринкові підвалини функціонування. Коли мене обрали Головою постійної Комісії Верховної Ради Україні з питань економічної реформи, нами, рухівцями, був розроблений план законотворчої роботи, який передбачав
розробку Концепції та Програми переходу до ринку і пакету законопроектів, що мали
законодавчо врегулювати шляхи, форми, методи та процедури перетворень.
Глибоких фахівців з ринкової економіки в Україні на той час було менше, ніж
пальців на одній руці. За часів СРСР підключити до роботи на постійній основі над
законами економічні інститути Міносвіти і Академії наук України нам не вдалося.
Задля історичної справедливості відмічу, що Президент Академії наук України в допомозі відмовив, мотивуючи тим, що Україні суверенітет не потрібен, а на підставі
згаданого – розробку українських законів вважав справою не лише марною, але й
шкідливою для економічної цілісності СРСР.
З академічної науки на наш заклик відгукнулися одиниці. Слід відмітити плідне
включення в роботу нашої Комісії спочатку академіка Миколи Чумаченка, Валерія
Гейця, а згодом – Олександра Пасхавера та Володимира Ланового. Науковці навчальних закладів активніше співпрацювали з нашою Комісією. Внесли вагомий внесок у
розробку законопроектів науковці Василь Кисіль, Антон Філіпенко, Василь Шевчук,
Наталя Кузнєцова (Національний університет ім. Т. Г. Шевченка), Зоряна Ромовська
(Львівський університет), Олександр Савченко, Михайло Савлук (КНЕУ), Микола
Сивульський (Тернопільський фінансово-економічний інститут), Трохим Ковальчук,
Олександр Жаліло (Київ, Інститут законодавства), Володимир Радченко і Василь
Ніколенко (Педагогічний університет ім. Драгоманова), згодом Петро Саблук (Київ,
Аграрний інститут). Слід відмітити активних іноземних фахівців, помічників і консультантів нашої Комісії, таких як Богдан Футей, Іван Гевко, Борис Ватраль, Олег
Гаврилишин, Богдан Витвицький, Вільям Хоган, Джозеф Белл, Кріс Кендзі (США),
Ярко Скрипник, Любомир Маркевич, Ольга Завірюха, Тарас Підземецький, Василь
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Калимон (Канада), Богдан Гаврилишин, Ніколя Жак’є (Швейцарія). Вдалими організаторами роботи консультантів були Микола Мних, Людмила Ночвай. Законотворча
робота забезпечувалася зусиллями членів Комісії, українських та зарубіжних консультантів, тобто зусиллями симпатиків Незалежності і членами Народного Руху.
Позаштатні консультанти працювали на безоплатній основі.
Тодішній депутатський корпус України, в основній своїй масі, не володів ні теорією, ні практикою ринкової економіки. Та й де їй було взятися? В СРСР приватної
власності і ринкових відносин не було. Підприємства працювали в умовах економіки
«контрибуцій і дистрибуцій», коли всю виготовлену продукцію держава перерозподіляла між споживачами через систему Держплану і Держпостачу шляхом фондів,
нарядів і рознарядок. Ніякої цінової і якісної конкуренції між підприємствами за
її збут не було. В СРСР існував інститут планово-збиткових підприємств. У ВУЗах
Української Радянської Соціалістичної Республіки ринкової економіки не вивчали.
Не вивчали інфраструктури ринкової економіки, правил і умов їх функціонування.
Не навчали менеджменту, маркетингу, логістики, реклами, хеджування, застави майна. Ніхто навіть не знав, що таке біржа, брокер, банкінг, франчайзінг, франшиза, гудвіл, вексель, пул, бонус, рієлтер, дивіденд, що таке спред і чим він відрізняється від
маржі, що таке лізінг і чим він відрізняється від оренди і т. п.
Нинішньому поколінню важко в це повірити. Але оскільки виші «ринковиків» не
готували, тому й депутатський корпус (директори підприємств, партійні і радянські
функціонери і науковці) не міг мати мінімального «набору» знань з ринкової економіки. А незнання викликає відторгнення невідомого. Тому перед прийняттям ринкових
законів треба було провести дуже серйозну просвітницьку і навчальну роботу. Не завжди це вдавалося, та й не всі хотіли навчатися. Доходило до надзвичайних казусів.
Наведу лишень два випадки з сотень подібних.
Коли весною 1991 року Президія Верховної Ради України відмовилася виносити
на розгляд мою антиінфляційну концепцію, я, намагаючись заручитися підтримкою
науковців, виступив в одному з академічних закладів Києва з лекцією про загрозу
майбутньої інфляції в рубльовому просторі і в Україні – зокрема. Прохав їх підтримати мої зусилля щодо запровадження антиінфляційних заходів. Прохав звернутися до
Верховної Ради України з підтримкою моїх ініціатив. Але я не врахував того, що вони
самі не все розуміли, про що я їм говорив, не вірили і в загрозу інфляції, бо в багатьох
випадках були адептами соціалістичної економіки і збереження СРСР.
Тому, замість підтримки моєї Антиінфляційної концепції, вони «накапали» на
мене Першому заступнику Голови Верховної Ради України Іванові Плющу. Що вони
йому тоді казали – не знаю, але на черговому засіданні Президії Верховної Ради
України Плющ заявив: «Володимир Мефодійович, мені тут телефонували науковці
з економіки. Я Вас поважаю як вченого і як організатора, але мені здається, що Ви
забагато начиталися іноземних книжок, навчилися всяких заковиристих словечок і
починаєте розповідати всім хвантастику, що нібито Україну очікує інфляція, і що
при ній ще й гроші будуть знецінюватися зі швидкістю 1–1,5 процента в день. Де Ви
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таке взяли? Для чого Ви людей лякаєте? Придумать таке, що в Україні буде інфляція. Це Ви вже «занадто перегібаєте...»
В результаті такого «брифінгу» Президія Верховної Ради України прийняла рішення Антиінфляційну концепцію Пилипчука відхилити і взагалі не виносити на
розгляд Верховної Ради України. Підсумок відомий: через півроку Україну накрила
хвиля гіперінфляції.
Другий випадок. 1992 рік. Після мого виступу з презентацією закону «Про зас
таву» (майна) і після його прийняття в першому читанні до мене підійшов один
дуже поважний депутат і запитав: «Володимире Мефодійовичу, я Вас поважаю, саме
тому і проголосував за Ваш закон, але, вибачте, чому саме Ви, цивільний чоловік,
доповідали закон про заставу, адже ж це мали б робити військові, прикордонники
наприклад?»
Наведені приклади ілюструють ситуацію в парламенті України і умови, в яких
нам доводилося творити і просувати закони ринкового спрямування.
Завдяки наполегливості депутатів постійної Комісії Верховної Ради України з
питань економічної реформи (1990–1994 рр.) було підготовлено 196 законопроектів
(прийнято – 114), спрямованих на суверенізацію економіки України і її одночасну
трансформацію на ринкові підвалини розвитку і інтеграцію в міжнародний розподіл
праці. Найважливіші з них: Концепція та Програма переходу України до ринкової
економіки, постанови Верховної Ради України з питань запровадження національної
валюти – гривні, Закони «Про економічну самостійність України», «Про власність»,
«Про підприємництво», «Про цінні папери та фондову біржу», «Про аудиторську діяльність», «Про банкрутство», «Про заставу» (майна), «Про оренду майна», «Про
господарські товариства», «Про концесії», «Про зовнішньоекономічну діяльність»,
«Про захист іноземних інвестицій», все приватизаційне законодавство, все антимонопольне законодавство, закони про розвиток конкуренції, антидемпінгове законодавство, закони про кооперацію та ін.
Комісією було організовано розробку дизайну гривні, розрахунку кількості необхідних банкнот і структуру номіналів для забезпечення готівкового обігу. Завдяки наполяганню і зусиллям нашої Комісії Президією Верховної Ради України було прий
нято рішення негайно видрукувати першу партію національних грошей за межами
України і приступити до створення матеріальної бази для її подальшого виготовлення
в Україні. З вершини двадцятилітнього періоду нашої Незалежності особливо хочу
подякувати і відмітити перед історією України плідну працю депутатів Комісії, активних розробників законопроектів ринкового спрямування: Олександра Барабаша,
Бориса Маркова, Михайла Швайки, Тетяни Яхєєвої, Івана Зайця, Олександра
Сугоняка, Івана Герца, Миколи Мельника. Висловити подяку художникам Василю
Лопаті та Борису Максимову за розробку дизайну гривні.
Слід відмітити активну співпрацю з нашою Комісією депутатів постійної Комісії,
очолюваної Дмитром Павличком і Богданом Горинем, у розробці законопроектів
щодо зовнішньоекономічної діяльності та митного законодавства. Подякувати чле179
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нам Комісії з питань банків, бюджету, податків і цін, очолюваної Андрієм Печеровим
та Михайлом Байракою, за співпрацю в підготовці закону «Про банки та банківську
діяльність», Голові Комісії з питань культури Лесю Танюку за співпрацю в розробці
дизайну гривні.
Наша Комісія внесла свою вагому частку в підготовку та прийняття Декларації
про державний суверенітет України та Акта проголошення незалежності України і в
багато інших законопроектів.
Депутати-РУХівці та інші члени опозиційної Народної Ради в Верховній Раді
України за чисельністю складали трішки більше четвертини від її конституційного складу. Тому результат їх діяльності слід вважати унікальним випадком у світовій історії парламентаризму, коли мета політики і програмні документи РУХівської
меншості стали політикою Держави. Завойована незалежність України, і здійснено
перехід на ринкові підвалини функціонування її економіки. Розпочато процес інтег
рації України в міжнародні, фінансові, політичні, гуманітарні і військові структури.
Започатковано процес інтеграції економіки України в міжнародний розподіл праці, в
міжнародний ринок фінансів, у міжнародний ринок продукції.
Правда, кажуть, що в перемоги багато творців, лише поразка – сирота. І мені
смішно, коли в біографіях деяких діячів, з якими ми навіть не були знайомими, коли
виносили законопроект «Про економічну самостійність України», читаю, що вони
є авторами і розробниками цього закону. А про гривню і говорити нічого. Там уже
цілий табун «батьків». Ми ще живі, а вони... вже пишуть.
Щодо якості законопроектів слід відмітити, що більшість з них і досі діють майже в незмінному вигляді. Коли намагалися вносити зміни до наших законів, то погіршували реалізацію закладених у них ідей, і потім такі «поправки» змушені були
відміняти. Приклад – із Законом про аудит і аудиторську діяльність. Нові законодавчі напрацювання на заміну нашому антимонопольному законодавству, наприклад,
з’явилися лише через десять років. Але на сьогодні антимонопольне законодавство
та законодавство про розвиток конкуренції знову потребує суттєвого доповнення,
оскільки з’явилися нові форми конкуренції, неконкурентних дій, нові види та форми
зловживань монопольним становищем на ринку. Новий закон про господарські товариства, що враховує реалії нинішнього часу, був прийнятий взамін нашому майже
через два десятиліття.
Слід визнати, що далеко не все нам вдалося здійснити за ті чотири роки, хоча,
за масштабністю розроблених і прийнятих законопроектів, ми мали абсолютну першість серед інших Комісій (нині – Комітетів).
На жаль, не були прийняті: антиінфляційна концепція; концепція приватизації шляхом «підписки на майно», наша концепція податків України, наш варіант
Земельного Кодексу і ін. Слід визнати, що ми тоді не знали системи Торренса, тому і
не запропонували в законі про власність, що слід запровадити державну реєстрацію
ПРАВ ВЛАСНОСТІ на майно, яку опротестувати ніколи і ніяк не можливо, а не нотаріальну реєстрацію актів про зміну власника. Але й через 20 років нашу помилку
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законодавці не виправили. В Україні й досі залишаються не формалізованими права
власності. Тому угоди про зміну власника можна опротестувати в суді, а власника –
змінити, як результат – процвітає рейдерство.
Чому багато положень законів не виконується, чому не діють закони? Тому, що не
було прийнято нашу концепцію і структуру законопроектів, за якою передбачалося:
– щоб закон міг досягти своєї мети, його предмет мусить бути чесний, справедливий, можливий і корисний;
– кожен закон мав би містити лише імперативи, а не декларації;
– норми права повинні регулюватися виключно законами, а не підзаконними
актами;
– за фактом видання підзаконних актів, положення яких суперечать Конституції
України і законам, мала встановлюватися санкція – повна службова невідповідність
(звільнення з посади). Такі підзаконні акти не повинні були реєструватися Мінюстом.
У випадку реєстрації і використання на практиці таких підзаконних актів передбачалася кримінальна відповідальність;
– застосування санкцій до держслужбовця – порушника положень закону – мало
бути зобов’язанням, а не лише правом;
– у кожному законі (незалежно від сфери взаємин, яку він унормовує) мали бути нас
тупні стандартні розділи: зміна повноважень органів і посадових осіб задля реалізації
положень закону; контроль за виконанням положень законів (хто, коли і як здійснює);
види відповідальності за невиконання (за неповне, невчасне, неякісне виконання) положень закону; санкції за невиконання (за неповне, невчасне, неякісне виконання) положень закону; процедури (хто, коли і як має накладати санкції на порушника). Потім,
на підставі сумування вмісту перелічених розділів, по всіх прийнятих законах формувати нові: Адміністративний, Кримінальний і Процесуальний Кодекси.
Наприклад, Закон про звернення громадян передбачає, що протягом місяця з моменту звернення орган, якому адресувалося звернення, має відреагувати. А я запитував: а що буде, коли не відреагує або не задовольнить законну вимогу громадянина,
або задовольнить невчасно, чи неякісно, чи не в повному обсязі, або взагалі проігнорує і не дасть відповіді? В кожному законі мало бути розписано, хто і яку відповідальність несе, які санкції до нього застосовуються, ким, у які терміни і за якими
процедурами. Яку відповідальність несе той, хто поставив першу резолюцію, яку
той, хто – другу (переадресував) і т. д. – аж до до виконавця.
Передбачалася диференціація видів санкцій за перше і наступне невиконання своїх
повноважень. Наприклад, на перший випадок – попередження, на другий – неповна
службова відповідність, на третій – звільнення з посади. В випадку нереагування на
звернення, що призвели до важких наслідків у заявника: заборона на обіймання посад у держструктурах, матеріальна відповідальність перед заявником, кримінальна
відповідальність та/або перелічені види відповідальності і з одночасним позбавленням права на пенсію держслужбовця (а вихід на пенсію – на загальних підставах) і ін.
Відсутність працюючої системи невідворотності покарань посадових осіб за неви181
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конання своїх повноважень – «запорука» нинішнього недотримання норм чинного
законодавства у всій ієрархії управління. Необхідність вирішення цієї проблеми має
надзвичайну гостроту, бо вирішена не до кінця депутатами наступних скликань.
Повертаючись до пам’ятних днів проголошення Незалежності, слід відмітити,
що перший склад Верховної Ради був високоінтелектуальним і вільним від корупції,
а розбіжності в ідеологіях не стали антагоністичними, не стали перепоною в завоюванні незалежності, бо носії ідеологій керувались і розумом, і почуттями. Почуттями
відповідальності перед народом, перед історією. Керувалися почуттями українського
патріотизму, але не секрет, що деякі – острахом залишитися поза процесами (як варіант – поза посадами).
В кожному наступному складі парламенту серед депутатського корпусу зростав
рівень не лише істинного, але й показного патріотизму, а також одночасно зростав і
рівень клановості, суттєво спадали професійний рівень і законотворча продуктивність депутатського корпусу. Вважаю, що причиною такого становища стало запровадження спочатку елементів змішаної системи обрання депутатів, потім – виключно
партійної, за закритими списками, при яких знизилися професійні вимоги до кандидатів у депутати і зросли вимоги до їх фінансової спроможності і особистої відданості керівникам партій.
Наслідком стала масова корупція, як на стадії формування партійних списків кандидатів у депутати, так і на стадії функціонування законодавчого органу, зниження
якості законотворчої роботи, поширення «феномену» проплаченого прийняття законів, які були вигідні олігархічним кланам, чи неприйняття законів (поправок до них),
олігархам не вигідних, до зниження рівня моральності й авторитету всіх гілок влади.
Нинішній економічний, соціальний, політичний і правовий стан у державі є похідною деградації моралі в правлячих колах. І якби 20 років тому назад мені сказали,
що таке станеться, я б не повірив, бо щиро тоді вірив, що кожне наступне покоління
політиків буде ліпшим і ефективнішим від нас.
У мене залишається надія лише на прийдешні покоління, на тих майбутніх політиків і державних діячів, які сьогодні навчаються в університетських аудиторіях і за
шкільними партами, надія на патріотичну, професійну і порядну молодь. На молодь
і лише на молодь. У їх руках майбутнє України, їх особисте майбутнє і майбутнє їх
нащадків. Бажаю їм успіху, наснаги, професіоналізму і патріотизму. Ми, ветерани
руху за Незалежність, допоможемо чим зможемо. Ми завоювали Україні незалежність і навчили її робити перші кроки. Завдання тих, хто приходитиме на наші місця, – зробити її ліпшою, перетворити її на один з локомотивів світової економіки, а її
громадян – на заможних і щасливих. З Двадцятиріччям Незалежності тебе, Україно!
З Двадцятиріччям Незалежності тебе, український народе!

5 лютого 2011 року.
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Олександр БАРАБАШ,

народний депутат України I скликання ВР

Гіркі здобутки економічних реформ*
Доля розпорядилася так, що на початку 90-х років Верховній Раді України (тоді –
Української РСР), як і парламентам інших республік колишнього СРСР, необхідно
було дати відповідь на кілька викликів Історії, на будь-який з котрих у інших націй ішли десятиріччя, – радикальні реформи політичної системи, економічної,
національно-державного устрою.
Не буде гріхом проти історичної правди твердження, що у Верховній Раді УРСР
ХІІ скликання домінуючими були ідеї економічних свобод, які підтримувалися не тільки
націонал-демократами, а й великим корпусом промислових і аграрних керівників. Ідеями
економічної свободи, суверенітету тоді була просякнута у суспільстві, здається, кожна
клітинка повітря. Жити так, як заробили, вільно розпоряджатися заробленим хотіли, без
перебільшення, усі – цехи, заводи, міста, області. Розроблялися моделі господарського
розрахунку від бригад до регіонів і навіть моделі республіканського госпрозрахунку.
Першим фундаментальним кроком на шляху історичних реформ стало прийняття
16 липня 1990-го Декларації про державний суверенітет України. Для нас, безпосередніх учасників тих подій, безспірним є нерозривний історичний зв’язок Декларації
й Акта проголошення незалежності України. Декларація була, по суті, розгорнутою
програмою будівництва України, її шляху до незалежності, Акт – логічною, природною і історично зумовленою реалізацією курсу Декларації. Після її прийняття проголошення незалежності України було неминучим.
У той час кожне слово Декларації було справжнім проривом. Дух захоплювало
від радикальності ідей і цілей – верховенство законів України над законами СРСР,
власна правова система, власність народу України на майно і природні багатства,
власні збройні сили, міжнародна політика, економіка, грошово-фінансова система
тощо. Правда, багато з цих положень викладалися як намір здійснити їх у невиз
наченому майбутньому, як проголошення права на них.
Ніхто з нас, напевно, не мав тоді чіткого уявлення – коли саме і в який спосіб будуть
реалізовані усі ідеї Декларації. Багато з них уявлялися як достатньо далека перспектива –
наприклад, власні збройні сили або без’ядерний статус. Але загальна воля до необхідності і невідворотності саме такого розвитку історичного процесу була однозначною. Якщо
Стаття підготовлена на основі виступу на міжнародній конференції «Від окупації – до свободи»
(м. Вільнюс, 21–23 листопада 2007 р.) за участю депутатів парламентів Литви, Білорусі, Естонії, Латвії,
України скликання 1990–1992 рр.
*

183

V. О Ч И М А УЧ АСН И КІВ

піднестися над поточними подіями того часу і поглянути на діяльність Верховної Ради
з позицій історично неупередженості й узагальнень, вимальовується дивовижно цілісна
картина послідовного і напористого руху Верховної Ради по шляху реалізації Декларації
про державний суверенітет України. Тоді багатьох з нас просто розпирало від нетерпіння – чому так повільно, чого ми тягнемо?! А сьогодні просто не віриться – невже увесь
цей величезний шлях пройдений за такий мізерно малий строк!
Уже 3 серпня того ж 1990 р. був прийнятий Закон про економічну самостійність УРСР, де в нормах закону були виписані усі положення економічного розділу
Декларації. А у постанові про порядок введення в дію цього закона була викладена
ціла програма розробки власних законів економічного реформування. Причому, Раді
Міністрів доручалося подати Верховній Раді впродовж місяця 20 проектів законів
з усіх напрямків невідомої ще ринкової реформи. На економічну законотворчість
Верховного Совєта СРСР з того часу в Україні перестали звертати увагу.
24 жовтня 1990 року тихо і без фанфар були внесені етапні зміни до Конституції
Української РСР. Зокрема, було внесено положення про верховенство законів
Української РСР над законами СРСР (фактично саме цей момент став точкою розпаду СРСР как единой правовой системы) і була виключена одіозно знаменита «Шоста
стаття» про керівну роль КПРС.
Упродовж кінця 1990-го – першої половини 1991 року Верховна Рада на рідкість
продуктивно створювала власну правову базу економічних відносин. Були прийняті
Земельний кодекс, закони про власність, про підприємництво, про підприємства, про
банки і банківську діяльність, про цінні папери, про зовнішньоекономічну діяльність,
про митну справу, низка законів щодо соціального захисту населення. У червні 1991
був призначений перший Голова Національного банку України.
Одночасно проходило фактичне відмежування від правової системи СРСР в економічних відносинах. У квітні 1991-го Верховна Рада (за пропозицією Уряду!) зупинила дію на території України Указу Президента СРСР про надзвичайні заходи щодо
забезпечення підприємств матеріальними ресурсами. У червні прийнято постанову ВР
про перехід у юрисдикцію Української РСР державних підприємств союзного підпорядкування, розташованих на території республіки. 21 червня 1991 р. Верховна Рада
припинила дію на території України окремих статей Закону СРСР «Про союзний
бюджет». 4 липня була прийнята Програма надзвичайних заходів щодо стабілізації
економіки України, у відповідності до якої, зокрема, було призупинено дію на території України цілої низки законів СРСР, указів Президента СРСР, постанов союзного
Уряду з усіх ключових питань управління економікою. 5 липня був прийнятий Закон
про порядок дії на території України Закону СРСР «Про податки з підприємств і
організацій» – фактично перший власний податковий закон. Практично тоді же почалися інтенсивні пошуки варіантів друкування банкнот власної грошової одиниці.
Отже, підсумовуючи усе це, слід зробити важливий історичний висновок – на
кінець літа 1991 року, завдяки, перш за все, Верховній Раді і Уряду Української РСР,
СРСР як єдиної правової, економічної і політичної системи фактично вже не
існувало. Єдиною і централізованою залишалася хіба що система силових органів
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та структур КПРС, яка 19 серпня 1991 р. вирішила піти у свій «послєдній и рєшітєльний бой». Путч стал наслідком і останнім шансом кремлівської номенклатури
зупинити семимильний марш України до своєї незалежності шляхом, накресленим
Декларацією про державний суверенітет.
Після проголошення незалежності 24 серпня 1991 р. процес економічного законо
творення прискорився. У жовтні 1991-го була прийнята програма економічних реформ
в Україні в умовах незалежності, концепція роздержавлення і приватизації державних
підприємств, землі та житлового фонду. В кінці року був прийнятий перший державний
бюджет незалежної держави і пакет податкових законів, закон про фермерство. У січні
92-го прийнятий закон про форми власності, який запроваджував інститут приватної
власності на землю. У першій половині 1992 р. були прийняті постанова про прискорення земельної реформи, закони про приватизацію великих і малих підприємств, про
оренду державних підприємств (який встановив ясний і простий механізм приватизації
державних підприємств трудовими колективами), антимонопольне законодавство. У
липні 1992-го була прийнята перша державна програма приватизації.
Вже у жовтні 1991 р. був укладений договір про друк у Канаді власних грошових
знаків – гривні. А у вересні 92-го тираж у 1,5 мільярда банкнот був уже у сховищах
Національного банку. Правда, в обіг гривня була введена тільки ще через 4 роки, в
1996-му, а весь цей час обертався сурогат власної валюти – купонокарбованець, який
прийняв на себе весь шторм супергіперінфляції тих років.
Тоді ж був прийнятий пакет соціальних законів – про режим забруднених територій та статус осіб, постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС, про освіту,
про охорону здоров’я, про пенсійне забезпечення, про статус ветеранів війни, про
статус інвалідів, про реабілітацію репресованих і багато інших. Правда, основна ідея
цих законів полягала у наділенні різними пільгами і бюджетними обіцянками, які, по
суті, ніколи не виконувалися у повному обсязі.
Тобто, з формального боку, законотворчість і створення відповідних державних
інститутів в економічній і соціальній сферах проходило належним чином. Навіть сьогодні важко чітко і однозначно визначити – які і де були допущені помилки. Однак
у житті результат економічних реформ був катастрофічно протилежний очікуваному. Гіперінфляція 92–93-х років прирекла на злидні абсолютно переважну кількість
населення. Рекордне падіння національної валюти (більше як у 100 000 разів проти
USD і більше як у 20 разів проти російського рубля впродовж 92–95 рр.), параліч
майже усіх базових галузей і обвальне падіння ВВП (до 2000 року), деградація науки
і високотехнологічних виробництв – перетворили колись одну із найпотужніших економік в СРСР на відсталу. За різними оцінками сьогодні від 3 до 7 млн українців знаходять роботу за кордоном: в основному в Росії, Польщі, а також в США, Португалії,
Іспанії, Чехії і багатьох інших країнах Європи і світу. Сьогоднішній поміркований
ріст економіки (з 2000 року) далеко не відновив втрати попередніх років.
Чому так сталося? Чому правильні, необхідні, здається, рішення у соціальноекономічній сфері (ніхто і досі не сказав – що конкретно тоді потрібно було зробити
інакше) призвели до таких гірких наслідків?
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Багато лідерів, політиків, експертів України наводили безліч причин соціальноекономічної катастрофи початку 90-х років. Це й спотворена структура економіки
України у складі СРСР (до речі, зараз вона стала ще більш потворною, орієнтованою
на експортні сировинні галузі), і світові економічні кризи, і ріст цін на російські енергоносії до світових, і новизна задач ринкових перетворень, і багато інших «причин».
Напевно, усі ці пояснення мають право на існування. Однак усе це – не більше, ніж
напівправда. Моя ж відповідь проста – так хотів правлячий клас. Саме за такого розвитку економіки цей клас найбільш успішно вирішив усі свої особисті й корпоративні
завдання. І жодна з наведених причин не завадила, а навпаки – тільки диявольськи
сприяла просто блискуче досягнути цілей первинного накопичення капіталу в гігантських, шалених розмірах і дикого особистого збагачення, просто неможливих за такий
строк у демократичному суспільстві з праведним законом і чесною конкуренцією.
Саме в 1991–1993 рр. були зароджені капітали усіх сьогоднішніх так званих олігархів. Це були різноманітні «чорні», «сірі», «напівсірі» схеми і механізми привілейованого доступу до дешевих державних ресурсів, бюджетних позичок на суперпільгових умовах, податкових пільг і звільнень, просто контрабанди, «прихватизації»
за безцінь державних підприємств і цілих галузей і багато іншого. Нарешті, – гіперінфляція як найвигідніша оборудка. У 1996-му, коли дике первинне накопичення
капіталу, в основному, завершилося, інфляція була приборкана у лічені місяці.
Саме в цей період, використовуючи переваги ринкових і демократичних перет
ворень, сформувався новий правлячий клас – українська аристократія. Сформувався
шляхом жорсткого (і жорстокого) штучного відбору за якостями особливої «винахідливості», зухвалості, безпринципності й цинізму, зневаги до писаних законів і прав
людей інших каст. Модними і ходовими стали терміни-методи «схема», «відкат», «дерибан», «кидок», «розводка», «оптимізація витрат», «олігарх» і багато-багато інших.
Філософія-цінності групового егоїзму стали приголомшливо панівними, домінуючими. А ми, депутати парламенту, романтично займаючись ринковим законотворенням
(як має бути «в ідеалі», як «у людей» – у цивілізованому світі), навіть не уявляли – які
глибинні процеси, тектонічні зсуви насправді відбуваються у суспільстві. І жорстока
розплата наступила на дострокових виборах 1994 року, коли до Верховної Ради були
переобрані всього 52 з 450 депутатів.
Причому, сьогодні цей клас аристократії є жорстко закритою кастою. І не тільки
високими мурами навколо своїх царських маєтків і поселень (яких не побачиш в найбагатших країнах Європи), що, як гриби, виросли навколо будь-якого міста, а особливо розкішних у столиці і найкрупніших містах. Не тільки нездоланними бар’єрами
доходів і фінансових можливостей. А, насамперед, політичним забезпеченням, закріпленим, зокрема, виборчою системою. Сьогодні увесь зміст виборчого права в
Україні, по суті, приватизований купкою партійних олігархів, яка, як у комуністичну
епоху СРСР, келейно розподіляє депутатські мандати усіх органів влади і місцевого самоврядування. Пересічний громадянин сьогодні навіть на виборах – звичайний
безправний статист, що усього лише вкидає до виборчої скриньки бюлетень. Не побоюся назвати нашу нинішню політичну систему партаристократією. Сьогодні тер186
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мін «аристократія» (стосовно, зокрема, депутатів) запускається в обіг навіть журналістами. Публічно хизуватися своїм багатством (наддорогими машинами, маєтками,
одягом, годинниками тощо) стає модним навіть для депутатів, яких, як і раніше, чомусь називають «народними».
Чому так сталося в Україні? Чому величезний, колосальний потенціал, який дійсно був і ще залишається в цій країні, практично увесь витрачається не на вирішення
глобальних спільних завдань суспільства, а на неприродне збагачення і примхи купки «обраних»? Може, ринкові, демократичні реформи були проведені неправильно?
Може, Україна в принципі неспроможна жити в умовах демократії і нормальної ринкової економіки?
Моя відповідь інша – такою була і є система цінностей у правлячому тоді і зараз класі. І зміст, деталі законів не мали жодного, щонайменшого, значення. Сам
факт переходу до демократії і ринкових відносин був сприйнятий як своєрідна відмашка – «можна ВСЕ!». У стихійній, але жорстокій боротьбі суспільних цінностей,
боротьбі тотальній і повсюдній, цінності демократії, правового порядку, гуманізму,
справедливості виявилися слабшими і беззастережно програли історичну боротьбу
з філософією торжества наглої сили в усіх її проявах, групового егоїзму, цинічного і
безпринципного ставлення до супільства і народу.
Сьогодні ця філософія беззастережно панує, і це панування має міцну, надійну
політичну, фінансову, правову основу. Ясно, що така філософія для українського суспільства – це історичний глухий кут, шлях цивілізаційної деградації. Однак глибина
трагедії полягає в тому, що поворот до загальноєвропейських цінностей і шляху розвитку Україна може здійснити тільки (якщо говорити про демократичні шляхи) за
згодою правлячого класу, тільки у випадку усвідомлення і сприйняття ним прагматичної вигоди саме для цього правлячого класу саме цивілізованого, демократичного устрою суспільства, реальної політичної й економічної конкуренції, чесного суду,
правової держави, реальної рівності прав і свобод усіх громадян. Коли це станеться – спрогнозувати неможливо. Оскільки саме зараз в Україні правлячий клас, його
верхівка переживають період найвищої ейфорії від майже безмежних можливостей
у політичній сфері (в частині «ручного» розподілу владних портфелів), економічній,
правовій і всіх інших. А позірна політична начебто боротьба в країні – всього лише
тусовочна штовханина різних угрупувань за можливість зайняти більш вигідне місце
біля державної годівнички-розподільника влади і ресурсів.
Але оцінити і передбачити саме такий хід суспільного розвитку, саме такий вихлюп глибинних суспільних цінностей тоді, у 1990–1993 рр., не міг, очевидно, ніхто.
Тому можна об’єктивно констатувати, що Верховна Рада України І скликання усе
зробила, в цілому, правильно, свою історичну місію виконала чесно і до кінця. А суспільство розпорядилось результатами її діяльності так, як розпорядилось.
«Роби, що належить, – і нехай буде, що буде!»…

Листопад 2007 р. – 28 липня 2011 р.
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Володимир ШИНКАРУК,

народний депутат України І скликання ВР

Здобуття Незалежності:
історичний антураж
Здається, важко сказати щось нове про ту історичну Подію, що мала місце 24 серпня 1991 року, адже стільки від того часу писано-переписано, сказано та прокоментовано, і тільки лінивий політик чи громадський діяч не написав про це книгу мемуарів
або статтю, не дав інтерв’ю, де б, разом із розповідями про все зі своєї точки зору,
неодмінно відзначав би свою вагому роль у тому. І скільки сотень тонн паперу несуть
на собі відбиток тих подій – газети, книги, журнали… Різні думки, часто протилежні,
висловлюються уже протягом двадцяти років Незалежності України. Але з кожним
роком здобуття цієї Незалежності в умах людей набирає все більшої значимості: як
казав поет, «большое видится на расстоянии».
Незважаючи на те, що вікопомні серпневі події 1991 року описані безліч разів,
я подумав, що, можливо, все-таки і мені, як безпосередньому учаснику, буде не зай
вим згадати про них, оскільки з кожної точки зору відкривається нова панорама, нові
деталі, які доповнюють загальну картину. Від того вона, видається, лише виграє.
Сподіваюся, що мої спогади будуть цікавими читачам, які вивчають той драматичний
та динамічний період, який поклав початок Незалежності України.
Референдум 1 грудня 1991 року понад 90 % голосів «за» закріпив прийнятий
Верховною Радою УРСР Акт про незалежність. Україна стала вільною і самостійною державою. Думаю, глибоко помиляються ті, хто вважає, що Акт проголошення
незалежності України був прийнятий Верховною Радою УРСР як відповідь на путч
у Москві 19 серпня 1991 р. Спробую надати переконливі аргументи, аби довести, що
це не так.
Приєднанням земель Західної України, Буковини та включенням до складу
України Криму завершилось формування території нашої держави у її нинішньому
розумінні. Марно сподіватися, що без впливу такого надутворення, як Радянський
Союз, був можливий інший шлях об’єднання українських земель*. Хоча в складі
Союзу Україна не була вільною, а лише мала окреслену на карті свою територію,
Згадаймо 40-мільйонну націю курдів, яка не має своєї національної території, оскільки жодна потужна держава не може її підтримати. Можна з упевненістю сказати, що якби якийсь крупний гравець
на Великій Шахівниці підтримав курдів, у них би неодмінно з’явилася своя територія.
*
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свою мову, конституцію, була повноправним членом ООН, статут якої передбачає
право націй на самовизначення.
На 1990 рік Україна досягла значних успіхів у промисловості та сільськогосподарському виробництві. За обсягами видобутку газу, вугілля, залізної руди, виробництва електроенергії та цементу на душу населення Україна стабільно посідала місця
у першій п’ятірці серед країн Європи, а сільське господарство давало таку кількість
продовольства, якою можна було нагодувати населення ще двох таких країн. Так
каже не хтось, так стверджує статистика. Природно, виникло питання, чому ж рівень
життя нашого народу був у рази нижчим, ніж у країнах Західної Європи? Основна
причина: український народ не був повноцінним господарем на своїй землі, не розпоряджався тим багатством, що було ним вироблене або містилось на її території та в
надрах. Цілком очевидно, що при наявності таких багатих природних та економічних
ресурсів і працьовитого народу рівень його життя мав бути набагато вищим.
Тому за багато років до доленосних, уперше проведених на альтернативній основі виборів депутатів Верховної Ради УРСР ХІІ скликання у мене утвердилась думка про необхідність економічної незалежності. Я не сумнівався, як голосувати за
Декларацію про державний суверенітет та всі інші постанови і закони, які розвивали
та закріплювали положення Декларації. А ці законодавчі акти закладали фундамент
незалежності України, поступово відмежовуючи її від Союзу, законодавчо закріплюючи основні права і свободи громадян.
Фактично, після проголошення Декларації про державний суверенітет України
Верховною Радою ХІІ скликання до серпня 1991 року були створені всі умови для
утвердження незалежності – зокрема, було прийнято основні закони: «Про економічну самостійність», «Про банки і банківську діяльність», «Про зовнішньоекономічну
діяльність», «Про міліцію» та ін. Отже, до юридичного оформлення незалежності України залишався власне один вирішальний крок. Ним стала позачергова сесія
Верховної Ради 24 серпня 1991 року. А ГКЧП був лише останньою краплею, яка
прискорила прийняття такого рішення.
Ключову роль у прийнятті Акта незалежності відіграв Голова Верховної Ради
Леонід Кравчук. Його спокійна, врівноважена, обґрунтована доповідь заспокоїла
більшість депутатів, додала їм упевненості і багатьох, хто ще вагався, спонукала проголосувати «за».
Загальна ейфорія! – спочатку в залі Верховної Ради, на площі перед нею, а потім
на вулицях Києва – всюди! Зустрічаючись із виборцями, я тоді з подивом для себе відзначив, що більшість тих, хто розмовляв чи вітався російською мовою, перейшли на
українську, старанно підбираючи слова. Повсюдно розмовляли українською і в столиці
(що, на жаль, рідко почуєш сьогодні). Людей переповнювали горді, патріотичні, тріумфальні емоції, їх запалила надія на те, що ми тепер заживемо повноцінними господарями на своїй землі, що утвердяться права та свободи людини, гідний рівень життя.
Не зовсім так сталося, як гадалося… Фактичну владу в Україні захопило корумповане чиновництво, яке перекручувало закони у своїх інтересах, а якщо не вдавалося,
189

V. О Ч И М А УЧ АСН И КІВ

то просто ігнорувало їх. Наведу такий приклад: при прийнятті державного бюджету
на 1992 та 1993 роки депутати виявили, що до розрахунків прибуткової та видаткової
частин не було включено валютні надходження. Спроби депутатів дізнатися, якою
була сума тих надходжень та як і ким вони розподілялися, були марними.
На рівні областей і районів небажані положення законів або замовчувались, або
різко критикувалися – і, розкритикувавши їх, ці люди не вважали себе після цього
зобов’язаними їх виконувати. Пригадую, на зібранні активу одного з районів мого
округу один голова колгоспу запитав:
– Невже тепер я можу самостійно визначати види культур і площі їхнього посіву
та самостійно розпоряджатися виробленим?
– Так, саме це передбачають прийняті Верховною Радою закони, – відповів я
йому, чим викликав різку негативну реакцію районного керівництва. На мене дивились, як на людину, яка говорить крамолу. Чиновники всіх рівнів воліли не допустити
ліквідації адміністративно-розподільчої системи, вони просто злегка модернізували
її, аби підлаштувати під нові умови, всіляко перешкоджаючи розвитку приватного
сектора економіки.
А розкрадання, привласнення державного майна та коштів у значних масштабах
викликало різке та швидке розшарування суспільства на дуже багатих і дуже бідних.
Галопуюча інфляція, грабіжницька приватизація… сумнівні фінансові трасти і піраміди, фінансові товариства та інші угрупування всілякими неясними для більшості населення способами швидко їх обкрадали та безперешкодно вивозили кошти за
кордон. Блискавичне падіння рівня життя, безробіття, невпевненість у завтрашньому
дні та інші негаразди викликали зневіру більшості населення у незалежності. Але ж
не незалежність у всьому винна, а політика деяких «керманичів», що взялися вести
країну у «світле» капіталістичне майбутнє.
І от на двадцятому році незалежності Україна опинилася на третьому місці знизу
за виробництвом валової продукції на душу населення у світовому списку, позаду
нас тільки Сенегал і Сомалі*. Сповнює неприємне відчуття досади. Не знайшлося в
Україні керівника, подібного турецькому прем’єр-міністрові Озалу, який у вісімдесятих роках минулого століття за сім років вивів економіку своєї країни на високий рівень. А у нас цей рівень уже був, але не було на керівних посадах істинних патріотів
з державницьким мисленням, які висунули б об’єднуючу суспільство національну
ідею і працювали на державу, на не на свій клан. Кожен, хто приходив до влади, дек
ларував грандіозні реформи, часто зовсім неприйнятні більшістю суспільства, нерідко і різновекторні. Тому і залишалися такі реформи тільки проголошеними.
Неприємний осад у душі залишила звістка про прийняття до ЄС тих країн
Варшавського договору, які значно відставали від України в економічному розвитку.
Тобто у гонці прогресу вони нас далеко обігнали – так далеко, що вже давно є чле-

*
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нами елітної спільноти Євросоюзу, в той час як Україну до ЄС ніхто в осяжному
майбутньому і не думає приймати. Тобто із лідируючих позицій, які Україна займала
по Європі на початку своєї незалежності, вона за двадцять років скотилася до маргінального рівня на Європейському континенті.
Очільники нашої країни, замість того, щоб чітко визначити напрямок її руху та
рішуче проводити економічні, адміністративні, соціальні реформи, обрали багатовекторну тактику лебедя, щуки й рака, при цьому проводячи половинчасті псевдореформи, які протирічили одна одній і справляли на народ України такий же ефект,
як нерозумний господар – на цуцика, якому замість того, аби рішуче відтяти хвоста,
він багато разів відрубував по маленькому його шматочку, при цьому пояснюючи ці
свої знущальницькі дії жалістю.
Керманичі не могли інакше чинити, адже відчували тиск свого оточення: рідня,
куми, свати, любі друзі, грошові мішки та політики, які посприяли отриманню керівної посади, – всі кинулись приватизовувати, дерибанити нашу країну, продавати її
та вивозити за кордон величезні кошти, не замислюючись, що все це багатство було
зароблене кров’ю та потом нашого народу, його важкою працею, його горбом. Про
який можна говорити патріотизм тих високих посадовців, які все багатство, надбане
в Україні законним (а частіше незаконним) шляхом, тримають за кордоном, підтримуючи таким чином економіку тих країн? Було б справедливо, аби на державних
посадах перебували люди, які не заплямували цим свою репутацію, які не здобували
собі статки сумнівними способами та не ховають свої кошти в інших країнах – адже,
маючи доступ до різних видів державного багатства або розподіляючи його, вони
завжди чинитимуть за принципом «своя сорочка ближча до тіла».
Маю свою думку і про інститут президентства в Україні. Можливо, на перших
етапах становлення незалежної країни Президент і потрібен для прискореного проведення необхідних реформ (і персональної відповідальності за їхню успішність),
але розподіл влади у демократичному суспільстві на законодавчу, виконавчу й судову не передбачає створення окремої влади Президента з його величезним, ніким не
контрольованим апаратом, де на кожне міністерство та відомство сидить куратор,
який контролює кожен крок підлеглого йому урядовця, але сам ні за що не відповідає.
Та й Президент може будь-який прорахунок звалити на підлеглий уряд. А в самого
аж сверблять руки до авторитаризму, так і хочеться все більше і більше повноважень,
щоб підім’яти під себе усі гілки влади. Тому один президент п’ять років «стажується» на цій посаді, допитуючись: «А що ми будуємо?», другому несвідомий електорат
попався, третьому Конституція не така… Як кажуть, поганому танцюристу все щось
заважає. Думаю, що Президент повинен безпосередньо очолювати виконавчу гілку
влади, а не витрачати свій строк на безвідповідальні спроби підім’яти під себе усі
три владні гілки.
Розмірковуючи над питанням про приватну власність на землю, утверджуюсь у
думці, що землі сільськогосподарського призначення повинні бути у власності держави. Так! Земельний кодекс передбачає приватну власність на всі види земель. Поки що
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діє мораторій на продаж земель сіьгосппризначення, розпайовані та перепайовані землі колгоспів і радгоспів. Уже виникли тисячі конфліктів на цьому ґрунті. Хто має право
торгувати тим, що він не виробив, не збудував, не виростив, не придумав? Як можна
торгувати тим, що дане нам природою (чи Богом)? І не тільки нам, а й прийдешнім
поколінням через віки. Уже тепер ЗМІ рясніють повідомленнями, що тепер у багатьох
місцях неможливо дійти до моря, до річки, до лісу. І це ще тільки початок, квіточки.
Протистояння у цій сфері наростає, адже відомо, хто може скупити землю в Україні.
Доморощеним та іноземним олігархам уже нема куди вкладати кошти, залишилась
земля. Не сумнівайтесь, іноземці знайдуть шпарини в законодавстві, щоб скуповувати
нашу землю. От і будуть наші нащадки жити «на нашій, не своїй землі».
Основним аргументом на користь ринку землі міністр аграрної політики і продовольства України наводить такий: «щоб не обезземелити українського селянина».
Ось така логіка шиворот-навиворіт. Інші посадовці запевняють, мовляв, приватизація «сприятиме зменшенню безробіття на селі». Ось так наші керманичі навчилися
цинічно переконувати народ, що чорне – то насправді біле.
Невже втратило актуальність гасло, що «земля – єдине джерело незалежноті
країни»? Не можу уявити вільним громадянина, який проживає на чужій території.
Сьогодні понад 30 % власників паїв згодні продати їх за різних причин. Але продадуть у ті руки, які більше заплатять, що цілком природно. А це в багатьох випадках
призведе до розвалу існуючих фермерських господарств, які через брак коштів не
зможуть викупити ці паї. Земля легко перейде у руки вітчизняних чи зарубіжних
олігархів через підставних осіб; уже сьогодні понад 10 млн (десять мільйонів!) гектарів землі перебувають у руках латифундистів. Тому, щоб уберегти землі сільськогосподарського призначення від розбазарювання та сумнівної приватизації, потрібно
узаконити їхній обов’язковий викуп у державну власність із подальшим наданням у
довгострокову оренду громадянам України.
Небезпечна гра з землею підриває чинний Земельний кодекс, дозволяючи приватизацію земель природно-заповідного, природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення та інших земель загального користування,
що не в інтересах більшості громадян. Тож не дивуйтесь, якщо одного чудового дня,
ідучи з дітьми і внуками «на природу», ви упретесь лобом у триметровий паркан або
вас зупинить у камуфляжній формі охоронець із автоматом біля шлагбауму з табличкою «Заборонено! Приватна власність».
Звичайно, час розсудить. Але завжди основним каменем спотикання у суспільстві
було питання землі. Не хотілося б, щоб сьогоднішні непродумані дії влади викликали
у майбутньому збурення у суспільстві, соціальні катаклізми. Убережіть країну від
земельного Армагеддону!
Депутати націонал-демократи, які утворили у Верховній Раді Народну Раду у кількості 130 чоловік, були міцно об’єднані однією ідеєю – створення незалежної України.
Неможливо применшити їхню заслугу у досягненні цієї мети – вони її досягли.
Здавалося, хто, як не вони, після десятків років поневірянь по тюрмах і таборах, доби192
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ваючись незалежності України, повинні очолити її, не допустивши через свою любов
до рідної землі та народу отих негараздів, що спіткали суспільство у наступні роки.
Але внутрішні чвари на ґрунті вождізму, перетягування ковдри на себе, різні підходи до вирішення державних питань призвели до розвалу націонал-демократичного
руху. І владі вони заважали. Тому одних відправили послами за кордон, інших призна
чили представниками Президента в областях і районах, дехто «випадково» потрапив
у ДТП, а були і такі, кому посади віце-прем’єрів та міністрів перепали – і такі одиниці, отримавши в руки «кермо», чи то пак «коритце», одержали змогу щось розподіляти, когось призначати, зловживати становищем – і з ними вийшло, як у кінці
роману Джорджа Орвела «Тваринна ферма», свині і люди стали такими схожими одні
на одних, що вже не можна було розрізнити, хто з них ким був раніше, тепер вони
стали однакові. Вплинути на загальний стан справ у державі ці посадовці не могли,
бо влилися до адміністративної команди і змушені були підкорятися її правилам, а
якщо хтось пручався, його відразу звільняли з посади.
Значної шкоди націонал-демократичному рухові завдала внутрішня боротьба за
владу всередині самого руху. Неначе в підтвердження приказки «де два українці, там
три гетьмани» розкололи Народний Рух, створили декілька кишенькових партійок не
заради однієї державницької ідеї, а на забаганку окремих осіб. Спостерігався розбрат
націонал-демократів і на релігійному ґрунті: приналежність до різних релігійних
конфесій (православ’я, католицтво, греко-католицтво, протестантство тощо) також
призводила до напруги у відносинах, бо депутати рішуче і жорстко захищали своїх
церковників. Нетерпимо ставились депутати-нащадки чи прихильники крайового
провідника ОУН Мельника до своїх колег – ідейних прибічників Степана Бандери,
на совісті яких загибель Мельника та найближчих його поплічників. Що ж, дорога до
влади завжди всіяна трупами. Мені розповідав один українець в екзилі, що до цього
часу бандерівці й мельниківці ворогують одні з одними по всьому світу.
Пишу ці не зовсім приємні для декого речі не для того, щоб очорнити чи применшити роль депутатів-рухівців, а щоб показати, що вони насправді не були групою однодумців, як і комуністи, і тому робили багато помилок і прорахунків. Одним з таких
прорахунків вважаю збурення рухівцями суспільства на початку роботи другої сесії
Верховної Ради УРСР. На вулиці Києва вивели значну кількість людей, організували
голодування студентів, розпочали голодування декілька депутатів Народної Ради.
Першою та основною вимогою голодуючих було «надання Декларації про суверенітет України чинності конституційного Закону». Всі обґрунтування, що прий
няття такого рішення применшить значення Декларації – через те, що Закон, навіть
конституційний, можна доповнити, «поліпшити», змінити, – розуміння не знаходило.
Слава Богу, Верховна Рада не підтримала цієї вимоги, і Декларація про державний
суверенітет залишилася недоторканною назавжди.
Ще однією вимогою голодуючих було «прийняття сесією Верховної Ради УРСР
документа, в якому чітко було б сказано народу України, що Верховна Рада УРСР
не зробила жодного кроку до підписання нового Союзного договору». Питання це
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не розглядалося на сесії, бо навіщо клястись у тому, чого не було? Чи співпадає ця
категорична вимога зі словами керівника Народної Ради на сесії ВР УРСР 9 липня
1990 року при обговоренні Декларації про державний суверенітет: «Союзний договір ми, безумовно, підпишемо… Про ніяке відділення тут ніхто ні про що і не говорить»? А вулиця вирує, пристрасті розпалюються, особливо з питань відставки
Уряду і Верховної Ради, чим значно паралізувалася законодавча робота.
В один із таких днів жовтня 1990 р., коли демонстранти повністю заполонили
вулицю Грушевського (колишня Кірова), було перерване засідання Верховної Ради. Я
вийшов через четвертий під’їзд прямо до групи демонстрантів, котрі, як виявилось,
були з західних областей, і приєднався до розмови, в якій брав участь і депутат із
групи Народна Рада Степан Павлюк. Крик, гамір… Виясняємо погляди на пекучі
питання. Демонстранти мене питають, звідки ж я.
– Миколаївська область, – кажу. І тут позаду себе чую шалений крик якогось екзальтованого молодика:
– Та що ви з ним балакаєте?! Ножа йому в спину!!!
Навколишні та Степан Павлюк заспокоїли його, але були дуже здивовані, що в
Миколаївській області є люди, які розмовляють українською мовою, що в нас однакові погляди на майбутнє України.
Незрозумілою була позиція деяких знаних політиків з Народної Ради при голосуванні за проект постанови про проголошення Незалежності України. Кому, як не
членам Народної Ради, потрібно було обома руками голосувати «за» доленосні документи?
– Чому ви потрапили до графи «Не голос.»? Що, душа хотіла, а рука тремтіла?
– Система «Рада» підвела…
Та це неправда! Система працювала чітко. Принаймні я жодного разу не помітив
у своєму голосуванні збоїв у системі. А позиція «не голос.», тобто не торкався кнопок на пульті, дуже делікатна, бо потім, побачивши результати голосування, можна
сміливо бігти до Секретаріату звинувачувати систему у збої – і гнівно громити у
своїй риториці супротивників, які не можуть змінити результат свого голосування,
бо вони проголосували, їх позицію зафіксовано системою «Рада».
Незважаючи на те, що за основоположні акти державної незалежності переважну
кількість голосів дали депутати «групи 239», їх цькування з боку націонал-демократів
не припинялося. Постійно звучали вимоги та заклики до розпуску Верховної Ради з
метою в майбутньому отримати більшість у законодавчому органі, а також посісти
посаду Президента. Що з того вийшло, побачимо пізніше. У Верховній Раді ІІ скликання рухівці опинились під ще більшою п’ятою.
Пишучи ці рядки, ловлю себе на думці, що вони не містять пафосу, красивих
похвал та гасел. Хотілось показати, що не кожен великий патріот чи демократ той,
хто голосніше вигукне «Слава Україні!», «Я – за народ!» і т. д. Судіть людей по ділах
їхніх. На жаль, діла усвідомлюються тільки після їхнього звершення, і всі стають
розумні «заднім умом».
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Тільки тепер, після майже двадцяти років від проголошення Акта незалежності, більшість тих, хто був безпосереднім учасником подій, визнають, що депутати
Верховної Ради УРСР ХІІ скликання були обрані на альтернативній основі, що тодішній законодавчий орган не був корумпованим, до того ж був найменш обтяжливим для державного бюджету, тодішнім обранцям народу були притаманні такі риси,
як чесність, порядність, самовідданість, потяг до справедливості. Дуже хочеться,
щоб ці риси перестали бути винятком у сьогоднішньому суспільстві, а знову стали
правилом.
Наостанок хочеться сказати: держава Україна відбулася, вона є, вона утверджується ось уже двадцять років, і вона буде завжди! Вірю та надіюся, що наш народ
посяде гідне місце серед демократичних спільнот світу!

Березень 2011 року.
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Степан ВОЛКОВЕЦЬКИЙ,

народний депутат України І скликання ВР

ДО 20-ї РІЧНИЦІ ПРОГОЛОШЕННЯ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ
Серед багатьох подій, які привели до проголошення української незалежності, я би
виокремив створення Товариства української мови ім. Т. Шевченка та Народного Руху
України за перебудову в 1989 році. Власне ці структури стали реальною альтернативою
КПРС не тільки в ідеологічному плані, але і в плані організаційному. Якраз завдяки їм
була сформована у Верховній Раді УРСР 1990 року опозиція – Народна Рада, а в місцевих радах трьох галицьких областей – Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської
повністю, а в інших регіонах частково перемогли демократичні сили, які не хотіли себе
асоціювати з комуністичною практикою та комуністичною ідеєю взагалі.
В цьому плані принципове та загальноукраїнське значення мав Установчий з’їзд
Руху у вересні 1989 року – перше масове зібрання представників усіх регіонів та
верств населення України в актовому залі Політехнічному інституту столиці України.
Будучи делегатом цього з’їзду від Івано-Франківщини, можу сказати, що для мене, як
і для багатьох інших делегатів, він був початком активної політичної діяльності і засвідчив, що Україна піднялася до самостійного політичного життя, яке пов’язувалося
з національним відродженням, демократією і свободою.
Національна символіка, патріотичні пісні, історична правда, справедлива критика діючого комуністичного режиму, почута з уст відомих людей, літераторів, учених,
дисидентів, громадських діячів, сприймалися більше чуттєво, як щось близьке і рідне, а вже відтак осмислено. Власне, осмислення цього вражаючого факту і ситуація
в СРСР приводила до єдиного висновку – в України появився шанс бути вільною, а
Народний Рух за перебудову сприймався, як рух за нашу свободу.
Вперше за існування СРСР відбувся форум, де була сказана правда про нашу історію, про політичну систему, як тоталітарну, що гальмує розвиток суспільства і національного духу, про необхідність скасування статті 6 Конституції УРСР, про екологію,
про економіку, про русифікацію України. Прозвучала вимога усунути монополію
КПРС на владу. Фактично Рух розробив ідеологію державотворення України. Ухвали
Руху стали основою для подальшої діяльності Верховної Ради, зокрема таких її документів, як Декларація про державний суверенітет України, Законів про економічну
самостійність, про службу в армії на території України, змін до Конституції (скасування ст. 6 Конституції УРСР) і т. п.
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Зовсім невипадковим був факт, що Народну Раду – опозицію у Верховній Раді
І скликання – очолив академік Ігор Юхновський – один із активістів Руху, відомий
учений, ветеран війни. Туди ж входили дисиденти Л. Лук’яненко, В. Чорновіл, брати
Горині, поети і письменники Д. Павличко, І. Драч, В. Яворівський та багато інших
представників Руху.
Ще одною акцією, яка мала всеукраїнське звучання, був ланцюг єднання від
Івано-Франківська через Львів і до Києва 22 січня 1990 року в честь Дня Злуки УНР
і ЗУНР 22 січня 1919 року, як символ соборності українських земель. Багато тисяч
людей, сотні виступів, маніфестацій – такого Україна ще не бачила з часів української революції 1917–1920 років. Узагалі варто відзначити роль західних областей у
процесах національного відродження України. Особливе значення і вплив мало відновлення діяльності українських церков, репресованих більшовицьким режимом, –
найперше, української греко-католицької церкви, а потім української православної
церкви Київського Патріархату.
Робота Верховної Ради УРСР – Верховної Ради України І скликання проходила
в гострих дискусіях і була наповнена ідеологічним протистоянням. Тодішня парламентська більшість – так звана група 239, на чолі з О. Морозом представляла комуністичну номенклатуру, опозиція – Народна Рада – демократичний блок. У них
була явна арифметична більшість, зате в нашу підтримку під стінами Верховної Ради
стояли десятки тисяч людей. Ці люди за велінням сумління приїжджали до Києва,
часто з ризиком для власної кар’єри і з перешкодами, які чинила діюча влада. Але
влада їх уже не могла ігнорувати.
Тому ще до проголошення Незалежності України 24 серпня 1991 року була прийнята
низка законів та постанов щодо демократизації суспільства і правосуб’єктності УРСР.
Основні з цих документів – Декларація про державний суверенітет України, Закони про
службу в армії на території України, про економічну самостійність та багато інших.
І все-таки кульмінаційним моментом процесу становлення української державності і її проголошення стало утворення ГКЧП – узурпація влади в СРСР і реальна
загроза репресій.
Пам’ятаю, тоді, 19 серпня 1991 року, ми, народні депутати від Івано-Франківщини
(я був уповноважений депутатської групи від області), домовилися, що основна частина з нас має бути в Києві, інші залишаються у Франківську і проводять роботу,
виходячи з того, що єдиним легітимним органом в Україні є Верховна Рада. Окремі
політичні сили, як Демократична партія України (ДемПУ), заявою голови Юрія
Бадзя назвали створення ГКЧП державним переворотом. У Верховній Раді постійно
перебували депутати від Народної Ради, хоча більшість з них були ще у відпустках.
За пропозицією радикального крила (В. Чорновіл та інші) ми прийняли одностайне
рішення домагатися негайного засідання Президії Верховної Ради і розглянути одне
питання: про термінове скликання позачергової сесії Верховної Ради.
Тодішній голова Л. Кравчук певний час вичікував – була неясна ситуація в Москві.
Київ був ніби в заціпенінні, відчувалося наближення дуже серйозних подій, які могли
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принести або репресії, або свободу. Пізніше стало відомо про списки тих, які підлягали репресіям, за багатьма з нас слідкували працівники органів.
У той час з особливою силою на засіданнях Народної Ради стояло питання про
державний статус України. Тут не було повної одностайності, серед нас були і такі
депутати, які ставили на перше місце не державну незалежність, а демократію і
права людини, і заборону компартії. Все ж абсолютною більшістю Народна Рада
вийшла з пропозицією і вимогою негайної повної незалежності України. Готувалися
відповідні проекти, їх було багато. До одного з них (головний автор Л. Лук’яненко)
був причетний і я, як уповноважений депутатської групи від Івано-Франківщини.
Остаточна редакція Акта проголошення Незалежності була здійснена на основі проектів Л. Лук’яненка і Д. Павличка.
Однак після рішення Президії про скликання позачергової сесії Верховної Ради
питання про державний статус України розглядалося і в парламентській комуністичній більшості. В Народній Раді обговорювалися пропозиції щодо відновлення
державної незалежності в Україні, але ці пропозиції були рішуче відкинуті комуністичною більшістю. Різниця між нашою пропозицією «відновлення незалежності» і
їхньою – «проголошення незалежності» – принципове. «Відновлення» означало би,
що Україна є спадкоємницею УНР – ЗУНР, на що не хотіли погодитися комуністи.
Балтійські країни – Латвія, Литва та Естонія, а також Грузія, Азербайджан, Вірменія
та інші колишні республіки СРСР проголосили відновлення незалежності і таким
чином забезпечили вірність своїй історичній національній традиції. Ми цього не зробили, і на моє переконання, ще тоді таким чином заклали основи майбутніх проблем
України – несприйняття правдивої української історії, національно-визвольних рухів, української національної ідеї. Були в той час і спроби комуністів поторгуватися: мовляв, ми підтримаємо незалежність, а ви не забороняйте комуністичну партію.
Але процес ішов своїм ходом.
З тих часів я виніс переконання, що тодішня комуністична більшість у Верховній
Раді, голосуючи за Акт проголошення державної незалежності України, не уявляла
собі майбутнього України, як держави, справді незалежної, побудованої на національній ідеї, подібно до практично всіх держав світу. Думаю, що для них проголошення
незалежності мало більше декларативний характер (УРСР на папері також була суверенною державою). По-друге, тодішня номенклатура не уявляла собі України без
«старшого брата», вказівки і розпорядження якого вона звикла виконувати беззастережно. В позитиві для української незалежності зіграв і факт приходу до влади в
Росії Б. Єльцина, який асоціювався з антикомунізмом. Для комуністичної більшості
легше було підтримати незалежність (при цьому отримати ще більше влади), ніж віддати себе на розправу Б. Єльцину, в рішучості якого сумніву не було. Зіграло свою
позитивну роль і незадоволення комуністами керівництвом М. Горбачова.
Тому сам процес і мотиви проголошення України засвідчили, що тодішня компартійна еліта далеко не в першу чергу керувалася національними інтересами України, її
перспективою. Особисті інтереси, влада, а потім бізнес за допомогою влади – тільки
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цим можна пояснити приватизацію-прихватизацію, яка перетворилася у справжнє
пограбування народу. Звідти ідуть джерела формування сьогоднішньої кланової олігархічної системи правління, безпрецедентна торгівля національними інтересами на
шкоду народу. Однак це сталося пізніше.
А тоді, 24 серпня 1991 року, була ейфорія. Здавалося, що ми справді здобули незалежність після багатьох століть української бездержавності. Тільки тепер ми бачимо,
що не здобули, а лише проголосили. Не зважаючи на історично важливі здобутки
української державності: міжнародне визнання, Конституцію та всі інші формальні
ознаки державності, Україна, на мою думку, на сьогодні не функціонує, як повністю
незалежна держава ні в плані національної безпеки, ні в плані економічному, ні в
плані інформаційному, ні в плані політичному.
Але все це ми бачимо тепер, тоді на порядку денному стояло питання про проведення Всеукраїнського референдуму. З цією пропозицією виступила Народна Рада
за ініціативи її голови І. Юхновського. Пригадую дебати на засіданні Народної Ради.
Аргументація І. Юхновського була серйозна – після всенародного підтвердження незалежності України ніхто і ніколи не може мати сумніву в державності нашого народу, у легітимності незалежної української держави. Були і опоненти, які говорили,
що на референдумі може не бути більшості – і тоді втратимо все. Перемогла точка
зору акад. Юхновського.
Задля реалізації ідеї була створена Тимчасова комісія Верховної Ради з питань
проведення Всеукраїнського референдуму, яку очолив тодішній перший заступник
Верховної Ради Іван Плющ, а його першим заступником було призначено мене.
Основним завданням комісії було інформаційне забезпечення референдуму, доведення до широкої громадськості історичної правди, обґрунтування необхідності
і важливості власної державності, інформування про ресурси і можливості України
як самостійної світової потуги і повноцінного суб’єкта міжнародного права. Йшлося
й про економічне, політичне, соціальне забезпечення незалежної держави. Основна
думка – лише власна державність може забезпечити майбутнє нації. Було підготовлено широкий матеріал, який переконливо доказував, що ресурсна і економічна база
України є значною, а історичний процес розвитку суспільства вимагає повної незалежності. І що лише в цьому випадку можна розраховувати на прогрес і європейський рівень життя. Це було потрібно, бо події відбувалися в умовах функціонування
комуністичного режиму з його пропагандою, яка не допускала і думки про незалежність. А ще чинився шалений тиск Москви…
При цьому використовувалися абсолютно абсурдні твердження, що Україна неспроможна існувати як окремий політичний та економічний суб’єкт. І що це означає
розрив зв’язків з Росією, «рєзать по живому», кінець «тєсной дружби между братскімі народамі» і тому подібне.
Після створення Тимчасової комісії за дорученням Івана Степановича було скликано засідання, в якому взяли участь керівники міністерств і відомств, науковці, лідери основних громадських організацій. Головував на ньому Іван Плющ. Він висту199
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пив і націлив присутніх, які фактично представляли керівництво України, на активну
участь у референдумі і необхідності досягнення позитивного результату. Я говорив
про необхідність ознайомлення громадськості з матеріалами, які ми підготували, про
обов’язок кожного керівника сприяти вільному і усвідомленому волевиявленню виборців. Домовились і про технологію нашої роботи, яка передбачала залучення до
процесу всіх державних структур та їх контроль за цією роботою. Власне, контроль
був покладений на мене, оскільки І. Плющ виконував обов’язки Голови Верховної
Ради (Л. Кравчук кандидував у Президенти України) і був постійно зайнятий.
Пам’ятаю, тоді Іван Степанович сказав мені: «Ти маєш дуже великі повноваження,
сідай у цьому великому кабінеті (який мені надали у Верховній Раді, і з багатьма
телефонами. – Авт.) і керуй. Знай, що ти відповідаєш за все. Звертайся до всіх – міністрів, керівників усіх рівнів, вимагай роботи. Словом дій!».
Кілька тижнів я мав справді значні повноваження. Мені доповідали міністри, а
деякі приходили особисто. Дуже акуратно, пригадую, доповідав про роботу в наукових установах з підготовки референдуму президент Академії наук Борис Євгенович
Патон. Тоді вперше я відчув, яка велика потуга у державної машини. На щастя, тоді
ця потуга працювала на українську незалежність, хоча тоді її розуміли і сприймали
по-різному.
Ми одразу вийшли на перший канал українського телебачення разом з Іваном
Драчем та ректором Київського політехнічного інституту Петром Таланчуком. Тоді
з часом ніхто не рахувався, працювали ми з ранку до пізньої ночі. Мені доповіли,
що в східних областях і на півдні наших представників не допускають в трудові колективи. І з’явилася ідея видавати посвідчення нашим агітаторам, як представникам
Тимчасової комісії Верховної Ради за підписом Івана Плюща. Я дав вказівку виготовити відповідні посвідчення, а щоб не турбувати його, я підписував їх за нього.
Посвідчень видали багато, особливо рухівцям, які їхали в Донбас, в Крим. І якось з
цього приводу мав конфлікт з Іваном Степановичем. Як тепер пригадую, лунає різкий телефонний дзвінок по урядовому телефону, дуже сердитим голосом він запитує: «Що ти, понімаєш, там виробляєш? Мені телефонує голова Донецької облради,
обурюється, що з посвідченнями представників комісії за моїм підписом агітують за
Чорновола, за кандидата у Президенти. Степане Васильовичу, ти мене сильно підставляєш…»
Це була правда, бо наші активісти агітували і за референдум, і за Чорновола. Але
ці посвідчення зіграли свою позитивну роль, люди більше дізналися і про можливості України, і про необхідність підтримати Акт проголошення незалежності України.
Нагородою для нас стало те, що понад 90 відсотків громадян України підтвердили Акт проголошення Незалежності, не було жодного регіону, включаючи і Крим, де
не було б більшості, що висловилися за незалежну Україну. Це була справді неабияка перемога української національної ідеї. Уже 2 грудня Польща і Канада офіційно
визнали Україну як незалежну державу. Це стало початком тріумфального виходу
України на світову арену.
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Як представник Івано-Франківщини (голова обласної ради в 1992–1998 роках),
хочу звернути увагу на роль нашого регіону у процесах державного відродження
України. Відновлення історичної пам’яті, відродження національної символіки
(синьо-жовтий прапор, герб, гімн) відбулося в 1990 році на сесіях рад, починаючи
з обласної, де символіка була встановлена в сесійних залах та перед адміністративними будинками задовго до проголошення незалежності. Принципово важливе значення для області, як і для України в цілому, мав вихід із підпілля Української грекокатолицької церкви. Панахида за невинно убієнними в Дем’яновому Лазі на околиці
Івано-Франківська, проведена УГКЦ весною 1989 року, зібрала близько півмільйона
людей – Франківщина не пам’ятає такого велелюддя за всю свою історію.
Тоді ж на початку 90-х років по всій області, в кожному селі встановлювалися і
освячувалися символічні могили в пам’ять борців за волю України. На підтримку депутатів Верховної Ради від національно-демократичного блоку до Києва їхали багато
тисяч моїх земляків, сотні груп патріотів Прикарпаття виїжджали в східні, південні
регіони України для участі в передвиборних компаніях Верховної Ради та Президента
України. Таких акцій було багато. Поширення ідей незалежності та національного
відродження наші активісти вважали своїм моральним обов’язком. Слухи, які поширювалися на Сході та у Верховній Раді про оплату таких поїздок, були чистими
вигадками.
Не випадково прапор, уперше за радянський період встановлений перед будинком міської ради Києва в липні 1990 року, був виготовлений в Івано-Франківську, а
участь у засіданні Президії Київради, яка прийняла це рішення, взяли тодішній голова Івано-Франківської облради М. Яковина та я – уповноважений депутатської групи
від Івано-Франківщини та представник Народної Ради.
Багато рішень, прийнятих Івано-Франківською обласною радою, пізніше було
продубльовано законами у Верховній Раді (Закон про державний прапор та інші).
В цьому зв’язку хочу згадати поіменно народних депутатів України від ІваноФранківської області (11 депутатів із 12 входили в Народну Раду та представляли
національно-демократичні сили). Це – Дмитро Захарук, Левко Лук’яненко, Михайло
Голубець, Степан Волковецький, Богдан Ребрик, Зіновій Дума, Степан Пушик, Маркіян
Чучук, Любомир Пиріг, Петро Осадчук, Володимир Шлемко та Євген Новицький (колишній другий секретар обкому КПРС). Усі ми активно працювали у Верховній Раді,
щотижня зустрічалися з виборцями. Це був час, коли депутати, як і виборці, жили одним життям: політика, Україна, можливість мати свою державу були на першому місці.
Про особисту вигоду не думалося. Я був одним із тих депутатів (правда, небагатьох),
які не взяли житло в Києві ні в першому, ні в другому скликанні.
Однак для більшості депутатів, які представляли комуністичну номенклатуру і
були необтяжені «зайвою» мораллю, важливо було зберегти владу і підсилити її неправедною приватизацією. Власне кажучи, владу колишні комуністи і не віддавали
ніколи, ще тоді почався процес пограбування народу і створення кланово-олігархічної
політичної системи.
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Тому з того періоду встановлення української державності можна зробити висновок, що лише свідомість громадян, розуміння більшістю з них національних інтере
сів, відтак їхня організованість можуть бути надійною основою формування всіх
гілок влади замість діючого корупційного антинародного режиму. Звідси випливає
завдання громадських організацій (таких, як найдавніша з них – «Просвіта»), політичних партій, державних структур щодо формування такої свідомості. Влада з нами
робить те, що ми їй дозволяємо.
Гасла «Влада – для народу», «Конституція – для всіх», «Ні – корупції», «Бізнес
відділений від держави», «“Рускій мір” – для Росії, українська ідея – для України»
повинні бути впроваджені в життя.
Коли це зрозуміє більшість українського народу чи найактивніша його частина і
відчує себе учасником і відповідальним за долю України, як це в значній мірі мало
місце на початку 90-х років, ми перейдемо до нового етапу нашого державотворення
і зможемо стверджувати, що ми не тільки проголосили, але і здобули нашу незалежність.
Так і буде.

8 червня 2011 року.
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Олесь ШЕВЧЕНКО,

народний депутат України І скликання ВР

Україна БУЛА, Є І БУДЕ
ТРИ МІФИ МОСКОВСЬКИХ ФАЛЬСИФІКАТОРІВ
Міф перший
про те, що нібито у тексті Декларації про державний суверенітет України
містилося зобов’язання укласти новий Союзний договір з Москвою
Постановка питання про новий союзний договір була на час початку роботи Верховної Ради дванадцятого скликання (останнього за радянським рахунком і
першого від часу незалежності) вже не новою. В Україні перша політична опозиція – Українська Гельсінська Спілка на чолі з колишніми політв’язнями В’ячеславом
Чорноволом, Левком Лук’яненком, Михайлом Горинем, Богданом Горинем, Олесем
Шевченком та іншими правозахисниками – від липня 1988 року пропагувала власну
програму реформування політичної системи, що передбачала докорінний перегляд
Союзного договору 1922 року, який, до речі, був фікцією від самого початку.
Парламентські ухвали про державний суверенітет Естонії (листопад 1988 року),
Литви (квітень 1989 року), Латвії (листопад 1989 року) та Грузії (9 березня, з допов
ненням 20 червня, 1990 року) також були спрямовані на радикальні зміни договірних
принципів, які б відкривали дорогу до відновлення їхньої державної незалежності.
Натомість прийнята 12 червня 1990 року Декларація про державний суверенітет Російської РФСР проголосила мету створення правової держави у вигляді оновленого Союзу РСР, де Росія мала б об’єднатися з іншими республіками «на основі
Договору». Тобто очевидно, що в питанні майбутнього російської імперії між двома центрами, що сформувалися у Москві, – Горбачова і Єльцина – розходжень не
було. Саме з того ж дня, 12 червня 1990 року, Рада Федерації СРСР під головуванням
М. Горбачова розпочала розробку нового Союзного договору і створила для цього
робочу групу у складі повноважних представників усіх республік.
У Декларації про державний суверенітет України, ухваленій Верховною Радою
Української РСР 16 липня 1990 року, поняття «союзного договору» також присутнє, але сприймати контекст його вживання як висловлений намір укладати новий
Союзний договір у вигляді оновленого СРСР зі здоровим глуздом неможливо:
«Відносини Української РСР з іншими радянськими республіками будуються на
основі договорів, укладених на принципах рівноправності, взаємоповаги і невтручання у внутрішні справи.
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Декларація є основою для нової Конституції, законів України і визначає позиції
Республіки при укладанні міжнародних угод. Принципи Декларації про суверенітет України використовуються для укладання союзного договору» (підкреслення
наше – О. Ш.).
Співавторам цього доленосного для України документа не має причин виправдовуватися щодо двох часто згадуваних у наш час положень Декларації – про позаблоковість і про союзний договір: намір не брати участь у військових блоках негласно
означав у тому числі й намір не брати участь у військовому блоці, який становив
собою Радянський Союз – засновник і спадкоємець Варшавського Блоку, а «союзний
договір» (не випадково вжито у Декларації з малої літери як загальне поняття) міг
теоретично бути зі шведами, турками, поляками, Европейським Союзом, але не міг
бути навіть теоретично – на принципах нашої Декларації – з федеративною московською державою в якості її складової.
До речі буде нагадати, що Верховна Рада того ж відомого дня 16 липня 1990 року
прийняла Постанову «Про День проголошення незалежності України»:
«Зважаючи на волю українського народу та його одвічне прагнення до незалежності,
підтверджуючи історичну вагомість прийняття Декларації про державний суверенітет України 16 липня 1990 року,
Верховна
Рада
Української
Радянської
Соціалістичної
Республіки
п о с т а н о в л я є:
Вважати день 16 липня Днем проголошення незалежності України і щорічно відзначати його як державне загальнонародне свято України».
Дана постанова, так само, як і Декларація про державний суверенітет України,
була підтримана конституційною більшістю Верховної Ради. І було б безперечним
абсурдом сподіватися на використання Документа проголошення незалежності в
якості інструменту поховання незалежності.
Міф другий
про те, що на всесоюзному референдумі 17 березня 1991 рокуукраїнці нібито
підтримали ідею збереження СРСР як оновленої федеративної держави
Після проголошення республіками Радянського Союзу парламентських ухвал
про державний суверенітет Кремль був поставлений перед необхідністю реорганізації СРСР. Проблема ж Москви полягала в тому, щоб будь-яка реорганізація не завдала
шкоди імперській цілісності.
На цій засаді ґрунтувався проект Союзного договору, запропонований
М. Горбачовим, який 3 грудня 1990 року був підтриманий Верховним Совєтом СРСР,
а 24 грудня 1990 р. – IV З’їздом народних депутатів СРСР. Народні депутати СРСР
більшістю в поіменному голосуванні постановили вважати необхідним збереження
Союзу РСР як оновленої федерації рівноправних суверенних республік.
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На виконання рішення четвертого З’їзду народних депутатів СРСР 16 січня
1991 року Верховний Совєт СРСР прийняв постанову про проведення 17 березня
1991 року на всій території СРСР всесоюзного референдуму з включенням до бюлетеню для таємного голосування такого запитання:
«Чи вважаєте Ви необхідним збереження Союзу Радянських Соціалістичних
Республік як оновленої федерації рівноправних суверенних республік, у якій будуть
повною мірою гарантуватися права і свободи людини будь-якої національності?».
Імперський центр припускав, що результати цього референдуму не в кожній з
радянських республік дадуть бажаний результат. А тому в наступному пункті даної
постанови містилася директива:
«Визначити результати голосування по Союзу РСР в цілому (підкреслення наше –
О. Ш.) з урахуванням підсумків голосування у кожній республіці зокрема».
Тобто заздалегідь було визначено, що негативна відповідь тієї чи іншої республіки на питання щодо збереження СРСР буде знехтувана шляхом арифметичного
підрахунку «по Союзу РСР в цілому».
Крім того, політичним шахрайством, звичним для російського керівництва, було й
саме формулювання запитання референдуму. Адже сказати у відповідь «ні» означало б
не тільки те, що учасник референдуму не підтримує ідею збереження СРСР, а й те, що
голосуючий виступає: а) проти оновлення радянської федерації; б) проти рівноправності республік; в) проти суверенності республік; г) проти гарантування прав і свобод
людини; ґ) проти рівноправності громадян різних національстей. Отже, фактично замість одного запитання про ставлення до збереження СРСР пропонувалося одночасно
відповісти на п’ять запитань, чотири з яких ні в кого не викликали заперечень.
Парламенти й уряди радянських республік не діяли як ізольовані від суспільства інститути – вони відображали суспільно-політичну ситуацію у кожній із них. В
Україні після 16 липня 1990 року панувало всенародне патріотичне піднесення і наростаюче на тлі поглиблення економічної кризи критичне ставлення до імперського
центру. Нав’язування суспільству через комуністичні засоби масової інформації теми
підписання нового Союзного договору викликало роздратування в зубожілого народу й активний опір національно свідомої його частини. Верховна Рада працювала в
режимі постійного оточення вуличними пікетувальниками. Пряма радіотрансляція її
пленарних засідань стала найкращим антирадянським агітатором і пропагандистом.
Надихала також велична картина падіння комунізму в країнах Европи.
Кульмінацією розвитку подій після прийняття Декларації про державний суверенітет стало всеукраїнське студентське голодування у жовтні 1990 року, що ввійшло в історію під романтичною назвою «Революція на граніті» (автор цих рядків
брав участь у студентському захопленні червоного корпусу Київського державного
університету імені Т. Шевченка 15 жовтня 1990 р.; саме за моїм розпорядженням
студенти пропустили до будівлі університету його ректора, члена ЦК КПУ, академіка
В. Скопенка – переможеного мною конкурента на загальноуніверситетській конференції з висування кандидата в депутати Верховної Ради від КДУ).
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16 жовтня Верховна Рада створила Погоджувальну комісію з розгляду вимог голодуючих студентів, поданих до Президії Верховної Ради 2 жовтня 1990 року, у складі:
– від депутатської більшості – перший секретар ЦК КПУ С. Гуренко, М. Залудяк,
О. Коцюба, лідер комуністичної депутатської більшості «група-239» О. Мороз,
О. Сухий;
– від Народної ради – голова Народної ради І. Юхновський, С. Головатий,
М. Горинь, В. Філенко, О. Шевченко;
– від Президії Верховної Ради УРСР – І. Плющ.
На перше засідання Погоджувальної комісії були також запрошені студентські
представники – О. Барков, С. Бащук, О. Доній, М. Іващишин, М. Канафоцький.
На другому засіданні, що розпочалося ввечері 16 жовтня, а закінчилося вночі 17 жовтня, депутати – члени Погоджувальної комісії обговорювали проект
Постанови Верховної Ради для винесення на сесійний розгляд. Дискусія точилася
вперто, п’ятірка депутатів від комуністичної більшості намагалися пом’якшити рішення чи хоча б формулювання, але представники Народної ради, обстоюючи вимоги студентів, не робили жодної поступки. Стотисячна підтримка на вулиці додавала нам твердості і стала гарантією відступу першого секретаря ЦК КПУ Гуренка
на наших очах. Лідеру комуністів протистояли, у складі п’ятірки від демократичної
меншості, двоє колишніх в’язнів комуністично-кагебістського режиму – Михайло
Горинь і я, обрані до Верховної Ради як лідери першої антикомуністичної опозиції – Української Гельсінської Спілки. Речник московської політики в Україні уночі
долучив свій підпис під нашим проектом Постанови, який через лічені години був
прийнятий Верховною Радою: «за» – 314! Ось що було ухвалено:
«1. Стосовно проведення нових виборів:
Упродовж другої сесії Верховної Ради УРСР прийняти Закон про референдум в
Українській РСР, Закон про громадські об’єднання та організації в Українській РСР,
Закон про статус народного депутата Української РСР, передбачені порядком денним,
та Закон про вибори в Українській РСР на багатопартійній основі.
В 1991 році провести в Українській РСР народне голосування (референдум) з
питання довіри Верховній Раді Української РСР дванадцятого скликання і за його
результатами вирішити питання про проведення нових виборів до кінця року.
2. Стосовно військової служби громадян України:
Забезпечити проходження строкової військової служби громадянами України
поза межами республіки тільки за добровільною згодою громадянина.
З цією метою по 31 грудня 1990 року прийняти Закон про проходження строкової
військової служби громадянами України на території республіки, Закон про альтернативну військову службу, а також утворити необхідні державні органи.
3. Стосовно націоналізації майна КПРС та ВЛКСМ на території України:
Відповідно до постанови Верховної Ради УРСР від 15 жовтня 1990 року розглянути на сесійному засіданні висновки Державного арбітражу УРСР, Міністерства
юстиції УРСР і Державного комітету УРСР по економіці у питанні щодо націоналі206
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зації майна КПРС та ВЛКСМ на території України і до 1 грудня 1990 року утворити
тимчасову комісію Верховної Ради УРСР з цього питання.
4. Стосовно Союзного договору:
Згідно зі Зверненням Президії Верховної Ради УРСР, схваленим Верховною
Радою УРСР 15 жовтня 1990 року, спрямувати всі зусилля Верховної Ради УРСР на
стабілізацію політичної і економічної ситуації в республіці, на побудову правової суверенної Української держави, прийняття нової Конституції республіки, і поки цього
не досягнуто, укладення Союзного договору вважати передчасним.
5. Стосовно відставки Голови Ради Міністрів УРСР:
Прийняти до відома повідомлення Голови Верховної Ради УРСР Кравчука Л. М.
від 17 жовтня 1990 року стосовно відставки Голови Ради Міністрів УРСР Масола В. А.
і вирішити це питання у порядку, передбаченому статтею 97 п. 9, статтею 108 п. 4
Конституції УРСР.
6. З метою створення правової основи для виконання цієї постанови
до 30 листопада 1990 року привести діючу Конституцію УРСР у відповідність з
положеннями Декларації про державний суверенітет України».
Отже, рішення «стосовно Союзного договору», прийняте конституційною більшістю 17 жовтня 1990 року, ставило надмогильний хрест на маніакальному кремлівському домаганні. Ці слова грали, як сурми: до «побудови правової суверенної
Української держави, прийняття нової Конституції республіки… укладення Союзного
договору вважати передчасним» (!).
У відповідь на нав’язаний референдум Верховна Рада України обачно вирішила не демонструвати протистояння з Москвою, не торпедувати його проведення, як
це зробили Литва, Естонія, Латвія, Грузія, Молдова та Вірменія, які вже оголосили
твердий курс на державну незалежність, а провести водночас свій, суто український
(постанова підтримана 288 депутатами). Не погоджувалася з проведенням референдуму Народна Рада. А Львівська, Тернопільська й Івано-Франківська обласні ради
запропонували своїм учасникам референдуму ще одне, третє, запитання: «Чи хочете
ви, щоб Україна стала незалежною державою, яка самостійно вирішує всі питання
внутрішньої та зовнішньої політики, забезпечує рівні права громадянам незалежно
від національної та релігійної приналежності?».
Запитання для «опитування населення Української РСР», схвалене Верховною
Радою 27 лютого 1991 року, було сформульоване так: «Чи згодні Ви з тим, що Україна
має бути в складі Союзу Радянських суверенних держав на засадах Декларації про
державний суверенітет України?».
Фактично це було опитування на підтримку Декларації про державний суверенітет України, прийняття якої вже стало офіційним святом – Днем проголошення
державної незалежності України.
Теоретично припускалося, що Україна може в майбутньому вести переговори про
створення конфедерації незалежних держав, але, по-перше, такі переговори можливі лише після «побудови правової суверенної Української держави, прийняття нової
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Конституції» – мова про роки, а не місяці, – а, по-друге, Москва вважала ідею конфедерації для себе неприйнятною. У листопаді 1991 року кремлівське керівництво мало
вже ще один, четвертий, варіант Союзного договору – тепер на засадах конфедерації,
але знову (слава Богу!) пропозиція Москви виявилася невчасною: розпад імперії став
уже історичним фактом і незабаром, 8 грудня, Б. Єльцин, Л. Кравчук і С. Шушкевич
констатували цей факт своїми підписами в Біловезькій Пущі.
І перший офіційний варіант Союзного договору, опублікований 21 листопада
1990 року, і другий, опублікований 12 березня – за п’ять днів до референдуму, і третій, опублікований 15 серпня 1991 року – на початку кремлівської агонії, – ґрунтувалися на ідеї збереження єдиної федеративної держави. Наведу, як переконливу ілюстрацію, лише кілька положень із третього варіанту Союзного договору:
«Союз Радянських Суверенних Республік виступає в міжнародних відносинах як суверенна держава, суб’єкт міжнародного права – правонаступник Союзу
Радянських Соціалістичних Республік.
Громадянин держави, яка входить у Союз, є одночасно громадянином Союзу.
Відносини між державами, що утворюють Союз, регулюються цим Договором,
Конституцією СРСР, такими, що не суперечать їм, договорами й угодами.
Учасники Договору наділяють Союз РСР такими повноваженнями:
– Захист суверенітету і територіальної цілісності Союзу та його суб’єктів; оголошення війни і укладення миру; забезпечення оборони і керівництво Збройними
силами, прикордонними, спеціальними (урядового зв’язку, інженерно-технічними та
іншими), внутрішніми, залізничними військами Союзу; організація розробки та виробництва озброєнь та військової техніки;
– Забезпечення державної безпеки Союзу, встановлення режиму та охорона
державного кордону, економічної зони, морського і повітряного простору Союзу, керівництво і координація діяльності органів безпеки республік;
– Затвердження й виконання союзного бюджету, здійснення грошової емісії;
зберігання золотого запасу, Алмазного і Валютного фондів Союзу; керівництво космічними дослідженнями; управління повітряним рухом, загальносоюзними системами зв’язку та інформації, геодезії і картографії, метрології, стандартизації, метеорології; управління атомною енергетикою;
– Прийняття Конституції Союзу, внесення в неї змін і доповнень…»
Наведене коментарів не потребує. Але перечитувати такі сторінки нашої історії
новим поколінням політиків обов’язково потрібно. Тому що смертельна небезпека,
що нависла була над нами, – це не ГКЧП, а цей новий цинічний «братній» договір з
Москвою.
Слава Богу, українці уважно поставилися до березневого референдуму 1991 року:
переконлива більшість його учасників – 80,2 % – підтримали засади Декларації про
державний суверенітет України, на десять відсотків менше проголосували за горбачовську пропозицію (70,5 %) і 88 % у західних областях України висловилися за повну
державну незалежність. Вельми характерним і, можна сказати, символічним показни208
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ком ставлення українців до ідеї збереження єдності з Москвою став результат підтримки горбачовського запитання в українській столиці місті Києві – лише 44,6 %!
Слід відзначити, що результат опитування населення України 17 березня 1991 року
був би ще вагоміший, якби не те, що низка патріотичних партій і громадських об’єднань
вели активну кампанію за повний бойкот референдуму. Адже зрозуміло, що за бойкоту
втрачалися голоси не тих, хто підтримував збереження СРСР, і це створювало серйоз
ний політичний ризик. На мій превеликий жаль, рішення про бойкот референдуму
ухвалила і Українська Республіканська партія, правонаступник УГС, зареєстрована
Президією Верховної Ради УРСР 5 листопада 1990 року за моїм невтомним нагадуванням. Не зважаючи на свою належність до керівного складу УРП, я не визнав рішення
партії й агітував за підтримку на референдумі Декларації про державний суверенітет
України, аби не дати горбачовському запитанню набрати більшість голосів. Це дало
підстави декому з моїх однопартійців, зокрема Р. Ковалю, порушити питання про виключення мене з УРП. Цього не сталося, але коливань у моїх переконаннях не могло
бути – національний інтерес мав бути вищим від партійних принципів.
Отже, березневе опитування населення стало ще одним зобов’язуючим чинником
для Верховної Ради: з офіційно з’ясованою думкою народу вищий представницький
орган зобов’язаний рахуватися.
До речі, згідно з діючим на той час Законом СРСР «Про всенародне голосування
(референдум СРСР)», результати референдуму СРСР не мали імперативної юридичної сили, тобто так само носили характер всенародного опитування. Проте московські фальсифікатори не пожаліли зусиль для підрахунку «по Союзу РСР в цілому».
У загальносоюзний результат референдуму, позичивши в сірка очі, вони внесли і
програне ними голосування в Українській РСР, і результат голосування в Казахській
РСР, де референдум відбувся зовсім з іншого питання – «Чи вважаєте Ви необхідним
збереження Союзу РСР як Союзу рівноправних суверенних держав?» (тобто перетворення СРСР на конфедерацію), і результати голосування на утворених міліцією,
армією та КГБ нечисленних виборчих дільницях у Молдові, Естонії, Литві, Латвії,
Вірменії, які офіційно референдуму не проводили, і результати голосування в Абхазії
та Південній Осетії – Грузія також офіційно референдуму не проводила.
І ось на підставі такого «підрахунку» 21 березня 1991 року Верховний Совєт
СРСР прийняв постанову: «Державним органам Союзу РСР і республік керуватися у своїй практичній діяльності рішенням народу, прийнятим шляхом референдуму
на підтримку оновленого Союзу Радянських Соціалістичних Республік, виходячи з
того, що це рішення є остаточним і має обов’язкову силу на всій території СРСР».
Дрібнополітичне шахрайство і великодержавницьке нахабство цього документа
очевидне: він ґрунтується на тому,
– що народ є один – совєцький,
– що тих, хто проти, можна просто не помічати,
– що всупереч діючому в СРСР закону про референдум його результат можна, за
бажанням депутатів Верховного Совєта, оголосити таким, що «є остаточним і має
обов’язкову силу»,
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– і що ця «обов’язкова сила» поширюється на всю територію СРСР (!).
Звертає на себе увагу й термінологічний волюнтаризм авторів постанови: вони не
стали вже гратися з поняттям «суверенних республік», вживши звичне – «соціалістичних» («лєс рубят – щєпкі лєтят»).
Слава Богу, історія поставила на місце зарозумілу імперську шпану.
Міф третій
про те, що нібито українці отримали незалежність
тільки завдяки перевороту в Кремлі 19 серпня 1991 року
Другий пункт згаданої вище постанови від 21 березня 1991 року містив директиву прискорити доопрацювання і підписання нового Союзного договору.
На початку серпня президент СРСР М. Горбачов у телевізійному зверненні оголосив, що Союзний договір «відкритий до підписання», що 20 серпня першими його
підпишуть РРФСР, Білорусія, Казахстан, Узбекистан і Таджикистан і що восени до
перших п’ятьох республік мають приєднатися ще чотири – Україна, Вірменія, Туркменістан і Киргизстан.
Імперський центр уперто прямував до юридичного узаконення єдиної федеративної держави. Але, як бачимо, України серед перших підписантів оновленого Союзу не
було. Україна мала три історичні документи, які унеможливлювали її входження до
складу іншої держави. Це – Декларація про державний суверенітет України, Постанова
Верховної Ради від 17 жовтня 1990 року щодо вимог учасників студентського голодування і результати Всеукраїнського опитування на референдумі 17 березня 1991 року.
Особливо важливо, що за рік, що минув після ухвалення Декларації про державний суверенітет, Україна зробила низку історичних кроків на шляху реалізації принципів Декларації.
30 липня, через два тижні після прийняття Декларації, прийнято постанову Верховної Ради «Про проходження строкової військової служби громадянами Української РСР…», якою передбачалося «переведення до 1 грудня 1990 року громадян
Української РСР, які проходять строкову військову службу, в Україну... і, починаючи
з осені 1990 року, здійснювати призов на строкову військову службу, як правило, до
військових частин, які дислокуються на території України».
Ще через три дні, 3 серпня, був прийнятий закон «Про економічну самостійність
Української РСР», яким «земля, її надра, повітряний простір, водні та інші природні
ресурси, що знаходяться в межах території Української РСР, природні ресурси її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, весь економічний,
науковий і технічний потенціал, розташований на території республіки», «усі розташовані на території України підприємства, установи і організації» оголошувалися
власністю народу України.
Кардинальних змін зазнала 24 жовтня 1990 року ще діюча Конституція Української РСР від 1978 року – з неї були вилучені положення про Збройні сили СРСР та
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підпорядкування Москві питань безпеки, утворена незалежна республіканська генеральна прокуратура, Рада Міністрів (згодом Кабінет Міністрів) дістала статус найвищого органу виконавчої влади, підпорядкованого виключно Верховній Раді Української РСР.
У лютому 1991-го Верховна Рада прийняла закон про передачу об’єктів вугільної
і металургійної промисловості у власність України, а у квітні зупинила дію указу
президента СРСР на території України, який суперечив раніше прийнятій Постанові
Верховної Ради України. У червні – липні Верховною Радою були прийняті постанови, згідно з якими головні податки для наповнення союзного бюджету – податок з обігу і податок на прибуток – зараховувалися виключно до бюджету Української РСР.
17 квітня 1991 року прийнято закон про реабілітацію жертв політичних репресій,
чим було дано законну оцінку комуністичному репресивному режиму радянського
періоду.
У другій половині червня до Верховної Ради надійшов із Москви із супровідним
листом М. Горбачова проект Договору про Союз Суверенних Держав, це був третій
варіант Союзного договору. На сесії Верховної Ради 27 червня 1991 року відзначалося, що проект суперечить Декларації про державний суверенітет України, а його
назва не відповідає федеративній спрямованості договору. Прийнятою постановою
доручалося:
• постійним комісіям Верховної Ради вивчити до 1 вересня відповідність надісланого проекту договору Декларації та закону України «Про економічну самостійність»;
• Кабінету Міністрів та Академії наук до 1 вересня підготувати економічні розрахунки та правові висновки щодо входження України до Союзу на умовах,
визначених проектом Договору;
• робочій групі Верховної Ради узагальнити зауваження і пропозиції до 15 вересня 1991 року.
У наслідках наміченої до 15 вересня роботи майже ні в кого з народних депутатів
України сумнівів не було. Парламент, не зважаючи на спротив частини комуністичної
більшості, працював на утвердження державного суверенітету.
5 липня 1991 року Верховною Радою було засновано пост президента Української РСР – через три з половиною місяці після заснування поста президента СРСР –
та ухвалено закон про вибори президента. Президентові було надано право так само,
як Верховній Раді, «зупиняти дію рішень органів виконавчої влади Союзу РСР на
території Української РСР, якщо вони суперечать Конституції Української РСР».
Таким чином, на початок серпня 1991 року Україна створила правову основу для
функціонування суверенної держави, заснувала власну банківську систему, власний
державний бюджет і готувалася до запровадження власної грошової одиниці.
Для президента СРСР М. Горбачова відступати було нікуди, тобто стало зрозуміло, що відтягування підписання Союзного договору не дасть для Москви ніяких
позитивних результатів. 15 серпня центральні газети опублікували текст договору,
211

V. О Ч И М А УЧ АСН И КІВ

запропонованого до підписання, змінивши в ньому заголовок на «Договір про Союз
Суверенних Держав», але не відступаючи ні на крок від ідеї збереження «єдиної неділимої». Горбачов, зі скрипом у серці, оголосив дату підписання договору п’ятьма
республіками – 20 серпня, аби «процес пішов», щоб у вересні – жовтні натиснути на
інші республіки.
Однак інакше думали його кремлівські товариші. Вони розуміли, що хід історії
веде до зменшення території імперії, що Україна не підпише цього союзного договору не тільки 20 серпня, але й ні у вересні, ні у жовтні. Вони розуміли, що підписання
20 серпня стане актом капітуляції імперської Росії, а новий договір стане епітафією
на могилі СРСР. Тому що без України великоросійська імперія неможлива.
Часу до 20 серпня лишалося мало, і вони діяли поспіхом. 18 серпня голова Верхов
ного Совєта СРСР А. Лук’янов оприлюднив офіційну заяву, у якій підкреслив, що в
опублікованому «три дні тому» проекті договору назва не відповідає тій, яку на референдумі підтримала «абсолютна більшість громадян країни», у проекті також не зафіксована необхідність «єдиного економічного простору, єдиної банківської системи
і закріплення за Союзом власності, необхідної для його нормального функціонування як федеративної держави», «встановлення самостійних податкових надходжень у
союзний бюджет». «Без цього, – резюмував Лук’янов, – …Союзний Договір не зможе
повною мірою виражати волю радянського народу про збереження Союзу РСР».
Зрозуміло, що така заява голови Верховного Совєта повисала в повітрі, вимагаючи логічного висновку – після неї щось мало бути: адже президент запропонував
договір до підписання, а друга особа держави заявляє, що договір не годиться.
Цього ж дня, 18 серпня, кремлівська делегація вилітає в Крим до президентської
дачі на Форосі і вимагає, щоб президент погодився на запровадження надзвичайного
стану на всій території СРСР й відкладення на цій підставі підписання нового Союзного договору. Горбачов відхиляє вимогу.
Тоді у ніч на 19 серпня владу у Кремлі переймає на себе ГКЧП – Державний Комітет з Надзвичайного Стану. Це був акт приречених.
Таким чином, позиція парламенту України, що опиралася на всенародне прагнення українців до незалежності, стала головною причиною, яка змусила кремлівську
кліку вдатися до державного перевороту.
Замість епілогу.
За розповіддю першого віце-прем’єр-міністра К. Масика
газеті «Вечірній Київ» 26 серпня 1991 року
«У кабінеті Л. Кравчука уже був перший секретар ЦК КПУ С. Гуренко. Через три
хвилини з’явився Варенников з Чичеватовим – командуючим КВО, і Шариковим,
членом Військової ради, начальником управління КВО.
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В основному говорив Варенников, Кравчук і я, решта сиділи мовчки.
…Я попросив його пояснити, яким чином може ГКЧП підпорядкувати собі Кабінет Міністрів України, якщо немає відповідного закону, затвердженого Верховною
Радою УРСР. Варенников мені різко відповів: “Мы вас научим подчиняться и все это
делать! Войска приведены в полную боевую готовность!”
Кравчук: “Зберемо президію, Верховну Раду і тоді вирішуватимемо…”
Варенников: “От вас лично много что зависит. Если товарищ Кравчук будет вести
прежний курс, то мы этого не позволим”.
Кравчук: “Не треба погроз у цьому кабінеті. Тут присутні керівник уряду респуб
ліки і голова Верховної Ради. Кому ви погрожуєте?”
Варенников: “Войска приведены в полную боевую готовность, и мы примем
меры вплоть до пролития крови”.
Варенников: “Митинговая демократия имеет плохие последствия. Сделайте с
этого правильные выводы. Союзный договор – это приговор самому существованию
Союза!”».
К. Масик кореспондентам «Вечірнього Києва»: «Ось, по-моєму, вся квінтесенція
перевороту».

8 квітня 2011 року.
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Микола ГОЛУШКО,

Голова КДБ Української РСР (1987–1991 рр.)

КГБ ПОРОДИЛ ГКЧП*
КГБ берёт инициативу в подготовке ГКЧП
Когда я стал знакомиться с документами, оценивать роль органов госбезопас
ности, их место и участие в подготовке введения в стране чрезвычайного положения,
то всё больше склонялся к выводу, что эту тему правильнее было бы обозначить так:
председатель КГБ СССР Крючков и образование ГКЧП.
Абсолютное большинство руководящих и оперативных работников центрального
аппарата Комитета, кроме приближённых к нему заместителей, Крючков не посвятил в
предпринятую им попытку вовлечения сил и средств КГБ в период действия ГКЧП.
В союзных республиках органы государственной безопасности вообще оставались в полном неведении: председатели КГБ республик до получения 19 августа
шифротелеграммы из Москвы не были поставлены в известность о надвигающихся
августовских событиях.
Крючков инициативу полностью взял на себя. Это в последующем отмечали многие члены ГКЧП. С руководящим составом республиканских органов государственной
безопасности не проводилось никаких совещаний или практических проработок воп
росов о предстоящих мероприятиях оперативно-боевого характера в случае введения
в стране чрезвычайного положения. КГБ республик не были поставлены надлежащие
задачи на такой чрезвычайный период, что предусматривалось соответствующими
приказами и требовало разработки конкретных планов в случаях осложнения внутренней обстановки или объявления военного положения в стране. В моём сейфе остались
нетронутыми секретные пакеты, содержащие документы, в которых заблаговременно
расписывались неотложные действия органов государственной безопасности в такой
«особый» период. В частности, в подобных пакетах обычно содержались заранее подготовленные материалы на интернирование или задержание лиц, представляющих
общественную опасность, как иностранных, так и советских граждан.
Я не могу понять и объяснить действия Крючкова, который в такой ответственный период не поставил в известность членов коллегии КГБ СССР о задачах органов
госбезопасности в связи с серьёзным изменением политической ситуации в стране.
Уривки з книги: Голушко Н. «В спецслужбах трёх государств». – М.: «Редакция “Историческая
газета”», 2009.
*
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В состав коллегии входили высокие профессионалы с богатым политическим,
жизненным и оперативным опытом, которые могли высказать своё принципиальное
мнение по поводу вовлечения сотрудников КГБ в политические разборки и, главное,
по намечаемому отстранению президента страны от исполнения своих конституцион
ных обязанностей.
Без предварительного обсуждения коллективным органом (коллегией) в последние годы в системе КГБ не принималось ни одно принципиальное решение, тем более, когда резко менялась общественно-политическая или оперативная обстановка.
В регламенте работы коллегии КГБ СССР действовало также положение о том, что
если имелось расхождение или несогласие нескольких членов коллегии с вынесенным
на обсуждение вопросом, то решение не принималось. Так, член коллегии Сторожев
делился со мной о его негативном отношении к поведению Крючкова во дни ГКЧП.
Более того, за неделю до ГКЧП, 14 августа 1991 года проводилось заседание коллегии КГБ СССР. В повестке дня – чисто служебный вопрос. Я выступал на этом
заседании, – это была тематика ведомственного характера – организация работы по
делам оперативных разработок.
Я вспоминаю, что в Москву одним рейсом самолета мы летели по своим служебным делам вместе с Марчуком, уже вице-премьером правительства. Хотя мы располагались в разных салонах, впоследствии раздавались голоса радикал-националистов о
том, что мы ездили в столицу «за инструкциями» накануне ГКЧП.
Может показаться ещё более странным, что в это время Крючков активно разрабатывал чрезвычайные меры, готовил заявления в связи с созданием ГКЧП, но об
этом не было даже намёка на коллегии.
Крючков опирался на узкий круг самых приближенных заместителей, впоследствии оправдывая себя тем, что выводил из-под удара органы КГБ, не хотел втягивать
в возможную ответственность за преступные последствия других руководителей.
Примитивной выглядит подобная аргументация Крючкова – в одиночку сделать революцию, самому выглядеть спасителем страны. Может, он знал, как Семичастный
участвовал в смещении Хрущёва, не втягивая органы госбезопасности, а только поменяв личную охрану.
Крючков просто побоялся вынести на коллегию вопрос об участии органов КГБ в
ГКЧП, полагая, что он не будет поддержан. Он часто подчеркивал, что коллегия КГБ
СССР для него была опорой, возможностью узнать мнение широкого круга ответственных лиц Комитета, полезной формой и способом принятия окончательных решений.
Начальник Ленинградского УКГБ Анатолий Алексеевич Курков подчеркивал
свою неосведомленность: «Как член Коллегии КГБ СССР, хотя и не имевший абсолютно никакого отношения к замыслам и участию её бывшего председателя и, возможно, других членов Коллегии в антигосударственном преступлении, я испытываю
чувство моральной ответственности за происшедшее».
В нарушение существующих в стране правовых канонов создание ГКЧП не обсуждалось даже с высшим законодательным органом страны; для народных депута215
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тов СССР сообщение в средствах массовой информации о ГКЧП свалилось на голову, как августовский снег.
«Мы допустили серьёзную ошибку, не раскрыв с самого начала народу глаза на
то, какая опасность надвигается на всю страну», – скажет Крючков. Люди тогда многого не знали и не понимали, они были целенаправленно сбиты демагогией о независимости, равенстве, рыночной экономике.
Но ещё до провозглашения ГКЧП произошло весьма необычное событие. 20 июня
1991 года государственный секретарь США Бейкер передал советскому министру
иностранных дел секретную информацию о подготовке смещения Горбачёва и
назвал исполнителей. Указывались будущие члены ГКЧП – Павлов, Крючков, Язов.
Посол США в Москве Мэтлок получил указание президента США Д. Буша-старшего
немедленно встретиться с Горбачёвым и передать, что в Москве готовится попытка
государственного переворота. Горбачёв не поверил, воспринял происходящее как политическую игру со стороны американцев, чтобы вызвать раскол и конфликт среди
высшего руководства нашей страны. (Или сделал вид, что не поверил!)
Каким путём намерения о готовящемся перевороте попали в распоряжение американской дипломатии и почему США с таким усердием высоких должностных лиц
решили спасать главу СССР – противостоящей ей мировой державы?
Для оправдания своих планов члены ГКЧП в качестве одного из аргументов выдвигали то, что Горбачёв знал о предпринимаемых шагах по введению чрезвычайного
положения как возможного из вариантов выхода Союза из кризисного положения.
«Поправится, вернётся к своей должности, когда участники ГКЧП сделают всю
черновую работу», – объявлял на ходу стране Янаев на пресс-конференции по центральному ТВ.
Председатель правительства Павлов отрицал неконституционность действий
ГКЧП: «все действия до малейших деталей соответствовали законам СССР».
Он также опровергал утверждения о незаконности временного исполнения Янаевым обязанностей президента СССР ссылкой на то, что эта должность введена немногим более года, поэтому не было прецедента. Горбачёв же, уезжая в Форос, в
присутствии провожавших его должностных лиц государства сказал на аэродроме,
что на «хозяйстве» остается Г. Янаев. Но Горбачёв не делегировал свою власть вицепрезиденту, а Янаев сам подписал указ о взятии им полноты власти в государстве.
Президент СССР назвал неожиданное для него образование ГКЧП «политической авантюрой», которая погубит страну. Дальнейший естественный ход событий
показал, что если бы Горбачёв был в сговоре с группировкой ГКЧП, то не было бы
никакой необходимости его изолировать, объявлять тяжело больным и т. д.
Члены ГКЧП полагали, что создание и программные документы ГКЧП будут одоб
рены Верховным Советом СССР, но, по заявлению Крючкова, «подвёл А. Лукьянов». Он тянул время назначения даты проведения внеочередной сессии, мотивируя
трудностями созыва на заседание находившихся в отпусках народных депутатов. Но
Верховный Совет СССР, в отношении которого питали надежду члены ГКЧП, в са216
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мом начале своей работы и сразу же поставил происшедшее в стране на свое место:
создание ГКЧП депутатским корпусом было квалифицировано как совершение государственного переворота. Уже тогда возникал закономерный вопрос, стоило ли
членам ГКЧП собираться на конспиративном объекте и проявлять поспешность с
провозглашением чрезвычайных мер «по спасению страны» в отсутствие президента
Горбачёва, главы парламента Лукьянова и совершать, таким образом, грубейшие нарушения действующего законодательства?
В истории такие исключительные случаи были. В своё время для спасения социалистического строя президент ПНР Войцех Ярузельский объявил без предварительной санкции сейма введение в стране военного положения.
Впоследствии законодательный орган – польский сейм – согласился в январе
1982 года с решением своего главы государства. Это не помешало организовать судебное преследование Ярузельского в наши дни за формальное нарушение юридических норм.
ГКЧП сумел достигнуть за трёхдневную деятельность только одного – сорвать
намеченное подписание несколькими республиками нового Союзного договора, что
стало катализатором последовавшего распада СССР.
Я остаюсь убеждённым сторонником того, что заключение в те дни даже «урезанного» Союзного договора давало возможность продолжать переговоры с остальными
союзными республиками, сохранить государство, выйти на более высокий уровень
соглашений об экономической интеграции, расширении суверенитета союзных рес
публик и установления подлинного федерализма. В 1922 году переговорные процессы об объединении народов в единый Союз ССР, проходившие в более драматические времена гражданской войны, интервенции и разрухи, носили не менее сложный
характер, но и в тех исключительных условиях согласие республик об образовании
СССР состоялось.
Союзный договор 1922 года был подписан сначала шестью республиками: Россией, Украиной, Белоруссией и входившими в состав Закавказской Федерации Азербайджаном, Арменией и Грузией, а затем к нему присоединились остальные союзные республики, составившие Союз ССР.
В Союзном договоре 1922 года и в конституциях союзных республик предусматривалось сохранение за каждой из республик, вошедших в Союз, права свободного
выхода из состава Союза ССР. Практический порядок выхода из СССР был дополнительно урегулирован Законом СССР от 3 апреля 1990 года. В нём предусматривалось,
что все вопросы о выходе из СССР республики должны решать путём всенародного референдума. Если проголосовало не менее двух третей взрослого населения, то
дальше вопрос должен был рассматриваться Верховным Советом СССР и съездом
народных депутатов СССР, а потом в самих республиках. После этого устанавливался период, не более пяти лет, для прояснения всех проблем экономического, финансового, территориального характера, которые могут возникнуть в связи с выходом
республики, а также для решения претензий, которые могли предъявить граждане.
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Как стало известно, по указанию Крючкова разработка основных документов о
чрезвычайном положении, ставшими директивами ГКЧП, была заранее проведена
сотрудниками центрального аппарата – заместителем начальника разведки В. Жижиным и помощником начальника контрразведки А. Егоровым (от министерства обороны участвовал П. Грачёв). Я хорошо знаю обоих – в оперативно-служебной деятельности они были специалистами, но далёки от проблем внутренней жизни страны,
положения и настроений, бытовавших в союзных республиках после принятия ими
актов о государственном суверенитете.
4 августа 1991 г. президент СССР прибыл на отдых в Крым, а 17 августа (суббота)
на закрытом объекте КГБ СССР прошла встреча высших должностных лиц, замысливших ГКЧП, – Павлова, Язова, Крючкова, Болдина и др. Возникает сразу же законный вопрос: почему все первоначальные решения в отношении деятельности ГКЧП
принимались не в высоких кабинетах председателя Совета министров Павлова или
ответственных работников ЦК КПСС Бакланова или Шенина?
Справедливо недоумевал приглашенный на эту встречу Варенников – почему
в положении хозяина оказался Крючков? Он докладывал о тревожной социальнополитической обстановке в стране, сетовал, что не могут присутствовать на этой
встрече Лукьянов и Янаев. Первый – в отпуске на Валдае, а второй – «на хозяйстве»
в Кремле, на своём рабочем месте.
Проанализировав сказанное руководителями высшего эшелона государственной
власти, Варенников понял, что имеет дело с самыми близкими к Горбачёву лицами.
«Разве что не было Яковлева и Шеварднадзе», – с иронией отмечал он.
Крючков решил привлечь к ГКЧП других министров; он вводил в курс министра
иностранных дел СССР Бессмертных и предложил ему подписать документы ГКЧП.
Последний отказался, заявив, что в случае его присоединения к участникам ГКЧП с
министром иностранных дел страны не будут разговаривать иностранные дипломаты.
По указанию Крючкова в Центральном научно-исследовательском институте
КГБ СССР были изготовлены гербовые печати ГКЧП. Он же высказал предложение
слетать к президенту и уговорить его временно передать свои полномочия ГКЧП, а
самому продолжать отдых.
Мнение Крючкова поддержали – Бакланов, Шенин, Болдин и Варенников вылетели с этой миссией в Крым, чтобы убедить Горбачёва в необходимости введения чрезвычайного положения в стране. Затем генерал Варенников должен посетить Киев с
целью осуществления взаимодействия с партийными и исполнительными органами
республики с объявлением в период ГКЧП и поддержания стабильности в Украине.
Направление Варенникова в республику, где его хорошо знали как командующего
Прикарпатским военным округом, было всеми поддержано.
Так и случилось во время ГКЧП и усиления борьбы за политическую власть в
Москве – контроль за обстановкой в Украинской ССР перешёл в руки военных и специального посланника Варенникова. Со стороны моего московского руководства интереса к КГБ республики проявлено не было, хотя по менее значительным поводам в
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Киев часто командировались с контрольными функциями сотрудники центрального
аппарата КГБ СССР.
КГБ Украинской ССР, его «голова», оставались в полном неведении, предоставлены сами себе, а по существу брошены КГБ СССР, который переставал быть опорой
в поддержке своих союзно-республиканских территориальных органов.
Не в лучшем положении оказалось недавно образованное КГБ Российской Федерации. Его председатель Виктор Иваненко о происходящих событиях в стране узнал из
передачи по телевизору; то, что намечалось через дорогу в центральном аппарате КГБ
СССР, для российских сотрудников органов госбезопасности было неожиданностью.
Иваненко позвонил Крючкову.
Крючков: – Надо наводить порядок в стране.
Иваненко: – А вы понимаете, что народ вас не поддержит, выйдет на улицы?
Крючков с издевкой: – За кого? За Горбачёва выйдет?
Иваненко: – Это авантюра.
Крючков: – История нас рассудит.
19 августа, когда я предпринял ранним утром безуспешную попытку переговорить с Крючковым, он проводил в своём кабинете совещание руководящего состава.
Мне коллеги впоследствии рассказывали, что оно носило какой-то странный характер – было коротким, без обсуждения и задаваемых вопросов.
Крючков объявил о создании ГКЧП, потребовал перевести органы и войска КГБ в
повышенную боевую готовность, попросил начальников главков оставаться на рабочих местах и отслеживать развитие складывающейся обстановки в стране. Генералитет
был в молчаливом унынии и в неведении о своих дальнейших конкретных действиях.
Для многих оказалось совершенно необычным то, что на таком оперативном совещании Крючков неожиданно заговорил об уборке урожая. Надо сформировать бригады чекистов и отправить до 2 тысяч человек на помощь селу, – поставил он задачи.
Руководители оперативных подразделений оценивали это заявление как неадекватное,
трудно поддающееся логическому объяснению в этой обстановке, ибо понятно, что
не уборкой картофеля и моркови обязаны заниматься сотрудники спецслужб в случае
осложнения ситуации в стране, тем более предстоящего введения чрезвычайного положения. Опытные чекисты недоумевали подобной формой «вывода страны из тупика» и
не строили иллюзий в отношении положительного исхода такой миссии.
Правительственная связь при ГКЧП замолчала...
Государственная секретная связь издавна находилась в ведении органов государственной безопасности, её организовывало и несло ответственность за её работу самостоятельное управление правительственной связи КГБ СССР.
Строго засекреченная автоматическая связь, особенно так называемый «спецкоммутатор», – это живая нить управления, которую можно сравнить, к примеру, с обладанием «ядерным чемоданчиком». Пользование всеми видами закрытой связи – ис219

V. О Ч И М А УЧ АСН И КІВ

ключительная прерогатива президента страны, который в любых условиях должен и
обязан иметь возможность в считанные минуты переговорить с нужным абонентом,
в любой точке мира по космическим видам шифрованной связи или по засекреченному аппарату в машине, где бы он ни находился.
Из протокола допроса заместителя председателя КГБ СССР Г. Агеева в качестве
подозреваемого: «Мне давались указания от председателя КГБ СССР следующего
содержания: подготовить и направить группу связистов правительственной связи
для отправки в Крым... В итоге, как стало известно, эта группа осуществляла выключение связи в резиденции президента СССР».
Специалисты управления правительственной связи из Москвы прибыли в Крым
вечером 18 августа и отключили все виды телефонной связи в государственной резиденции, где находился на отдыхе президент страны.
Позднее стало известно, что правительственная и засекреченная связь была отключена в ряде санаториев Крыма, где отдыхали члены ЦК КПСС, народные депутаты СССР, что исключало ведение ими разговоров с Горбачёвым. «Все телефоны
мёртвые и даже на кухне – отключён», – свидетельствовал Горбачёв.
Когда ранним утром 19 августа по центральному телевидению прошли сообщения
о создании ГКЧП, Кравчук стал пытаться переговорить с Горбачёвым и настойчиво
добивался предоставления ему такой возможности. Операторы правительственной
связи отказали в соединении под предлогом «болезни» президента страны. «Просили, чтобы никто не беспокоил». Кравчук сообщил мне об этом в полном недоумении.
Тогда я сам предпринял попытку выйти по ВЧ-связи на государственную дачу в Форосе, естественно, не на аппарат Горбачёва, а начальника его личной охраны генерала Медведева, с которым мне приходилось неоднократно общаться. Я в то время ещё
не знал, что Медведев накануне был отправлен в Москву и заменён на заместителя
начальника 9-го управления Генералова, более послушного и угодливого Плеханову.
Меня не соединили с резиденцией президента СССР. Начальник Ялтинского узла
правительственной связи КГБ СССР дал откровенный совет: «Туда (имеется в виду
дача в Форосе) даже Вам лучше не соваться».
Закрытая правительственная связь между Москвой и государственными дачами
в Крыму, предназначенными для отдыха членов Политбюро и других руководителей
страны, обеспечивалась Ялтинским узлом правительственной связи прямого и непосредственного подчинения центру. Это подразделение было создано под предлогом
обеспечения гарантии контролируемых только Москвой каналов связи с отдыхавшими в Крыму руководителями страны, чтобы исключить, не дай Бог, «прослушку» содержания их переговоров по проходящим телефонным каналам связи по территории
Украины.
На высоком уровне мне намекнули, что при Федорчуке с правительственной
связью «украинцы прокололись»; какое-то важное известие республиканские власти
узнали в одно и то же время с отдыхавшим в Крыму Брежневым. По иной причине
не могло появиться в Крыму грандиозное сооружение «ВЧ-связи» на Москву, минуя
украинские каналы, в управлении же КГБ в Симферополе функционировало много
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этажное мощное здание правительственной связи, находящееся в прямом подчинении республиканских органов госбезопасности.
Крючков на допросе 17 декабря 1991 года показал: «...мною вместе с другими
членами ГКЧП были допущены правовые нарушения. В частности, был создан не
предусмотренный Конституцией СССР ГКЧП. Президент СССР был лишен связи. В
рамках всего этого я, как председатель КГБ СССР совершил ряд действий, которые
превысили мои полномочия...».
В личном письме к Горбачёву, во время содержания под стражей, председатель КГБ
СССР, оправдывался и чуть ли не каялся: «Когда Вы были вне связи, я думал, как тяжело Вам, Раисе Максимовне, семье, и сам от этого приходил в ужас, в отчаяние...».
Но спустя время, после освобождения по амнистии, Крючков изложит в своих
мемуарах, что после ультимативной и жёсткой беседы с делегацией из Москвы, когда
от Горбачёва требовали отставки, президент страны «на вечер заказал приключенческий фильм. На просмотре фильма был со всей семьёй, затем – ужин с винами по
его заказу. В общем, все как обычно... К отключению телефонной связи он отнесся
довольно спокойно», – продолжает лицемерить Крючков.
Конечно, обстановка в стране в связи с ГКЧП, тем более в семье президента, и в
его ближайшем окружении, среди помощников, не могла быть такой идиллической,
как преподносится Крючковым. Горбачёв делился своими опасениями с Раисой Максимовной, что на него пытаются «напасть» и, возможно, отстранить от власти.
В то же время члены ГКЧП опасались, что Горбачёв попытается выйти на своего
«друга» Буша, заручиться американской поддержкой. Исходя из таких соображений,
Крючков дал указание отключить связь у Горбачёва, чтобы предупредить развитие ситуации в резиденции в нежелательном плане. Было решено создать видимость изоляции Горбачёва, чтобы потом, по словам Крючкова, можно было бы говорить о его
нейтралитете. Павлов поддерживал необходимость изоляции Горбачёва, отключения у
него каналов правительственной связи. Нужно было укрепить международный имидж
Горбачёва демократа и миротворца, показать миру и стране его реальную власть, «по
этому и необходимо было ограничить его возможности связываться с миром».
Были отключены также линии военной связи, обслуживающие президента, в том
числе абонентский комплекс управления стратегическими ядерными силами. С целью предотвращения попадания в посторонние руки – по указанию министра обороны абонентский комплекс был доставлен в Москву.
Президент страны трое суток был лишен возможности пользоваться комплексом,
предназначенным для управления стратегическими ядерными силами. А это уже
вещь посерьёзнее, чем молчащие телефоны на кухне.
На территории Украины услугами правительственной связи КГБ пользовались
только первые высшие должностные лица республики и областей, секретари ЦК и
обкомов партии, которым по строгой должностной разнарядке предназначался аппарат секретной ВЧ-связи. Вспоминаю, что мне приходилось лично заниматься перепиской с Москвой по вопросу установления аппарата такой связи для председателя
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Севастопольского горсовета. 19 августа в конце дня мне доложили, что по указанию
из Москвы республиканское управление правительственной связи получило команду перевести автоматическое соединение абонентов на ручное обслуживание через
телефонистов-операторов. Такое управление правительственной связью предусмат
ривало журнальную регистрацию: кто из абонентов с кем общался, но содержание
состоявшихся переговоров технически не контролировалось. Как только мне стало
известно об этом, все предшествующие решения были отменены, и в течение времени ГКЧП республиканская правительственная связь функционировала в автоматическом режиме бесперебойно.
Скажу самокритично: это был определенный прокол в работе республиканского
подразделения правительственной связи – мы сразу же назначили разбирательство.
Было установлено, что куратор подразделения Г. Ковтун продублировал поступавшую из Москвы команду о переводе правительственной связи на ручное управление.
Этот случай стал предметом критики руководства КГБ республики со стороны парламентской комиссии Верховного Совета, возглавляемой депутатом Гайсинским. В
её выводах отмечалось, что было дано указание «блокировать связь между Моссоветом, Ленсоветом и областными советами Львова, Тернополя и Ивано-Франковска».
Нормальную работу правительственной связи отмечал первый заместитель председателя Львовского областного Совета И. Гель, который не был сторонником КГБ.
По его утверждению, он решил проверить, «не заблокированы ли телефоны правительственной связи. Оказалось, что нет. Позвонил в Москву в канцелярию Б. Ельцина. Возле телефона оказался Г. Бурбулис, государственный секретарь России. Спросил у него, какая ситуация в Москве и что делать нам? Он ответил приблизительно
гак: «Господин Гель, если ГКЧП победит в Москве, он победит и во Львове. Поэтому
не провоцируйте ситуацию. Сейчас надо делать всё, чтобы была победа в Москве».
При помощи правительственной связи КГБ И. Гель выходил на А. Собчака и поставил этот же вопрос: как действовать во Львове? Ответ был таким: «Господин Гель,
у меня на Смольный идут танки. Я обратился к народу, чтобы он встал на защиту
Смольного. А если у вас в городе нет никаких движений, то, чтобы их не спровоцировать, лучше народ не подымать, иначе армия и обком попытаются захватить все
стратегические объекты. Возвратить их обратно будет очень сложно».
Кстати, Гель, по его признанию, был поражён тем, что ГКЧП не отдал приказ отключить по стране правительственную связь: неужели они настолько непутевые, что не
додумались перекрыть связь, которая играет очень важную роль в таких ситуациях?
Споры о полной изоляции президента в Форосе продолжались несколько лет. Министр обороны Язов заявлял, что у Горбачёва были корабли с системами связи, прогулочный катер, автобус и автомашины в гараже с правительственной связью. И что же?
Речь идет о преднамеренной изоляции президента СССР, лишении предназначенных для высшей власти рычагов управления. Насколько это серьёзно, можно
убедиться по другой ситуации, в которой оказалась наша страна. Через два года по
примеру гекачепистов демократические вожди потребовали в 1993 году отключить
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все каналы правительственной и иной телефонной связи в осаждённом Верховном
Совете России, Белом доме. ФАПСи сработало и на этот раз.
Медицинский диагноз ГКЧП
ГКЧП, лишая Горбачёва власти, посмело сообщить советскому народу о невоз
можности президента «выполнять обязанности из-за ухудшения состояния здо
ровья». У престарелых и не богатырского здоровья Брежнева, Черненко, Андропова
власть не забирали с помощью диагноза.
К большому сожалению, Крючков оказался причастен не только к нарушению
правовых, но и этических норм, когда распространял заведомую клевету о недееспособности президента СССР.
Убедительным аргументом незаконности ГКЧП с самого начала явились сообщения о серьёзном заболевании Горбачёва, в связи с чем он лишался свободы действий:
у него урезалась полнота конституционных президентских полномочий. Я в достаточной мере владел информацией о происходящем на государственной даче, о здоровье
отдыхающих там. Лично видел президента здоровым и бодрым. По его указанию из
Москвы нами был вызван самолет для отлёта Горбачёва в Москву на подписание Союзного договора. КГБ республики осуществило на 19 августа комплекс оперативных
мероприятий к обеспечению безопасности следования президента в столицу, что не
предвещало серьёзных осложнений здоровья.
Бакагин в своей книге «Избавление от КГБ» рассказывает о том, как на высшем
государственном уровне распространялись измышления о нездоровье Горбачёва.
Вице-президент Янаев сообщил ему: «...С президентом, как он выразился, «полный
трибунал». Когда я переспросил, что это такое, он сказал, что президент в полной
прострации, не отдаёт отчёта в своих действиях, страшно болен...».
Когда был правдив вице-президент, трудно сказать, но на скандально известной
пресс-конференции, говоря о состоянии здоровья Горбачёва, утверждал, что тот скоро сможет вернуться к руководству страной.
Крючков также убеждал Бакатина в подобной лжи: «Очень вежливо, вкрадчиво,
как будто бы знает абсолютную истину: ...Сейчас нельзя поговорить с Горбачёвым,
он очень болен, но скоро всё будет хорошо».
Таким способом решили отстранить Горбачёва от подписания Союзного договора; не может же недееспособный и тяжело больной человек вершить судьбоносные
дела страны.
Согласно действующему законодательству, существовала чёгко прописанная процедура подтверждения сведений о заболевании президента страны, вплоть до рассмотрения вопроса в Конституционном Комитете и Верховном Совете СССР.
Ельцин позвонил Янаеву и потребовал медицинского заключения о здоровье Горбачёва или его личного заявления о болезни. Янаев ответил, что заключение будет.
Президент СССР, согласно Конституции, является неприкосновенной личностью, не подлежащей ни изоляции от общества, ни домашнему аресту. Допустимой
ли была изоляция Горбачёва членами ГКЧП, тем более больного»?
223

V. О Ч И М А УЧ АСН И КІВ

Конечно же, Горбачёв не был в таком недееспособном состоянии, чтобы лично не подписать документ о временном исполнении обязанностей вице-президентом Янаевым.
Устранить президента в связи с его болезнью можно было только решением съезда
народных депутатов СССР большинством (в 2/3 голосов) от общего числа депутатов.
Многие общественные организации страны потребовали направить международных экспертов для обследования состояния здоровья Горбачёва. Ветераны Афганистана, «познавшие на себе цену крови и непродуманных решений политиков», во
главе с Русланом Аушевым требовали полной информации о Горбачёве и его выступления в средствах массовой информации. В ответ на требования общества Крючков
дал команду составить официальное медицинское заключение, что сильно попахивало с его стороны цинизмом, бездушием и подлогом.
В процессе следствия начальник лечебно-оздоровительного центра при Совете
министров СССР дал показания, что 19 августа ему позвонил начальник 9-го управления КГБ СССР Плеханов и потребовал подготовить справку о состоянии здоровья
Горбачева. В медицинском документе он предлагал усилить диагноз заболевания,
объяснив тем, что в стране неспокойная обстановка и президенту СССР грозит серьёзная опасность, возможно, даже «тюремное заключение», поэтому Горбачёву
«надо помочь».
Версию о серьёзном заболевании президента СССР В. Крючков продолжал озвучивать в переговорах с руководителями союзных республик.
Нурсултан Назарбаев вспоминает: «Первый официальный звонок из Москвы
прозвучал от Крючкова. «Высокомерным, снисходительным тоном» он проинформировал о переходе центральной государственной власти в руки ГКЧП, причём дал
понять, что какое-либо обсуждение правомерности действия этого комитета совершенно неуместно. О Горбачёве заявил, что президент СССР находится в Крыму в
«крайне тяжелом физическом состоянии, абсолютно не способен руководить государством» и согласен с принятыми решениями о чрезвычайных мерах.
«Внутриполитическая обстановка в стране сложная, – продолжал разъяснять
Крючков положение дел в стране командующему воздушно-десантными войсками
Павлу Грачеву, – это может привести к недовольству отдельных слоев населения,
даже к гражданской войне». Обстановку следует исправлять политическим путём –
это смена руководства страны. «Тем более что Михаил Сергеевич болен, тяжело болен и, возможно, через несколько дней подаст в отставку».
Командиры спецназа принимают решении
Командир спецназа КГБ СССР «Альфа», Герой Советского Союза Виктор Федорович Карпухин делился со мной и моим помощником, полковником Александром Меркушиным (в дни ГКЧП референтом первого заместителя председателя КГБ
СССР Г. Агеева), что ему поступали команды готовить операцию по штурму Белого
дома и возможному задержанию Ельцина на его даче в Архангельском.
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19 августа около 4 часов утра Карпухин был вызван к Крючкову, от которого
получил устный приказ силами подразделения арестовать Ельцина. Одновременно
председатель КГБ сообщил, что президент СССР болен и не может управлять дальше
страной.
В начале шестого часа утра сотрудники спецназа оцепили место жительства Ельцина и российского руководства в Архангельском, выставили наблюдателей. Но команды на интернирование Ельцина не поступило.
Вечером состоялось закрытое совещание в министерстве обороны, на котором
прозвучал приказ: спецназу КГБ, МО и МВД осуществить штурм здания советского
правительства, интернировать Ельцина и российское руководство и определить их в
специально оборудованные места под Москвой.
После проведения вместе с генералом Александром Лебедем рекогносцировки
Карпухин 20 августа доложил руководству КГБ, что считает проведение штурма Белого дома «невозможным» из-за опасения кровопролития.
Командир другого спецназа КГБ «Вымпел» Бесков твердо заявил, что взятие
штурмом Белого дома является бессмысленной авантюрой, которая повлечёт многочисленные жертвы. Как только появятся пострадавшие и убитые люди, то сразу же
посыпятся обвинения в адрес членов ГКЧП как вершителей военного государственного переворота.
Заместитель председателя КГБ СССР Леонид Шебаршин (в подчинении разведки находился спецназ «Вымпел») в связи с этим дозвонился до Крючкова и настоятельно потребовал отменить его команду на силовой захват Белого дома.
Он вспоминает о состоявшемся разговоре с Крючковым: «Крючков нервно смеется: «Это ерунда! Кто это придумал?» Не успокоил. Я уже как-то слышал такой смех.
Ничего доброго он не предвещает. Крючков возбуждён и врёт».
Позже Крючков напишет, что никакой команды на проведение штурма Белого
дома не отдавалось.
Такой же выбор – не участвовать в захвате Белого дома – для себя избрал Павел
Грачёв, в будущем министр обороны Российской Федерации, с которым мне довелось близко общаться и сотрудничать по направлениям деятельности министерства
безопасности.
Грачёв и заместитель министра внутренних дел Борис Громов договорились между собой, что на штурм Белого дома не поведут войска.
20 августа маршал Шапошников позвонил Грачёву и спросил: «Что думаешь делать со штурмом?»
«У меня, – ответил Грачёв, – такое впечатление, что они на мне решили отыграться. Хотят, сволочи, чтобы я давал команды. Команды не дам, подам в отставку».
Шапошников: «Не примут, в период ГКЧП – это сложное дело».
«Ну, – говорит Грачёв, – застрелюсь, к чертовой матери».
Члены ГКЧП полагали, что армия и бойцы спецназа МО, КГБ, МВД выполнят
любой приказ командования.
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В 1991 году после событий в Вильнюсе Грачёв в газете «Красная Звезда» высказал
своё несогласие с применением войск против мирного населения. В ответ получил недовольство, мол, генерал «задирает хвост». Но к чести Грачёва, уже министра обороны, можно сказать, что он придерживался такого же мнения, когда требовал письменного указания Верховного Главнокомандующего на использование вооружённых сил и
танков во время политических разборок в 1993 году вокруг Белого дома.
Карпухин свидетельствует, что и председатель КГБ России Иваненко наставлял
их не ввязываться во избежание пролития большой крови.
Он же рассказывал потом, на какие унижения пришлось идти, чтобы не допустить
кровопролития. Да и само элитное подразделение «Альфа» (кстати, как и «Вымпел»)
по указанию Ельцина передавалось из рук в руки: то из КГБ – в МВД, то возвращалось обратно в структуру органов безопасности. В печати отмечалось, что в последующие бурные дни октября 1993 года «Альфа» была самым профессиональным и
благородным из спецподразделений, которые действовали в этих событиях. Она выполнила бы любую задачу, но сохранила доброе имя тем, что на этажах, в коридорах
и кабинетах Белого дома не применила свой богатый опыт боевых действий.
Госкомиссия Степашина установила, что 20 августа были даны указания к началу
подготовки захвата здания Верховного Совета РСФСР группами спецназначения КГБ
СССР, подразделениями Советской Армии и МВД СССР. В силу многочисленности защитников Белого дома и ожидавшегося значительного числа человеческих жертв, исполнители штурма здания – подразделения спецназначения КГБ – отказались от атаки.
Виновные за незаконную «прослушку» – из КГБ изгонялись...
29 июля 1991 года Горбачёв перед убытием на отдых в Крым одержал для себя
важную, прямо скажем и для страны в последующем развитии, победу: получил согласие авторитетных глав крупнейших республик России и Казахстана – подписать
новый Союзный договор. За решениями руководителей этих союзных республик, вне
сомнения, последовали бы и остальные.
Горбачёв, Ельцин и Назарбаев встретились на загородной даче президента СССР,
где обсуждали с глазу на глаз первоочередные проблемы, которые предстояло решить после подписания Союзного договора. Вести дела в обновленной стране договаривались по-новому; надлежало выработать дополнительные шаги по совершенствованию управления государственным механизмом, определиться в кандидатурах
на ключевые министерские посты.
Заговорили о расстановке главных сил: президентом СССР остаётся Горбачев,
президентом России – Б. Ельцин, а единственным претендентом на председателя Кабинета министров заслуженно рассматривался Назарбаев. Он соглашался на назначение главой исполнительной власти обновлённого Союза при условии, если будут
предоставлены реальные полномочия для управления народным хозяйством страны
и он не окажется «мальчиком для битья».
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Обсуждались возможные кандидатуры на ключевых министров, у многих из них
наступил пенсионный возраст, а «от некоторых – Язова, Крючкова, Пуго надо было
избавиться».
В общем, перспектива дальнейшего укрепления страны становилась более ясной.
Накануне союзными республиками была подписана антикризисная экономическая
программа, с которой соглашались и были готовы выполнять даже прибалтийские
республики. Завершалась подготовка к подписанию Союзного договора; на конец
1991 года намечалось провести внеочередной съезд коммунистической партии.
Встреча трёх государственных лидеров, может быть, и осталось бы рядовой и незаметной для истории, если бы не незримое присутствие посторонних сил... Содержание конфиденциальной беседы по указанию Крючкова негласно фиксировалось
службой охраны, верным Плехановым.
Прослушивать Щербицкого, Ивашко и Кравчука или кого другого, как это случилось в России, меня не просили.
Сотрудники КГБ Украины проводили немало оперативно-технических, зачастую
острых и рискованных операций, но выполняли их только в отношении лиц, подозреваемых в явно преступных и наказуемых законом действиях. В случае нарушения
действующих инструкций по организации слухового контроля, при внедрении без
достаточных оснований специальной техники, снисхождений никому, в том числе
руководителям органов, не делалось.
Когда я приступил к работе в Киеве, уволили начальника Днепропетровского областного управления КГБ генерала Ю. Яковенко только за то, что ознакомил первого
секретаря обкома с записью технического контроля телефонных переговоров одного из
объектов разработки органов госбезопасности. Помощник этого партийного руководителя «подсидел» нашего сотрудника, вскрыл конверт с этими материалами под грифом
«секретно», в результате произошла расшифровка оперативного мероприятия.
По этому поводу был издан грозный приказ КГБ СССР: Чебриков не простил
лёгкую промашку своему земляку, и приказ был разослан в органы безопасности по
всей стране.
В ходе работы парламентской комиссии Степашина вскрылись факты, говорившие о том, что Крючков, с санкции и в угоду Горбачёву, осуществлял техническое
прослушивание «ряда высших должностных лиц СССР и РСФСР», пользующихся
депутатским иммунитетом и неприкосновенностью.
Я глубоко убежден, что Чебриков никогда не пошёл бы на подобные нарушения законодательства, ведь им наказывались руководители за менее опасные прегрешения.
Я разделяю выводы комиссии Степашина о том, что полное отсутствие контроля
и вседозволенность привели к тому, что по указанию Крючкова в центральном аппарате страны, в нарушение законодательства и собственных инструкций, проводились
оперативно-технические мероприятия в отношении ряда государственных и общественных деятелей ещё задолго до августовской попытки государственного переворота. Так, с 1989 года велось наружное наблюдение и прослушивание телефонных
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переговоров народных депутатов СССР Б. Ельцина, Т. Гдляна, А. Иванова, практически вёлся оперативный контроль за всеми лидерами межрегиональной депутатской
группы – народными депутатами СССР.
В моём профессиональном понимании не укладывалось, как можно было «на
верху» допускать подобные беззакония в отношении народных депутатов СССР, и
даже председателя Верховного Совета России. Подозреваю, что Крючкову, в личном
плане, это было не нужно; естественно, всё осуществлялось в интересах сохранения
власти генерального секретаря ЦК КПСС Горбачёва в его противостоянии с политическими оппонентами.
Ветеран КГБ, генерал-лейтенант Н. Брусницын вспоминает об одном разговоре
с председателем КГБ Семичастным, который потребовал узнать, кто и зачем звонит
находившемуся на отдыхе в Грузии Хрущёву. Н. Брусницын, тогда заместитель начальника управления правительственной связи КГБ СССР, ответил, что «этого не
только я, но и вы не имеете права знать».
Вопрос о телефонном контроле, о праве КГБ СССР на прослушивание, в советское время был одним из самых сложных. Решения о прослушивании принимались
на уровне руководителей органов. Когда касалось народных депутатов, то В. Крючков, как руководитель КГБ, не позволял себе отдавать команду, не получив прямого
указания или согласия от руководителя страны. «Полученная таким путем информация направлялась мною лично М. Горбачёву непосредственно или через руководителя аппарата Президента», – отмечает он (В. Крючков. Личное дело. Т. 2, 1996,
«Олимп», стр. 419).
Избрание ряда политических противников Горбачёва народными депутатами
СССР озадачило Крючкова. Он доложил Горбачёву, что технические службы КГБ
больше не могут контролировать разговоры этих лиц, ставших депутатами.
Между ними состоялся разговор, который засвидетельствовал помощник генсека
Болдин:
– Михаил Сергеевич, люди у меня отказываются это делать, и я не имею права
настаивать. Это – нарушение закона, – говорил Крючков.
– Ты что, Володя, говоришь? Политическая борьба нарастает, а вы всё хотите отсидеться в сторонке. Думайте, как сделать.
Разумеется, главным объектом интереса в то время был Ельцин. После избрания
его в Верховный Совет СССР, а позже президентом России, спецслужбы не могли
делать то, что нарушало дозволенные методы. В этой связи Крючков вновь поставил
вопрос перед Горбачёвым и получил жёсткий ответ:
– Мне что, нужно учить КГБ, как следует работать?
Можно вспомнить и международные случаи. В 1978 году по приказанию президента США Никсона ФБР прослушивало некоторых сотрудников Белого дома и
журналистов. Никсон утверждал, что права этих граждан были нарушены в «интересах национальной безопасности». В действительности же прослушивание имело
внутриполитическую подоплёку, отражало межпартийную предвыборную борьбу.
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Президент США поставил себя выше закона, и в результате нарушения его получил
импичмент. Американские законодатели в последующем сбалансировали интересы
национальной безопасности с защитой прав граждан и создали специальный судебный орган, дающий право спецслужбам на проведение слухового технического контроля в отношении своих и иностранных граждан.
У нас же на протяжении десятков лет существовали ведомственные инструкции,
а не закон.
Под предлогом того, что «накануне подписания Союзного договора в стране готовится провокация», Крючков давал указание на прослушивание переговоров по
правительственной связи руководителей российского правительства – президента
Ельцина, вице-президента Руцкого, председателя правительства Силаева, председателя Верховного Совета Хасбулатова, члена президентского совета Бакатина. Слуховой контроль, опять-таки по указанию Крючкова, осуществлялся за Янаевым и
Лукьяновым – такие оперативные решения председателя КГБ СССР вообще выходили за пределы разумного.
Указанные антиконституционные действия со стороны Крючкова были отражены
в докладе Государственной комиссии Степашина на имя президента СССР. Но, на мой
взгляд, в этом серьёзном документе отсутствовал и напрашивался принципиальный
вывод: Михаил Сергеевич, вы санкционировали указанные действия, на документах
слухового контроля имеются ваши пометки, в связи с чем вы заслуживаете законного
отстранения от должности. Тогда и КГБ СССР был бы не таким виноватым...
Когда Лубянку покидал Бакатин, он передал мне ключи от персонального сейфа
председателя. Так я оказался «держателем» сложного шифра сейфа, содержимых в
нём важных служебных бумаг, о которых упоминать не стану. В сейфе находилось
несколько сотен листов стенограмм прослушивания самого президента РФ Ельцина,
его ближайцших соратников по службе и в быту. Это были сводки перехвата телефонных разговоров некоторых высших должностных лиц страны, в том числе ряда
народных депутатов СССР и России.
Большая часть материалов технического контроля проходила через руки Горбачёва.
Бакатин вспоминал, что к нему из аппарата президента СССР на Лубянку принесли две толстенные папки подслушанных записей разговоров известных политических деятелей. «Начал читать и на второй странице бросил. Стыдно за государство,
за КГБ. Было ощущение, будто заглядываешь в замочную скважину за ничего не подозревающими порядочными людьми».
Я не буду скрывать, что прочитал «в безвременье» большее число страниц, чем
Бакатин. Я увидел свидетельства политической и «банной» (разговоры контролировались в сауне) грязи «в верхах». Но больше волновала практика нарушения действующего законодательства, ведомственных инструкций, правовых и правительственных принципов в службе. Всё это резко изменило моё отношение к личностям
Горбачёва и Крючкова.
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Стенограммы перехваченных разговоров видели следователи, которые вели следствие в отношении Крючкова. Они не стали вводить их в орбиту расследования, иначе следствию пришлось бы давать правовую оценку, выяснять, кто санкционировал
кричащие нарушения, кому было выгодно.
Верховный Совет СССР сказал своё слово
Народные депутаты СССР расценили создание ГКЧП, как попытку насильственного изменения государственного строя в стране, дали согласие на привлечение ряда
должностных лиц к уголовной ответственности.
29 августа на заседании Верховного Совета СССР развернулись горячие дебаты по поиску виновников в создании ГКЧП со взаимными обвинениями различных
противоборствующих депутатских фракций в отношении роли руководящих лиц из
аппарата КПСС и КГБ в «насильственном изменении конституционного строя» в
стране в дни ГКЧП.
Осуждая причастность к государственному перевороту входивших в ГКЧП высших партийных функционеров, некоторые народные депутаты СССР пытались оградить от необоснованных обвинений миллионы рядовых членов КПСС, против которых на местах развернулась «охота на ведьм», допускались неправомерные действия,
слежка и преследования.
Демократически настроенные депутаты смело высказывались о том, что произвол в отношении рядовых членов партии «сейчас гораздо менее опасен, чем сохранение структуры КПСС на местах по всей территории СССР». Такие суждения выглядели как прелюдия к запрещению деятельности КПСС.
Особо предвзятым и яростным нападкам подвергался народный депутат СССР
Юрий Голик. Это объясняется тем, что буквально незадолго до создания ГКЧП он
был назначен Горбачёвым руководителем создаваемого при президенте СССР Комитета по координации деятельности правоохранительных органов страны. Указанный
комитет не был сформирован по причине медленной реализации принимаемых решений самим президентом СССР и его исполнительным аппаратом.
Голика, как руководителя координационного комитета, депутаты из числа воин
ствующих обвинили в бездеятельности, ненадлежащей и ненастойчивой защите интересов Горбачёва. Отбивая атаки, Голик ссылался на то, что не мог же он предложить Крючкову, Пуго и другим силовикам «прокоординировать» их деятельность в
те дни, когда он лично протестовал против ГКЧП.
В выступлении на сессии он подчёркивал, что, в связи с отсутствием в стране
генерального прокурора СССР, он просил его заместителя «всеми силами удержать
прокурорских работников от какого бы то ни было политического одобрения ГКЧП».
Голик заметил, что председателю госбезопасности Украины генералу Голушко сказал только одно: «ничего не могу сейчас объяснить толком, убедительная просьба:
«замыкайся», если можешь, на меня. Все распоряжения, исходящие от Крючкова, по230
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боку». Он – народный депутат СССР, можете спросить у него: было это или не было?
Это практически всё, что я смог сделать по линии КГБ».
В эти дни я с ним действительно поддерживал телефонную связь, обменивался
мнениями о происходящем, а также советовался, как быть и что предпринимать.
Кстати, Голик был среди народных депутатов СССР одним из образованных юристов. Мне он был близок не только по политическим взглядам, но и как выпускник
юридического факультета Томского университета, мой земляк. Избрали его народным депутатом, когда он являлся деканом юридического факультета Кемеровского
университета. Для меня принципиальная позиция своего коллеги из Москвы явилась
серьёзной моральной поддержкой в правоте своих действий в дни ГКЧП.
Хотя история не знает сослагательного наклонения, но если бы я сейчас оказался
в августе 1991 года, то действовал бы по-другому. Во-первых, я должен был потребовать незамедлительного созыва съезда народных депутатов или Верховного Совета
для информирования о том, что происходит в стране.
Во-вторых, я должен был назвать поименно тех людей, которые разваливали государство. Это – Горбачёв, Ельцин, Кравчук, Шушкевич и «компания из межрегиональной группы».
ГКЧП и просчёты руководства КГБ
Члены ГКЧП имели легитимные властные полномочия, причём огромные, намереваясь устранить разрушительную политику Горбачёва. Но что же случилось с
лицами, взявшими на себя огромную долю ответственности за судьбы страны?
Зная в какой-то мере практически всех членов ГКЧП, а они были известными государственными деятелями, у меня не возникает сомнений в их благородных побуждениях по спасению страны из грозящей гибели. Но создание чрезвычайного органа
управления без решений высшей законодательной власти, тем более с привлечением
всех силовых министров, введением в столицу военизированных подразделений не
повлекло за собой ни поддержки со стороны депутатского корпуса, ни общенародных демонстраций под красными знамёнами.
Рассматривая ошибки ГКЧП, многие отмечают неорганизованность, непопулярность и нерешительность всей команды, которая пыталась навести порядок в государстве. ГКЧП – как коллективный орган. Кто же из его членов являлся главным?!
Главная функция ГКЧП, – отмечал О. Бакланов, – заключалась в том, чтобы созвать Верховный Совет и принципиально рассмотреть сложившуюся в стране ситуацию из-за раскольнических действий российского руководства.
Если бы А. Лукьянов собрал депутатов сразу же, а не откладывал до 26 августа,
то задача ГКЧП – не допустить развала СССР – была бы решена.
Лукьянов оценивал создание ГКЧП как плохо подготовленную и также плохо
организованную отчаянную попытку сохранить Советский Союз единым государством. И ничего больше за созданием ГКЧП не стояло.
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Г. Янаев в первые же дни с огорчением констатировал, что ГКЧП никто не поддерживает. Крючков ему возразил: «Не всё так плохо». Вице-президент с удивлением
посмотрел на Крючкова: «Мне докладывают так, как есть в действительности».
Крючков отвечает с улыбкой: «Вот и неправильно делают. Надо докладывать то,
что надо, а не то, что есть».
Премьер-министр В. Павлов, оценивая свою деятельность в принятии чрезвычайных мер, отмечал, что с первых дней ГКЧП, по сути, самораспустился.
Министр обороны Язов отмечал: «Конечно, если бы люди имели тот опыт, который получили за прошедшее десятилетие: безработицы, национальных конфликтов,
разделение на кучку богатых и море бедных – они бы поддержали нас. Но тогда никому не могло присниться в страшном сне...».
О неуправляемости и несогласованности действий свидетельствовали уже в первые часы деятельности ГКЧП, когда начались сбои: лидеры России – Ельцин, Хасбулатов заявили о нём, как о «незаконном и не имеющим конституционной силы».
«Если бы не команда Ельцина, поднявшая демократическую волну, всё бы
прошло относительно спокойно. Ну, пошумели бы на Западе и успокоились. Что
было бы хуже для страны? Теперь уже трудно сказать однозначно. Развал Союза одинаково больно ударил по всем народам. И в результате мы имеем наглую, беспардонную гегемонию США». Это оценка народного депутата СССР М. Полторанина, тогда
вице-министра правительства России.
Мне хорошо были известны содержание переговоров и распоряжения генерала армии Варенникова во время пребывания в Киеве, хотя формально он не входил в состав
членов ГКЧП. Каких-либо противоречащих интересам Украины действий он не предпринимал. Что он предлагал сделать, с тем руководство республики согласилось. В эти
дни он был единственным «контролёром» от ГКЧП из Москвы; союзные КГБ и МВД
своих представителей не посылали в республику. Как умный стратег, он посмотрел на
развивающуюся ситуацию в Украине и на следующие сутки улетел в Москву.
Во время пребывания в Киеве Варенников направил в адрес членов ГКЧП 5 шифротелеграмм, в которых объективно информировал о положении в Украине – никаких
эксцессов в республике не произошло, обстановка осталась спокойной. Ему не нравилось бездействие в Москве, и в одной из шифровок он написал: «Оценивая первые
сутки, пришёл к выводу, что большинство исполнительных структур действует крайне
нерешительно и неорганизованно. Совершенно необъяснимо бездействие в отношении деструктивных сил, хотя накануне всё было оговорено. На местах мы ничего не
можем, например, объяснить гражданским руководителям и военнослужащим причины аморфного состояния в Москве. Идеалистические рассуждения о «демократии» и
о «законности действий» могут привести к краху с вытекающими тяжёлыми последствиями лично для каждого члена ГКЧП и лиц, активно их поддерживающих».
Варенников пытался связаться с Крючковым и Язовым, но не мог их найти. Он
дозвонился из Киева до КГБ, и в беседе с заместителем председателя В. Пономарёвым «довольно возбуждённым голосом» просил помочь переговорить с указанными
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руководителями. «При этом возмущался, что нет конкретных действий и что промедление смерти подобно. «Вот они, члены ГКЧП, в «действии» – сделал после этого
вывод В. Пономарёв.
Крючков «заварил кашу», оказался в числе инициаторов образования ГКЧП, начиная от подготовки документов – до сбора его членов на конспиративном объекте
органов госбезопасности, но фактически начинание не довёл до конца.
На прямые вопросы журналистов Варенникову: «Какую позицию занимал в те
дни председатель КГБ СССР Крючков?» он отвечал: «В том-то и беда, что Крючков,
по сути, от всего самоустранился. И не он один. Ещё когда 17 августа мы обсуждали
вопрос о том, кто же полетит в Крым к Горбачёву, меня удивила позиция большинства наших высших руководителей. Речь шла о судьбе государства, о судьбе народа.
А они предпочли переложить ответственность на, в общем-то, второстепенных лиц.
Ну почему бы не полететь в Форос тому же Крючкову? Или Язову, Павлову, Лукьянову? В их руках были сосредоточены реальные рычаги власти. Им – и карты в
руки. А они показали свою полную несостоятельность».
Среди членов ГКЧП начинались взаимные обиды и обвинения друг друга.
Крючков обвинил Язова в преждевременном выводе войск из Москвы. Неоправданность ввода в Москву бронетехники поняли уже на второй день, когда министр
обороны вышел из игры, заявив, что в «этих авантюрах участвовать не будет».
Министр обороны Язов, анализируя причины неудачи, отмечал: «Ещё одна ошибка: многие вопросы должна решать не армия – другая организация. КГБ не взял на
себя ни одной функции, ни одной не выполнил».
Крючкова многие характеризовали как деятельного человека, располагающего
отличной подготовкой и практикой, а также блестящим аналитическим умом. Но,
как руководитель органа госбезопасности, обладающий огромным объёмом разносторонней информации о положении в стране, он не сумел спрогнозировать развитие событий. В мирных и благоприятных условиях развития страны он проработал
большую часть в аппарате Андропова и в «лесу», где располагалась штаб-квартира
советской разведки.
Наблюдая за высказываниями главных ГКЧПистов, может быть, следует согласиться с президентом Горбачёвым, который жаловался, что положиться на Крючкова
и Язова нельзя. «Ничего не могут толком сделать... И провалят любое дело».
Когда Крючкова назначили председателем КГБ СССР, по рекомендации Щербицкого
я пригласил его посетить республику, считая, что такое высокое должностное лицо обязано знать не только проблемы страны, но и внутренние заботы союзных республик.
Председатель КГБ не проявил особой заинтересованности в посещении Украины, отреагировал кратким ответом, что у него много других важных дел, «надо разобраться с Афганистаном, а потом будет видно». Оставаясь чисто кабинетным руководителем, он не принял повторного приглашения от самого Щербицкого. Насколько
я помню, за всё время руководства КГБ Крючков не побывал ни в одной союзной
республике.
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В условиях грядущего развала государства для его защиты, конечно же, нужен
был «железный» Феликс Дзержинский или Владимир Семичастный», – считал Варенников.
На одной из частных встреч Семичастный делился со мной и моими коллегами
М. Нейматовым, А. Меркушиным, как решительно с его стороны происходило свержение с занимаемого поста Хрущёва. Осуждая ГКЧП, он отмечал, что в те августовские дни вице-президент, премьер, председатель КГБ, министр обороны продемонстрировали полную организационную беспомощность.
Семичастный рассматривал ГКЧП как узкую группировку, которую легко можно
было обвинить в заговоре, в путче и отправить за решётку.
Сотрудники КГБ СССР подтверждали нерешительность Крючкова в августовские дни, он находился в растерянности и «плыл по течению событий». Он показал
низкий профессионализм, оказался неспособным просчитать последствия.
Мне кажется, что в своей книге «КГБ, ФСБ, взгляд изнутри» Иосиф Леган (бывший сотрудник УКГБ по Закарпатской области) подробно изложил происходящее в
центральном аппарате КГБ в дни ГКЧП. Будучи ответственным работником Инспек
торского управления КГБ СССР, Леган отмечает, что сотрудники воспринимали
Крючкова как жёсткого руководителя. Но вместе с тем, «как только пришлось возглавить ГКЧП, Крючкова парализовало, и он потерял волевые качества, а как показали события августа 1991 года, никогда их не имел. За действия, если бы они были,
членов ГКЧП уважали бы, хвалили. Но Крючкова нужно осуждать за бездействие,
которое можно квалифицировать, скорее всего, как возможное преступление».
23 августа на последнем в истории советского периода заседании коллегии КГБ
СССР многие участники выступили с осуждением провалившегося заговора со стороны ГКЧП, признали утратившими силу указания, подписанные Крючковым о поддержке органами безопасности чрезвычайного положения.
Первый заместитель председателя КГБ СССР Грушко высказал мнение о том,
что введение чрезвычайного положения в стране оказалось, с одной стороны, запоздалым и нерешительным шагом, а с другой – излишне спонтанной, непродуманной
акцией, чуть ли не жестом отчаяния.
«Я сочувствовал ГКЧПистам, хорошо понимал, что ими движет, но был уверен,
что ГКЧП не выживет», – так расценивал ситуацию тех дней заместитель председателя КГБ СССР Шебаршин.
Я хочу подчеркнуть, что на это заседание коллегии КГБ СССР, меня и начальника
Ленинградского УКГБ Куркова, как её членов, в Москву не пригласили.
Член коллегии КГБ СССР Пономарёв был на докладе у Крючкова и, прощаясь,
сказал, что с 19 августа уходит в отпуск. «В тот момент мне показалось, что он хочет ещё о чем-то поговорить. Но услышал лишь: «Хорошо, отдыхайте. Если потре
буетесь, мы вас найдем».
О ГКЧП Пономарёв узнал из передачи по телевидению.
Начальники управлений не могли понять, что происходит и как поступать в этой
ситуации сотрудникам КГБ. Все сидели и ждали. А время работало против ГКЧП.
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Наверное, это самая откровенная оценка бездействия руководства КГБ СССР,
бездарно втянувшего органы безопасности страны в политическую авантюру.
Отсутствие должной решительности в своих действиях члены ГКЧП объясняли
тем, что для подготовки, обоснования и разъяснения своих задач и целей у них было
слишком мало времени, поэтому они вполне резонно полагали, что более жёсткие
меры могут дать обратный эффект.
Крючков заявлял, что ГКЧП допустил серьёзную ошибку, не раскрыв с самого
начала народу глаза на то, какая опасность надвигается на нашу страну. Люди тогда
многого не знали, они были сбиты с толку демократической демагогией. Запоздалое
понимание постигших последствий – это какая-то наивность самого Крючкова, не
разъяснившего даже своему мощному коллективу, тогда способному выполнить самые сложные (но законные) задачи, сущности ГКЧП.
Крючков признаётся, что главным для членов ГКЧП была необходимость избежать силового противостояния, кровопролития и жертв, и как только реальная
опасность возникла, Комитет по чрезвычайному положению немедленно прекратил работу.
Продолжает существовать версия, что Крючков понимал безнадёжность применения силовых методов, не давал команд действовать, тем самым пытался смягчить
последовавшие удары по сотрудникам госбезопасности. Во время августовских событий он якобы намеренно опирался на наиболее приближённый круг, остальные
подчинённые ничего не знали о его планах. Я не знаю действительных намерений
Крючкова, думаю, что это оправдательная версия больше для следствия. Он прекрасно представлял себе, в каком тяжёлом положении оказались, как были раздавлены органы госбезопасности в странах Восточной Европы. После ГКЧП в отношении многих сотрудников КГБ наступил настоящий произвол, с ними пытались расправиться
как с «противниками демократии»; многие из нас тяжело переживали наступившее
критическое состояние общества, отразившееся на сугубо личном положении.
Оценку своим действиям Крючков дал в письме на имя Бакатина: «Обращаюсь к
Вам... и через Вас... к коллективу КГБ со словами глубокого раскаяния и безмерного
переживания но поводу трагических августовских событий в нашей стране и той
роли, которую я сыграл в этом. Какими бы намерениями ни руководствовались организаторы государственного переворота, они совершили преступление... Осознаю, что
своими преступными действиями нанёс огромный ущерб Отчизне. Комитет безопас
ности ввергнут по моей вине в сложнейшую и тяжёлую ситуацию».
Тем обиднее осознавать, что после поражения ГКЧП многое в дальнейшей жизни
страны «пошло прахом», в частности, оказалась разрушенной система обеспечения
государственной безопасности, а в качестве чуть ли не главных в «государственном
перевороте» виновных пытались назвать сотрудников КГБ.
С ликвидацией союзного КГБ ломались судьбы многих сотрудников госбезопасности, преданно служивших стране и закону. Многие из них оказались вне своих
родных мест, притесняемые новыми «демократическими» властями.
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Народный депутат СССР, председатель КГБ Туркмении Петр Михайлович Архипов, все родственные корни которого в Литве, не мог вернуться на родину. Заслуженный чекист, много лет проработавший в резидентурах в капиталистических
странах, в территориальных органах Литовской ССР и Чечено-Ингушской АССР, не
имел возможности выехать из Ашхабада, отправил личный багаж окружным путем
через Каспийское море – в Азербайджан, оттуда в Москву.
Обстановка вокруг сотрудников КГБ в связи с последствиями уничтожения КГБ
была тяжёлой. На жительство в Украину было принято мною несколько семей сотруд
ников советского КГБ Литвы. У себя дома они оказались лишними, подвергались
люстрации и нападкам. В Прибалтике не щадили ветеранов, которые участвовали в
борьбе с фашизмом и послевоенным бандитским вооружённым подпольем – «лесными братьями».
Молодого и талантливого Павла Маснева, сотрудника КГБ Литвы, я взял в Киев к
себе референтом. Он стал гражданином независимой Украины, после ГКЧП вынужден был уволиться из органов, окончил экономическую академию и, как специалист
со знанием литовского языка, работает советником посольства Украины в современной Литве.
Так ломались и так формировались личности.
Тревожные и разрушительные события коснулись сотрудников КГБ Украины
после ГКЧП, но особенно волнующа судьба десяти оперативных работников, оказавшихся в «горячих точках». Они, по разнарядке из Москвы, нами направлялись
в распоряжение органов госбезопасности Азербайджана и Армении для участия в
локализации вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе.
В числе уезжающих чекистов Украины все оказались добровольцами; перед их
отъездом я встретился с ними в Киеве, сказал слова напутствия и вручил каждому
памятный подарок – наручные часы.
Я запомнил Лебедева, сотрудника Днепропетровского управления КГБ, ставшего
начальником горотдела КГБ в трагическом Сумгаите. Он пользовался заслуженным
авторитетом среди жителей города, избирался ими депутатом Верховного Совета
Азербайджанской ССР.
Я встречаюсь с Владиславом Галусмяном, бывшим оперативным сотрудником
из Ивано-Франковска. Он исключительно с положительной стороны зарекомендовал
себя на Кавказе, затем в министерстве безопасности России. В наши дни он один из
первых руководителей ведомства Госрезерва России.
К сожалению, я не мог отследить судьбу остальных достойных украинских че
кистов, выехавших в «горячие точки» страны незадолго до ГКЧП.
Последствия развала страны затронули не только практикующих (действующих)
сотрудников КГБ, но и нашу будущую смену – молодых курсантов учебных заведений
органов госбезопасности. В их числе был Павел Астахов, ставший известным московским адвокатом, телеведущим программ по правовой тематике на центральном ТV. Он
окончил учебу в Высшей школе КГБ СССР и вспоминает о себе, молодом офицере:
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«Нас называли горбачёвским набором, мы были уже совсем другие – обсуждали
выступление Ельцина на XIX партийной конференции, когда он выходил из партии,
ругали партию, правительство, соцстрой, чего всего несколькими годами раньше в
этих стенах было бы просто невозможно представить. На выпуск молодых сотрудников пришлось ГКЧП и развал СССР, поэтому половина курса осталась без родины,
и после распада страны в Молдавии, Прибалтике, закавказских республиках и так
далее выпускников Высшей школы КГБ уже никто не ждал. Когда я увольнялся из
системы, честно сказал, что на зарплату, которую мне предлагают, со своей семьёй я
прожить не смогу, и уволился из органов переводом в народное хозяйство».
Такая же судьба постигала выпускников военных и пограничных училищ, оказавшихся в трудном положении после ГКЧП.
На закате советской власти социалистическое общество подошло к глубокому
кризису: коммунистическая идеология и вера в светлое будущее были разрушены, а
на страхе, чисто силовых методах страну удержать было невозможно. К политической власти пришли новые люди благодаря политике горбачёвской перестройки, но
они оказались разрушителями страны. На протяжении многих лет некоторые из них
безнаказанно и целеустремленно, злоупотребляя вседозволенностью и гласностью,
призывали к изменению политической системы в стране, саботировали принимаемые решения по преодолению национальных, экономических противоречий, провоцировали недовольство народа.
В экономической сфере появилось недовольство и недоверие к коммунистической риторике на фоне пустых прилавков.
Начальник экономического управления, член коллегии КГБ СССР Н. Савенков
во всевозможные адреса направлял тревожные записки о том, что жители Москвы
уже несколько месяцев не могут «отоварить» талоны на продукты самой первой необходимости. В Украине с продуктами получше: правительство вводило ограничительный порядок вывоза товаров за границы республики. Для населения изобрели
купоны, так что сосед белорус не мог без них ничего приобрести на украинской территории. КГБ Украины зверствовало на государственной границе, не допуская незаконного вывоза товаров за рубеж.
Ивашко – небывалый случай, – на пленуме союзного ЦК КПСС упомянул положительную работу КГБ республики, предотвратившего вывоз за границу продуктов
питания и других товаров на несколько миллиардов рублей.
Новые правители отличались новыми качествами: лицемерием, приспособленчеством, корыстью, удовлетворением личных интересов, отсутствием ответственности
перед страной и народом.
Когда распался Великий Союз, они с радостью разъяснили простому люду, что
социализм противоречит самой природе человеческого общества, а вот рыночный
капитализм – вершина желаемого общественного развития.
Ну и что достигнуто при рыночных отношениях: бандитский олигархический капитализм при бывших коммунистических лидерах Ельцине и Кравчуке или бюрокра237
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тический, коррупционный государственно-монопольный капитализм при советском
разведчике Путине и советском пограничнике Ющенко?
История в веках не забудет, что Советскому Союзу самим развитием мировой цивилизации было предопределено осуществить социальный эксперимент – реализовать
идеи построения социалистического общества. Он выдержал многие испытания и бедствия, которые пришлось пережить в семидесятилетнем отрезке истории – гражданскую
войну и иностранную интервенцию, одержать героическую победу над фашистским
игом в Отечественную войну, выстоять в экономической блокаде, в гонке вооружений во
имя мира, в новой холодной, идеологической войне. Не выдержал одного: предательства
идеалов построения социализма со стороны правящей элиты компартии.
С разрушением Союза был нарушен баланс прежнего мирового и внутреннего
равновесия – было порождено множество войн и конфликтов и погружение в нищету
народов прежних союзных республик.
Ну, а что же система государственной безопасности? Комитет подвергался такой
же дезорганизации, как и советское общество. К такому же кризисному состоянию
он подошёл в связи с длительным отсутствием законов, регулирующих правовую
основу его деятельности, вместо цитировавшихся установок партии и ведомственных инструкций. Строгая подчинённость, жёсткая зависимость и взаимосвязь со
структурами КПСС сыграли свою роковую роль в уничтожении КГБ.
При Горбачёве и Крючкове проявилась опасность выполнения органами безопасности задач, которые выходили за рамки законности, использования КГБ как орудия
внутрипартийной борьбы, особенно в организации «прослушки» неугодных им оппозиционных лиц.
Политиканство и непосредственное участие высшего руководства КГБ СССР в
попытке «дворцового» переворота отрицательно сказались на авторитете органов государственной безопасности, нарушили уверенность личного состава в правоте дела,
которому добросовестно служили многие из нас.
Отсутствие действенных механизмов контроля со стороны законодательной власти,
не говоря о каком-либо гражданском контроле, принижение Крючковым роли коллегии
в августе 1991 года повлекли последствия, которые послужили вынесением вполне
ожидаемого решения, записанного в комиссии С. Степашина, – уничтожить КГБ.
И ещё важный момент: руководство КГБ, в том числе и я в союзной республике, много говорили о необходимости ускорения ввода перестроечных действий в повседневную практику, но, к сожалению, оказались неспособными к быстрым трансформациям в условиях резкого обострения изменения политической и оперативной
обстановки. И куда было спешить, если в самом Верховном Совете закон об органах
госбезопасности мурыжился до принятия два года. Может быть, сознательно, как и
положение о КГБ при Чебрикове?
Больно осознавать, что к негативным последствиям, пусть в косвенной мере, я
оказался причастен.
2009 рік.
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Борис Шариков,

народний депутат України І скликання ВР

ГКЧП. КОНЕЦ ПОЛИТОРГАНАМ.
МОСКВЕ МЫ НЕ НУЖНЫ*
В вооруженных Силах СССР существовал такой порядок: каждый понедельник
или следующий после праздничного дня рабочий день командира и политработника – от командира части, его заместителей и выше – начинался в 6 часов утра с доклада своему непосредственному командиру и начальнику, вплоть до министра бороны
и начальника ГПУ СА и ВМФ, об итогах прошедшей недели и выходных (праздничных) днях.
Так было и утром 19 августа 1991 года. В 6:00 я уже был в своем рабочем кабинете. Приготовившись принимать доклады от начальников политорганов армий,
соединений и частей, учебных заведений и учреждений, я включил радиоприемник и
услышал, что передают текст заявления ГКЧП.
Перед этим оперативный дежурный КВО доложил мне, что в штабе округа находится главком Сухопутных войск, заместитель министра обороны СССР генерал
армии В. И. Варенников, который вместе с командующим КВО генерал-полковником
В. С. Чечеватовым поздно вечером 18 августа прибыл самолетом из Крыма. О том,
что командующий накануне вылетел в Крым, я знал от оперативного дежурного, который доложил мне об этом в воскресенье, 18 августа, по телефону. Знал я и о том,
что в Крым прибыл генерал армии В. И. Варенников, который и вызвал Чечеватова
в Крым, на военный аэродром «Бельбек». Судя по дальнейшим событиям, указание
прибыть туда же получили командующие войсками Одесского и Прикарпатского
военных округов генерал-полковники И. И. Морозов и В. В. Скоков.
Как потом стало известно, Варенников прибыл в Крым вместе с заместителем
председателя Совета обороны О. Д. Баклановым, руководителем аппарата Президента В. И. Болдиным, секретарем ЦК КПСС О. С. Шениным, начальником специального эскортно-технического управления КГБ В. В. Генераловым и начальником
Службы охраны КГБ Ю. С. Плехановым. Они были уполномочены встретиться в
Форосе с М. С. Горбачевым и убедить его в том, что с подписанием союзного договора Советский Союз прекратит свое существование.
О чем велся разговор в Крыму с Горбачевым – написано уже много. Но после
этих разговоров около 20 часов 18 августа все товарищи отбыли в Москву, кроме
генерала армии Варенникова, который вместе с генерал-полковником Чечеватовым,
после недолгого общения с командующими округами, вылетел в Киев, поскольку
был уполномочен провести переговоры с руководством Украины.
*

Фрагмент з книги: Шариков Б. «Родина в тебе». – К.: Международная агенция «Бизон», 2007.
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19 августа, где-то в районе 8 часов утра, мне в кабинет позвонил командующий
и пригласил на завтрак в столовую Военного совета. За столом нас было трое –
В. И. Варенников, В. С. Чечеватов и я. Заместитель министра обороны СССР первым
делом поинтересовался, слышал ли я сообщение по радио, как я к этому отношусь,
не возникли ли у меня вопросы? Я ответил, что вопросов более чем достаточно,
естественно, надо что-то делать для улучшения обстановки в стране, хотелось бы
иметь больше информации по всем вопросам и четких указаний для Военного совета округа. Все это надо довести до исполнителей, подчиненных.
Однако В. И. Варенников никаких дополнительных сведений не сообщил, своих
соображений не высказал, каких-либо задач не поставил. Не было речи и о введении
в Украине или отдельных ее регионах чрезвычайного положения. Он лишь заметил:
«Я договорился о встрече с руководством Украины. Мы с командующим выезжаем
к ним через 30 минут. Я бы хотел, чтобы и вы, как член Военного совета округа, начальник политического управления КВО, как депутат Верховного Совета Украины
поехали вместе с нами». Естественно, я согласился, однако спросил: «О чем будем
говорить с руководством Украины?» На что В. И. Варенников ответил: «Там все и
услышите».
На встречу мы выехали около 9 часов. Прибыли в здание Верховного Совета
Украины на улице Грушевского, 5. Когда поднялись в кабинет председателя Верховного Совета, там уже находились Л. М. Кравчук, первый секретарь ЦК КПУ С. И. Гуренко и первый заместитель председателя Совета Министров Украины К. И. Масик
(премьер В. Фокин тогда был в отъезде). Обменявшись рукопожатиями, мы расселись за столом для заседаний: военные по одну сторону, гражданские – по другую, в
центре той и другой стороны В. Варенников и Л. Кравчук.
Валентин Иванович сразу приступил к делу. Он вообще не любил мямлить, изъяс
нялся четко и ясно. Говорил он приблизительно следующее: «Горбачев болен, власть
в стране перешла к новообразованному органу – Государственному комитету по чрезвычайному положению. С 4-х часов утра 19 августа в Москве в связи с обострением
обстановки в столице попытками организовать митинги, уличные шествия, имеющимися фактами подстрекательства к беспорядкам, в интересах защиты и безопасности
введено чрезвычайное положение. Я прибыл в Киев, чтобы разобраться на месте в
обстановке и при необходимости рекомендовать ввести чрезвычайное положение, по
крайней мере, в ряде регионов Украины». Он назвал конкретно: Киев, Львов, Одесса,
Луцк и Ровно.
Мне показалось, что для присутствующих его слова были подобны грому среди
ясного неба. Около минуты длилось молчание. Затем Л. Кравчук (надо отдать ему
должное: он повел себя очень достойно и мудро, не растерялся) ответил буквально
следующее: «Все нам понятно, но требуют уточнения некоторые позиции. Первое: из
Москвы мы пока никаких указаний не получали. Второе. Мы вас, Валентин Иванович, знаем как уважаемого человека, командовавшего ПрикВО, здесь, в Украине, но
своих полномочий пока Вы нам никаких не предъявили. И, наконец, самое главное:
введение чрезвычайного положения в целом в Украине или в отдельном ее регионе –
это дело Верховного Совета Украины, так требует закон».
Далее Леонид Макарович продолжил: «Мы располагаем информацией, что обста
новка и в Киеве, и на местах достаточно спокойная, не требующая принятия никаких
экстренных мер».
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И здесь надо отдать должное В. Варенникову. Поняв, что закон на стороне
Л. Кравчука, он предпочел методу давления метод убеждения. Генерал армии вежливо заметил: «Вы посудите сами, задача у нас одна – спокойствие и порядок в стране.
Так давайте решать ее сообща».
Леонид Макарович, тоже сохраняя корректность, снова сослался на закон. Каждый
из собеседников тактично, но от этого не менее упорно, стоял на своем. Так продолжалось минут 15–20. За это время только командующий КВО и я несколькими фразами
подтвердили, что обстановка в Киеве и регионах Украины спокойная, не требующая
чрезвычайных мер. Остальные участники встречи не проронили ни слова. С. Гуренко
все время молчал и ничего не записывал, а К. Масик очень нервничал, потел, весь был
красный от напряжения и постоянно что-то писал в блокноте, почему-то не на столе, а
под столом, на коленях, но тоже все делал молча. (Замечу, что в своем интервью «Киевским ведомостям» в 2001 году, спустя 10 лет после этих событий, К. Масик пространственно рассказывал, как он активно «боролся» на этой встрече и как была «высажена»
воздушно-десантная дивизия из-под Тулы в аэропорту «Жуляны» под Киевом. Все это
выдумки господина Масика. Ничего этого не было и в помине.)
В это время зазвонил аппарат ВЧ на приставном столике у рабочего стола председателя Верховного Совета. Леонид Макарович поднялся, подошел к столу и медленно снял трубку аппарата правительственной связи. В наступившей тишине разговор
был отчетливо слышен. Звонил председатель КГБ СССР В. Крючков. Он поинтересовался, как дела, как обстановка в Киеве. Леонид Макарович, как мне показалось,
усмехнулся и с некоторой иронией ответил: «Обстановка нормальная, спасибо. Вот
приехал Валентин Иванович Варенников, сидим, беседуем. Мы ему как раз рассказываем, что оснований для введения чрезвычайных мер у нас нет». На что В. Крючков ответил нечто вроде: «Ну, если вы так считаете, то, может быть, и правильно, так
тому и быть». На этом разговор закончился, собеседники попрощались, и Л. Кравчук,
явно довольный, вернулся к столу заседаний. После этого он окончательно перехватил инициативу в разговоре с генералом Варенниковым и уже не терял ее.
В конце встречи, пользуясь своими депутатскими полномочиями, я предложил
Л. Кравчуку выступить по радио и телевидению, объяснить людям обстановку, успокоить народ Украины. Что он впоследствии и сделал. Правда, об этом он постоянно
умалчивает, даже фамилию мою забывает назвать, вспоминая об этой встрече.
Наконец Л. Кравчук и В. Варенников вежливо распрощались. Леонид Макарович спросил о дальнейших планах Валентина Ивановича. Тот ничего конкретного
не ответил, заметил лишь, что его очень волнует обстановка в Москве. После чего
мы втроем отправились в штаб КВО. Итоги прошедшей встречи Валентин Иванович
никак не комментировал. По прибытию в штаб округа он много говорил по закрытой
связи с Москвой. Как нам стало известно, он крайне возмущался бездеятельностью и
нерешительностью членов ГКЧП в Москве.
Главным виновником бездеятельности в Москве, на мой взгляд, был именно
председатель КГБ СССР В. Крючков. Став одним из главных действующих лиц по
созданию ГКЧП, он так и не решился на активные действия. Причина этому – роль
«вечного помощника», привыкшего «прогибаться» под начальника. Он и председателем КГБ СССР стал потому, что был Ю. Андропов, который постоянно держал
его своим «помощником». И в те решающие дни августа 1991 года он снова чего-то
ждал, колебался, не принял ни одного самостоятельного серьезного решения.
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Я много раз детально анализировал эти события и не переставал удивляться. Прос
то смешно! Председатель КГБ СССР, руководитель самой крупной и самой грозной
спецслужбы мира, ждал по привычке каких-то указаний! Груз «вечного помощника»
оставался на его плечах, не позволив принять оперативно нужное решение. Так было
во всех его делах: от падения берлинской стены – до руководства ГКЧП и его краха.
Я почему-то твердо убежден: генерал армии Варенников в августе 1991 года «выбрал не тот объект атаки». Или ему не дали его выбрать. Ему надо было из Крыма
не в Украину лететь, а, после разговора с Горбачевым, возвращаться в Москву и активно включиться в руководство происходящим. Уверен, итоги были бы другими.
Хуже было бы или лучше – история рассудила бы. Он это понял в Киеве, но было
уже поздно. Из-за нерешительности членов ГКЧП, в первую очередь В. Крючкова,
ситуация вышла из-под контроля.
Валентин Иванович это понял и срочно засобирался в Москву. Утром 20 августа
он улетел в столицу с военной площадки аэропорта «Жуляны». Мы с командующим
вздохнули с облегчением. Присутствие в округе заместителя министра Обороны
СССР вносило определенное беспокойство. Да и мы уже поняли, что темп утерян,
решительных действий нет и не будет.
После возвращения с аэродрома мы с командующим собрали членов Военного
совета, заместителей командующего КВО, проинформировали их об обстановке,
итогах визита заместителя министра обороны, наметили ряд ближайших мер. Суть
их сводилась к следующему:
– состояние повышенной боевой готовности войск округа до особых распоряжений сохранять (войска округа были приведены в повышенную боевую готовность
19 августа в соответствии с полученной нами директивой из Москвы, подписанной
министром обороны и начальником ГШ);
– заниматься плановой боевой учебой в режиме повышенной боевой готовности;
– соответствующим начальникам держать постоянную связь с подчиненными
объединениями, соединениями и частями, иметь обратную информацию;
– добиться постоянной связи и информации из Москвы.
Выполнением последней задачи занялись мы с командующим.
Сложность заключалась в том, что каналов связи с Москвой было много, все они
отлично работали, но разыскать кого-то из должностных лиц, получить необходимую
информацию было практически невозможно. Как будто все ответственные должностные лица вымерли. Если по линии оперативных дежурных еще поступала хоть
какая-то информация, то по линии Главного политуправления СА и ВМФ я ничего
не мог добиться. Ни начальник Главпура генерал-полковник Н. И. Шляга, ни его заместители 19–20 августа ни разу не удосужились позвонить в округ. Я связался с коллегами из других округов – то же самое. И это при том, что все события происходили
у них в Москве. На мой взгляд, в тот момент Главпур продемонстрировал полную
неспособность руководить политорганами. Меня, как человека военного, это глубоко
возмущало. Убежден, если бы в то время у руля Главпура находился предшественник
Шляги, генерал армии Алексей Дмитриевич Лизичев, такого бы не произошло.
Часто спрашивают, что я чувствовал во время этих событий, какой видел перс
пективу? Честно говоря, я предвидел скорый крах ГКЧП после того, как посмотрел и
послушал их пресс-конференцию. Помню, тогда в кабинете командующего войсками
КВО, кроме генерал-полковника В. В. Чечеватова и меня, были некоторые члены
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Военного совета округа: генерал-лейтенант М. Н. Калинин, генерал-лейтенант
В. Д. Борискин, генерал-лейтенант В. В. Осокин. После просмотра по телевизору записи пресс-конференции я сказал: «Запомните, друзья, ровно через два дня М. Горбачев возвратится в Москву и Комитет этот будет весь арестован». Так это и произош
ло. Узнав об этом, М. Н. Калинин воскликнул: «ЧВС знал это заранее, а нам ничего
не сказал». Я возразил: «Нет, Михаил Николаевич! Я не знал, я просто предвидел».
И это нетрудно было сделать, проанализировав практические шаги в деятельности
членов ГКЧП 18–20 августа 1991 года».
И все-таки до сих пор на некоторые вопросы я не нахожу должного ответа, не
могу объяснить некоторые факты.
Меня часто, после интервью газете «Зеркало недели», частных разговоров, упрекают в том, что в моих словах и поступках чувствуется некоторая симпатия к ГКЧП.
Что я могу на это ответить? Я и сегодня не склонен оценивать события августа
1991 года, а главное, мотивы, которыми руководствовались главные действующие
лица, столь однозначно, как это сейчас принято. Мало того, я и сегодня не склонен
считать создание ГКЧП попыткой государственного переворота, а членов комитета –
кучкой интриганов-заговорщиков, рвавшихся к власти. Какая еще власть нужна была
этим людям?
Агеев Г. Е. – первый заместитель председателя КГБ СССР;
Ачалов В. А. – заместитель министра обороны СССР;
Бакланов О. Д. – заместитель председателя Совета обороны СССР;
Варенников В. И. – заместитель министра обороны СССР;
Генералов В. В. – начальник специального эксплуатационно-технического управления при ХООЗУ КГБ СССР;
Лукьянов А. И. – председатель Верховного Совета СССР;
Павлов В. С. – премьер-министр СССР;
Плеханов Ю. С. – начальник Службы охраны КГБ СССР;
Пуго Б. К. – министр внутренних дел СССР;
Стародубцев В. А. – председатель Крестьянского союза СССР;
Тезяков А. И. – президент Ассоциации государственных предприятий и объединений промышленности, строительства, транспорта и связи СССР;
Шенин О. С. – секретарь ЦК КПСС;
Язов Д. Т. – министр обороны СССР.
Состав говорит сам за себя. Почти вся власть была у них в руках.
Поступок этих людей можно объяснить: уже общеизвестно, что они не разделяли
позицию Горбачева по вопросу подписания в августе 1991 года нового Союзного договора, который фактически означал развал Советского Союза, за сохранение которого, кстати, дружно проголосовал народ 17 марта 1991 года. Поэтому, на мой взгляд,
они не слишком продуманно, откровенно неловко, но абсолютно искренне пытались
спасти великую страну.
Это был протест руководства страны, скажем так, определенной его части,
представителей законной власти против бездействия Горбачева. И за все это, с легкой
подачи того же Горбачева и его прислужников, их всех назвали предателями, изменниками Родины?! Их ошибка заключалась в том, что 19–20 августа они, члены ГКЧП,
вместо того, чтобы эффективными мерами влиять на положение в Москве, стране,
втянулись в тяжбу с Президентом России. А Ельцин не дремал – он объявил ГКЧП
243

V. О Ч И М А УЧ АСН И КІВ

антиконституционным органом, а членов – преступниками, не стесняясь в выражениях, призвал народ к неповиновению, к всеобщей забастовке. Члены ГКЧП интеллигентно включились в эту перепалку, объявили все указы Ельцина неконституционными, незаконными, т. е. всю свою энергию направили на погашение скандальной
ситуации, тем самым отключившись от главного. И – как результат – потеряно время,
темп, в итоге – поражение.
В. И. Варенников в разговоре неоднократно вспоминал: «Во время встречи в
Крыму с Горбачевым мы поняли, что болезнь его притворная. Он желает поставить
правительство Союза и народ перед свершившимся фактом – подписанием договора,
развалом государства».
О личности Горбачева можно говорить много (если это вообще личность; ну, что
выросло, то выросло). В 1990–1991 годах я принимал участие в работе всех пленумов
ЦК КПСС, много наблюдал и сделал немало выводов. Поэтому я до сих пор не уверен, что люди, входившие в ГКЧП, руководствовались лишь личными корыстными
целями, были глупее Горбачева – этого прорицателя, «обозначающего ориентиры»,
«лучшего немца года». (Простите, даже произносить противно.) Только теперь нам
понятно, почему с дрожью в голосе, «в грубой форме», как заявляла Раиса Максимовна Горбачева, генерал армии Варенников докладывал ее мужу в Форосе 19 августа 1991 года о положении дел в армии и требовал его отставки. Он имел на это все
основания.
Во время правления Горбачева (мы все тому свидетели) не было и года, чтобы он
не наносил урон стране, не покушался бы на ее обороноспособность. Безусловно,
сокращать армию надо было, но на условиях равной безопасности с Западом, а не в
одностороннем порядке. Вот примеры.
1. О стратегических ядерных силах. Под демагогическими лозунгами «нового
мышления», «общечеловеческих ценностей», «в целях прорыва между Востоком и
Западом» Горбачев подписал ущербный для СССР договор о сокращении ракет меньшей и средней дальности. Мы сократили в 2,5 раза больше носителей и в 3,5 раза –
боевых головок, чем США.
В число подлежащих уничтожению был включен и оперативно-тактический комплекс «Ока». Этот комплекс не имел себе равных в мире. Его только что взяли на
вооружение социалистические страны, наши союзники, наши западные округа. И
самое главное, этот комплекс по его параметрам не подходил под сокращение. Даже
у американцев этот дикий шаг вызвал удивление. По большому счету, это государственное преступление.
1. Горбачев без согласования с Верховным Советом передал американцам
шельф с нефтью в Баренцевом море, запасы которого соизмеримы с кувейтскими.
Это также лишило ВМС СССР районов рассредоточения, заставило пересмотреть и
переработать планы боевого применения флота. Как это называется?
2. Американцам не давало покоя количество наших танков и численность сухопутных войск. Но у нас же граница – на десятки тысяч километров! Тем не менее,
Горбачев пошел на сокращение сухопутных войск, надеясь, что США сократят свой
боевой флот. Ничего подобного! Американцы не пошли на это, а наоборот, уже в
1992 году Буш-старший помчался на спуск нового авианосца.
3. Ну, и, наконец, вывод (бегство) советских войск из Европы, главным автором
которого был все тот же радетель за наше Отечество. Но об этом подробнее – позже.
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Вот такой вклад этого человека в обороноспособность страны. Теперь спрашивается, имел ли право Горбачев называть Варенникова предателем, изменником Родины? Нет! Не имел!
Судьба генерала армии В. И. Варенникова – это судьба патриота, человекалегенды Советской страны.
Валентин Варенников – сын директора крупного производственного объединения на Кубани, полусирота с 6 лет (мать рано ушла из жизни). В самом начале войны
семнадцатилетним юношей пришел в военкомат с просьбой отправить его на фронт.
Его оформили в артучилище, после окончания которого были Сталинградский фронт,
битва под Курском. С боями прошел Украину, Польшу, штурмовал Берлин, был трижды ранен, участвовал в параде Победы на Красной площади в Москве. На одной из
фотографий будущий подследственный за ГКЧП по статье «Измена Родине...», при
пяти боевых орденах, стоит у Бранденбургских ворот поверженного Берлина.
За годы службы Валентин Иванович побывал во многих горячих точках: в Анголе, Эфиопии, Афганистане. А когда случилась Чернобыльская трагедия, его в конце
мая 1986 года направили руководить восстановительными работами на ЧАЭС.
Вернувшись в Москву, Варенников все удивлялся: «Зачем мы в одностороннем
порядке сокращаем Вооруженные Силы? Почему спешим вывести свои войска из
Европы? Уйдем мы – придет НАТО». Он постоянно повторял: «СНГ – это пародия
на великую державу. Удар в самое сердце». И это говорил генерал армии, Герой Советского Союза, заместитель министра обороны СССР.
Забегая вперед, хочу отметить, что это были пророческие слова. Сегодня США намерены сократить военную группировку в Германии, чтобы создать базы в Венгрии, Польше, Чехии, Болгарии и Румынии уже в 2006–2008 годах. Это реализация «глобального
вмешательства» США, реализация проекта «Дуга союзников» от Балтики до Черного
моря. Цель – закрепиться на подступах к России, Закавказью и Ближнему Востоку. Этому
была посвящена и поездка госсекретаря К. Райс по странам Европы в декабре 2005 года.
Это подтверждает и решение США разместить элементы ПРО в Польше и Чехии.
С учетом всего этого В. И. Варенников имел право на суде «в его честь» спросить
«свидетеля» Горбачева: «Как же получилось так, что вы стали ренегатом, изменили
своему народу? Немыслимый в истории факт, когда глава государства действует во
вред своему народу. Мало того, приказали арестовать всех, кто мешал вам разваливать великую страну».
А маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов? Фронтовик, участник
первого нашего десанта на Кубу, в свое время командовавший ЦГВ, Среднеазиатским
и Дальневосточным военными округами, министр обороны СССР, награжденный семью боевыми орденами, двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской революции,
более чем тридцатью медалями, потерявший за время службы в Вооруженных Силах
жену, дочь, сына и внука.
Дмитрий Тимофеевич вспоминал: «Следователь Ю. И. Леканов с лоснящейся
от жира физиономией старательно допрашивал маршала Советского Союза. Там же
присутствовал и Степанков, корча из себя добренького прокурора».
Всей этой Ельцинской обслуге надо было доказать Язову его вину перед его
Отечеством, обвинив по статье 64 УПК: «Измена Родине, умышленно совершенная
гражданином СССР в ущерб госбезопасности и обороноспособности СССР, переход
на сторону врага, шпионаж и т. д.». Во, прихлебатели! Ничего святого не осталось!
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Мы знаем сегодня, чем закончились все эти судебные разбирательства. Все
арестованные отпущены, а генерал армии Варенников добился оправдательного приговора. Многие члены ГКЧП сегодня являются депутатами Государственной Думы
России, возглавляют серьезные организации, компании и фонды, а не рекламируют
пиццу, как это делает ради своего фонда горе-перестройщик.
Разве мы когда-нибудь могли предположить, что бегавший по моему родному
краю, Ставрополью, безштанный Миша Горбачев через несколько десятилетий будет
похваляться званием «лучшего немца года», что заслуженных воинов-победителей
при его правлении назовут «предателями Родины», что он годы правления КПСС назовет «рабством», а государство, которое собиралось, утверждалось веками, при нем
пустят в распыл?
Вместе с тем, мне до сих пор кажется странной оценка деятельности ГКЧП со
стороны Бюро Президиума Центральной контрольной комиссии КПСС (ЦКК).
Как пишет мой приятель Михаил Кодин (последний заместитель председателя ЦКК)
в своей книге «Трагедия старой площади»: «ГКЧП – странное, аморфное явление, которому... в контексте отечественной истории еще предстоит дать всеобъемлющую квалифицированную оценку». И они сразу же, вместе с Е. Маховым (последним и. о. председателя ЦКК), оценили деятельность ГКЧП как «антиконституционный шаг».
У меня такое впечатление, что и Е. Махов, и М. Кодин после 22 августа 1991 года
все никак не могли определиться: какому же Богу служить? И, наконец, 23 августа
определились в постановлении Бюро Президиума ЦКК КПСС «О партийной ответственности членов КПСС, входивших в антиконституционный ГКЧП», в котором
(пр. 16, п. 2) записали: «Отметить, что входившие в состав антиконституционного ГКЧП коммунисты-руководители О. Д. Бакланов, В. А. Крючков, В. С. Павлов,
Б. К. Пуго, В. Л. Стародубцев, А. И. Тезяков, Д. Т. Язов, Г. И. Янаев грубо нарушили
принципиальное требование Устава КПСС (как будто в Уставе есть и не принципиальные требования)... насильственно отстранили М. С. Горбачева от руководства
страной и партией (как будто он давно уже не отошел сам от этого руководства и не
вел дело к развалу)». И далее: «...За организацию государственного переворота членов КПСС...» – и перечисляют всех ранее названных товарищей – «из партии исключить». А дальше совсем кощунственная строка: «Принять к сведению, что Пуго Б. К.
покончил жизнь самоубийством».
Доруководились! В прямом смысле уподобились Е. Шапошникову, который в
пылу подобострастия к Б. Ельцину заверял его, что если надо, он даст команду бомбить Кремль.
Я лично в рядах КПСС находился побольше, чем трое этих деятелей, и мне горько и стыдно читать все это. И я вполне разделяю позицию Д. Т. Язова и других членов ГКЧП, которые перестали даже замечать Е. Махова после этих событий за его
чрезмерное «усердие». Правда, я искренне удивился, когда увидел, как в 2003 году,
на праздновании 10-летия «Мегапир», Д. Т. Язов собственноручно вручал Е. Махову
диплом почетного члена клуба «Мегапир». Я еще подумал: «Неужели уважаемый
мной Дмитрий Тимофеевич поступился своими принципами? Не может этого быть!
Здесь что-то другое...».
На мой взгляд, исключать из рядов КПСС членов ГКЧП можно было за нерешительность, медлительность, неактивность, за то, что они, имея в руках власть, силы
армии, милиции и КГБ, позволили кучке авантюристов от демократии, наплевав на
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конституционные положения, развалить все и захватить власть. Если бы была записана подобная формулировка, я, как коммунист с 35-летним стажем, с ней бы обязательно согласился.
По меньшей мере, некорректно говорить и писать о ГКЧП как о «жалком спектакле», да еще и «бездарном». Там были люди с большим партийным, военным и
боевым опытом, которые вам (Женя и Миша) в отцы годились. А вы их так легко в
«неразумные», «антиконституционщики». Стыдно!
Что же вы Горбачева и его приспешников пожалели? С них надо было начинать.
Ан нет, выжидали, куда ветер подует. Что же, вы, сидя в ЦКК, спокойно созерцали
тех, кто, прикрываясь высокими должностями, партбилетами и словами о перестройке, проводил по сути антинародную, антипартийную политику? Кто должен был следить за чистотой рядов КПСС? Особенно в руководящих органах?
Это из-за вашего попустительства КПСС буквально в считанные дни перестала
существовать. Не Горбачев и Ельцин нашли козлов отпущения, а вы, члены Президиума ЦКК, с восторгом теперь восклицаете, что члены ГКЧП «вскоре были арестованы и помещены в Лефортово, в «Матросскую тишину». А вы где были? Почему вы
занимали созерцательную позицию?
После провала ГКЧП события начали стремительно развиваться. Мы догадывались, что в Москве, на самой вершине власти творилось что-то невообразимое. Все
делалось по принципу: чем наглее, тем больше доверия. Менее расторопных и более
совестливых сбрасывали с вершин власти, самозваные руководители подбирали себе
новую команду.
Так в наших Вооруженных Силах появился новый министр обороны – бывший
главком ВВС, генерал-полковник Е. И. Шапошников.
Он родился 3 февраля 1942 года на хуторе Большой Лог Аксайского района
Ростовской области. Русский. В 1963 году окончил Харьковское военное авиационное училище летчиков, в 1969 – Военно-воздушную академию им. Ю. А. Гагарина,
в 1984 – Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил СССР. Членом
КПСС был с 1963 года по 1991 год, т. е. в партию пролез сразу после училища, поэтому по службе рос, как гриб. За семь лет, с 1963 по 1971 год, успел окончить воздушную академию и вырасти от летчика до командира полка, а в 1975 году – уже
командир истребительной авиационной дивизии. Мы познакомились, когда он был
заместителем командующего ВВС ПрикВО, встречались, когда был командующим
ВВС ОдВО, а затем вновь встретились в ГСВГ в 1987 году.
У меня с этим человеком были непростые отношения. Сначала они складывались
идеально. Мы вместе входили в состав Военного совета ГСВГ в 1987–1988 году. Он
командовал воздушной армией в ГСВГ, а я был первым замом ЧВС – начальника ПУ
ГСВГ, и входил в состав Военного совета Группы. Мы симпатизировали друг другу,
встречались, поддерживали друг друга. Очень часто Евгения Ивановича, что называется, «прочесывали» на Военном совете Группы за дела в подчиненной ему армии: за
аварийность, состояние воинской дисциплины и др.
А главкомы ГВСГ – и генерал армии В. А. Беликов, и сменивший его генерал
армии Б. В. Снетков – были людьми суровыми. Не говорю уже о жестких требованиях министра обороны, маршала Советского Союза Д. Т. Язова. Одним словом,
судьба Е. И. Шапошникова часто висела на волоске. И от дальнейших неприятностей
его почти всегда спасало заступничество политработников – генерал-полковника
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Н. А. Моисеева и мое. «Молодость», «недостаточная опытность», «стремление исправить положение дел» – при помощи этих аргументов мы обычно спасали Шапошникова от нависшей над ним беды.
Время шло, его назначили в Москву первым заместителем главкома ВВС, меня
направили в ЦГВ. Тем не менее, мы продолжали поддерживать добрые отношения,
он всегда очень оперативно отзывался на мои просьбы о выделении транспортной
авиации для доставки необходимых грузов для Группы. Зная наши добрые отношения, тыловики и снабженцы постоянно обращались ко мне с просьбами. Затем
он стал главкомом ВВС. Я радовался его успехам, и последующие наши встречи на
Главных Военных советах, пленумах ЦК КПСС в Москве всегда были теплыми.
Вот почему меня покоробили высказывания Шапошникова (после назначения его
24 августа 1991 года министром обороны СССР): «Нам политорганы в Вооруженных
Силах не нужны, я всегда возмущался тем, что перед каждым новым назначением в
военном отделе ЦК КПСС со мной поучительным тоном разговаривают мальчишки».
Я подумал, неужели это тот самый Шапошников, которого политорганы много раз
спасали от позора и порой не всегда объективной оценки его деятельности?
А когда я узнал, что 23 августа 1991 года на Военном совете ВВС он демонстративно объявил о выходе из рядов КПСС, я опешил, возмущению не было предела.
Кто взрастил этого генерала? Кому он обязан своей блистательной карьерой? Если
бы его спросили об этом в июне–июле 1991 года, он бы, не задумываясь, ответил:
«Партия! Коммунистическая партия Советского Союза».
Так где же настоящий, подлинный Шапошников?
Я позвонил ему по ВЧ из Киева и попросил принять меня 25 августа. Командующий войсками КВО генерал-полковник В. С. Чечеватов положительно отнесся к
моим действиям, напутствовал: «Вылетай! Проясни там обстановку».
25 августа в 8:50 я уже был в приемной министра обороны. Все здесь мне было
знакомо, кроме обитателей приемной: все помощники и охрана были незнакомые
люди с голубыми погонами.
Е. И. Шапошников принял меня сразу. Он даже не привстал, здороваясь, вальяжно
расселся в кресле, слегка улыбающийся, розовенький, мягкий, как докторская колбаса. Его первые слова были: «Вот видите, Борис Иванович, я уже министр обороны».
На что я, по старой дружбе, ему ответил: «Ну, до министра обороны СССР вам еще
далеко. Вас только вчера посадили в это кресло в благодарность за ваши недавние
дела и действия».
И начался тяжелый разговор. Он полностью подтвердил свои взгляды на полит
органы и партию в целом, а мне прямо заявил: «Вы нам, Борис Иванович, не нужны,
мы обойдемся без политорганов». Вот так, в благодарность за все: должности, карье
ру, воинские звания и все остальное, чем долгое время пользовался этот человек,
опираясь на партию и политорганы.
Разговор закончился на высоких нотах, чуть ли не до мата дошло, я хлопнул дверью кабинета и, к немалому удивлению толпы в приемной, выскочил вон. Я понял,
что передо мной был совершенно другой Шапошников.
С горьким чувством я вернулся в Киев. Здесь жизнь бурлила. После принятия
акта о независимости в Украине активно начался процесс формирования своих, в
т. ч. и силовых структур. Активную деятельность развил и Шапошников, но от нее
больше веяло марионеточностью. Просто стыдно было за действия новоиспеченного
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министра. Я тридцать лет воспитывал у себя и других продуманность, взвешенность
решений, точность в формулировках, логичность в суждениях и разговоре, настойчивость в выборе пути. Это все традиции воинства, офицерства.
У Шапошникова все было наоборот. Сегодня он подписывает приказ, доводит
его до войск, завтра его же отменяет. Сегодня присылает директивную телеграмму в
войска, назавтра ее опровергает. 30 ноября 1991 года он прилетел в Киев. Выступая
на Военном совете КВО, заявил: «Начавшиеся в Украине процессы не остановить.
Мы должны оказать помощь Украине в создании своих Вооруженных Сил. Мы об
этом говорили с Л. М. Кравчуком при встрече. Надо не становится в позу, а помогать...». А спустя несколько дней, 4 декабря присылает в войска телеграмму: «...Принято решение о создании единых Вооруженных Сил. Всех несогласных с этим решением – уволить!».
Или телеграмма Шапошникова с требованием немедленно привести части, дислоцируемые на территории Украины, к военной присяге России. Спрашивается, а как
же быть с военнослужащими, находящимися в ЗГВ, СГВ и других местах? Ведь там
же десятки тысяч представителей различных уже независимых государств?
То, что Шапошников долго не задержался на посту министра обороны, для меня
выглядело вполне закономерным. Можно спорить о преимуществах той или иной
идеологии, о разумности следования тем или иным принципам, но беспринципности, цинизму или неблагодарности оправданий не бывает.
А пока он продолжал властвовать: в сентябре 1991 года издал Приказ № 425, в котором объявил состав комиссии по анализу деятельности руководящего состава Вооруженных Сил СССР в период «государственного переворота». В комиссию вошли
генерал армии К. И. Кобец – председатель, генерал-полковник А. Н. Клейменов – заместитель председателя (кстати, мой давний товарищ, вместе служили в 13 А в Ровно
в 1982–1985 годах), народные депутаты СССР В. В. Селезнев и В. Н. Лопашин. У комиссии была большая рабочая группа, которая активно трудилась, проверяя каждого
причастного. Они собрали объяснительные записки от заместителей министра обороны, главнокомандующих видами вооруженных сил, от командующих войсками и
членов Военных советов – начальников политуправлений военных округов (флотов).
В военных округах и флотах были допрошены тысячи офицеров, сержантов и солдат,
и всем задавался вопрос: «Чем вы занимались с 18 по 22 августа 1991 года?».
Помимо объяснительных записок, меня и отдельно генерал-полковника Чечеватова в Киеве в течение трех часов допрашивал полковник – следователь по особо
важным делам из Генеральной прокуратуры СССР. Фамилию его я уже не помню.
Так закончилось наше участие в ГКЧП.
Очень много пишут, а чаще спрашивают: а был ли в стране (СССР) путч, государственный переворот? Думаю, что каким-то образом готовилась смена и власти, и
формы правления. И, на мой взгляд, это все имело поэтапное выражение.
К первому этапу можно отнести годы перестройки, 1985–1991, до августа. Главную скрипку здесь играл М. С. Горбачев. На всех съездах и пленумах ЦК КПСС, на
сессиях Верховного Совета СССР, на совещаниях с руководящим составом партии и
страны, в докладах и выступлениях Горбачев клялся в верности делу Ленина, делу
Коммунистической партии и идеалам социализма.
Руководители всех уровней, в т. ч. и мы, военные, верили, что он и его окружение стремятся к широкой демократизации общества и ускорению его развития по
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социалистическому пути. Но заверения – одно, а на деле происходило другое: серьезно ухудшалась социально-экономическая обстановка в стране, ослабевали позиции КПСС, особенно после изменения статьи 6 Конституции СССР, начался развал
СССР. Начало этому положило решение Верховного Совета РСФСР о государственном суверенитете России. Кровавые дела в Тбилиси и Нагорном Карабахе, Сумгаите,
Фергане и Вильнюсе, Баку и Приднестровье ускорили этот процесс.
Коммунисты, все здравомыслящие люди с возмущением взирали на все это и законно ожидали от Горбачева, Политбюро, Секретариата ЦК объяснений по всем этим
позициям, но в ответ получали философские рассуждения о трудностях, «обновлении социализма», «общечеловеческих ценностях».
Мир не знал еще такого случая, чтобы руководство страны, партии, причем правящей партии, так бессовестно обманывало бы свой народ.
В этой связи небезынтересно, как Горбачев стал Президентом СССР (первым и
последним). Очень подробно об этом пишет в своей книге «Трудные уроки» Георгий
Корнеевич Крючков, долгое время возглавлявший орготдел ЦК КПУ, первый секретарь Одесского обкома КПУ: «Конституционная комиссия, созданная на I Съезде народных депутатов, собралась на свое первое заседание 27 ноября 1989 года. На ее
обсуждение были вынесены вопросы о подходах к концепции новой Конституции
(Основного Закона) СССР и об организации работы по подготовке ее проекта (Г. К.
был членом этой Комисии).
В ходе свободного обмена мнениями о подходе к выработке концепции Конституции кто-то из ученых, развивая мысль о том, что на переходном этапе в государстве нужна сильная власть, сослался на то, что в некоторых странах ее осуществляет
Президент, наделенный необходимыми полномочиями, и добавил здесь же: «А не
стоило бы и нам пойти по такому пути?». Председательствующий Горбачев тут же
отреагировал: «Интересная мысль. И в самом деле, над этим стоит подумать». На том
и порешили».
Далее Г. Крючков отмечает: «У меня нет сомнения, что все уже было продумано,
а на заседании Конституционной комиссии просто разыграли заранее подготовленный спектакль».
Для утверждения поста Президента и внесения изменений в Конституцию СССР
был созван внеочередной третий съезд народных депутатов СССР. Командующих
войсками и членов Военных советов – начальников политуправлений округов, групп
войск и флотов тоже пригласили на этот съезд. Так что я невольно стал участником
избрания первого и последнего Президента СССР.
15 марта 1990 года, сразу же после Пленума ЦК КПСС, Горбачев тайным голосованием был избран Президентом СССР. За него проголосовало 59,2 % списочного
состава участников III съезда народных депутатов СССР.
Все эти годы Горбачев мотался по всему миру, заверяя и обещая. Даже члены
Политбюро, по-моему, не знали, о чем он говорил с глазу на глаз с руководителями
иностранных государств. Раньше, насколько я знаю, все вопросы, которые надо было
обсудить за рубежом, обговаривались на ПБ или на Совете безопасности. А Горбачев повсеместно разглагольствовал о строительстве европейского дома, не замечая,
как свой разваливается. Он постоянно восклицал об «общечеловеческих ценностях»,
зато своих соотечественников довел до нищеты. Практически ни одна горбачевская
программа за 6 лет не была выполнена. Когда его спрашивали о необходимости кон250
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кретной программы по тому или иному вопросу, чему я был не раз свидетелем на
пленумах ЦК КПСС, он отвечал однозначно: «Я указал ориентиры».
До 1985 года, до объявления его пресловутой перестройки, у нас были возведены
такие гиганты, как ВАЗ, БАМ, КамАЗ, у нас перевооружилась армия, мы получили мощную боевую технику. Зато после 1985 года ничего не возводили, только разрушали.
Именно на этом, первом этапе определенными силами (Горбачев, Шеварднадзе,
Яковлев и пр.) была создана идеологическая, социально-политическая и кадровая
основа для изменения советского общественного и государственного строя. Начался
развал государственности, хаос в экономике, встал во весь рост национализм в союзных республиках.
Знали обо всем этом в ЦК? Думаю, что знали, но укоренившаяся со времен Иоси
фа Виссарионовича практика слепого подчинения мнению Генсека, руководителю,
«царю» давала о себе знать. Ни съезд народных депутатов, ни Верховный Совет
СССР не заняли принципиальной позиции. Были лишь робкие высказывания, больше кулуарные, людей молодых и почти смелых. Но все они тонули в демагогических
рассуждениях «лидера».
Второй этап я бы отнес к августовским событиям (19–20 августа) 1991 года. Это
промежуточный, самый короткий этап. Его ознаменовали выступления руководителей законодательной и исполнительной власти против бездействия Горбачева, за
пресечение тенденций, втягивающих страну в катастрофу, против подписания предательского союзного договора и распада СССР. После этого последовали массовые
увольнения неугодных режиму работников, арест и расправа с гэкачэпистами. Все
это открыло путь беззаконию, псевдодемократии.
Третий этап – основной. Он начался после 21 августа 1991 года. Тогда пошел процесс политического, экономического, национального и физического распада Советского Союза, социалистической системы, единой культуры, науки и обороны. Своей
нерешительностью и бездействием члены ГКЧП, а в их лице ЦК КПСС, правительство, Верховный Совет создали все условия для реальных, наглых действий по зах
вату власти так называемыми демократами. Не считаясь ни с какими приличиями
(какие могут быть приличия, когда речь идет о власти?), авантюристы от демократии
нахраписто приватизировали власть. Эта сила, не встретив должного отпора, разрушала все, что посчитала ненужным, и за каких-то три месяца закрепила свое властное положение. А союзная власть, оставшись без руководства, преданная Горбачевым, тихо сдалась на милость победителей.
Все это очень позорно и стыдно, но этот факт действительно имеет место в истории нашей страны.
В Украине Верховный Совет еще 5 июля 1991 года внес изменения в Конституцию
Украинской ССР. Была вписана норма об образовании поста Президента Украинской
ССР. В Конституцию была внесена глава 12-прим. статья 114, где определялось, что
«Президент Украинской Советской Социалистической республики является высшим
должностным лицом украинского государства и главой исполнительной власти...
возглавляет систему органов государственного управления... представляет Верховному Совету кандидатуру для назначения на должность Премьер-министра, по согласованию с Верховным Советом назначает министров по вопросам обороны, национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций, внутренних дел, иностранных
дел, финансов, юстиции, Председателя Комитета государственной безопасности».
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Таким образом, Президенту Украины предоставлялись дополнительные права для
управления государством.
Началась активная работа по подготовке к выборам Президента Украины. Кандидатом № 1 был Леонид Макарович Кравчук. Была создана команда, предвыборный комитет, который возглавлял Олег Билорус – доктор наук, профессор, ректор
университета. В этот комитет был включен и я. Но не в качестве руководителя предвыборной кампании, как об этом пишет в своих записках адмирал И. В. Касатонов
(никудышняя у него была информация), а в качестве члена комитета. В него еще вошли Николай Григорьевич Хоменко, Александр Иванович Мельник, Иван Степанович
Тимченко, Антон Денисович Бутейко, Николай Иванович Михальченко, Валерий
Яковлевич Матвиенко, Николай Александрович Пухтинский, Владимир Иосифович
Шляпошников, Григорий Григорьевич Лаврик, Александр Владимирович Власенко
и другие.
У нас была небольшая штаб-квартира на ул. Артема, 14, обязанности были расписаны. В мои задачи входила работа среди военнослужащих, особенно в военных
училищах, печать (при наличии нашей мощной типографической базы) и распространение листовок и других материалов. Надо сказать, что с этими задачами военные справились блестяще.
За пост Президента Украины боролись 6 претендентов: В. Гринев, Л. Кравчук,
Л. Лукьяненко, Л. Табурянский, В. Чорновил, И. Юхновский. За Л. Кравчука проголосовало около 60 % избирателей, за Гринева – 9,5 %, за Чорновила – 8,0 %. Остальные не набрали и 1 %, за исключением Л. Лукьяненко, у которого было около 2 %.
Выборы мы выиграли. Собрались в штаб-квартире, поздравили Леонида Макаровича и друг друга с убедительной победой нашего кандидата. А потом началась
работа. Видимо, учитывая мои заслуги в предвыборной кампании, мне предложили должность в Администрации Президента Украины – помощника Президента по
военным вопросам, на что я, конечно, согласился. А что мне оставалось делать?
После разбирательства по делам ГКЧП я столкнулся с неожиданными проблемами: как жить дальше? Куда идти? Я считал своей Родиной страну, которая называлась
Советским Союзом. Я присягал этой стране. Я отдавал этой стране все, что у меня
было, – силы, здоровье, знания, опыт. И я потерял свою страну.
А как мы все радовались приходу Горбачева! Мы все считали, что он придаст
новый импульс развитию всего социалистического лагеря.
Длительное время оторванный от Родины, я не мог, а порой просто не хотел замечать изменения, происходящие в СССР. Теперь вижу, что зря. Сбои начались почти
сразу после прихода Горбачева, в середине 80-х. Один за другим рушились бастионы
стабильности. Наконец, в 1989 году пала Берлинская стена, произошло объединение
Германии, рухнул социалистический лагерь, начался развал Советского Союза. А в
августе 1991 – ГКЧП. В итоге была запрещена Коммунистическая партия, членом
которой я был 35 лет. В сентябре была ликвидирована советская власть в лице Съезда народных депутатов и Верховного совета СССР. А в декабре 1991 года Советский
Союз вообще перестал существовать.
В эти дни многие, в том числе и я, были на грани помешательства. И не мудрено:
все, чем я жил, все мои идеалы и стремления оказались разбитыми и ненужными.
Для меня распад моей страны всегда был личной трагедией, чего я никогда не
скрывал. И вот теперь, после встречи с Шапошниковым, дорога в Москву мне была
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заказана. От Главного политического управления я никаких предложений не получил. Что делать?
Мой выбор – остаться в Украине – определили не только привязанность к этой
земле и к людям, на ней живущим, но и ответственность, чувство долга. Я – народный
депутат Украины. Люди меня избрали, верили мне, я многое уже сделал для своего
округа в Херсонской области: транспорт, медицинское оборудование, строительство
больниц, детских садов, одежда и оборудование для 4-х домов культуры, помощь
конкретным людям. Поэтому я принял решение: остаться в Украине навсегда, принять присягу народу и стране, где я живу, посильно помогать формированию новых
структур в государстве.
Фальсификатор истории адмирал И. В. Касатонов, бывший командующий Черноморским флотом, пишет в своих записках, что я «предал» В. С. Чечеватова. Это враньё.
Негоже бывшему командующему флотом опускаться до такой фальсификации.
Когда в Украине начался процесс создания собственной армии и силовых структур, генерал-полковник В. С. Чечеватов, командующий войсками КВО, командующие войсками ОдВО генерал-полковник И. В. Морозов и ПрикВО генерал-полковник
В. В. Скоков сразу честно и четко определили свое отношение к этому процессу.
Они были противниками создания Вооруженных Сил Украины и участвовать в этой
работе отказались. Я не знаю, было ли это их искренним убеждением, следствием
совместной договоренности или выполнением указаний из Москвы. Но это был их
выбор. Я их всех отлично знал, т. к. с каждым из них проходил совместную службу в
округах, они не юлили, и это само по себе вызывало уважение.
Помимо объективных причин, повлиявших на выбор позиции командующих
округами, существовали ещё и причины субъективного плана. За каждым командующим в прямом и переносном смысле стояла Москва. Почти каждый имел квартиру
в столице (независимо от того, где он проходил службу), а также реальную перспективу служебного роста. Поэтому генерал-полковник В. С. Чечеватов принципиально
отказался принимать присягу на верность народу Украины и уехал в Москву. Меня в
Москву никто не звал, наоборот, Е. Шапошников при последней встрече заявил, что
политработники ему не нужны. Я понимал, что уже не юн (тот же В. С. Чечеватов
на 12 лет меня моложе). Ехать мне было некуда. За службу я сменил 23 гарнизона и
28 квартир, в Киеве у меня квартира, хоть и небольшая. Все это повлияло на мое решение остаться в Украине.
В этой связи мне вспоминается разговор с генерал-полковником В. С. Нечаевым,
состоявшийся уже в 1998 году. Он возглавлял делегацию ветеранов г. Москвы на
праздновании Дня Победы в Киеве. Мы были хорошо знакомы, с уважением относились друг к другу, когда он был заместителем начальника Главпура. Когда мы были
на нашем мемориальном комплексе, он в разговоре прямо сказал: «А мы вас, Борис
Иванович, в Москве уже предали анафеме. Вы же нам изменили и пошли служить
Украине». На что я ему ответил: «А вы, в Главпуре, в Минобороны мне хоть чтонибудь предложили? Вы или кто-нибудь из вас приняли участие в моей судьбе после
ГКЧП? Вы, как крысы, разбежались с тонущего корабля, думая каждый о своем! Или
вы хотели, чтобы я сам приехал в Москву, ночевал по вокзалам, а днем ходил по городу с красным флагом?». На это Виктор Степанович ничего не ответил.
Вместе с генерал-лейтенантом В. Борискиным, в сентябре 1991 года назначенным исполнять обязанности командующего КВО, мы первыми приняли присягу на
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верность Украине. Позже я принял присягу от всех офицеров политуправления округа (в том числе от бывшего члена Военного совета – начальника ПУ КВО генераллейтенанта В. А. Шарыгина, который к этому времени приехал в политуправление и
попросил меня об этом).
28 декабря 1991 года я расформировал политическое управление КВО и отпустил
весь аппарат. Это, наверное, было последнее политуправление округа во всех Вооруженных Силах СССР, которое ушло в «небытиё».
После этого я сосредоточился на работе в Верховном Совете. Как член комиссии по вопросам обороны и безопасности, которой тогда руководил В. В. Дурдинец,
я принимал активное участие в разработке текста военной присяги для украинской
армии, законов «О социальной защите военнослужащих», «Опенсионном обеспечении», «О прохождении воинской службы».
А 20 февраля 1992 года Президентом Украины Л. М. Кравчуком было подписано
распоряжение № 26 о моем назначении на должность помощника Президента Украины по военным вопросам.
Это было неожиданностью для многих – как друзей, так и недругов. Некоторые
сослуживцы поторопились от меня отвернуться, подумав, что я оставил их в трудную минуту. Но это пусть останется на их совести.

2007 рік.
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Володимир Пилипчук,

народний депутат України І скликання ВР,
Член Президії Верховної Ради України

Як в Україні сприйняли ГКЧП?
Я поділюся лише своїми міркування і спогадами стосовно того відрізку часу,
учасником і спостерігачем якого я був та брав безпосередню участь у подіях часів
ГКЧП і краху СРСР.
Але спочатку деякі міркування про окрему роль України в Російській імперії.
Сьогодні не є секретом свідчення науковців, політиків, державних діячів і військових
різних епох, різних національностей, різних держав про те, що якою б потужною
не була Росія, але її роль на геополітичній арені без України в її складі, була, є
й буде непропорційно меншою (від економічного потенціалу України), ніж коли
Україна була б складовою Росії. Я задумувався над цим феноменом. Дійшов такого висновку: росіяни більш войовничі і більш «безшабашні», а українці – більш
господарні і більш філософічні. Саме сплав цих якостей міг дати російській імперії
синергетичний ефект, якби не російський шовінізм. Однозначною і головною складовою шовінізму є зверхність. Українці не терплять зверхності навіть від своїх
власних очільників. Шовінізм породжував спротив українців, що не терпіли стану
меншовартості, а синергетичний ефект витрачався на процеси декомпенсації.
Російські аналітики розуміли роль України в Російській імперії, але не могли «переступити» через свій шовінізм. Тому за часів СРСР управління КГБ СРСР в Україні
було таким численним і потужним. Основним завданням КГБ в Україні було: утримати в покорі Україну і українців у складі СРСР. Для забезпечення цієї мети застосовувався весь арсенал засобів: від пряника – до кулі. І якщо після ГКЧП усі керівні
ГКЧПісти і КГБісти СРСР були усунуті від посад у Росії, то начальник УКГБ СРСР
по Україні – Голушко, був прийнятий на роботу в ФСБ Росії на одну з керівних посад.
Міністр внутрішніх справ України (часів Кучми) Білоконь теж знайшов притулок у
Росії. Вам це не здається дивним? Мені – ні.
Крах КПРС і крах СРСР забезпечили комуністи Росії. Комуністи Росії відіграли роль основного двигуна розпаду. Керівна комуністична «еліта» республік
завжди орієнтувалася на Росію, звіряла з нею всі свої дії і стала «привідними пасками» розпаду СРСР.
Україні не вдалося б безкровно вирватися з лап СРСР, якби Єльцин, наприклад,
вийшов переможцем у протистоянні з Горбачовим до моменту ГКЧП і очолив Політбюро ЦК КПРС. Єльцин не зупинився б перед застосуванням сили для репресивного
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утримання від розпаду СРСР. Але оскільки Єльцин до цього програв битву за можливе керівництво СРСР, він вирішив бути першим хлопцем на селі, ніж останнім – у
місті. Вирішив відроджувати нову Російську імперію і розпочати з «низького старту» – з президентства Росії як суверенної держави. Я не вірю, що лякливий і хит
рий перестраховщик Кравчук та ще більш лякливий, але менш хитрий Шушкевич змогли б довести справу до повного суверенітету своїх країн без рішучого
Єльцина. Без Єльцина вони були б президентами, як президент Башкирії чи
Татарстану. Президентами республік у складі СРСР.
Єльцину був потрібен факт юридичного оформлення суверенітету України
(в Росії референдуму не було) для того, щоб денонсувати Договір про створення
СРСР і стати легітимним президентом, президентом Росії. Росії не під СРСР, Росії
не в складі СРСР, а Росії – Імперії. Єльцин використав факт референдуму в Україні
(1-го грудня 1991 року) про незалежність і приєднався до вирішення власної мети –
стати ПЕРШИМ у Росії. Референдум 1-го грудня 1991 року в Україні, проведений
серед її населення, носив легітимно-похоронний характер для СРСР.
7–8 грудня – Росія, Україна і Білорусія уклали Біловезькі Угоди про створення
Союзу Незалежних Держав (СНД). Україна підписувала Біловезькі Угоди про створення Союзу Незалежних Держав, перебуваючи в статусі суб’єкта міжнародного
права, а в п. Кравчука на руках були два легітимні документи – рішення референдуму про незалежність України і результати голосування, за якими народом України він
був обраним на посаду Президента незалежної України. Але саме Єльцин привіз у
Біловезьку Пущу заготовлений макет Біловезьких Угод, які після деякого опрацювання були прийняті сторонами. Ні Кравчук, ні Шушкевич нічого подібного
не мали. Вони просто підтримали пропозицію Єльцина. Тому, віддаючи належне
значенню Біловезьких Угод для долі СРСР, для долі України, Росії і Білорусі, зазначу, що називати згадану трійку керівників «Біловезькими Зубрами» – не правильно.
Зубром там був лише «добре врізавший» Єльцин. Але цінності підписаної Угоди це
не зменшує і не знижує їх ролі в завоюванні незалежності.
Єльцин думав переформатувати Росію в нову Імперію, в якій Україна і Білорусь були б губерніями Росії. Докази? Росія Єльцина не дозволила поділити активи і
пасиви СРСР, забрала Чорноморський флот, ядерну зброю. Навіть ескадрилья літаків,
що втекла з незалежної України в незалежну Росію, не була повернута в Україну. На
мою думку, скандал з «Кольчугами» був організований Росією Єльцина. А прослуховування кабінету Президента України велося задовго до «плівок Мельниченка», з
часів СРСР, коли в ньому ще сиділи Перші Секретарі ЦК КПУ. Пробним каменем на
міцність України і її цілісності були рішення Росії по Криму, Севастополю як російських територіях. Коли не вдалася лобова атака на суверенітет України, розпочалася
довготривала її облога.
У 1997 році, тобто за сім років до кінця каденції Кучми і за два роки до свого самозречення від президентства, Єльцин віддав команду на проектування
Північного газового потоку в обхід України. Тобто Єльцин задумував робити з
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Україною те, що робили і роблять його наступники, але тодішній економічний стан
Росії ще не дозволяв зробити цього. Єльцин передав своїм наступникам свій план.
Тепер він у дії.
А Голушко і Білокінь стали потрібними Росії як носії інформації про агентуру
КГБ і МВС в Україні. Якась частина з них «віддалась» Україні, а якась залишилася
вірною Росії. Голушко і Білокінь були викриті і в Україні їм «світили»проблеми, але
вони здатні організовувати роботу агентів російського впливу в Україні, сіпати за ниточки стосовно тих агентів, на яких мали компромат, здатні консультувати ФСБ Росії
та ін., тому стали для Росії в пригоді.
Як писав і розповідав мені особисто майор КГБ СРСР Присяжнюк у 1991 році
(який після цього загадково помер), в КГБ СРСР був обов’язково компромат на
всіх працівників КГБ. Більшість з тих, хто дослужився до «папахи», були пов’язані
кров’ю, тобто зробили брудну справу – вбивство. І справи про це зберігаються й
донині в «спецхранах» ФСБ Росії, зберігаються як «ниточки», за які й досі можна
сіпати... І коли сьогодні кілька таборів колишніх КГБістів сперечаються між собою,
який з таборів більш український, а який антиукраїнський, то це «Театр Комедії і
Оперети». В кожному із зазначених таборів – «папахи», генеральські лампаси, великі
зірки на погонах і «грудь в орденах» СРСР. Як відомо, колишніх КДБістів не буває.
Їх досьє – в Москві!
Основним завданням КГБ СРСР по Україні було – боротьба з українським
буржуазним націоналізмом і сепаратизмом. За погану чи добру боротьбу проти патріотів України вони отримували «папахи», генеральські лампаси, великі зірки на погони і ордени на груди?! Це вміла гра, складова «мистецтва» КГБістів, яка нагадує мені
анекдот 1968 року після ізраїльсько-арабської війни: в Росії на Красній площі сидять
два жебраки в традиційному одязі. Один – в арабському халаті з чалмою на голові, другий – у єврейському сюртукові з ярмулкою на голові. Підійшов перехожий, кинув кілька монет «арабу», а єврею сказав: «Ти що, не розумієш, що після ізраїльської агресії
тобі ніхто вже не подасть?» Коли перехожий відійшов, жебрак «араб» іронічно сказав
жебраку єврею: «И этот ґой ещё будет нас учить, как делать деньги»?
Не відрізнялися особливою «чистоплотністю» і партійні керівники республіки і
областей. Більшість із них мала в «арсеналі заслуг» справи по «здачі» КГБ СРСР своїх
же колег – партійних керівників різного рівня. Тому партійні керівники першого
ешелону в республіках (і Україна не виняток) боялися працівників КГБ республіки і
блискавично «ублажали» їх забаганки. Рішення про підтримку ГКЧП у ЦК компартій
республік прийшло не від Політбюро ЦК КПРС, а від ГКЧП, від КГБ СРСР. Політбюро ЦК КПУ намагалося його виконати і розіслало відповідні директиви в області
України. Л. М. Кравчук був Секретарем ЦК КПУ, членом Політбюро ЦК КПУ і Головою Верховної Ради України – одночасно.
З першого дня об’яви про ГКЧП ми, представники опозиційної Народної
Ради, тримали зв’язок з Росією, з Русланом Хазбулатовим та іншими «однодумцями» щодо суверенітетів республік. Отримували інформацію про стан справ у
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Москві. Я, як тодішній член Президії Верховної Ради України, звернувся до Кравчука
із запитанням: що він знає про долю Горбачова, про його істинний стан здоров’я,
чи живий, чи зв’язувався він з Горбачовим за допомогою спецзв’язку? На що Кравчук напівроздратовано відповів: «Який Горбачов? Ви що не бачите, що в Москві вже
інша влада?» Я зрозумів, що він здатний «лягти» під «нову владу». Я йому сказав: не
спішіть і не нервуйте. Судячи з того, що ми можемо розмовляти по ВЧ (спецзв’язку) з
керівництвом Верховної Ради Росії, цей переворот – не класичний. Зв’язок не перер
ваний, Єльцин не арештований, інфраструктура (банки, залізниці, аеропорти, пошта) – не захоплені, значить, не все так погано. Кравчук шморгнув носом, це завжди
означало, що він міняв думку, набуваючи впевненості. Тому всі його наступні бравурні розповіді про те, як він у перший день ГКЧП вийшов з партії, як він боровся проти
ГКЧП і т. п. для мене мають гротесковий вигляд. Кравчук залишав собі шлях для
відступу і готував його на випадок, коли ГКЧП переможе.
На другий чи третій день ГКЧП до мене в кабінет зайшли мій перший заступник
Михайло Швайка і секретар Комісії Олександр Барабаш. Вони майже прокричали:
«Володимире Мефодійовичу, Ви не повірите, але другий день поспіль Кравчук приїздить на обід до членів Політбюро – в ЦК КПУ!» (Секретаря ЦК, що вийшов з партії,
приймали на обід в Політбюро ЦК?). Я вийшов на подвір’я, де прогулювалися члени
Президії Верховної Ради України Микола Білоблоцький і Василь Дурдинець. Мабуть,
теж спостерігали за поведінкою Кравчука. Кравчук вийшов з будівлі ЦК, помахав привітно рукою, сів у авто і від’їхав... Усі три дні заколоту ГКЧП вони постійно консультувалися, тому Кравчук і їздив на обіди в Політбюро ЦК КПУ. Виступи по радіо,
телебаченню і пресі Першого секретаря ЦК КПУ Гуренка і Кравчука нагадували
інструкції ГКЧП – працювати і зберігати спокій, не протестувати і не проводити
акцій. При цьому було відключено мовлення «Радіо-Київ» на закордон.
Усі три дні ГКЧП ми вимагали від Кравчука, щоб Президія прийняла постанову,
що засуджувала антиконституційний переворот, здійснений ГКЧП, якою закликала
б народ до непокори «новій владі». Всі три дні представники компартійної частини
Президії Верховної Ради на чолі з Кравчуком, Плющем та ін. уникали голосування з
цього питання під приводом того, що Янаєв (керівник ГКЧП) все-таки віце-президент
СРСР, давали завдання Олександру Коцюбі – «вивчити»... та ін. Але ні за суверенітет України, ні за визнання ГКЧП антиконституційним заколотом голосувати
ні в Президії, ні в парламенті комуністи не бажали. Це означає, що в цей період
керівництво КГБ і Політбюро ЦК КПУ продовжувавало тримати «в шорах» не
лише Кравчука, а й весь склад комуністичної частини Президії Верховної Ради
України і комуністичну частину парламенту.
Якщо заперечити сказане, тоді залишається ще одне пояснення: Кравчук, Плющ
та інші комуністи не приймали радикальних рішень, пропонованих нами, бо
думали, що ГКЧП – переможе. Третього варіанту пояснень їх «нерішучості» – немає. Мали в запасі набір шапок ... з червоною зіркою і ... з тризубом. Мають і досі, бо
й досі ... (злі язики) розповідають, що сім’я Кравчука залишилася російськомовною.
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А скільки партійних блоків і політичних забарвлень змінили за цей час Кравчук і
Плющ! Не задали своїм однопартійцям чіткого вектору розвитку, не створили потужного українського кістяка, спинара, бо в самих його немає. Тому й успіх від їх
діяльності міг бути успішним лише в результаті випадковості....
Підтвердженням висновку, що Кравчук грав «і вашим і нашим», знаходимо в
інтерв’ю його друга – Вітольда Фокіна від 04.02.2009 року: «Когда в августе 1991 года
после форосской изоляции Горбачев вернулся в Москву, именно мне он позвонил
по телефону и сказал: “Сейчас у меня в кабинете все первые лица республик. Мы
обсуждаем кандидатуру на должность главы правительства страны. Единодушно названа ваша фамилия. Прилетайте завтра, в понедельник, занимайте кабинет Павлова
и беритесь за дело”. Почти не колеблясь, я спросил: “Михаил Сергеевич, простите,
но кто вам сказал, что я ваш сторонник?”. Ответ последовал после долгой паузы:
“По крайней мере, я не ошибся – вы честный человек. А Кравчук оказался прав”. Я
спрашиваю, был ли он против. Нет. Он сказал, что Фокин – хорошая кандидатура...»
(http://www.inosmi.ru/ukraine/20090204/247198.html).
Тобто, навіть після того, як був проголошений Акт про незалежність України, Кравчук посмів обговорювати з Горбачовим кандидатуру на посаду Прем’єрМіністра СРСР!!! Готовий був «вмонтуватися» керівником України в оновленому Союзі, якби влада Горбачова окріпла. Навіть пропонував кандидатуру на посаду Прем’єра «оновленого» Союзу. «Біловезький зубр» повів себе, як «березнева
кицька». Прочитавши «одкровення» Фокіна, я був вражений непізнаним мною
потенціалом зрадництва і потенціалом цинізму п. Кравчука! Саме це «одкровення» Фокіна заставило мене привідкрити завісу над деякими деталями «героїчної»
поведінки п. Кравчука під час ГКЧП.
Кравчук так довго і часто розповідав про свою опозиційність до ГКЧП, що складалося враження, ніби він сам в це повірив. Але це бажана ним, але не реальна позиція Кравчука під час ГКЧП. Коли закінчував цю статтю, в Україні розгорівся скандал, що Міносвіти (міністр Табачник) на безконкурсній основі замовило якійсь фірмі створення трихвилинного російськомовного ролика і заплатило за нього майже
мільйон гривень. І ось сьогодні вияснилося, що президентом цієї фірми є той самий
п. Кравчук, головою наглядової ради – Масол (Прем’єр-міністр за часів Кравчука),
членами наглядової ради є Азаров, Патон, Семиноженко. Ролик читачі можуть самі
оцінити (http://www.pravda.com.ua/news/2011/05/25/6239192/).
Хто з Вас, шановні читачі, не погодився б отримати мільйон за створення такого
«ролика»? Такого «шедевру», та ще й поза конкурсом?! Дерибан, скажуть читачі. Ні,
це просто пан Кравчук знову, черговий раз у своєму житті, вміло «вмонтувався»
вже й у нинішню команду, команду «професіоналів». Це ще раз свідчить, що
впродовж свого життя не за ідею, не за ідеологію боровся цей «російський продюсер», а за власне місце під теплим сонцем.
19 серпня. ЦК КПУ розіслав директиву з вимогою підтримки ГКЧП. Кравчук відхилив вимогу депутатів Народної Ради засудити дії заколотників ГКЧП. «НРУ вже до
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середини дня 19 серпня підготував заяву з приводу державного перевороту в СРСР. У
ній ДКНС (ГКЧП) названо органом позаконституційним і незаконним. Рух закликав
громадян України «створювати організаційні структури активного опору, які будуть
координувати всеукраїнський страйк».
Далі процитую вже опубліковані матеріали про період ГКЧП: «Чимало компартійних функціонерів, керівників владних структур, підприємств, колгоспів та установ поспішили запевнити ДКНС у своїй лояльності. Зокрема, переворот підтримали Дніпропетровський, Житомирський, Закарпатський, Миколаївський, Одеський, Полтавський,
Харківський, Чернігівський обкоми та облвиконкоми, партійно-радянська верхівка
Криму, Кіровоградський, Криворізький та деякі інші міськкоми КПУ. Догідницьки повелося українське телебачення, терміново, з вірнопідданим коментарем подаючи перекладені українською документи хунти, водночас нещадно цензуруючи всі антипут
чівські матеріали. У дні перевороту на телебачення й радіо не допускались представники демократичних поглядів. Жодної заяви, жодного звернення Народної Ради, НРУ,
демократичних партій і рухів не надрукували компартійні газети, не поширило Україн
ське телебачення...». ГКЧП підтримали Львівський та Івано-Франківський обкоми КПУ.
«Не погоджуючись з перестраховочною позицією обережних противників
і потаємних прихильників перевороту, частина членів Президії (В. Гриньов,
О. Ємець, Д. Павличко, В. Пилипчук, Л. Танюк, І. Юхновський та В. Яворівський) оголосили власну заяву. У ній утворення та дії комітету з надзвичайного стану визнавалися антиконституційними і незаконними, проголошувалась
підтримка демократичних сил Росії, в разі спроб захоплення влади у республіці народ закликався до непокори…» Рішучий опір путчу було вчинено у Львові.
19 серпня до населення області з чіткими політичними оцінками антиконституційного перевороту і закликами бути готовими до громадянської непокори й загального
політичного страйку виступили обласна Рада народних депутатів та Комітет громадянської згоди, провід Крайової організації НРУ і президія Демократичної спілки
молоді Львівщини... В Чернігові на мітингу демократичних сил підтримано Заяву
НРУ про неконституційність ГКЧП.
У Донецькій міськраді 19 серпня зібралося понад 50 народних депутатів респуб
ліки, обласної та міської Рад. Вони прийняли звернення до Президії Верховної Ради
України та до жителів міста, в яких заявили про категоричне невизнання ДКНС.
20 серпня відбулось велелюдне віче львів’ян, яке висловило обурення державним переворотом, підтримку російській демократії, готовність захищати суверенітет
України та законно обрану владу... 20 серпня було створено УСНО з метою самооборони організації самооборони України від ГКЧП. Союз українських студентів розпочав у Києві перманентний мітинг на підтримку незалежності і закликав до спротиву
ГКЧП. Ветерани КПРС направили в Москву телеграму підтримки ГКЧП.
21 серпня. Збори офіцерів Одеського військового округу відмовилися підтримувати ГКЧП. Страйкарі Донбасу визнали ГКЧП неконституційним. Донецький страйкком готував загальношахтарський страйк.
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У Києві Народний Рух України оприлюднив заяву, в якій засудив вичікувальну
позицію в оцінках ГКЧП Верховною Радою України та її Головою п. Кравчуком.
ГКЧП «захлинулося» в результаті рішучих дій команди Єльцина та частини керівництва Армії.
Кравчук уперше провів прес-конферненцію з зарубіжними ЗМІ.
Пленум ЦК КПУ засудив заколот … 22 серпня.Члени ГКЧП арештовані.
Осередків опору військово-партійній хунті в Україні було чимало. Головною силою
спротиву комуністичній диктатурі стали демократичні партії і рухи, оновлені Ради,
політики й національно свідомі люди» (http://sevvpussit.webhop.org/ HistoryUA/11/
course/CDC01E88A477E10BC22571700045F12A.html).
Якщо прочитали, серед яких обласних і міських комуністичних організацій
України знайшли підтримку заклики заколотників – ГКЧПістів, то ви побачите, що
вони майже повністю співпадають з тими регіонами, в яких була найвища підтримка
Партії регіонів і комуністів на останніх виборах. «Жив курилка». Саме ці регіони
найбільше потерпіли від геноциду, саме в ці регіони було завезене неукраїнське населення взамін винищеному, саме ці регіони виступають проти визнання голодомору
геноцидом, саме в цих регіонах ходять під червоним прапором, саме в цих регіонах
державна мова «не в почоті». «Жив курилка» з ВЧК–НКВД–КГБ. Потрібен час, щоб
менталітет став українським. Потрібні терпіння і наполегливість, щоб ХАХЛИ стали
українцями. Лише тоді можливі зміни на краще.
Для завоювання незалежності зіграв позитивну роль фактор краху ГКЧП
і страх комуністів перед гіпотетичним покарання за їх активну участь у ньому і його публічну підтримку. Пам’ятаю, після засідання Президії Верховної Ради
України, що відбулося після краху ГКЧП, до мене в кабінет з невеликим інтервалом
почергово заходили двоє комуністів – двоє голів Комісій, тобто моїх колег (по рангу
посад), і задавали мені одне і те ж запитання: «Мефодійович, як ти думаєш, що тепер
буде з нами?» Ними керував страх. Я зрозумів правдивість твердження, що «смажений півень» – не промахується. Я відповідав: «Погляньте, що робиться в Моск
ві – йдуть повальні арешти всіх членів ГКЧП. Деякі з них пускають собі кулю в лоб.
Думаю, що і тут, в Україні, будуть арештовані всі, хто підтримав спробу анти
конституційного перевороту в СРСР у складі ГКЧП, хто був призначеним у якості заступників ГКЧП по Україні, хто входив в український республіканський штаб
ГКЧП, хто розсилав телеграми в області, райони, міста, села з вимогою визнавати
єдину владу в СРСР – ГКЧП». – «Що ж робити, друже, порадь?»
Я їм відповідав, що для того, щоб їх не арештували, на територію України не повинна поширюватися юрисдикція законів СРСР, тобто вони мали проголосувати за
Акт про Незалежність України і тим самим проголосували за збереження своєї свободи і життя. «В такому випадку, – сказав я, – ми обіцяємо, що не видамо вас до суду
над вами в СРСР. Я розумію, що моя пропозиція щодо голосування за суверенітет
іде врозріз з Вашою ідеологією, але... вибирайте: тюрма в СРСР Вам забезпечена, а в
незалежній Україні – свобода».
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Спрацювало! Згадана інформація миттєво облетіла комуністів Верховної Ради
України і їм сподобалася... бо 24 серпня 1991 року Акт про незалежність України
був прийнятий Верховною Радою України майже одноголосно. Компартію Украї
ни заборонили Постановою Президії Верховної Ради України, 20 членів якої (із
двадцяти семи) на момент прийняття згаданої Постанови, були комуністами. Це
підтверджує, що не комуністична ідеологія була для них, як партійних секретарів, визначальною. А інстинкт самозбереження. Самозбереження себе, бажання
бути й надалі в «обоймі» наступних керманичів української незалежної держави.
Тобто цілі в демократів і партократів при голосування за незалежність України
були різними. У демократів – забезпечити високий рівень життя для громадян України. В комуністів (Партії регіонів – як модифікованої частини вихідців з тієї ж компартійної «обойми») – забезпечити високий рівень життя для себе – коханих. Залишаються вони різними і донині. З двадцяти років незалежності при владі демократи
були всього п’ять років (2005–2010 рр.). Слід визнати, що в період керівництва
державою демократів (2005–2010 рр.) життєвий рівень населення суттєво зріс
і був вищим, ніж у періоди правління Кравчука і Кучми. Після здачі позицій
Януковичу і Партії регіонів життєвий рівень став різко знижуватися і сягнув
нинішнього рівня, рівня жалюгідного існування.
Заради об’єктивності слід відзначити, що позитивну частку в проголошенні і
створенні незалежної України все-таки зіграв факт висунення саме Кравчука на посаду Президента України, оскільки пропагандистська машина КПУ нікуди не зникла
і до 1-го грудня 1991 року була задіяна як на агітацію за його обрання президентом
України, так і на агітацію за незалежну Україну, в якій він знову міг би залишатися
при владі. А з ним – уся комуністична рать.
Але з тієї ж пори різко посилився черговий раунд пропаганди проти РУХівців як
представників «деструктивних сил», що не вщухає й донині. В цієї пропаганди «ноги
ростуть» з епохи комунізму. Носіями цієї пропаганди були і залишаються кілька разів
перефарбовані комуністи, що стали капіталістами і з двадцяти років незалежності
перебувають при владі 15 років, завдяки чому вміло конвертували своє владне положення у власність на майно.

21 червня 2011 року.

262

В о л о ди м и р К РИ Ж АН ІВСЬ КИ Й

Володимир КРИЖАНІВСЬКИЙ,

народний депутат України І скликання ВР,
Надзвичайний і повноважний Посол України

Про визнання України світом.
До і після Біловежжя
Проголошення Акта незалежності України жодним чином не вступало в протиріччя з діючими на той час нормативно-правовими документами, зокрема з Конституцією СРСР, стаття 72 якої недвозначно проголошувала: «За кожною союзною
республікою зберігається право вільного виходу з СРСР». Інша справа, що вказаний
документ не встановлював правових механізмів здійснення можливості виходу. Проте цього і не варто шукати в Конституції, адже зазвичай Основні Закони держав не
містять процедурних розписів.
Саме для того, щоб уникнути в майбутньому претензій до законодавчого органу в
тому, що Верховна Рада, проголосивши 24 серпня 1991 року Акт незалежності України,
перебрала на себе установчу функцію, що належала, звісно, народу України, україн
ський парламент того ж таки дня прийняв іще одне визначальне рішення. Мова йде про
Постанову Верховної Української РСР № 1427-XII, якою було ухвалено проведення
республіканського референдуму на підтвердження Акта проголошення незалежності.
Дехто зараз намагається у запізнілих суперечках стосовно набуття Україною самостійності апелювати до результатів сумнозвісного союзного референдуму напровесні 1991 року. Дійсно, історична правда примушує визнати, що питання, винесені
на розсуд людей 17 березня і 1 грудня того року, відрізняються дуже й дуже суттєво.
Але розглядати підходи і наслідки будь-яких політичних рішень треба завжди в їх
історичній послідовності.
Проведення першого, союзного референдуму було викликано зливою Декларацій про державний суверенітет, які було прийнято республіками Союзу в 1990 році.
Стратегія горбачовського керівництва була спрямована на утримання союзних засад
з наведенням певного зовнішнього «марафету» і йому вдалося переконати більшість
парламенту СРСР, по суті, дезавуювати напрацювання Декларацій, зануривши його
в роботу зі створення «нового» союзного договору. Врешті-решт, IV з’їзд народних
депутатів СРСР у грудні 1990 року прийняв постанову «Про загальну концепцію нового Союзного Договору і порядок його укладення», де практично й слова не йшлося
про суверенність союзних республік, де центральна державна надбудова продовжила
б тяжіти над членами проектованого федеративного устрою.
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Було введено інститут «Ради федерацій», який задля ока здійснював би координацію діяльності інших керівних органів Союзу РСР і республік. Отже, передбачалося
зробити щось на зразок відомої російської приказки: «Тех же щей, да пожиже влей».
А для того, щоб увести республіки в русло своєї псевдореформаторської розбудови,
16 січня 1991 року парламент в особі свого безперервно діючого органу – Верхов
ної Ради СРСР – ухвалив постанову про проведення на території СРСР 17 березня
1991 p. референдуму з питання, по суті, збереження Союзу РСР як федерації рівноправних суверенних республік.
Питання було поставлено в дуже складній і хитромудрій формі: «Чи вважаєте
Ви необхідним збереження СРСР як оновленої федерації рівноправних суверенних
республік, у якій повною мірою гарантуватимуться права і свободи людини будь-якої
національності?» Здавалося б, питання в дуже сучасній, гуманній постановці цілком
слушно вивищує права окремого індивідуму, але при цьому одночасно знівельовується питання першорядності прав окремих суверенних утворень над правом союзної надбудови. Верховна Рада України, не вступаючи у стан відвертої конфронтації
зі своїми союзними колегами, додала до бюлетеню додаткове, «українське» питання,
яке хоча б деяким чином враховувало постулати Декларації про Державний суверенітет України: «Чи згодні Ви з тим, що Україна має бути у складі Союзу радянських
суверенних держав на засадах Декларації про державний суверенітет України?».
Результати референдуму дали очікуваний результат. Заданість самого питання,
нагнітання союзними агітаторами атмосфери розриву країни по-живому, ускладнення економічного становища в СРСР примусили більшість людей, з тих, що взяли
участь у цьому плебісциті, дати схвальну відповідь на поставлене питання. Проте це
не нагадувало атмосфери усталеного радянського «одобрямсу»: «так» відповідали в
Україні не 99 з чимсь відсотків, а вже тільки 70,2 %. До речі, на досить «перпендикулярний» запит українського парламенту було отримано ще більшу підтримку: 80,2 %.
Це засвідчило роздвоєність душевного стану відповідачів: однією ногою вони були
в Союзі, але достеменно відчувалася їх спрямованість на здобуття своєї окремішної
державності.
Ще більш разючою була картина в трьох галицьких областях (Івано-Франківській,
Львівській та Тернопільській), де перед жителями цих трьох територій було поставлено ще одне додаткове питання, можна сказати руба: «Чи хочете Ви, щоб Україна
стала незалежною державою, яка самостійно вирішує всі питання внутрішньої та
зовнішньої політики, забезпечує рівні права громадянам незалежно від національної
та релігійної приналежності?»
Результати референдуму в Галичині були просто вражаючими: якщо на союзне
питання відсоток підтримки не сягав навіть 20, то «галицьке питання» схвалили чи
не 90 відсотків тих, хто взяв участь у референдумі.
Настрої населення України не могли не передаватися керівництву республіки.
Навіть серед партійної еліти (компартійної, зрозуміло) почали відбуватися процеси
поступового відходу від ідей непорушності союзу. І тут треба засвідчити, що такі
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розкольницькі тенденції відчувалися в протилежних таборах не такої вже дуже єдиної на той час «керівної та спрямовуючої» політичної сили.
Більше того, навіть тяжко стверджувати, чи було воно більшим у консервативних кіл, чи в прихильників «Демплатформи в КПРС», яких було дуже багато, як не
дивно, саме в східних областях України, особливо на Слобожанщині. Чому такі погляди набували поширення серед консерваторів? Головних пояснень цього явища,
вочевидь, було декілька. По-перше, ультраконсервативним серед них уже в печінках сиділи реформістські коливання московського керівництва партії, насамперед
Михайла Горбачова. Їм здавалося, що вони з граничною рішучістю здатні навести
своєрідний лад у своєму, окремо взятому українському господарстві. Недарма ж побутувала приказка, висловлена після відвідин України наприкінці 40-х років відомим
турецьким комуністом і письменником Назимом Хікметом: «Коли в Москві стрижуть
нігті, в Києві ріжуть пальці». По-друге, багато хто з них бачив головну загрозу в тому,
що до влади в Москві прийде Борис Єльцин, який, як їм здавалося, скинувши після
цього «демократичну» машкару, почне наводити порядки, притаманні московським
правителям спокон віків.
Але й прогресисти, «демплатформники» почали входити в смак регіоналізації,
аж до повної автономізації своїх українських справ. Тут багато в чому в обох крилах
компартії відчувалася певна єдність поглядів попри всі незгоди: кожна республіка
має бути повним господарем на своїй землі. Набридло становище, при якому чи не
80 відсотків промислового потенціалу України перебувало в руках союзних відомств.
Подекуди київське керівництво не мало жодного права зазирнути через паркан союзних підприємств, а тим більше впливати на їх роботу. А вже господарства Мінсередмашу та Мінзагальмашу були такими собі анклавами на Дніпропетровщині, Донеччині та чи не в усіх регіонах України.
Їм остобісило, коли перша людина в республіці не могла поставити керівника в
області без відома Москви. Згадується, що перший секретар ЦК КПУ Володимир
Щербицький мало не чотирнадцять років оминав Вінницю під час своїх ревізій регіонів, бо не хотів бачитися зайвий раз, тим більше в якості гостя, з першим секретарем обласного осередку компартїії Таратутою. Адже Таратуту було посаджено на
вінницький престол практично поза його участю. Майже як у Шевченка: «Чому ця
сакля не нами дана?».
А Москва, в свою чергу, була впритул зайнята своїми проблемами: протистоянням Старої площі і Білого дому російського керівництва. Можливостей змінити керівників республіканського рівня на той час у такого можновладного ще декілька
років тому Політбюро вже не було практично жодних. Шукати союзників у перших
осіб інших республік теж було дарма: ті, попри всю слабкість на той час центру, доб
ре знали, що наступними жертвами, якщо вдасться здолати Єльцина, можуть стати
вони. Тому Горбачов зі своїм оточенням намагався всіма методами пришвидшити
створення і підписання реформованого союзного договору. Або як тоді це називалось: «ново-огарьовський процес», за назвою однієї з підмосковних резиденцій, яки265
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ми були так багаті ліси навколо союзної столиці і де вперше було зібрано республіканських керівників для започаткування реанімації збивання союзу, що вже на очах
почав розвалюватися.
Результати референдуму 17-го березня попри всю їх строкатість, ба більше того –
неучасть ряду республік, дали, як здавалося Горбачову, додатковий імпульс новоогарьовській ініціативі. Проте деякі, якщо не всі учасники процесу з периферії, відчували, що усталення нових союзних правил гри, врешті-решт, дадуть нові козирі в
руки центрального керівництва і дозволять йому міцніше затягнути стримуючі від
розвалу скрепи. Особливо добре це відчували в Україні, на яку з Москви йшов найбільш посилений тиск. У цьому процесі російські провідники, і насамперед Єльцин,
не були нашими союзниками. Намагаючись перемогти Кремль, вони, вочевидь, розраховували не стільки скористатися новаціями Ново-Огарьова в боротьбі з Горбачовим, скільки опісля спрямувати ново-огарьовські важелі для своєї мети створення
нової російської, «демократизованої» імперії.
Нашвидкуруч збиті документи було вже 15 серпня представлено на розсуд
республік. Навіть побіжний розгляд нового союзного догору засвідчував, що права
центру залишилися практично недоторканними і методи прийняття рішень з вирішальних питань державного устрою, економічних розбудов, проблем соціального захисту населення та культурного розвитку передбачалися вкрай зацентралізованими.
А 20 серпня передбачалося провести церемонію парафування ново-огарьовського
договору про «оновлений» союз.
Україна через своїх представників давала зрозуміти, що договір має бути детально розглянутий українським парламентом, де відцентрові настрої почали набувати
поширюючий, незворотний характер. Але і в центрі ультраконсерватори не були в
захваті від горбачовських потуг. Їм здавалося, що той іде на зайві поступки і що навіть перманентні пропозиції Гобачова можуть призвести до втрати абсолютизму Старої площі у керівництві держави.
Саме тому відбулося те, що відбулося: путч горе-централістів та їх нищівна поразка, що одночасно катастрофічно понизило акції Михайла Горбачова. Подіі 19–
21 серпня показали неспроможність центру втримати ситуацію. Проте це пояснювалося не м’якістю останнього президента Союзу і не безпорадністю путчистів, що
призвело до краху радянської імперії, а навпаки. Саме гнилість підвалин цієї імперії,
що десятками років підточувалися хибними діями її керівників, які і не могли бути
іншими в умовах засилля комуністичних догм, призвели до серпневих подій. 17-й рік
обов’язково мав закінчитися у 91-у році: може, дещо раніше, може, дещо пізніше, але
це мало статися з точністю добре начищеного маузеру.
Тому такими логічними були після цього дії України та її парламенту. У путчистів
не вийшло в цей раз усього при трьох невинних жертвах, але наступні безумці могли
б кинути у вогонь тисячі й тисячі жертв і було б щось на порядок страшніше площі
Тяньаньмень. А після такого повороту подій на країну спустився б морок терору,
як це вже не раз було до цього. Ось тут уже все об’єднало в Україні лівих і правих.
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Українським комуністам дуже б не хотілося «не приведи Бог видеть русский бунт,
бессмысленный и беспощадный...». Та й очевидна слабкість союзної Москви, як ніколи, сприяла їхньому давньому бажанню нарешті покерувати самим, не почувати за
спиною керуючої і спрямовуючої руки Старої площі.
Українські демократи теж, відчувши приціл гвинтівок Вареннікова, в котрий раз
усвідомивши, «що чудище обло, огромно, стозевно и лаяй», нарешті достеменно
об’єдналися. Хоча й тут не обійшлося без деяких протистоянь. Автор цих рядків,
зокрема, був серед тих, хто дуже побоювався зближення з українськими поціновувачами «різати пальці» замість стригти нігті, тому й переймалися такою послідовністю
дій парламенту 24 серпня: спершу – заборона компартії, а потім – проголошення незалежності. Дуже ми побоювалися, що, отримавши повну владу на території України,
наші компартійці будуть намагатися побудувати таку собі незайману комуністичну
оазу в кращих білясталінських зразках. Проте треба засвідчити, що тут наші побоювання були дещо перебільшеними і правий був великий український емігрант Богдан
Гаврилишин, котрий вважав, що ще жива українська комуністична парость впаде разом з прогнилим загальносоюзним партійним стовбуром. Ми бачимо, що вплив КПУ
спустився на межі прохідного парламентського відсотку десь поблизу 4–5 %.
Треба одразу сказати, що, прийнявши постанову щодо проведення всеукраїнського референдуму на підтримку незалежності, Верховна Рада практично на час до підведення результатів цього плебісциту відсунула питання про визнання суверенності
щойно проголошеної української держави. В умовах економічного становища, яке
погіршувалося практично на очах, а також існування союзної державної надбудови,
здавалося, було дуже проблематично розгорнути процес створення державності.
З іншого боку, таке рішення парламенту до певної міри створювало ефект недос
коналої легітимності Акта про незалежність України. Дійсно, вочевидь, саме так і
було сприйнято рішення про референдум: світ застиг в очікуванні ратифікації народом України рішення свого законодавчого органу. Ми ще чи не вчора були свідками
пересторог західних очільників стосовно обрання Україною незалежного шляху розвитку: тут і виступ президента Буша-старшого в українському парламенті 1 серпня
1991 року, коли президент США застерігав українців від виходу із Союзу. В історію
його промова увійшла під назвою Chicken Speech – «промова боягуза».
Багато хто пояснює таке ставлення західних лідерів впливом на них Горбачова.
Це так, але не це все ж таки було головним у їхніх підходах до цього питання. Більш
вагомим був їх острах отримати ще декілька ядерних держав, тим більш у руках недосвідчених державників, якими були керівники України та інших республік. Адже
перехід зі стану васальних управителів до положення одноосібних господарів великої 52-мільйонної держави був настільки різким і непідготовленим, що від них світ
міг чекати чого завгодно. До речі, так воно подекуди й було.
Тому дивують просторікування деяких добродіїв із лівого табору про Захід, який
був чи не головним адептом і впровадником розпаду Союзу. До якоїсь міри це так,
але треба правильно ставити акценти у цій справі: дійсно Захід хотів і дуже посла267
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блення свого мало не 75-річного найзагрозливішого супротивника на світовій арені.
Але не розвалу його, коли на місце одного, до певної міри все ж передбачуваного
візаві, вони отримували за політичним столом більше десятка не осягнутих ними належним чином гравців.
Щось схоже було й у ставленні до київських подій 24 серпня наших північних
сусідів. Інша справа, що своїм путчем союзні консерватори дійсно дуже зашкодили
Горбачову. Після повернення з Форосу він так і не зміг твердо стати на ноги, і авангардні бої Кремля з Єльциним стали ар’єргардним дрібними сутичками. Показово,
що перший час після поразки путчу будинок ЦК КПРС на Старій площі перейшов
під омофор російської влади, і там містився російський МЗС на чолі з чиновником
європейського кшталту Козирєвим.
Хоча не варто думати, що поразка Горбачова була однозначною та незаперечною.
В його руках перебувало ще багато важелів тиску на Єльцина і оточення. Але проти
Горбачова було головне: різке погіршення економічного стану СРСР, різкий стрибок цін, одночасне суттєве падіння виробництва, майже голі полиці магазинів і не
де-небудь на периферії, а в самій Москві: чого був вартий спустошений вигляд знаменитого Єлісеєвського гастроному в якомусь кілометрі від Кремля. Тому Ельцину
і Горбачову було дуже не до України. Наша виголошена незалежність, та й інших
республік, була десь на окрайцях уваги цих політиків, для котрих наступив той «пос
ледний и решительный бой».
Першими вдарили на сполох депутати Верховного Совєта в Москві з України,
насамперед Сергій Рябченко і Юрій Щербак. Добре обізнані з тим, що відбулося
24 серпня у Києві, вони дали зрозуміти: «Панове росіяни! Те, що сталося в Києві, надовго, а мабуть, що й назавжди». Ці політики звернулися не втрачати час, зустрітись
з українськими парламентарями і почати наводити мости. Добірна російська парламентська делегація в супроводі Рябченка, Щербака мала щільні розмови в українському парламенті. До них почала доходити серйозність і неординарність київських
подій і, що, насамперед, населення України стоїть на боці незалежників. Це, звісно,
погано вкладалося в розум, в першу чергу російських демократів, здавалося мало не
зрадою на шляху до прогресу. А взяти до тями можливість того, що «единокровные»
брати мають право будувати кожен свій окремий дім і залишатися при цьому спільниками, їм ніяк не моглося.
Результатом переговорів, по суті перших міжнародних переговорів України, було
взаємне визнання доконаного факту незалежності двох наших держав і узгоджене
рішення встановити дипломатичні стосунки між країнами на рівні представництв.
Президією Верховної Ради УРСР практично одразу було ухвалено рішення про створення Представництва України в Росії і призначено відповідно Надзвичайного і повноважного представника України в Росії. Це було перше дипломатичне призначення
незалежної України.
Тим не менше справа визнання України не посувалася жодним чином. Дійсно,
поряд з незалежними утвореннями, якими стали ряд колишніх республік СРСР, зали268
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шалося існувати старе державне утворення – СРСР, яке володіло всіма державними
атрибутами: владними органами, армією, судами, банками тощо. Фактично в країні
панувало двовладдя, яке сприяло погіршенню стану в державі. Це завдавало відчутних ударів економіці і для того, щоб яким-небудь чином владнати ситуацію, яка створилася, було започатковано Міждержавний економічний комітет (МЕК), який мав з
допомогою договірних та інших механізмів стримувати обвальні процеси в господарці як усього Союзу, так і окремих створених держав.
Але знов-таки треба зазначити, шо головна увага союзного і російського керівництв була спрямована на подальшу конфронтацію, причому поступово почала
відчуватися значна перевага російських структур, які перебирали на себе функції
управління регіонами Росії. Тому продовжувався стан майже повної невизначеності
у відносинах трикутника: СРСР, Росія та Україна. В Росії все-таки переважало переконання, що «незалежность» (так любили говорити про нашу самостійність еліта
північної сусідки) – це така собі «малороссийская блажь». От розберуться вони з
Горбачовим – і все стане на свої місця. Росіяни підкажуть українцям, як вони мають
жити, і запрацює новий союз, але вже під проводом російського триколору.
Ставлення до українського референдуму було в російських верхах напрочуд індиферентним: «якось воно там буде, перемелеться – мука буде». Взагалі мало не до
самого першого грудня вони були переконані, що референдум не дасть переваги прихильникам незалежності. Проте вже у другій половині листопада почали надходити
повідомлення спеціалістів, що перемога незалежників буде переконливою. Більше
того, в один з днів перед 1-м грудня відома політична діячка і вправний соціолог
Галина Старовойтова змогли зустрітися з російським керівником і довела йому, що
останні соціологічні дослідження засвідчують повну перемогу на плебісциті прихильників самостійності. Вона була переконана у тому, що відсоток тих, хто скаже
«так» Акту про незалежність, буде істотно переважати тих 70 %, які отримала серед населення України ідея про ефемерний оновлений союз на березневому союзному референдумі. А це, звісно, був дошкульний удар по планах деяких спритників у
Москві, які б хотіли мати перероблений союз: «і з нами Єльцин на чолі».
Тому результати всеукраїнського референдуму 1 грудня не були приголомшливими для російського керівництва, але примусили їх переглянути свої погляди на
перспективу найближчого майбутнього в державному устрої на теренах колишнього
союзу. На порядок денний впритул стало питання про негайне вирішення дуалістичної ситуації новостворених держав. Потрібно, врешті-решт, розрубати гордіїв вузол союзної надбудови. На той час лихоманка спроб якось владнати ці протиріччя,
перманентно облагородити віджилу систему перецентралізованого СРСР практично
вщухла. Вкрай дивний вигляд мала спроба створити симбіоз союзного і республіканських парламентів. Почувалося, що Верховна Рада СРСР вже не має жодної потуги
якось на краше змінити ситуацію.
Результати референдуму повністю легітимізували рішення про проголошення
незалежності України, жодним чином після цього неможливо було заперечувати те,
269

V. О Ч И М А УЧ АСН И КІВ

що сталось: Україна – незалежна держава. Крім того, ці результати стали таким
собі спусковим гачком для процесу визнання української державності в світі. За один
лише грудень місяць майже сорок країн оголосили про своє визнання України як
самостійної держави. Був тут також ефект другої дії. Це послугувало визнанню незалежності інших держав, утворених на теренах колишнього союзу. Але це вже сталося
після фіксації припинення існування радянської імперії, про що буде йти мова далі.
Після такої події потрібно було якимсь чином владнати всі проблеми виходу
України з існуючого Союзу, а можливо, взагалі домовитися про припинення існування союзної держави, якою був, починаючи з кінця грудня 1922-го року, Радянський
Союз. Робити це треба було негайно, адже за час між путчем і референдумом економічний стан загострився до краю: Росія була на межі можливого голоду, запаси
продовольства знаходилися в ті дні на небувало низькому рівні. Виникла нагальна
необхідність терміново виконати закупівлю значних обсягів харчів за рахунок золотих запасів держави. А для цього російському керівництву треба було негайно перебирати владу на своїй території повністю на себе. До того ж вирішення питання про
ліквідацію союзу знімало з них питання про те, як нагодувати інші регіони союзу.
Десь не на передньому плані, проте і це було аргументом на проведення негайних
переговорів про майбутню долю CРСР. Стан із продовольством у інших країнах на
території колишнього союзу був порівняно кращим, проте не на багато.
Було вирішено скористатися раніш запланованим візитом Єльцина до Бєларусі і
після двосторонніх переговорів до них мала доєднатися українська сторона. Домовленість була узгоджена 4-го грудня, а вже сама зустріч відбулася 7–8 грудня. Одночасно встановили і місця проведення цих двох переговорів: якщо перші мали проходити у Мінську, то другі, за логікою і важливістю цієї події перенесли у дуже заховане місце: державну резиденцію поблизу населеного пункту Віскулі в білоруській
частині Біловезької Пущі.
Українська делегація була підготовлена не найкращим чином, заздалегідь не було
підготовлено жодного документу. Тому працювати довелося з чистого аркуша. Серед
нас не було жодного професіонального дипломата, та й я, на той час представник
України, в Пущу тільки напросився у щойно обраного Президента Леоніда Кравчука.
Крім самого Кравчука і голови уряду Вітольда Фокіна, до складу делегації входив
також міністр економіки Анатолій Мінченко та народний депутат, академік Михайло
Голубець.
Одразу хочу відмести широко поширені байки про те, що нібито без відому людей три особи розвалили Радянський Союз. Це аж ніяк не відповідає дійсності: вирок
союзу було підписано українським народом. 90-відсоткова підтримка Акта про незалежність зробила абсолютно неможливим подальше перебування нашої держави у
складі. Дійсно, ніколи так не було, щоб країна, яка оголосила себе самостійною, продовжувала своє перебування в складі іншої держави. Набуття незалежності шляхом
самовизначення автоматично тягне за собою вихід із союзної держави, право на що
було унормовано Конституцією СРСР.
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Ба навіть більше: переговори у Біловежжі своєю другою метою накреслювали
передумови для утворення певної спілки держав без будь-якої передачі державних
функцій якимсь наддержавним органам. Українська делегація бачила у створенні
певної співдружності переговорних держав приклад того, як можна домовлятися про
спільні проекти і шляхи до їх виконання. Проте майже одразу позиція Російської Федерації довела, що вона не може облишити притаманного Росії курсу домінування на
теренах колишнього СРСР і прагнути створення відповідної зони російського впливу
в цьому ареалі. Саме тому Україна не стала членом цього утворення і перебрала на
себе лише функцію спостерігача. Тому для нас це мав бути просто певний переговорний майданчик, який слугував би меті добросусідського розлучення.
Такий підхід обумовив наше ставлення до цього утворення не як до якоїсь форми
спілки, союзу, а як до співдружності низки держав, що не пов’язані між собою якимись наддержавними органами. Також під час обговорення проектів документів не
знайшли підтримки думка п. Козирєва про те, що другим чинником, обумовлюючим
перебування в співдружності, що формується, має бути наявність усталеної демократії, що й мало відбитися у назві утворення – Співдружність демократичних держав.
Нам же здавалося, що це може бути лише у майбутньому, на сьогодення превалю
ючим повинна бути вимога про незалежність країн-членів співдружності. Така наша
пропозиція знайшла підтримку у підписантів основоположного документу.
Не вдаючись у подробиці ухвалених у Віскулях документів, треба зазначити, що
вони сприяли формуванню атмосфери заспокоєння в дуже непростій ситуації того
часу, тим більше, що це сприяло подальшому погіршенню і без того складної економічної ситуації. Хоча варто сказати, що сторонам вдалося протягом відносно короткого часу стримати стан напрочуд тривожного погіршення продовольчого ринку.
Але ще раз підкреслюємо, що провали перших років незалежності, хоча й частково
обумовлені хибами державних і управлінських рішень, проте куди більше вони були
похідними від результатів зробленого багато десятків років тому помилкового вибору псевдосоціалістичного шляху розвитку Радянського Союзу.

24 червня 2011 року.
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Микола БАЛАНДЮК,

народний депутат України І скликання ВР

Шлях, який не втомлював
Державотворчі процеси в новітній українській державі відбувалися у дуже складних і несприятливих умовах. Найскладнішою проблемою вважалася відсутність власного досвіду національного державного будівництва. Україну в складі радянської
імперії було усунуто від участі у співпраці зі світовим співтовариством. Практично
єдиним «віконцем», де вона ще могла інколи нагадати світу про себе, була ООН. Але
і там «правив бал» МЗС СРСР.
Міністерство закордонних справ УРСР існувало формально. Воно розташовувалось на перехресті вулиць Шовковичної та П. Орлика у невеличкому історичному
особняку. В силу обов’язків мені доводилося нерідко бувати в цій установі, де працювало менше сотні дипломатів, і вона у мене більше асоціювалась не з міністерством,
а зі звичайним консульством, хоч і мала клейноди міністерства. Першим каталізатором пожвавлення зовнішньополітичної діяльності УРСР стала «Декларація про державний суверенітет України», де проголошувалися її незалежність та рівноправність
у зовнішніх стосунках з іншими державами. Розбудова української держави потре
бувала якісно нового зовнішньополітичного відомства як основного інструменту
реалізації міжнародної діяльності держави. На посаду нового міністра закордонних
справ Верховна Рада призначає А. М. Зленка. На мій погляд, то було дуже вдале і виважене рішення. Він – українець, професійний дипломат, у розквіті сил, із серйозним
досвідом роботи, не позбавлений харизми та патріотизму. Цю людину я трохи знав
особисто. Анатолій Максимович любив теніс і добре грав у нього. Ми інколи зустрічалися на кортах спорткомплексу «Динамо» і, звичайно, спілкувалися.
Перше, що вдалося Анатолію Максимовичу, – це установлення довірливих стосунків із депутатським корпусом. Це гарантувало йому стабільність на посаді на цілих чотири роки та додавало впевненості в реформуванні закордонного відомства.
Другою проблемою, за яку він невідкладно взявся, – це пошук нового приміщення для МЗС. Це була принципова його позиція, бо особняк на Шовковичній не відповідав елементарним вимогам такого відомства. Спочатку розглядався варіант передислокації МЗС у будівлю Київської міської Ради на вул. Хрещатик. Як завжди, було
чимало прихильників і противників цього кроку. Не знаю, яка причина стала головною, але ця ідея залишилась нереалізованою. У нашому комітеті було побоювання,
що приміщення на Хрещатику незручне і там важко створити умови для безпечної
роботи з конфіденційною та секретною інформацією. Наскільки мені відомо, ці ар272
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гументи були і у спецслужб. Другий варіант виявився вдалим. Ішлося про колишню
будівлю Київського міськкому комуністичної партії України. Ідею підтримали. МЗС
передислокувалося на Михайлівську площу, де були створені всі необхідні умови для
його діяльності. За короткий час чисельність диломатів збільшилась у багато разів,
і сьогодні дипломатичний корпус налічує майже 2500 працівників, зокрема понад
1200 фахових дипломатів.
Згадується підготовка і прийняття першого зовнішньополітичного документа,
який народжувався у нашому комітеті. Називався він «Договір про основи відносин з
Російською Федерацією». Для нас архіважливим було те, що в цьому документі, який
був прийнятий в умовах існування СРСР, Україна і Росія взаємно визнавали територіальну цілісність, державний суверенітет один одного та гарантували повноправність
росіян в Україні і українців – у Росії. Він був прийнятий 19 листопада 1990 року. Яка
була ейфорія в нашому середовищі! Хто міг би подумати, що Росія, від якої ми пос
тійно очікували провокацій і тиску, могла піти на такий крок? Звичайно, такий успіх
додає впевненості і стимулює чергові кроки. Такими наступними кроками невдовзі
стали аналогічні угоди з іншими республіками Радянського Союзу та Угорщиною.
З прийняттям 24 серпня 1991 року «Акта проголошення незалежності України» почалася справді нова сторінка історії міжнародної діяльності нашої держави. На передній
план вийшла проблема забезпечення максимально швидкого визнання України міжнародною спільнотою. На цей напрямок були кинуті найпотужніші українські сили.
Уже в перші дні після проголошення незалежності Голова Верховної Ради Л. Кравчук був запрошений до США і Канади. Це було пов’язано ще й з тим, що 2 вересня
відкривалася 46 сесія Генеральної Асамблеї ООН, на якій мав бути його виступ як
глави нової незалежної держави. Пригадуються ті дні. Проголосивши незалежність,
ми ще не мали нових державних атрибутів: гімну, прапора, герба.
Якось після закриття пленарного засідання Л. Кравчук запитав депутатів, як йому
бути. Його турбувала реакція української громади Канади та США, якщо він приїде під прапором союзної України. Це не було банальним питанням. А який вихід?
Глава держави в офіційній поїздці мусить бути з прапором. Було висунуто пропозицію дозволити главі держави тимчасово використати синьо-жовтий прапор не як
державний, а як національний. Це питання викликало шквал емоцій. Національно
налаштована частина депутатів, до якої відносив себе і я, з неабияким ентузіазмом
вітала такий крок. Але чимало депутатів стало на формальну позицію: є офіційний
державний прапор і, поки інший не буде затверджений, треба їздити з ним.
Кравчук ніколи не був обділений мудрістю і тому розумів, що його поїздка під
радянським прапором може викликати скандал. А саме ця поїздка була стратегічною
з точки зору презентації України світовій спільноті та створення відповідного враження для її визнання. Тоді Л. Кравчук робить, на мій погляд, безпрецедентний крок.
Він заявляє, що у випадку, якщо депутати не дозволять йому їхати з національним
прапором, він відмовиться від цієї поїздки, щоб не завдати шкоди іміджу молодій
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Українській державі. Слава Богу, це спрацювало. Більшість депутатів підтримали
поїздку глави держави під синьо-жовтим національним прапором.
Та поїздка стала досить вдалою для молодої країни. А доповідь Л. Кравчука на
46-й сесії Генеральної Асамблеї ООН 2 вересня 1991 р. стала першою своєрідною
програмою зовнішньополітичної діяльності незалежної України. З високої трибуни
ООН насамперед було проголошено вірність України принципам Статуту цієї організації, Гельсинського Заключного акта та Паризької хартії, а також підтверджено
намір стати без’ядерною державою.
Звичайно, процес офіційного визнання України розпочався після референдуму
1 грудня 1991 року. Уже на другий день після референдуму Україну визнала Польща.
Президент Л. Валенса привітав Л. Кравчука зі здобуттям незалежності. Ще декілька
днів роздумували Росія, Білорусь, Молдова, а Польща миттєво простягнула руку. В
нашому комітеті тоді вперше народилася справжня повага до нашої західної сусідки.
Таке не забувається. Потім була далека Канада, Угорщина, Литва та Латвія.
Стимулюючи процес визнання, уже на п’ятий день після референдуму Верховна
Рада приймає звернення «До парламентів і народів світу», де знову акцентує увагу
міжнародної спільноти на цивілізованому шляху розбудови української держави. Потім були Росія, Болгарія, Аргентина, США та ін.
Лише протягом одного місяця Україну визнало 68 країн, а з урахуванням 1992 року
дипломатичні відносини з Україною встановили 153 держави світу. Визнання України
відбувалося не лише на двосторонньому рівні, цей процес пішов також і на рівні міжнародних організацій. Уже у січні 1992 року наша держава стала членом Організації
з безпеки та співпраці в Європі, у березні вона приєдналася до Північноатлантичної
ради зі співпраці та ін. Це свідчило про повагу міжнародної спільноти до української
України, народ якої обрав демократичний, цивілізований шлях побудови незалежної
держави, відмовившись від ядерної зброї.
Пригадую ще одну яскраву сторінку. Верховна Рада відрядила мене і О. Тарасенка до Франції для участі у засіданні Північноатлантичної ради, де передбачався вис
туп міністра закордоних справ України. В аудиторії відчувався підвищений інтерес
до цього питання. Для багатьох учасників цієї організації Україна продовжувала бути
террою інкогніта. Одна із найбільших держав Європи за територією, за населенням,
за військовим потенціалом, не кажучи уже про ядерну зброю. Що за держава, хто
прийшов до влади, який шлях обере і які ідеї буде сповідувати? Тому послухати першого дипломата України, задати йому питання, почути відповіді та сформувати свою
позицію прийшли всі, хто мав на це право. Зала засідання була заповнена вщент.
Інтрига витала в повітрі.
А. Зленко зробив ґрунтовну доповідь хорошою англійською мовою. По обличчях
парламентарів було видно, що вони одностайно сприйняли виголошені тези, і доповідь неодноразово переривалась аплодисментами. Потім настала черга запитань та
відповідей. Членами цієї організації були практично всі європейські держави. Робочою мовою була англійська, а депутати були забезпечені синхронним перекладом.
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Але традиційно запитання депутати задавали мовою своєї держави. Пам’ятаю, що
перше запитання надійшло від французького депутата. Анатолій Максимович дав
ґрунтовну відповідь французькою, що стало приводом для чергових оплесків. Потім
запитання надійшло від представника Іспанії, якому Зленко відповів іспанською.
Потім були відповіді польською, англійською, російською, німецькою. Зал аплодував все активніше, дехто аплодував уже стоячи. Апогеєм стало запитання депутата, який представляв, здається, Нідерланди. Він сказав: «Пане міністре, якою мовою
задати вам питання, щоб ви скористалися допомогою перекладача?». На що йому
Зленко відповів на його мові: «Я волів би перекладача не турбувати». Зал буквально
зірвався овацією. Усі встали. Це треба було бачити. То був один із перших епізодів,
коли справжня гордість за Україну вщент заповнила мою душу. Це була гордість за
державу, за її міністра, за себе, за своїх друзів-депутатів. Ще вчора у цій залі мене
не полишало неприємне почуття якоїсь меншовартості, напевно те, імплементоване
«маленькому українцю» протягом поколінь. Он які вони поважні, впевнені, інтелігентні, напевно, розумні. Не те, що ми. А тоді захотілося розпрямити плечі, високо
підняти голову, подивитися на депутатську аудиторію, як на рівних. Знай наших! Це
була дивовижна подія на шляху визнання та розуміння моєї держави, держави, яка
ще вчора була для світу терра інкогніта.
Нині Україну, як незалежну суверенну державу, визнали 174 країни світу і 171
встановила з нами дипломатичні відносини. В Україні діє понад сто дипломатичних
іноземних установ: посольства, відділення посольств, представництва міжнародних
організацій, генеральні консульства, почесні консульства.
Досить вдалою і ефективною, на мій погляд, була постать Д. Павличка на посаді голови Комітету Верховної Ради у закордонних справах. Всесвітньо відомий як
літератор, поет і громадський діяч, Дмитро Васильович був візитною карткою для
багатьох іноземних середовищ. Відповідний статус, його демократизм, природний
гумор та харизма часто були тими чинниками, з допомогою яких українські делегації
прокладали стежку для порозуміння та сприйняття іміджу молодої Української держави. Мало кому відомо, що Д. Павличко добре знає кілька мов і вільно спілкується
англійською, німецькою, польською, чеською, болгарською та деякими ін. На той
час ніхто і нікому не готував промов, часто доводилося говорити про серйозні міжнародні справи експромтом, і Дмитро Васильович це робив блискуче. Дар оратора у
нього від Бога. Я неодноразово був свідком його промов і щиро радів, коли бачив, як
сприймають його представники інших держав. Це було справжнє обличчя українця з
великої літери, і я мав честь працювати з ним на благо української землі.
У січні 1992 року делегація Верховної Ради відвідала республіку Білорусь. До
складу делегації входили Д. Павличко – голова Комітету із закордонних справ, керівник делегації, І. Драч, Є. Мармазов, Б. Горинь та я. Делегація мала на меті додати
«кволим» парламентським стосункам України і Білорусі креативної енергії, взаємного
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інтересу, сусідської підтримки, обмінятися враженнями щодо соціально-політичною
ситуації та напрацювати спільну позицію наших держав у питаннях остарбайтерів.
Планувалося проведення зустрічей та дискусій на рівні комітетів Верховних Рад
та представників політичних фракцій. Такі зустрічі з цікавими дискусіями навколо
розуміння ситуації, бачення перспективності шляху до самореалізації націй, доцільності утворення СНД, міждержавних стосунків – відбулися. У нас була можливість
ознайомитися з Мінськом, соціальним становищем, у якому перебувала білоруська
спільнота. Ми були шоковані, коли відвідали декілька столичних торгових закладів.
У Мінську було так, як у «старі добрі часи». Полиці магазинів мало чим відрізнялись
від 1989 року. Там було майже все: м’ясо, молоко, риба, крупи, консерви та ін. У той
час Україна уже переживала перший «шок» на шляху своєї незалежності і була в
обіймах небаченої кризи. Шалена інфляція, величезні черги, порожні полиці магазинів. Побачене викликало букет позитивних вражень, заздрощів та запитань до себе та
інших керівних інституцій України.
Приємною несподіванкою стала інформація про бажання Голови Верховної Ради
Білорусі Станіслава Шушкевича зустрітися з нами, що не було заплановано. На мій
погляд, Шушкевича зацікавив склад нашої делегації, де були досить відомі представники української інтелігенції, – Д. Павличко та І. Драч. Їх уже тоді знали не тільки як відомих літераторів, а й як засновників потужньої та впливової національнодемократичної громадської організації «Рух». Напевне, тому на нашу зустріч була
запрошена група відомих представників білоруської інтелігенції, яку очолював письменник, громадський діяч – легендарний Василь Биков.
Сильне враження справила на мене промова С. Шушкевича. Спочатку він подякував нашій делегації за те, що своїм приїздом ми створили для нього умови зустрітися
зі своїм давнім приятелем В. Биковим, із яким доля давненько їх не зводила. Потім
вибачився перед В. Биковим та іншими представниками білоруської національної
еліти за певну неувагу до них.
Я сидів за столом дуже близько до Шушкевича, чув його дихання, бачив блиск
його очей, міміку обличчя. Мені здавалося, що я відчуваю, як прискорено б’ється
його сердце. У мене було враження, що він сповідувався у церкві. Він говорив так,
наче, окрім нас, його ніхто не вислухає до кінця і не зрозуміє. Говорив він хвилин 20.
Стенограма не велася. Відчувалась відсутність натхнення і пафосу для промови людини такого статусу.
Ми були надзвичайно вражені, коли Шушкевич сказав: «Не треба нам заздрити.
Нас неодмінно чекає аналогічна ситуація, але з гіршими наслідками. До Білорусі це
ще прийде, але з більш драматичними наслідками». Можливо, хвиля пострадянського шоку у повній мірі ще не дійшла до Білорусі і сьогодні, але тепер мені зрозуміло, в якому стані перебувала ця людина. Життя уже сьогодні підтвердило мудрість
С. Шушкевича. Цей академік, патріот, демократ уже тоді відчував тернистість білоруського шляху до незалежної демократичної держави. І шкода, що така історична
постать перебуває на узбіччі білоруського сьогодення.
276

М и ко л а Б А Л АН Д ЮК

Потім Шушкевич надав слово Василю Бикову. Промова генія білоруського суспільства мене приголомшила і вкарбувалася в пам’яті на довгі роки. Треба було чути,
як він говорив.
«Дорогі наші брати українці! Я добре знаю, як вам тяжко. У вас голодно, холодно
і неспокійно. Але якщо у вас буде ще гірше у декілька разів, то все одно неможливо
знайти жодної людини в світі, яка б заздрила вам більше, аніж я. Ви народили свою
державу. Пройде небагато часу, і світ буде знати і шанувати землю, народ, культуру і
мову України. На вас шалено тиснуть, вас хочуть зламати, поставити на коліна. Тримайтеся! Христом Богом молю вас – тримайтеся. Нехай сочиться кров з-під нігтів,
але тримайтеся. Не дай Боже, ви не втримаєте незалежності, мені не буде більше на
що надіятися. У білорусів держави немає… і думаю, не буде. Білоруси знищені. Я
готовий стати на коліна і просити вас, кожного громадянина, всю Україну – тримайтесь! Утримаєтесь, тоді у мене ще залишится маленька надія на те, що ваш приклад
стане живою водою, джерелом для спраглої білоруської землі. І тоді, може, через
багато років, можливо, і на нашому обрії зійде вранішня зірка, яка благословить білоруську націю стати вільним народом у незалежній демократичній державі».
Хіба ж можна тоді було передбачити, що геній, «честь і совість» білорусів стане
нецікавим для влади, що його виштовхнуть на задвірки суспільного життя?.. Відчувши себе чужим на своїй землі, він не витримає, емігрує до Угорщини, де скінчиться
його земний шлях. Немає сумніву, що наступним поколінням білорусів буде соромно
за останні роки земного буття велетня білоруської нації Василя Бикова.

14 квітня 2011 року.
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Геннадій УДОВЕНКО,

Надзвичайний і повноважний Посол України*

УКРАЇНА В ООН: 1991 РІК
До призначення на посаду Постійного представника України при ООН я працював
заступником міністра закордонних справ Української РСР. У грудні 1984 року ми з дружиною відпочивали в українському санаторії ім. Семашка в Кисловодську. Я приділяв
багато уваги спортивним вправам і через день ходив у гори на відомі на Кавказі «большое седло» і «малое седло». Ця прогулянка займала приблизно сім-вісім годин. Якось
я повернувся ввечері до санаторію. Мене чекав головний лікар, який повідомив, що
мені на наступний ранок потрібно терміново вилітати до Києва на зустріч з секретарем
ЦК компартії України. Авіаквиток уже був придбаний на літак з Мінеральних Вод до
Києва. Ніч пройшла для мене неспокійно, в голову лізли різні думки, але відповіді на
запитання, чому мене так терміново викликають до ЦК, не знаходив.
Наступного ранку я вже був в Києві. Одразу з аеропорту «Бориспіль» прибув до
ЦК, де відбулась бесіда з Секретарем ЦК О. С. Каптом, який повідомив, що прийнято
рішення призначити міністром закордонних справ УРСР В. О. Кравця, який у той час
був Постійним представником Української РСР при ООН і перебував у Нью-Йорку,
а мене Політбюро ЦК Компартії України призначило на його місце. О. Капто також
сказав, що я можу повернутися до санаторію і завершити відпочинок, після чого, не
відкладаючи, слід приступити до виконання нових обов’язків. Він також повідомив,
що мене спочатку хотіли заслухати на Політбюро, але В. В. Щербицький сказав, що
його всі знають, і доручив мені повідомити про призначення. Таким чином у моїй
політичній кар’єрі розпочався новий етап.
США, Нью-Йорк, ООН уже були мені добре знайомі. Ще в 1958 році, будучи головою колгоспу-тридцятитисячника, я був включений до складу радянської молодіжної делегації, яка протягом місяця перебувала в США. Вже тоді довелося побувати в
Нью-Йорку, Вашингтоні, Сан-Франциско, Колорадо. В штаті Айова протягом тижня
я жив у фермера, ознайомився з сільським господарством цього штату.
Перебуваючи на дипломатичній службі, мені досить часто доводилося брати
участь у засіданнях різноманітних органів ООН, а в 1977–1980 роках я займав відповідальну посаду директора управління конференцій і синхронного перекладу СекреУ 1985–1992 рр. Г. Й. Удовенко – Постіний Представник України (Української РСР) при Організації
Об’єднаних Націй (ООН).
*
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таріату ООН, а в 1965–1972 роках працював у Відділенні ООН у Женеві. Але все це
було в минулому.
Нова посада Постійного представника при ООН була набагато відповідальнішою
за будь-яку мою попередню посаду, оскільки передбачала насамперед забезпечення
інтересів України в Організації Об’єднаних Націй. Слід підкреслити, що в 1985 році
продовжувалося членство України у Раді Безпеки ООН. Це накладало додаткові важливі обов’язки на Представництво України при ООН і його керівника.
Але початок змін, який відбувався в Радянському Союзі, в значній мірі сприяв активізації української дипломатії в ООН. Я почав свою діяльність на посаді Постійного представника України при ООН на початку лютого 1985 року, а вже через місяць, у
березні 1985 року, Генеральним секретарем ЦК КПСС було обрано М. С. Горбачова.
Почалася перебудова, яка позитивно впливала і на дипломатію. Українські дип
ломати значно активізували свою діяльність в ООН, особливо на сесіях Генеральної
Асамблеї та її головних органах. У 1987 році, після перерви майже в сорок років,
представника України, а саме мене було обрано головою другого економічного комітету 42-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. У той час діяльності цього комітету надавалося виключно важливе значення, особливо країнами, що розвиваються.
Через два роки мене знову обирають головою спеціального політичного комітету
44 сесії Генеральної асамблеї ООН, а в 1990 році – віце-президентом одного з п’яти
головних органів ООН – Економічної і Соціальної Ради. Ці обрання представника
України головою важливих органів ООН свідчать про неабиякий авторитет України
ще в ті часи.
У 80-ті роки Україна відігравала провідну роль у спеціальному Комітеті ООН
проти апартеїду, а постпреди України протягом багатьох років, у тому числі і я, входили до складу його керівництва. Україна може пишатися своїми представниками
у цьому органі ООН, оскільки саме завдяки їхній діяльності Генеральна Асамблея
ООН ухвалила Декларацію про ліквідацію ганебної системи апартеїду.
Активну участь брала Україна в діяльності Комітету ООН з невід’ємних прав
палестинського народу. Радянський Союз та інші великі держави не були членами
цього комітету. Тому саме Україні довелося відігравати важливу роль в обговоренні ситуації на Близькому Сході, виробленні відповідних рекомендацій Генеральній
Асамблеї ООН.
У роки перебудови, одночасно з активізацією діяльності в ООН, постпредство
України значно розширило свої зв’язки з громадськими організаціями, провідними
університетами (Гарвардський, Стенфордський, Йєльський, Колумбійський, Бріджпортський та багато інших), були встановлені зв’язки з широким колом українських
та єврейських організацій, провідними політичними центрами, які займалися Радянським Союзом, Варшавським договором, роззброєнням тощо.
До Постійного представництва України надходили численні запрошення від американських, українських, єврейських організацій з проханням виступити з повідомленням про події в Україні, особливо, як перебудова впливає на захист прав людини.
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Найбільш помітною подією, до якої був виявлений інтерес в Сполучених Штатах Америки, Канаді, європейських країнах і особливо серед української діаспори,
було прийняття Верховною Радою України 16 липня 1990 р. Декларації про державний суверенітет України. Саме в ці дні я очолював делегацію України на літній сесії
Економічної і Соціальної Ради ООН, яка щорічно відбувається в Женеві. До речі,
був віце-президентом цієї Ради і головою її координаційного комітету. Одразу після
одержання тексту Декларації з Києва, разом з моїм колегою Андрієм Озадовським,
який у той час був Постійним представником України при Відділенні ООН у Женеві,
ми влаштували в Палаці націй прес-конференцію. Вона викликала значний інтерес,
зал був переповнений, журналісти задавали безліч запитань.
Після повернення до Нью-Йорка з Женеви мені довелося багато виступати з доповідями про Декларацію про державний суверенітет України в різних аудиторіях
Нью-Йорка, Вашингтона, Лос-Анджелеса, Чикаго і багатьох інших містах. Популярна серед української діаспори США газета «Свобода» в часописі від 13 вересня
1990 р. у статті про мій виступ у науковому товаристві ім. Шевченка в Нью-Йорку
писала: «Г. Удовенко, тримаючи в руці брошуру з текстом Декларації про суверенітет України, підкреслив найважливіші її постанови. Настрій на залі був прихильний
до доповідача. Присутні кількакратно оплескували його під час доповіді і особливо
після її завершення».
Наведу ще два-три приклади виступів. У США існує досить потужна організація
«Американська Асоціація Адвокатів», яка об’єднує адвокатів найкрупніших американських концернів, фірм тощо. Мене було запрошено виступити на одній із секцій
щорічних зборів асоціації. Але головний доповідач сенатор Мойнихен на засідання
з’явитися не зміг, оскільки одночасно в Сенаті розглядався його проект резолюції.
Після досить довгого чекання на Мойнихена (слід зазначити, що це був популярний
у США політик і дипломат, який до обрання сенатором тривалий час був Постійним
представником США при ООН) учасники зустрічі, а їх було понад тисячу чоловік,
почали хвилюватися. Несподівано організатори конференції вирішили звернутися до
мене з проханням виступити з доповіддю, якої у мене не було, замість сенатора. Довелося виступати експромтом.
Протягом майже години я розповідав про Україну, про її величезний економічний потенціал, досягнення в галузі науки і техніки, і закликав американський бізнес
встановлювати прямі торговельно-економічні зв’язки безпосередньо з Україною. Це
був, здається, вересень 1990 року, точну дату не пам’ятаю. Але, підсумовуючи свій
виступ, я сказав буквально таке: «Переважна кількість компаній, представники яких
присутні в залі, мають бізнес у Радянському Союзі. Ви чудово знаєте, що являє собою радянська бюрократія. Але, щоб мати бізнес з Україною, ви повинні бути хоробрими людьми, оскільки бюрократія в Україні на порядок вища і потужніша, ніж
радянська бюрократія. Проте ви ніколи не прогадаєте з Україною». Ці слова були
досить схвально зустрінуті аудиторією. Я також проінформував про юридичні засади
торговельно-економічного співробітництва і повідомив, що Верховна Рада України
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прийняла після Декларації про державний суверенітет також «Закон про економічну
самостійність». Питання, виступи, ремарки учасників дискусії свідчили про значний
інтерес американських ділових кіл до України, готовність невідкладно вживати конкретні дії щодо торговельно-економічних зв’язків з Україною, а також гуманітарної
допомоги, особливо в умовах подолання наслідків Чорнобильскої катастрофи.
Було багато інших виступів, про які хотілося б розказати, але зупинюся лише
на інших двох, оскільки вони мали досить важливий політичний підтекст. Відомий не тільки в США, а й у багатьох країнах світу фонд «Спадкоємність» (Heritage
Foundation) запросив мене виступити з доповіддю «Роль України в системі міжнародних відносин». Головне завдання Фонду полягало в підготовці аналітичних матеріалів для керівництва США і державних установ цієї країни. В Радянському Союзі
Фонд піддавали гострій критиці за його нібито антирадянську діяльність. Мене запросили виступити у Фонді. Я дав згоду, і виступ відбувся 22 серпня 1990 р. Прошу
звернути увагу, що мені запропонували виступити про роль України не в Організації Об’єднаних Націй, а у системі міжнародних відносин. Тобто організатори цієї
зустрічі вже знали про прийняття Верховною Радою Декларації про державний суверенітет України, діяльність Народного Руху України за перебудову, про піднесення національно-демократичного руху українського народу. Учасники дискусії вітали
ці процеси в Україні, але їх непокоїла наявність ядерної зброї в Україні, потужний
військово-промисловий комплекс (за різними оцінками західних експертів, у Радянській Україні було розташовано 70–80 відсотків потужного радянського військовопромислового комплексу). Словом, мені було досить складно, але, наскільки мені
відомо, учасники дискусії були задоволені моїм виступом і відповіддю на числені
запитання.
До речі, серед учасників цієї дискусії була Катерина Чумаченко – майбутня дружина Президента України Віктора Ющенка, в той час співробітник Об’єднаного Економічного Комітету Конгресу США. Ця зустріч знайшла досить широкий відгук в
американській пресі, але, на жаль, матеріали відгуків у мене не збереглися.
Повторюю, список числених виступів, інтерв’ю, зустрічей, круглих столів тощо
можна продовжити. Вони свідчать про те, що в Сполучених Штатах Америки в кінці вісімдесятих років з’явився підвищений інтерес до України. Якщо раніше вона
було терра інкогніто, то тепер про неї хотіли знати якомога більше. Про це свідчить і
заява відомого американського політика і вченого Збігнєва Бжезинського, що поява
на карті світу незалежної української держави була однією з найважливіших світових
подій ХХ сторіччя.
Хочу знову повторити і наголосити на тому, що дуже важливу роль у цьому підвищеному інтересі відіграла Декларація про державний суверенітет України.
Специфіка нашої діяльності полягала в тому, що українські дипломати були акредитовані при ООН, і це в значній мірі ускладнювало наші контакти з американськими державними установами і громадськими організаціями. Адже дозволялося вільно
пересуватися тільки в межах так званої 25 мильної зони (приблизно 42 кілометри)
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від центру Нью-Йорка. Це означало, що на будь-який виїзд за межі цієї зони ми мали
одержувати дозвіл Держдепартаменту США. Для цього Постпредство України повинно було звернутися до американської сторони з поясненням мети поїздки за «зону»,
зазначити, хто запрошує і т. п. Але це нас, працівників Постпредства, не лякало, і ми
використовували будь-яку можливість для зустрічей з американцями в різних місцях
цієї великої країни.
Я не хочу втомлювати читача, і, тим більше, щоб у нього, не дай Бог, не склалося
враження, що я хизуюся зробленою роботою. Але всю цю величезну діяльність забезпечувало аж вісім українських радянських дипломатів разом зі мною. Всі вони
були дійсно патріотами України і робили все для того, щоб про Україну знав весь світ
і особливо США – країна нашого перебування. Назову їх імена. Це мій заступник і
соратник Віктор Крижанівський, який після проголошення Україною незалежності
був призначений першим генеральним консулом України в Нью-Йорку; Олександр
Буцько і Юрій Шевченко, які відповідали за контакти з українською діаспорою і взагалі з американською громадою. Це Сергій Кулик, Володимир Єльченко, Анатолій
Олійник, Анатолій Купріян.
Це була, як тепер прийнято говорити, єдина команда. Нас усіх об’єднувала любов
до України і величезне бажання зробити для неї щось вагоме. Мої колеги не рахувалися зі своїм власним часом, віддавали себе роботі в доволі складних умовах. Адже
ще існував Радянський Союз, а нам доводилося виконувати завдання, які не вписувалися в норми радянської практики.
Наведу кілька таких прикладів. Американська преса повідомила, що Постійний
представник при ООН Г. Удовенко вручив Постійному представнику Франції при
ООН П-Л. Блану (Франція була країною-господарем зустрічі у верхах Загальноєвропейської Наради, яка мала відбутися в Парижі 19–21 листопада 1990 року) ноту і
листа, в яких повідомлялося, що Україна має намір стати повноправним учасником
Наради з питань безпеки і співробітництва в Європі (тепер ОБСЄ). Це рішення, заявив
я Блану під час нашої зустрічі, випливає з Декларації про державний суверенітет
України, в якій зазначається, що Україна бере безпосередню участь у загальноєвропейському процесі і європейських структурах. Слід зазначити, що посол Блан був
досвідченим дипломатом, але навіть він розгубився, коли почув про цей намір України. Він послався на те, що Франція є тільки країною-організатором наради в Парижі.
Але, в кінці-кінців, сказав, що негайно доведе українську ноту до відома Парижа.
В розмові з послом Франції я наголосив, що маю відповідну директиву міністра
закордонних справ України А. Зленка. Також повідомив посла, що я одночасно звертаюся з аналогічною нотою до постійних представників при ООН усіх країн-членів
ОБСЄ. У той же час зазначив, що Україна розуміє, що для її участі потрібна згода всіх
учасників Загальноєвропейської Наради, тому вона погодиться тимчасово зі статусом спостерігача на нараді в Парижі.
Нота була вручена, здається, 8 листопада 1990 року, а нарада починалася 19 листопада. Майже кожний день я телефонував послу Франції і просив прискорити від282
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повідь. У п’ятницю 18 листопада, за два дні до наради, посол Франції повідомив, що
його країна не уповноважена запрошувати країни, які не є членами наради. Запросити може тільки головуючий в Організації, який змінюється щодня. Проте він не міг
сказати, хто буде головуючим наступного дня.
Таким чином це фактично була відмова Україні задовольнити її доволі скромне
прохання. Мені було дуже прикро і боляче, що я не зміг виконати це важливе міністерське завдання. Хоча я одразу інформував МЗС України, але вже було пізно щось
зробити. Тодішній голова комісії в закордонних справах України Д. В. Павличко і
група народних депутатів вирішили виїхати до Парижа, щоб на місці добитися запрошення України. Але це їм не вдалося. Тепер же Україна бере в ОБСЄ не тільки
активну участь, а й доволі часто грає провідну роль при розгляді різних важливих
питань в ОБСЄ. Прикро, що внаслідок негативного ставлення до нашого прохання в
той час втратила не тільки Україна, а й сама Організація.
Але повернемося до більш позитивних подій. На початку січня 1991 року я закінчував свою відпустку і, на моє прохання, зустрівся з Головою Верховної Ради Україн
ської РСР Л. М. Кравчуком. Під час зустрічі проінформував про ООН і діяльність
України, про значний інтерес у США до України. Леонід Макарович погодився з пропозицією взяти участь у 46-ій сесії Генеральної Асамблеї ООН, яка мала відбутися
восени 1991 р. Він також погодився з пропозицією спробувати влаштувати його зустріч з Президентом США Дж. Бушем. Проте я попередив, що це буде важко зробити,
оскільки офіційно його посада була Голова Верховної Ради, хоча Л. М. Кравчук був
вищою посадовою особою в Україні.
Після мого повернення до Нью-Йорка почалася копітка робота з підготовки прог
рами перебування Л. М. Кравчука у Вашингтоні і Нью-Йорку. Цій роботі сприяло
моє призначення заступником міністра закордоних справ – постійним представником
України при ООН.
А. М. Зленко якось дав мені доручення організувати його зустріч з тодішнім виконуючим обов’язки державного секретаря США Іглберером. Я звернувся до Державного департаменту США, проте після тривалих консультацій мені відповіли, що я
акредитований при Організації Об’єднаних Націй і, в разі виникнення будь-яких питань до американської сторони, я маю звертатися до Постійного представника США
при ООН (на той час Пікерінг).
Таким чином, дали зрозуміти, що мені не по чину звертатися до Державного департаменту. Тому Київ і прийняв важливе не тільки для мене, а й головне для України
призначення – заступником міністра закордонних справ. Цим я активно користувався
при встановленні ділових контактів з урядовими установами і громадськими організаціями США, проведенні зустрічей і переговорів про встановлення дипломатичних
відносин та іншу діяльність, не пов’язану з ООН.
З Києвом була погоджена досить насичена програма перебування Л. М. Кравчука в
США. Вона передбачала виступ на сесії Генеральної Асамблеї ООН, зустрічі з керівниками МВФ і Світового Банку, з діловими колами США, українською діаспорою, єврей283
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ськими організаціями, але американська сторона затягувала з відповіддю на прохання
про зустріч Буша і Кравчука. Нагадаю, що підготовка візиту продовжувалась майже
дев’ять місяців, але, врешті-решт, народилася здорова дитина – американці дали згоду
на зустріч буквально напередодні прибуття Л. М. Кравчука до Вашингтона. В якійсь
мірі цьому сприяло повідомлення про офіційний візит Л. М. Кравчука до Канади, де
його приймали на рівні глави держави. До речі, мені було доручено готувати програму
перебування Л. М. Кравчука до Канади і довелося кілька разів вилітати до Оттави і
вести там відповідні переговори. Але ця тема вже для інших спогадів. Проте хочу підкреслити, що головну роль у запрошені Л. М. Кравчука до Канади на державному рівні
зіграла українська громада Канади, яка там має величезний вплив і авторитет.
Л. М. Кравчук прибув до Вашингтона з Канади. З Президентом США Дж. Бушем
у нього відбулася, як тоді писали, тепла і змістовна розмова. Але треба мати на увазі,
що і візит до США, і зустріч з Дж. Бушем, і виступ в ООН відбулися вже після історичної події – прийняття Верховною Радою України Акта проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року.
На території ООН уперше було піднято жовто-блакитний прапор. На церемонію
його підняття були запрошені ветерани й активісти української діаспори. Це була
дуже зворушлива церемонія. У багатьох людей були сльози на очах.
Візит Л. М. Кравчука мав неабияке значення для зміцнення позицій молодої
Української держави.
Але попереду ще був референдум, і всі чекали на його наслідки. Тобто визнання
зарубіжними державами незалежності Української держави повністю залежало від
наслідків референдуму. Слід зазначити, що в засобах масової інформації західних
країн досить схвально поставилися до рішення Верховної Ради України внести на
Всекукраїнський референдум питання про затвердження Акта проголошення незалежності України. Це рішення оцінювалося як намір українського парламенту йти
шляхом демократії, як визнання того, що єдиним джерелом влади є український
народ. Результати референдуму були несподіваними: адже 90,32 відсотка населення України проголосували за її незалежність. Уже пізніше Вячеслав Максимович
Чорновіл розказував мені, що він і його соратники дуже хвилювалися, чи підтримує
український народ рішення Верховної Ради України про ухвалу Акта проголошення
незалежності. Але наслідки референдуму переконливо засвідчили майже одностайність українського народу у підтримці незалежності. Навіть найбільші оптимісти не
сподівалися на такий високий результат.
За цих умов, Постпредство України при ООН розгорнуло широку діяльність
щодо визнання України і встановлення дипломатичних відносин. Особливу увагу ми
приділили переговорам з американською стороною про визнання незалежності. Безумовно, всі наші дії я погоджував з міністерством закордонних справ України і одержував відповідні вказівки.
Після прийняття Акта проголошення незалежності України до мене звернувся
американський бізнесмен українського походження, який очолював досить потужний
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будівельний концерн, – Ю. Чопівський. Хоча він був ще відносно молодою людиною,
Чопівський уже мав процвітаючий будівельний бізнес. Він був великим симпатиком
України і щось хотів для неї зробити. Він, зокрема, запропонував приміщення для
українського посольства в офісі своєї корпорації. Хоча це були невеликі дві-три кімнати, але для початку цього було достатньо. Одразу після проголошення результатів
референдуму я звернувся до Держдепартаменту США з нотою, в якій повідомлялося
про відкриття офісу тимчасового повіреного в справах України в США і призначенням на цю посаду Сергія Кулика, який працював в Постпредстві України при ООН.
З МЗС України я погодив, що він буде відряджений Постпредством до Вашингтона і
заробітну платню буде одержувати в Постпредстві України. Таким чином, ми спростили процедуру призначення першого офіційного представника України в США.
Тимчасовий повірений у справах України в США, молодий український дипломат
Сергій Володимирович Кулик прибув до столиці США Вашингтона 14 січня 1992 р.
і приступив до виконання своїх обов’язків. Незабаром до нього приєднався Ігор Дунайський, який працював від України в посольстві СРСР у США. Він одразу погодився з пропозицією перейти до посольства України. Таким чином, через кілька днів
після визнання США незалежності України і встановлення дипломатичних відносин
у Вашингтоні вже діяло наше посольство у складі двох молодих, відданих Україні
дипломатів. Невдовзі до Вашингтона прибув посол України в США О. Г. Білорус, а
Президент США запросив новообраного Президента Л. М. Кравчука здійснити офіційний візит до США в травні 1992 р.
Почалася нова епоха в українсько-американських відносинах.
Я наведу ще два, на мою думку, важливих епізоди в діяльності Постпредства
України при ООН, пов’язаних зі встановленням сучасної української державності.
Як я вже зазначив вище, мною велися переговори про візит Л. М. Кравчука до
США і його зустріч з Президентом США Дж. Бушем, про візит А. М. Зленка до
Держдепартаменту США і зустріч з держсекретарем та ін. Треба було формалізувати відповідні домовленості з Держдепом США. Врешті-решт, у п’ятницю 23 серпня
1991 р. у Державному департаменті США відбулася довгоочікувана зустріч.
Напередодні 22 серпня 1991 р. я прибув до Вашингтона зі своєю дружиною Діною і народним депутатом України Юрієм Никифоровичем Єльченком. Він перебував у гостях у Нью-Йорку у свого сина, молодого українського дипломата, працівника Постпредства України при ООН Володимира Єльченка. Я запропонував Юрію
Никифоровичу поїхати зі мною до Вашингтона і провести там вихідні дні. Він із
задоволенням погодився.
Зустріч в Держдепартаменті відбулася в другій половині дня. Вона тривала тричотири години. Американську сторону очолював посол Наперт, який у той час був
директором департаменту СРСР і східноєвропейських країн. Разом з ним було ще
чоловік 12, з нашого боку я і Ігор Дунайський, про якого я згадував вище. Для читачів
хочу пояснити, що в радянські часи нам вдалося добитися, щоб у складі посольств
Радянського Союзу у США, Канаді і Німеччини були представники України, які фор285
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мально вважалися співробітниками радянських посольств, а фактично працювали на
Україну. Ніякого секрету з цього не робилося. Під час ділових контактів вони завжди
повідомляли, що представляють Україну. Таким чином зустріч відбувалась у складі 2
проти 13–14.
На початку зустрічі Наперт першим задав мені, на мою думку, безтактне запитання: «чи погодив я свій візит до Держдепартаменту з послом Радянського Союзу?».
У відповідь я досить гостро відповів, що дію на виконання вказівки міністра закордонних справ України і мені не потрібні нічиї інші дозволи, окрім, безумовно, згоди
американської сторони на цю зустріч.
Розмова почалася навколо ГКЧП і його впливу на Україну, піднесення
національно-визвольного руху в Україні та його ролі у подальшій розбудові Україн
ської держави. Слід зазначити, що з американського боку був величезний інтерес
до подій в Україні.
Я наголосив на необхідності найшвидшого вирішення питання про зустріч Голови Верховної Ради України з Президентом США Дж. Бушем. У зв’язку з цим докладно проінформував про програму перебування Л. М. Кравчука у Канаді. Наголосив,
що його прийматимуть в Канаді на рівні Глави держави, оскільки він є вищою посадовою особою України. Думаю, що це справило на американців певне враження.
Особливу увагу було приділено необхідності встановлення безпосередньо
торгово-економічного співробітництва між США і Україною, а не через Москву.
Значна увага була приділена подоланню наслідків Чорнобильської катастрофи і міжнародному співробітництву. Звернувся я також з проханням про зустріч А. М. Зленка
з Державним секретарем США. Наперт сказав, що всі порушені мною питання будуть уважно розглянуті.
Насамкінець, він запитав, «чи не знаю я, які завтра (в суботу 24 серпня 1991 р.) рішення будуть прийняті Верховною Радою України?». На жаль, ніякої інформації про
засідання Верховної Ради я не мав. Але я був дуже злий на Наперта за його запитання
на початку бесіди, тому відповів йому: «Будуть ухвалені такі історичні рішення, що
весь світ ахне від них!». На цьому ми розпрощалися.
А вранці, в суботу, 24 серпня Ігор Дунайський зателефонував мені і повідомляє,
що Верховна Рада України проголосила незалежність. І більше він нічого не зміг почути по радіо.
Я приймаю рішення негайно повернутися до Нью-Йорка. Його підтримали мої
супутники – дружина Діна і Ю. Н. Єльченко.
Під час подорожі до Нью-Йорка, а це приблизно пять годин, я крутив приймач
в автомобілі, намагаючись щось почути з передач американського радіо про події в
Україні. Проте марно. В той же час я багато думав про те, що можу і повинен зробити
для України. Адже я практично єдиний посол України за кордоном. Як використати
ООН, щоб захистити щойно проголошену незалежність України. Вже під час ГКЧП
з преси я довідався про великий тиск на Л. М. Кравчука з боку генерала Вареннікова,
щоб він став на бік гекачепістів. Мені прийшла думка, що якийсь Варенніков може
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дати команду ввести військовий стан в Україні і не допустити втілення в життя історичного Акта про незалежність. Можливо, я перебільшував гіпотетичну загрозу
інтервенції. Але така думка не виходила з голови.
Ввечері в суботу 24 серпня в Нью-Йорку я одержав факс з Києва з текстом постанови Верховної Ради України про Акт проголошення незалежності України. В представництві було тихо. Ніхто мені не заважав, і я підготував «План заходів Постійного
представництва України при ООН у зв’язку з Актом проголошення незалежності». До
заходів були включені такі пункти: негайно повідомити Генерального секретаря ООН
Переса де Куельєра про Акт, зустрітися з ним і вручити ноти Постпредства України
з повідомленням про прийняття Верховною Радою Акта проголошення незалежності
України, попросити поширити цю ноту як офіційний документ Генеральної Асамблеї
ООН і окремо Ради Безпеки ООН. Крім того, повідомити, що Постпредство має намір
надіслати всім постійним представникам країн-членів ООН аналогічне повідомлення.
Планом заходів також передбачалося проведення прес-конференції в штабквартирі ООН для представників американських та зарубіжних засобів інформації та
інші заходи, зокрема інформування американських і канадських організацій української діаспори, виступи наших дипломатів по телебаченню, інтерв’ю ЗМІ тощо.
В неділю, 25 серпня 1991 р., секретар Постпредства Валентина Прилипко надрукувала цей план і відправила його факсом до МЗС України. Київ досить оперативно відреа
гував, погодився з планом за винятком одного пункту – проведення прес-конференції.
Вона планувалася на понеділок 26 серпня, а мене повідомили, що у вівторок 27 серпня
відбудеться засідання Президії Верховної Ради, на якому будуть розглядатися важливі
питання, пов’язані з проголошенням незалежності, і було б доцільно провести пресконференцію вже після цього засідання. Проте було погоджено, що ми проведемо ще
одну прес-конференцію з урахуванням засідання Президії ВР України.
Під час зустрічі Перес де Куельєр, який відвідував Україну з офіційним візитом раніше, поздоровив мене з історичним рішенням Верховної Ради України і особливо позитивно оцінив рішення про проведення всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 р.
для затвердження Акта. Він також сказав, що з юридичної точки зору рішення українського парламенту не змінює статусу України як члена ООН. Вона як була країноюзасновником ООН, так і залишається ним. Я погодився тільки в частині юридичного,
формального трактування нашого членства. Але, по суті, наголосив я, ми стали дійсно
незалежною державою і будемо проводити свою власну зовнішню політику.
Я також звернувся до Генерального Секретаря ООН з проханням дати вказівку змінити назву нашої країни на Україну замість Української Радянської Соціалістичної Республіки у документах і виданнях ООН, замінити державний прапор, а також таблички
в залах засідання ООН. Внаслідок доброзичливих відносин Постпредства з Генеральним Секретарем ООН і активних дій з нашого боку всі вимоги були виконані.
Таким чином, вже до відкриття 46-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН в Організації
з’явилася символіка незалежної України. І серед прапорів усіх держав-членів ООН, які
щоранку піднімаються на її території, замайорів жовто-блакитний прапор України.
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Не можу не зупинитися ще на одній важливій події, яка безпосередньо пов’язана
з проголошенням незалежності України. Маю на увазі офіційний візит Президента
45-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Гвідо де Марко в Україну.
На жаль, важливість цього візиту і до певної міри її драматизм не особливо висвітлювався в нашій пресі. Слід мати на увазі, що Генеральний Секретар ООН і Президент Генеральної Асамблеї ООН раніше відвідували одразу Москву, Київ і Мінськ.
Спочатку Москва, а потім, за погодженням з нею, Київ і Мінськ. Політична ситуація
і події в Києві сприяли тому, щоб змінити цю практику. На 45-й сесії Генеральної
Асамблеї ООН у 1990 р. її головою був обраний Гвідо де Марко, в той час міністр
закордонних справ Мальти.
Це була інтелігентна людина, яка щиро зацікавилася Україною. Одного разу (за
попереднім погодженням з Києвом) я звернувся до нього з пропозицією здійснити
офіційний візит тільки в Україну. Я відверто розказав йому про практику попередніх
візитів, яка існувала раніше. Після кількох зустрічей Гвідо де Марко погодився з пропозицією. Тривалий час було витрачено на визначення дати і деталей візиту. Це було
нелегко зробити, оскільки багато країн хочуть бачити у себе Президента Генеральної
Асамблеї ООН. Це я знаю зі свого власного досвіду, оскільки пізніше був обраний
Голової 52-ї сесії Генеральної Асамблеї в 1997–1998 рр. І знаю на своєму власному
досвіді, як складно було знайти час, щоб відповісти на запрошення відвідати будьяку країну.
Дати візиту були погоджені – 23–25 серпня 1991 року. Проте 19 серпня в Москві
розпочався ГКЧП. Гвідо де Марко одразу зателефонував мені і знервовано запитав,
що робити з візитом. Я негайно зв’язався з Міністерством закордонних справ і повідомив про занепокоєння Президента Генеральної асамблеї ООН. А. М. Зленко досить оперативно вирішив з керівництвом держави питання про візит і повідомив мені
буквально наступне: «Передайте Президенту Генеральної Асамблеї ООН, що ГКЧП
відбувся в Москві і не має відношення до України. Підтвердіть візит у погоджені дати
23–25 серпня 1991 року».
Шановні читачі, погодьтеся, що це було мужнє рішення Києва, оскільки ситуація
була дуже загрозлива. Згадайте, як генерал Варенніков викручував руки Л. М. Кравчуку і вимагав, щоб Верховна Рада і Україна визнала ГКЧП.
Візит відбувся. Відповідно до програми перебування в суботу, 24 серпня 1991 року,
Гвідо де Марко у супроводі відповідальних працівників МЗС відбув до Чорнобиля
і Прип’яті. Він повернувся до Києва ввечері вже в іншу Україну – адже Верховна
Рада України ухвалила «Акт проголошення незалежності України». В той же вечір
на офіційному обіді від імені Уряду України на його честь Гвідо де Марко привітав
Український народ з історичною подією і висловив глибоке задоволення, що саме в
цей час він перебуває в Україні і є безпосереднім учасником цієї події.
А вже через місяць Голова Верховної Ради України у своєму виступі на 46-й сесії
Генеральної Асамблеї ООН 1 жовтня 1991 року, звертаючись до новообраного голови ГА ООН (Президент, голова ГА ООН обирається терміном на один рік), (до речі,
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англійською мовою) заявив: «Ми з вдячністю пам’ятаємо про те, що Ваш попередник
Гвідо де Марко, який так майстерно керував роботою 45-ї сесії Генеральної Асамблеї
ООН, у серпні відвідав з офіційним візитом Київ і був першим з іноземних діячів,
хто привітав проголошення незалежної України. Цей факт символізує безпосередню
причетність ООН до могутнього визвольного процесу, який у другій половині нашого століття змінив обличчя світу».
Я був радий, що Л. М. Кравчук так високо оцінив з трибуни ООН перебування
Гвідо де Марко в Україні. Пізніше ми доволі часто зустрічалися з ним на щорічних
сесіях Ради Президентів Генеральної Асамблеї ООН, які відбуваються під час роботи
ГА ООН, і завжди згадували його візит. У 1996 році Президент України Л. Д. Кучма
запросив його до Києва для участі у заходах, присвячених першому ювілею України, – п’ятій річниці проголошення незалежності України. Пізніше Гвідо де Марко
став Президентом Мальти. На жаль, життя його вже обірвалося. Але пам’ять про
нього ми завжди повинні зберігати.
А тим часом Постійне представництво України при ООН проводило активну діяльність серед країн-членів ООН з роз’яснення зовнішньої політики молодої Україн
ської держави і готувало грунт для визнання нашої незалежності і встановлення дип
ломатичних відносин. Усі, з ким мені довелося спілкуватися, із захопленням зустріли
підсумки референду 1 грудня 1991 р., під час якого український народ так рішуче
підтвердив прагнення до незалежності. Вже 4 грудня 1991 року я одержав докладного листа з МЗС України щодо основних засад зовнішньої політики України. В ньому,
зокрема, зазначалося:
«1 грудня 1991 року народ України вільним волевиявленням підтвердив «Акт проголошення незалежності України», схвалений Верховною Радою України 24 серпня
цього року. Понад дев’яноста відсотків учасників референдуму висловилися за незалежну Україну (90,32 %).
Законність та демократичність референдуму засвідчують спостерігачі від парламентів багатьох країн світу, представники Європарламенту, Бюро з вільних виборів
НБСЄ, української та зарубіжної громадськості.
Договір 1922 року про утворення Союзу РСР та всі наступні конституційні акти
Союзу РСР Україна вважає щодо себе недіючими».
Розгорнулась активна діяльність українських дипломатів уже незалежної України. Наведу мій лист міністру закордонних справ України А. М. Зленку, в якому доповідалося про проведену роботу:
«Відповідно до Вашої вказівки Представництво вжило серію заходів з якнайширшого розповсюдження Звернення Верховної Ради України до парламентів і народів
світу в колах ООН та серед американської громадськості.
1. 11 грудня відбувся візит Генерального секретаря ООН, якого було проінформовано про підсумки референдуму і вибори Президента України, про основні
зовнішньополітичні концепції незалежної Української держави. Генсекретарю було передано текст Звернення, який того ж дня було розповсюджено як
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офіційний документ ООН. Аналогічна зустріч відбулася з Головою 46-ї сесії
ГА ООН.
2. 6 грудня текст Звернення англійською мовою було розповсюджено в ООН як
прес-реліз. Крім того, текст передано до редакції основних американських засобів масової інформації, а також місцевих газет, які виходять українською
мовою.
3. Положення Звернення були детально висвітлені у виступах Постпреда Украї
ни на урочистих заходах, присвячених незалежності Україні, які відбулися в
багатьох містах штату Нью-Йорк і Нью-Джерсі.
В них взяли участь тисячі людей, політичні діячі, сенатори Д’Амато, Лаутенберг,
Бредлі, конгресмени та ін.
Положення Звернення активно використовувались представниками України у вис
тупах в Українському інституті Америки, Українському народному домі. З цього приводу відбулися інтерв’ю Постпреда України численним місцевим радіостанціям, радіо
програмам «Голос Америки» та «Радіо Свобода», телепрограмам CNN, VIZ та ін.
4.	Тези Звернення широко використано у виступі делегації України на пленарному засідані 46-ї сесії ГА ООН з питання «Морське право», в якому в загальному плані висвітлена концепція політики України в галузі освоєння ресурсів
Світового океану.
5. Працівники ПП України при ООН активно використовують положення Звернення в бесідах з представниками місій країн-членів ООН, американською
громадськістю.
Додаток: документ ООН А/46/751 з текстом Звернення російською та англійською
мовами».
Цей лист був датований 17 грудня 1991 року, а за кілька днів до його відправлення, числа 14–15 грудня, мені зателефонував А. М. Зленко і повідомив, що прийнято
рішення про завершення мого семирічного відрядження. Мені було надано два місяці
на завершення моєї діяльності.
За цей час відбулися зустрічі в багатьох містах США на запрошення американських громадських організацій, організацій, української діаспори в США і Канаді.
Довелося побувати в Лос-Анджелесі, Чикаго, Вашингтоні, штатах Арізона, Флорида
та Оттаві. Інтерес американців і канадців до України був величезний. Я з гордістю
розповідав про Україну, її величезний людський і природний потенціал.
Я пишався також тим, що свою місію виконав і з радістю повернувся в Україну.

31 травня 2011 року.
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Микола ГОЛУШКО,

Голова КДБ Української РСР (1987–1991 рр.)

От ГКЧП – до беловежских соглашений*
После подавления ГКЧП и принятия парламентами решений о прекращении деятельности коммунистической партии в России и Украине началась полоса издания
других важных законодательных актов, изменивших нашу страну.
5 сентября 1991 года собрался съезд народных депутатов СССР. Народные депутаты осудили действия гэкачепистов и подчеркнули, что в результате «государственного переворота 19–21 августа 1991 года» был поставлен под угрозу процесс
подписания нового Союзного договора и формирования союзных соглашений между
суверенными республиками. Отмечалось, что подавлением «августовского заговора»
нанесен серьёзный удар по всему негативному в стране, по реакции, которая сдерживала процесс обновления и дальнейших демократических преобразований. Оценки
прошедших августовских событий были суровыми.
Съездом было принято специальное постановление по вопросам, вытекающим
из совместного заявления президента СССР и высших должностных лиц республик.
Документ содержал принципиальные оценки современного периода и перечень государственных мер по дальнейшей жизни нашего общества. Все мы надеялись, что
теперь жизнь общества пойдёт по демократическому пути.
В целях недопущения дальнейшего распада страны депутаты решили установить
переходный период для формирования новой системы государственных отношений,
основанной «на интересах народов и волеизъявлении республик». В качестве конк
ретных шагов в этом направлении предусматривалось ускорить подписание Договора о Союзе Независимых Государств (СНГ), в котором каждая из бывших союзных
республик может самостоятельно определить форму своего участия в Союзе – жить
в условиях федерации, конфедерации или даже ассоциативного членства. Депутатский корпус согласился поддержать стремление союзных республик по признанию
их субъектами международного права и рассмотрению вопроса о возможном приёме
их в членство в ООН.
Одновременно народные депутаты попытались узаконить порядок обретения
полной независимости и цивилизованного развода с республиками, решившими от-

Уривки з книги: Голушко Н. «В спецслужбах трёх государств». – М.: «Редакция “Историческая
газета”», 2009.
*
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казаться от вхождения в новый Союз. Определялась процедура проведения переговоров республик и СССР по целому комплексу вопросов, связанных с возможным
отделением, а также немедленным их присоединением к Договору о нераспространении ядерного оружия, и другим важнейшим международным соглашениям, включая те, которые гарантируют нерушимость существующих границ, права и свободы
личности.
Эти положения были исключительно важны при угрозе развала страны во избежание возможных территориальных притязаний и пограничных споров между
республиками, эксцессов при разделе собственности, недопущения кровавого югославского варианта. Некоторые союзные республики, в частности Украинская ССР, к
этому времени в одностороннем порядке объявили о своей независимости и решении
о выходе из СССР. В отдельных республиках наблюдался паралич местной власти,
разжигались межнациональные, межэтнические конфликты, вплоть до вооружённых
столкновений (Армения, Азербайджан, Таджикистан).
Предусматривались серьёзные меры, в частности, необходимость проведения народных референдумов при рассмотрении вопросов о желании добровольного выхода
республик из состава СССР. В выступлениях многих народных депутатов содержалась тревога за обеспеченность законных интересов граждан в своих республиках, а
также за интересы всего союзного государства.
Народные депутаты СССР поддержали создание новых органов государственной
власти и управления Союзом ССР в переходный период. СССР по-существу переходил к совершенно новому государственному устройству.
Вместо Совета министров СССР суверенные республики образовали Межреспубликанский экономический комитет для координации управления народным хозяйством, проведения согласованных экономических реформ и социальной политики.
При активном участии Горбачёва началась дискредитация существующего Верховного Совета СССР, правительства страны, ликвидация и сокращение многих союзных министерств, развернулась огульная критика и гонение на отдельных союзных министров.
Представители высшего союзного руководства, казалось, чувствовали себя виноватыми и ответственными за последствия ГКЧП: должность вице-президента
страны упразднялась, продолжались уступки расширяющимся амбициям союзных
республик. Особенно отличались российские руководители, которые вели себя победителями в успешном захвате многих властных союзных полномочий, в достижении
верховенства и приоритета республиканского законодательства над союзным, в отстаивании других непомерных запросов. Союзным республикам предоставлялось исключительное право приостанавливать действие союзных законов на их территории,
если они не соответствовали местным конституциям и правовым нормам. Народные
избранники проголосовали за подобное реформирование государственной власти,
тем самым расписали окончательное расчленение всей системы жизнедеятельности СССР. Более того, мы – народные депутаты СССР, вынесли смертельный при292
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говор самим себе – советскому парламентаризму, который объективно можно было
рассматривать как достижение демократических преобразований в стране. Высший
орган законодательной власти – съезд народных депутатов СССР – принудили к самороспуску при явном нажиме Горбачёва и псевдодемократических группировок. В
переходный период признавалось нецелесообразным проведение очередных съездов
народных депутатов СССР. Изгнания с политической арены съезда требовали очумелые толпы митингующих у кремлёвских стен, которых мобилизовали демократические российские депутаты и московские городские власти. От выхода из Кремля, на
всём пути в гостиницу, мы подвергались всяческим оскорблениям. Ванда Венгловская вступила в разговор с группой митингующих москвичей, объясняла, что является депутатом от Украинской ССР, но никого не удавалось остановить.
Как институт высшей государственной власти – Съезд просуществовал недолго,
его постигла такая же печальная участь, как и само социалистическое государство
СССР, которое представлял последний состав народных депутатов СССР.
Многих народных избранников преследовала общая беда: оторванность от интересов народа, от повседневных забот населения в территориальных округах. Проявлялось заметное стремление некоторых депутатов прибегать к популизму, к демагогии, когда наблюдались очереди у микрофонов и выступления превращались в
телевизионное шоу. Население страны жаждало видеть дебаты, столкновения мнений, ждали выступления популярных депутатов, ведь такое явление было впервые в
истории союзного парламента.
Создаваемые депутатские комиссии, в частности для расследования региональных чрезвычайных происшествий, имели одностороннюю трактовку, а не всю правду. Так было по вооружённому конфликту в Нагорном Карабахе, когда депутаты от
Армянской ССР говорили прямо противоположное мнению азербайджанских депутатов; так было в отношении изгнания турок-месхетинцев в Узбекистане и Киргизии,
где кровавые межнациональные распри пытались преподносить как обычные уголовные разборки среди «продавцов клубники».
После возвращения из Фороса Горбачёв превратился в политического заложника:
российское руководство во главе с Ельциным последовательно захватывало полноту
власти, коммунисты перестали верить, а демократические силы от него отвернулись.
Оправдываясь, он рядился в личину великомученика, делал заявления, что, мол, не
разобрался в собственном ближайшем окружении, был застигнут врасплох их вероломством. Президент СССР Горбачёв не осмелился признать незаконными правовые
акты российских властей, подчинивших в дни ГКЧП своей юрисдикции вооружённые силы, внутренние войска, госбезопасность, ряд ведущих союзных государственных ведомств.
Горбачёв в зале заседаний Верховного Совета РСФСР пережил унижение, когда
Ельцин демонстративно при полной растерянности генерального секретаря КПСС,
находившегося на трибуне российского парламента, подписывал указ о приостановлении деятельности КПСС. В результате начались захваты зданий Центрального ко293
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митета, райкомов партии, стали громить памятники, начали работать специальные
комиссии по выявлению, что «ты делал» в дни событий 19–21 августа.
Раньше мне думалось, что в верхних эшелонах руководства страны идёт борьба за
демократию, лучшую жизнь народа, а позднее понял, что на самом деле – это было столк
новение ради захвата власти и последующего захвата общенародной собственности.
15 ноября 1991 года Министерство экономики и финансов России забирает все подразделения Министерства финансов СССР в своё подчинение, прекратив финансирование союзных ведомств. Окончательно основные рычаги управления страной были подор
ваны решениями российских властей о передаче им в полное финансово-хозяйственное
ведение Государственного банка СССР, его ресурсов и технической базы.
( … ).
25 ноября Государственный Совет – главы суверенных союзных республик собрались в резиденции Горбачёва в Ново-Огарёве, чтобы окончательно определиться
с подписанием Союзного договора.
По обсуждаемому тексту в договоре сохранялось союзное государство, хотя по
своему устройству оно было уже не федеративное, а ближе к конфедерации. Но в
самом начале встречи Ельцин сообщил присутствующим об отказе России подписать
Союзный договор. Белорус Шушкевич поддержал российского президента под предлогом того, что не «успел показать» в своём республиканском парламенте депутатам
окончательное содержание договора. Украина стояла на твёрдых позициях провозглашённой государственной независимости, поэтому Кравчук «тщательно скрывал
свои мысли». Помощник президента СССР Г. Шахназаров вспоминает, что Кравчук
редко вступал в дискуссии по тексту договора, но за собственные поправки держался цепко, хотя делал это без нажима, не в такой резкой и безапелляционной форме,
как Ельцин. Когда обсуждение касалось общих политических вопросов, Кравчук
как идеолог чувствовал себя – как рыба в воде. Требующие специальных познаний
юридические тонкости ему приходилось растолковывать, у него «особой сметки при
этом не проявлялось».
При обсуждении проекта нового Союзного договора Кравчук и его единомышленники выдвигали всё больше дополнительных оговорок.
Кравчук считал возможным существование центральной державы «с переводом
стрелок и прав на союзные республики», не исключал возможность объединить элементы федерации и конфедерации. Нужен такой «Союз», который помогал бы обеспечивать независимость, стабильность, экономическое благосостояние, ядерную и
экологическую безопасность Украине.
Решение украинского парламента отложить на два месяца рассмотрение проекта
договора вызвало сенсацию на Западе, который стал считать, что от Украины зависит
окончательная судьба Союза. Это давало козыри в руки Кравчука. Он старался прикрывать свои противоречивые высказывания по поводу дальнейшего существования
Союза «несговорчивостью» украинских депутатов.
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Ельцин сообщил Горбачёву о планируемой им поездке в Минск для встречи с
Шушкевичем, куда намеревался пригласить и Кравчука, чтобы «сделать всё возможное» для убеждения украинцев присоединиться к подписанию Союзного договора.
В Беловежье белорусская сторона готова была рассматривать вариант нового
Союза, но украинская делегация (Кравчук, Фокин) приехала, выражаясь словами
видного российского политика и юриста Сергея Шахрая, для того, чтобы «сделать
всем ручкой».
Кравчук признавался, что Ельцин привёз с собой текст Союзного договора и
предлагал украинской стороне внести в него любые изменения, дополнения, даже
пересмотреть целые параграфы ради того, чтобы Украина подписала согласованный
с другими республиками договор. Ельцин готов был подписать Союзный договор
после получения согласия Украины, от которой зависело дальнейшее существование
братского союзного государства Советского Союза.
Кравчук отказался подписать федеративный Союзный договор; началась спешная подготовка документа об образовании Союза независимых государств.
Заявления Кравчука сводились к тому, что в случае выхода из имперского Союза
«для Украины никакой катастрофы не будет» потому, что она потенциально богатое
государство.
Кравчук поведение на встрече оправдывал «волей украинского народа» и мандатом,
по которому 92 % жителей республики проголосовали за независимую республику.
После совершения этого «судьбоносного» акта Ельцин позвонил в Вашингтон
и сообщил своему американскому коллеге о свершившемся. Джордж Буш-старший
был доволен. Ещё бы – так легко и быстро желаемое было достигнуто, что даже
составлявший когда-то план разрушения СССР Генри Киссинджер был удивлён и
обескуражен: «Я-то думал, что это действо ещё долго будет длиться». «Процесс пошёл», любимая присказка Горбачёва привела к поистине катастрофическому обвалу.
Беловежские соглашения трёх республик окончательно завершили крушение
СССР. Мощное государство распадалось на независимые страны в границах союзных
республик, ставших вотчиной прежних коммунистических вождей, превратившихся
в одночасье в национальных патриотов, сверхдемократов, местных ханов и баев.
Была реализована главная мечта участников сбора на белорусской земле – захват
власти в России, Украине в свои руки, устранение действующего президента СССР
Горбачёва.
Работа шла бойко. Как выразился Кравчук: «Оказывается, можно всё решать оперативно, если на дороге нет бревна, которое называется Центром».
Президент страны Горбачёв имел полное право принять законные меры, вплоть
до репрессивных, в отношении всех лиц, участвовавших в разработке и подписании
Беловежских соглашений, которые формально ликвидировали конституционный государственный строй.
Участники беловежского собрания, по моему мнению, создали своеобразный
ГКЧП-2, с единственной разницей, что августовский ГКЧП пытался чрезвычайными
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методами, с нарушением конституционных норм, спасти от гибели Советский Союз,
а собравшиеся братья-славяне такими же методами уничтожили Советский Союз.
Горбачёв не сделал ни одного шага, чтобы сохранить страну, даже слегка припугнуть беловежскую троицу. Видимо, они ему были дороже всех тех соратников,
которые находились в Матросской тишине.
Участники Беловежской встречи сами опасались, что в отношении предпринятых
ими действий по ликвидации СССР могут наступить последствия более тяжёлые,
чем после Фороса.
«Кто решится силой пресечь нашу попытку хоть как-нибудь решить нашу проб
лему? КГБ? После отстранения Крючкова этой силы можно было не бояться», – свидетельствовал участник встречи С. Шахрай. Он оказался прав. Аналитики, – вспоминает помощник председателя КГБ Бакатина Скуратов, – представили доклад: беловежские соглашения противоречат Конституции СССР и трёх союзных республик –
России, Украины, Белоруссии и потому предлагали срочно созвать съезд.
«И то, что Горбачёв не захотел бороться за Союз – преступление, ведь на нём
лежала конституционная обязанность защищать государство, в том числе силовыми
методами, – заключает будущий генеральный прокурор Скуратов.
Шушкевич позвонил Горбачёву из Беловежской пущи и проинформировал, что
руководители трёх республик пришли к соглашению «распустить Союз и создать сообщество трёх независимых государств».
Горбачёв предложил им всем троим собраться у него на следующий день. Встречи
не последовало из-за боязни президентов трёх республик, что они нарушили Конс
титуцию и совершили государственный переворот.
«Сохранялось в секретности, каким курсом летим. С аэродрома поехал на дачу.
Туда для охраны был вызван спецназ – никогда ни до, ни после этих событий его там
не было. Службу безопасности Украины ещё возглавлял в то время Голушко – он
контролировал ситуацию». И опять неправда со стороны Кравчука; в конце ноября я
находился на работе в Москве.
А оппоненты Горбачёва обратились к Верховным Советам своих республик, которые ратифицировали Беловежские соглашения с восторгом. Это соответствовало
общей тенденции, а не только воле трёх человек – Ельцина, Кравчука, Шушкевича.
Юридически это было абсурдно, так как договор 1922 года был поглощен конституцией 1924 года, а для пересмотра Конституции предполагался совсем другой порядок.
9 декабря было распространено заявление президента СССР по поводу заключения руководителями Беларуси, РСФСР и Украины Соглашения о создании Содружества Независимых Государств (СНГ).
МОСКВА, 9. (ТАСС). Здесь распространено Заявление Президента СССР:
8 декабря 1991 года в Минске руководители Белорусии, РСФСР и Украины зак
лючили Соглашение о создании Содружества Независимых Государств.
«Для меня, как Президента страны, главным критерием оценки этого документа
является то, насколько он отвечает интересам безопасности граждан, задачам преодо296

М и ко л а Г О Л УШКО

ления нынешнего кризиса, сохранения государственности и продолжения демокра
тических преобразований.
Это соглашение имеет позитивные моменты.
Участие в нём приняло украинское руководство, которое в последнее время не
проявляло активности в договорном процессе.
В документе подчеркивается необходимость создания единого экономического
пространства, функционирующего на согласованных принципах, при единой валюте
и финансово-банковской системе. Выражается готовность к сотрудничеству в облас
ти науки, образования, культуры и других сферах. Предлагается определённая формула взаимодействия в военно-стратегической области.
Однако это документ такого значения, он настолько затрагивает интересы народов нашей страны, всего мирового сообщества, что требует всесторонней политической и правовой оценки.
В любом случае для меня очевидно следующее. Соглашение прямо объявляет
о прекращении существования Союза ССР. Безусловно, каждая республика имеет
право выхода из Союза, но судьба многонационального государства не может быть
определена волей руководителей трёх республик. Вопрос этот должен решаться только конституционным путем с участием всех суверенных государств и учётом воли их
народов.
Неправомерно и опасно было также заявление о прекращении действия общесоюзных правовых норм, что может лишь усилить хаос и анархию в обществе.
Вызывает недоумение скоропалительность появления документа. Он не был
обсужден ни населением, ни Верховными Советами республик, от имени которых
подписан. Тем более это произошло в тот момент, когда в парламентах республик
обсуждался проект Договора о Союзе Суверенных Государств, разработанный Государственным советом СССР.
В создавшейся ситуации, по глубокому убеждению М. Горбачёва, необходимо,
чтобы все Верховные Советы республик и Верховный Совет СССР обсудили как
проект договора о Союзе Суверенных. Государств, так и соглашение, заключённое
в Минске. Поскольку в соглашении предлагается иная формула государственности,
что является компетенцией Съезда народных депутатов СССР, необходимо созвать
такой Съезд. Кроме того, я бы не исключал и проведения всенародного референдума
(плебисцит) по этому вопросу.
Подпись: М. Горбачев».
Горбачёв в той критической ситуации в своём заявлении вспомнил о существовании съезда народных депутатов, необходимости его созыва и не исключал проведение всенародного референдума (плебисцита).
Но кроме изложенного заявления, он не предпринял каких-либо шагов к созыву
съезда народных депутатов, на котором можно было защитить Союз, дезавуировать
подписанные в Беловежье соглашения о его ликвидации.
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На мой взгляд как народного депутата, если бы созвали съезд, то события на этом
высшем форуме страны могли развиваться по нескольким сценариям:
а) могли быть выработаны меры по сохранению Союза в любой форме, скорее
конфедерации;
б) узаконено было бы создание нового союзного объединения в форме СНГ (Со
юза Независимых Государств). Только высший орган страны, каким являлся Съезд народных депутатов СССР, мог признать договор 1922 г. о создании СССР, утратившим
силу. Зная настроение многих депутатов, можно прогнозировать и такой реальный
вариант: Съезд завершил бы свою работу изгнанием Горбачёва и освобождением из
тюрьмы Лукьянова. Впрочем, никаких действий, кроме теоретизированного заявления, президент СССР не сделал. А его оппоненты – Ельцин и Кравчук – немедленно
обратились к Верховным Советам республик, которые 10 декабря ратифицировали
Беловежские соглашения о создании СНГ.
Горбачёв отмечал тенденцію – «не приходится удивляться», что демократы вступают в политический альянс с сепаратистами, националистическими группировками. У них общая цель: ослабить, а если удастся – и развалить Союз.
Горбачёв возмущался, что коммунисты проголосовали «с ходу, без обсуждения»
за Беловежские соглашения. Коммунисты же голосовали!
Именно предательская верхушка коммунистической партии, коммунистовдепутатов стала главной разрушительной силой в юридическом завершении ликвидации мощной державы. Неоценимый по разрушительной силе вклад сделали рес
публиканские депутаты-коммунисты своим единодушным голосованием. Тут уже
наступает коллективная вина и ответственность за развал страны, исходящая, прежде
всего, от депутатского корпуса, а не от одной воли проклинаемых народом Ельцина
или Кравчука.
Беловежские соглашения нанесли сокрушительный удар по экономике и отбросили
в своём развитии далеко назад каждую союзную республику. Они принесли невосполнимые потери, неисчислимые страдания десяткам миллионов советских людей.
В столкновениях на межнациональной основе в России, Азербайджане, Таджикистане, Молдавии и в других регионах погибло около миллиона человек. Более
10 миллионов бывших граждан СССР остались без родины, без права и стали беженцами. Вынужденное бегство из горячих точек, от безработицы и нищеты блекнут
даже перед сталинской депортацией народов в годы войны.
Кравчук позднее сокрушался, если бы он предвидел, что в Украине вместо де
мократии будет процветать вседозволенность, что народные депутаты будут презирать друг друга, а президенты будут думать только о том, в какой «дворец переехать»,
то «я бы не подписал Беловежские соглашения, я бы отрезал себе скорее руку» («Аргументы и факты», № 22, 2005). Самокритично, конечно. Но почему не лечь бы на
рельсы, как обещал россиянам другой подписант?
Классику украинской партийной идеологии можно напомнить глубокое наблюдение Фридриха Энгельса, зафиксированное в письме к Вере Засулич от 3 апреля
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1885 года. Он писал: «.. люди, хвалившиеся тем, что сделали революцию, всегда
убеждались на второй день, что они не знали, что делали, – что сделанная революция
совсем не похожа на ту, которую они хотели сделать» (Маркс, Энгельс. Собрание сочинений. Т. 36, стр. 203).
Напомню, что после заключения Беловежских соглашений за пределами России
оказалось 8 военных округов из 16, которые имелись на территории СССР. Военные округа были мобилизованными, насыщенными современной боевой техникой,
«приватизированной» бывшими союзными республиками СССР. За пределами Российской Федерации осталось 13 общевойсковых армий и корпусов, 3 армии ПВО,
4 танковые армии, 5 воздушных армий.
На южном, западном и северо-западном направлениях мы утратили надёжные
системы противоздушной обороны. Лишились многих объектов передового базирования и наблюдения, управления вооружёнными силами.
Россия во многом утратила выходы к морю, и, в первую очередь, в Прибалтике.
Возникли серьёзнейшие противоречия по Черноморскому флоту, который сегодня
мы делим с Украиной.
Блок НАТО уже подобрался чуть ли не к стенам Смоленского Кремля.
После ГКЧП страна разрушилась. Половина населения – 150 млн граждан – покинули СССР, так и не понимая своего пути: убежать от своей истории и социалистического прошлого и вступить в рынок, обнищание и господство частной собственности.
Подписание Беловежских соглашений совершено в интересах Соединённых
Штатов Америки, которые всё делали, чтобы разрушить СССР.
Не случайно сразу же после подписания договоренностей Ельцин позвонил не комунибудь, а именно президенту США, и доложил, что Советского Союза больше нет.
Президент Буш в своём заявлении от 25 декабря 1991 года подчеркнул: «Соединенные Штаты приветствуют исторический выбор в пользу свободы, сделанные
новыми государствами Содружества. Несмотря на потенциальную возможность нестабильности и хаоса, эти события явно отвечают нашим интересам. Поэтому США
и предпринимают все усилия, чтобы объединение независимых республик не возродилось ни в каких формах».
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Левко Лук’яненко,

народний депутат України І скликання ВР

Історичний контекст
70–80 років ХХ сторіччя
в аспекті міжнародної співпраці в боротьбі за свободу
Хвиля арештів 1965 року стала рубежем для української політичної діаспори. Інформація про арешти – це доказ правильності її розуміння України, обґрунтованості
її боротьби проти московського імперіалізму, виправдання її життя і надій. Ці арешти
дали їй друге дихання, відродили її оптимізм та енергію для продовження боротьби.
Просочування за кордон українського Самвидаву стало поповнювати діаспорні ЗМІ.
Відродилося почуття єдності завдань боротьби націоналістичної діаспори з патріотичним рухом України.
Арешти 1970 і масові арешти інтелігенції 1972 року підтвердили наявність в
Україні постбандерівського патріотичного руху. Назвали його шестидесятництвом.
Він не порушував питання про самостійність, але потенційно прямував туди.
1976 року створили Українську групу сприяння виконанню Гельсінських угод. Ця
ініціатива, продовжуючи внутрішньоукраїнську патріотичну просвітянську працю,
вивела українську проблему на міжнародну арену і вписала Україну в контекст світової боротьби за демократію та самовизначення націй. І цей аспект становить важливу
частину нашої боротьби за самостійність.
Мене судили були в липні 1978 року. У цей період ховати політичні процеси від
світової громадськості вже не виходило, і комуністична диктатура взялася виправдовувати репресії в закордонних ЗМІ.
Так, Nationalities Papers, Vol. Vm, № 1 (spring 1980) друкує статтю Ю. Добжанського та В. Пархоменка «Питання цензури: лист Левка Лук’яненка до “Літературної України”», в якій, зокрема, викривають наклепи В. Ткаченка на мене: «Совітська офіційна
критика Лук’яненка не закінчується його арештом і судом. Через кілька місяців Валерій Ткаченко з агентства “Новости” атакував Лук’яненка. У листі до редактора Торонтської газети Globe and Mail, опублікованому 27 вересня 1978 року, пан Ткаченко таврує
Лук’яненка “терористом”, який активно діяв, щоб повалити Совітський уряд.
На жаль, пан Ткаченко вибрав для своєї критики беззахисну ув’язнену людину,
яка не має змоги йому відповісти, і яку, звісна річ, ніколи не зустрічав. Люди, які знали Лук’яненка, свідчили про його вдачу. В заяві, оприлюдненій невдовзі після його
арешту, наприклад, московські дисиденти Олена Боннер, Наум Мейман, Володимир
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Слипак та інші захищають Лук’яненка як людину з надзвичайною повагою до совітського закону і як людину співчутливу й мудру» (с. 96).
«Сімас Кудирка в його спогадах “З Левком Лук’яненком у тюрмі” описав його як
джерело натхнення й сміливості для його оточення» (с. 96).
У демократичному світі на захист радянських правозахисних груп розгорнули
широку підтримку. Наприклад, найбільша канадська газета Globe and Mail за 28 липня 1978 року надрукувала матеріал під заголовком: «Чи Канада висуне “кримінальних злочинців” на Нобелівську премію миру?»
Радянська пропаганда називала членів Гельсінських груп кримінальними злочинцями. Канадська газета, глузуючи з такої брехні, надрукувала це слово в лапках.
Під заголовком виділений текст:
«29 червня Палата громад і Сенат канадського парламенту одностайно ухвалили резолюцію про висунення радянських Гельсінських груп (Української, Грузинської, Вірменської, Литовської і Московської) на нагородження Нобелівською премією миру 1978 року,
тому що вони, “ризикуючи власною свободою та зазнаючи жорстоких переслідувань,
ув’язнення й заслання, домагаються виконання Совітським Союзом зобов’язань у сфері
прав людини, які Союз добровільно взяв за Гельсінським актом 1975 р.”.
Упродовж двох тижнів резолюцію підтримали всі політичні партії. Незважаючи
на міжнародне обурення, радянські суди засудили члена Литовської групи Віктора
Пяткуса до 15 років ув’язнення й заслання, членів Московської групи Юрія Орлова,
Анатолія Щаранського та Олександра Гінзбурга відповідно до 12, 13 і 8 років.
Минулого тижня Левко Лук’яненко – член української Гельсінської групи – став
останньою жертвою ганебної совітської юстиції. Лук’яненко став 20-м членом Гельсінських груп, засуджених у СРСР. Наступні чекають на їхні суди. Парламент зробив
перерву, а совітські суди продовжуються».
Під цим виділеним текстом газета дає коротку біографічну нотатку про Лук’яненка
і далі: «Лук’яненко – шостий член Української Гельсінської групи, якого засудили до
15 років неволі як кримінального злочинця, “особливо небезпечного для безпеки держави”. Інші члени Групи: поет і керівник Групи Микола Руденко (12 років), учитель Олекса
Тихий (15 років), інженер Мирослав Маринович (12 років), студент-історик Микола Матусевич (12 років) і студент Петро Вінс (1 рік), якого звинуватили в хуліганстві».
Газета наводить цитату зі звернення Лук’яненка, Гориня й Кандиби до Комісії
ООН з прав людини від 10.06.1969 року: «Ми, українські патріоти, були засуджені радянською владою за те, що не могли бути байдужими до сумного стану, в якому опинилася Україна. Критикували узурпацію демократичних прав і свобод, позбавлення
трудящих України виборчих прав, русифікацію, знищення наших національних і духовних цінностей, обмеження розвитку нашої літератури, мистецтва, народної творчості та всього того, що несе в собі українські національні риси. Інакше кажучи, нас
ув’язнили за наші політичні переконання і нашу критику суспільно-політичних умов
в Україні, критику, яка виправдана об’єктивною дійсністю, і позаяк наші вимоги не
виходять за конституційні межі, ми продовжуємо наполягати на них».
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Далі газета пише:
«Після арешту Лук’яненка в останній грудень Українська Гельсінська група оприлюднила палке звернення до західних урядів (які підписали Домовленості) негайно
втрутитися у справу Лук’яненка.
Як підписант Гельсінських угод, Канада пишається, що ініціювала й просувала
гуманітарні статті документа і розцінює угоди як великий крок в “установленні клімату більшої довіри і взаєморозуміння” між державами-підписантами. Від 1975 року
СРСР багато зробив для руйнування цього “клімату” – факт, що його Канадський
парламент одностайно визнав у різних резолюціях.
На Белградській конференції з перевірки виконання заключного акта Гельсінської наради цієї весни Канада відверто заявила своє розчарування Гельсінським процесом у СРСР
і заявила, що “взаємини між державами не можуть залишатися незмінними, де повага до
прав людини і основних свобод явно недостатні”. Одначе, окрім резолюцій і заяв, наш уряд
не вжив конкретних заходів, щоб СРСР, як держава-підписант, їх поважав і виконував.
33 українські організації, що представляли 80 000 українців, закликали звернутися листівкою до прем’єр-міністра, щоб він виступив з вимогою негайно звільнити
Лук’яненка й інших засуджених членів Гельсінських груп».
У 1978 році суди над членами Гельсінських груп не припинилися. Репресії продовжилися і наступного року. Продовжилася боротьба й на міжнародній арені. Ось
газета Ukrainian Echo № 9 за 21.11.1979 року.
На першій сторінці дві ілюстрації з Мюнхена. Вони показують демонстрацію
українців, що зібралися з цілого вільного світу на відзначення 20-річчя вбивства
агентом КДБ Богданом Сташинським провідника Організації українських націоналістів (ОУН) Степана Бандери.
Ще дві фотокартки борців за волю України: Святослава Караванського та Миколи
Горбаля. Редакторська стаття Soviet envoy miffed over protest пише:
«Газета Ottawa Citizen за 27 жовтня 1979 року на першій сторінці оприлюднила заяву
совітського посла в Канаді Яковлєва про те, що завтрашня демонстрація Асоціації української молоді не матиме жодного впливу на радянську політику і що всі такі акції офіційна радянська влада ігнорує. Безпрецедентна заява, що явно суперечить його власним
заявам, з’явилася через тиждень після пікетування совітського посольства в Оттаві.
Упродовж семиденного періоду групи від 3 до 15 молодих людей продовжували
пильне чергування перед посольством й роздавали листівки із закликом звільнити з
ув’язнення Юрія Шухевича та Левка Лук’яненка...
У час чергування до пікетувальників приєдналися недавні політичні в’язні Валентин Мороз, Петро Вінс і Петро Григоренко. У той час генерал Петро Григоренко
приїхав був до Оттави, щоб скласти свідчення на зборах Асоціації сприяння НАТО
Канадського парламенту.
У неділю після ходи по вулицях Оттави колона з майже 500 учасників з різних
місць провінцій Онтаріо і Квебеку почала ходити перед совітським посольством з
галасом і гучними вимогами».
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Далі газетний допис про Миколу Горбаля повідомляв про його арешт
24.10.1979 року як чергову жертву совітського беззаконня.
Стаття в тій же газеті про Караванського називається «Караванський прийняв
запрошення Гарвардського університету прочитати лекцію». І далі: Караванському
50 років. Він перекладач, поет, літературний критик, народився в Одесі. 1945 року
його засудили за участь у національно-визвольній боротьбі до 25 років.
Газета надрукувала велику статтю про свідчення Миколи Будулака-Шаригіна на
Міжнародних Сахарівських слуханнях у Вашингтоні про його 10-річне ув’язнення в
мордовських концтаборах та Володимирському централі.
На третій сторінці газети Ukrainian Echo надрукована стаття «Ukrainian SSR
grilled at UN forum» (Українську РСР припекли на форумі ООН) та дві фотокартки:
професора Тарнопольського і Лук’яненка. Стаття має підзаголовок «Представники
Української Радянської Соціалістичної республіки на сьомій сесії Комітету з прав
людини Організації об’єднаних націй, проведеній у серпні в Женеві, потрапили в
скрутне становище.
Комітет складається із 18 всесвітньовідомих юристів із різних країн. Комітет виник у результаті ратифікації 59 державами “Міжнародного пакту з цивільних і політичних прав”. Його заснували для спостереження за діями держав – учасників
Пакта з гарантування своїм громадянам основних прав людини, що їх проголошує
цей документ. Кремлівські оратори з гордістю заявили, що Совітський Союз разом з
Українською і Білоруською ССР, які нібито мають незалежний статус у міжнародній
організації, були серед перших підписантів.
У центрі дискусії між Комітетом і українською совітською делегацією на чолі з
Юрієм Кочубеєм була щойно ухвалена Українська Конституція. У своїй доповіді Кочубей заявив, що Конституція “практично захищає і гарантує виконання всіх положень
Пакта”. “Справді, – сказав Кочубей, – щойно схвалений закон “конкретизував положення конституції, що свідчить про подальший розвиток соціалістичної демократії”.
Румунія та Східна Німеччина підтримали ці твердження. Проте інші члени Комітету поставили низку питань, які виявили серйозні сумніви щодо досягнень у сфері
прав людини.
Наприклад, представник Великої Британії спитав, чи є поділ відповідальності
між Українською РСР і Радянським Союзом у застосуванні Пакта. Він також хотів
знати, чи Київ може прийняти інші стандарти, ніж стандарти Москви. Це були доречні питання, позаяк Українська РСР є нібито суверенна держава і, в той же час,
вона є частиною “унітарного, федеративного і багатонаціонального” СРСР. Британський делегат висловив також здивування щодо засудження до тривалих термінів
ув’язнення українських захисників прав людини. Він зауважив, що іншим країнам
важко зрозуміти й логічно узгодити таке ставлення з положеннями Пакта.
Представник Йорданії в Комітеті висловив стурбованість, що слово “політичний”
відсутнє в довгому списку прав, якими начебто користуються українські громадяни. Делегат з Еквадору вказав на прогалину в доповіді Кочубея, особливо щодо та303
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ких прав, як свобода об’єднання, свобода вступу до політичних організацій, права
на страйк, права висловлювати критичні погляди. Представник Тунісу спитав, чому
дозволена атеїстична пропаганда і не дозволена релігійна.
Із Західної Німеччини представник спитав, як би український уряд подивився на
бажання громадян спостерігати за станом виконання в Україні положень Пакта. Кочубей не мав би опустити згадку про радянські Гельсінські групи, більшість членів
яких, таких як Анатолій Щаранський та Микола Руденко, були арештовані й засуджені до ув’язнення в таборах суворого режиму як “карні злочинці”.
І все ж найцікавіші питання були ті, що їх порушив канадський делегат славно
звісний професор В. Тарнопольський, а саме: про конституційне право України на
відокремлення від СРСР. Він спитав, які практичні кроки Україна може зробити, щоб
скористатися своїм правом на відокремлення від СРСР.
Член комітету від Норвегії порушив делікатне питання про націоналізм: чи є в
Україні націоналізм? Якщо є, то чому він існує? Він також хотів би знати, чи громадяни України мають право висловлювати свої патріотичні почуття.
Нарешті представник Югославії просив поінформувати про повноваження так
званих товариських судів в Українській РСР.
Кочубей перед відповіддю на питання зауважив, що самі питання походять від
страшного непорозуміння. Здається, це непорозуміння походить з відсутності механізму, у тому числі й народного референдуму про здійснення права на вихід із СРСР.
Смертний вирок Лук’яненка був замінений 15-річним ув’язненням, який він відбув
повністю – тільки для того, щоб 1978 року знову отримати 10 років ув’язнення і 5 років заслання за його діяльність у складі Української Гельсінської групи.
Підхід Кочубея до націоналізму був також цікавий. Він пояснив, що в українському народі націоналістами називають себе ті, хто “сіє незгоду”. Вони співпрацювали з
гітлерівськими фашистами, сказав він, і деякі з них утікали на Захід, де вони продов
жують вчиняти бучу. Український народ, добавив він, вважає націоналістів чужими.
Погляди Кочубея на націоналізм і право націй на самовизначення, очевидячки, були
б тепло зустрінуті іранськими аятолами. А як курди та інші національні меншини
сприйняли б, це, звісна річ, уже інша справа.
Кочубей закінчив виступ твердженням, що будь-який громадянин може наглядати за дотриманням міжнародного пакта про громадянські й політичні права, якщо
це він робить у межах закону. Як звужені ті дозволені межі, видно з долі 18 українців, об’єднаних для спостереження за відповідністю людських і національних прав
з Гельсінськими домовленостями: 11 із них або в концтаборах, або арештовані, або
на засланні.
Результати роботи Комітету з прав людини Організації об’єднаних націй будуть у
свій час представлені в ході щойно скликаної сесії Генеральної Асамблеї».
22 жовтня 1979 року в Канаді відбулася 25-а сесія НАТО.
На засіданні підкомітету, яке вів голова підкомітету сенатор Павло Юзик, від групи дисидентів виступив зі свідченнями генерал Петро Григоренко. На слуханнях під304

Л е в ко Л ук ’ я неН ко

комітету були: Зінаїда Григоренко, Раїса Мороз, Людмила Алексєєва, Віктор Боровський, Микола Будулак-Шаригін, Томас Венцлова (литовець), Амбартцум Клхатян
(вірменин) та Айше Сейтмуратова (татарка).
Перед свідченнями на підкомітеті ця група мала зустріч з міністром закордонних
справ Канади пані Флорою Макдональд. Тоді ж для Групи канадська філія міжнародної амністії організувала прес-конференцію. Усе це було широко висвітлено у засобах масової інформації. На підкомітеті з питання вільного поширення інформації й
поїздок людей 23 жовтня Валентин Мороз представив заяву «Українська державність
та її представлення Заходу». Заяву переклали англійською мовою й роздали делегатам. Вона викликала значний інтерес, бо вперше зосередила увагу на українській
проблемі та можливій дезінтеграції Совітського Союзу.
Свідчення Групи справили сильне враження на збори делегатів НАТО. Визнаю
чи неабияку роль, яку відіграють Гельсінські групи в країнах совітського блоку, та
будучи приголомшеними недавніми жорсткими вироками людям, що підписали Хартію-77 у Празі, Асамблея «закликає всі уряди і парламенти країн ООН висунути вимогу перед початком мадридської конференції з аналізу втілення в життя заключного
акта Гельсінської наради звільнити всіх осіб, переслідуваних чи засуджених за те, що
наглядали за виконанням урядами своїх країн положень Гельсінського акта».
Ukrainian Echo 21.11.1979 року у дописі Бориса Потапенка оприлюднила Звернення Папи Римського Івана-Павла ІІ до ООН. Переказую у скороченому вигляді.
Знаменно, що на цілий день штаб-квартира ООН перетворилася із форуму для
політичних суперечок та самохвальської риторики (де 152 держави-члени ООН намагаються провести свої власні інтереси) на бурхливий емоційний потік подій і сподівань на краще майбутнє світу. В ООН прибув папа Іван-Павло ІІ («папа зі Сходу»),
щоб звернутися до світової спільноти.
Він вказав, що причинами напруження і війн у світі є зневага до прав людини та
національних прав. Не називаючи держав, він закликав до визнання рівного права
незалежності і суверенітету усіх націй – заклик, що явно стосувався Східної Європи
та СРСР.
«Кожна країна має свою власну історію і культуру. Я сподіваюся, що вони будуть
жити й розвиватися в умовах свободи і правди власної історії», – сказав Папа. «Я
сподіваюся, – мовив він, – що всі нації, навіть найменші з них, навіть ті, які не мають
самостійності, й ті, яких силою позбавили незалежності, стануть повністю рівноправними з іншими членами Організації об’єднаних націй».
Папа продовжував посилатися на Загальну декларацію прав людини як «основну
ідею і наріжний камінь Організації об’єднаних націй». Він попередив: якщо «правда
й засади, закладені в цьому документі, будуть забуті чи зневажені», тоді «шляхетна
мета ООН опиниться перед загрозою нової руйнації». Будь-яке порушення прав людини, сказав він, – «навіть в умовах миру, є формою війни проти гуманності».
Відкидаючи панування одних народів над іншими, Папа, використовуючи таку
термінологію, як гегемонізм та імперіалізм, – слова, які в міжнародному жаргоні
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означають СРСР, – Святий отець закликав до пошанування гуманних критеріїв задля
усунення різних форм експлуатації людей і націй.
Виступ найвищого в християнському світі авторитета з найвищої в світі трибуни
в захист людських і національних прав у кінці 1979 року був фактично підтримкою
Гельсінських груп і всього правозахисного руху в СРСР та його середньоєвропейських сателітах.
Комуністичне керівництво СРСР ігнорувало міжнародні симпозіуми, круглі столи, конференції, які розглядали правовий стан республік у СРСР та прав совітських
громадян і на основі інформацій Гельсінських груп виробляли правдиве судження і
поширювали його у світових ЗМІ. Проте коли відкриття по суті рабського стану республік совітських громадян і колоніального стану республік стало поширюватися в
демократичному світі і впливати на вище керівництво західноєвропейських держав,
США та Канади, ігнорувати це керівництву СРСР ставало все важче. Коли президент
США Р. Рейган назвав СРСР імперією зла і відкрито повів політику конфронтації з
СРСР, коли країни НАТО примусили совітське керівництво напружувати до краю
всі людські й матеріальні ресурси в гонці звичайних і ядерних озброєнь і, врештірешт, примусили імперську владу визнати неспроможність далі змагатися з країнами
НАТО, тоді керівництво Союзу РСР мусило почати відступ під назвою так званої
перебудови.
Ввесь світ пам’ятає жарт Рейгана: він сказав на весь світ, що почав ядерну атаку проти СРСР і вже п’ять хвилин, як ракети піднялися в космос і несуться в бік імперії зла.
Від цього жарту у Брежнєва і його клики по спинах поплив холодний піт.
Виведення української проблеми на міжнародний рівень спонукало українських
політв’язнів порушити питання перед ООН, і нам вдалося спрямувати туди наступний документ. На Заході його представили таким вступом: «Звернення 19 видатних
українських політв’язнів, написане влітку 1979 р., є одним з найпомітніших документів українського самвидаву. Автори закликають поставити українське питання на
порядок нарад Об’єднаних Націй, уповноважуючи президента Світового Конгресу
Вільних Українців (СКВУ) вжити всіх заходів, необхідних для виходу України з складу СРСР». Нижче подано частину звернення.
До Організації Об’єднаних Націй
Звернення
УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ
В СПРАВІ УКРАЇНСЬКОЇ САМОСТІЙНОСТІ
Особливістю сучасної дійсности є поділ на дві принципово протилежні системи –
відкритий світ вільного підприємництва та демократичних свобід і обгороджений
колючим дротом світ тотальної централізованої регляментації економічного, політичного і всього духовного життя. Конфлікт міх СІІІА і Радянським Союзом, що
уособлюють першу і другу системи, визначає картину сучасної політичної карти
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Земної кулі. Третій світ і країни, не приєднані до військових блоків, зменшують сили
протилежних блоків, але не зменшують суперечностей сучасних цивілізацій, бо самі
не стоять (і не можуть стояти) осторонь історичного процесу. Глобальний фактор конфронтації в умовах сучасного надзвичайно високого технічного розвитку та
поступів у ядерній зброї привів до виділення кількох могутніх центрів міжнародної
політики (США – Західна Європа – СРСР – Китай) і, здається, що зі страху перед
всесвітньою катастрофою народи демократичних держав ладні заплющити очі на
колосальну трагедію українського народу та багатьох інших народів, що під фанфари космічних досягнень СРСР зазнають небаченої ще ніде й ніколи національної
руйнації.
Передісторія нашого національного лиха почалася давно, але з захопленням вла
ди комуністами – цим передовим загоном російських шовіністів – у нас почалася
справжня трагедія. Створення 1918 року Української Народної Республіки російські
комуністи сприйняли як зухвалий замах на їхнє національне життя, добробут, на
їхню національну мету з боку нас – і вони своїм військом розбили слабку армію щойно
створеної Республіки і знову перетворили Україну в Російську колонію.
За три сторіччя колоніяльної пропаганди Росія спромоглася нав’язати світові
чимало фальшивих ідей, що набули для цього часу характеру незаперечних істин. Однією з таких ідей є ідея про нібито справедливе вирішення національного питання.
Ми не могли протиставити цій брехні своє національне слово, бо ми перед світом
німі. Ми давно вже німі. Вже третє сторіччя українці німі. Окупанти відібрали від
нас мову. Вони заперли живе слово в тюрму, а твори духовних отців нації замкнули
в цензорських сейфах, і самі промовляють від імені українців, і світ чує тільки їхній
голос. Нас 50 мільйонів, та ми найнещасніша нація. Ми самі пробували вирватись із
загребущих лабет загарбників, а інші члени всесвітньої сім’ї народів байдуже дивилися на наше лихо. І нас так багато загинуло в боротьбі за національну волю, а волі
нема...
І тепер ми, діти слабкого і численного народу, звертаємося до ООН як всесвітнього політичного форуму державних націй, що покликаний виводити колоніальні
країни і народи з політичного небуття. З цим бажанням і просимо: не дайте загинути! Зареєструйте Україну як Російську колонію і допоможіть звільнитися від
накиненої окупації.
Україна опинилася в складі Росії не в результат доброї волі українського народу,
а внаслідок збройної перемоги Росії над Україною, і це призвело в наступному до
фізичного винищення національно свідомої інтелігенції, усіх українських політичних
партій та заможніших прошарків населення.
Поступово були винищені всі українські державні органи, і на те місце силоміць
запроваджена організована окупаційна адміністрація, за допомогою якої підпорядковано Росії все національне життя України.
Щоби приборкати великий народ і запобігти організованому опорові, Росія розташувала свої військові гарнізони у всіх більш-менш значних містах, організувала в
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Україні свою єдину політичну партію і поліцію з величезною мережею партфункціонерів і таємних агентів.
Усі творчі організації українських літераторів, художників, діячів театру і кіно
ліквідовано, а почасти знищено і самих людей. На їхнє місце створено свої організації, що під керівництвом партії проводять ідеологічне забамбулювання української
інтелігенції і всього народу. Винищено національне духівництво і насаджено своє –
російську православну церкву, що, скасувавши таємницю сповіді, зобов’язала попів
доносити державі все, що їм стало відоме в час сповіді.
Усі профспілки робітників і службовців зліквідовано, і натомість утворено свої
з Москви, підпорядкувавши їх єдиній російській партії.
Загальне піднесення національної свідомости в кінці 20-х років і зростання незадоволення колоніальним становищем могло б перетворитися в загальний вибух, і
тоді окупанти організували масовий голод і зменшили таким чином націю на одну
п’яту частину. В період цього голоду інтелігенція не помирала. Помирали селяни. І
тоді, 1934 року, Сталін виголосив формулу: «Українська інтелігенція не заслуговує
на довір’я». Ця формула послужила сигналом фізичної розправи з інтелігенцією, в
результаті якої репресовано близько 500 тисяч осіб. Народ четвертували. На щастя, російська окупація не поширювалася на всю національну територію українців.
П’ята (західна) частина нації жила у вільніших умовах. Вона організувала підпільний національно-визвольний рух, що в період другої світової війни діяв проти одного
окупанта, а після війни впродовж десятка років – проти нового. Цей рух показав, що
в жилах українців тече гаряча кров, а не водиця. Проте змінити нещасну долю своєї
нації вже не міг – окупант переміг нас і цього разу.
У час закінчення війни і після неї за кордоном з’явилася значна Українська політична еміграція. Вона волала до всього вільного світу про брутальність окупантів і геноцид, та світ не йняв віри – російська демагогія оббрехала славних лицарів,
звинувативши їх у співпраці з гітлерівцями. Потягнулися довгі сумні роки. Справа
почала поволі мінятися на краще з 60-х років, коли з’явилася нова генерація борців за
національну незалежність. Не маючи доступу до жодних засобів масової інформації
і через цілковите їх підпорядкування КПРС, вона стала шукати способів інформування своїх побратимів за кордоном і з їхньою допомогою – всього вільного світу, а
через радіопересилання і своїх співвітчизників – про сучасне становище України та
її головні проблеми.
Ми не претендуємо на вичерпну характеристику становища нашої Батьківщини
як російської колонії, ми подаємо тільки короткий документ з переліком основних
фактів, що загальновідомі кожному, хто цікавиться історією Російської імперії та
її взаємин з Україною, які одначе на цей раз ставимо як фундамент формального
клопотання перед ООН про допомогу в боротьбі за незалежність через реєстрацію
України як колонії в комітеті по деколонізації, включення українського питання в
порядок денний сесій Генеральної Асамблеї ООН та інші акції, що їх звичайно ООН
застосовувала в своїй практиці в аналогічних справах.
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Український національний ідеал щодо внутрішнього політичного статусу полягає в глибокій відданості демократичним принципам у всіх сферах життя із забезпеченням реальних можливостей вільної гри різних політичних партій і сил, свободи
економічної, професійної, культурної діяльності та в проведенні політики миру і літературних та інших обмінів з усіма країнами і піднесення ваги України в прогресивному русі світової спільноти до все повнішого забезпечення духовних і матеріальних
потреб та віри в людину як найвищу вартість на землі.
У результаті збройної інтервенції Москва нав’язала Україні договір від 30 грудня 1922 року про утворення т. зв. Союзу РСР і встановила різкий, жорстокий диктаторський режим, за якого будь-яке волевиявлення народу стало неможливе, і засадничий принцип міжнародного права – право розпоряджатися своєю долею – для
українців впродовж усього періоду російської влади не мав жодної чинности. Норми
міжнародного права: статут ООН (ст. 1, 13, 55, 76), Декларація про надання незалежности колоніяльним народам і країнам, Заключний акт Гельсінської наради
(розділ VIII), Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (ст. 1) та інші
звучать красиво. Одначе досі є лише насмішкою над реальним становищем України,
колоніяльний стан якої видно з таких фактів: українська нація не має своїх органів
державної влади, вона позбавлена політичного суверенітету і т.зв. Верховна Рада
України має за джерело влади не власну волю, а волю ЦК КПРС з центром у Москві –
столиці Росії, що є за межами України і не підпорядкований волі українського народу. Органи влади України – це окупаційна адміністрація, що втілює на території
України колонізаторську політику Москви.
Як недержавна нація, Україна не визначає свій політичний розвиток і не провадить незалежної ні внутрішньої, ні зовнішньої політики. Всупереч національним інтересам Україна включена до російської політичної системи з її імперіялістичними
прагненнями до світового панування і супроти своєї волі українськими природними
і людськими ресурсами збільшує індустріяльну і військову потужність імперії, тим
самим збільшує міжнародне напруження і загрозу нової світової війни, що може
завдати нещасному народові ще більшого лиха, ніж голод у 1933 році. Україна не
має своєї армії. Метрополія мобілізує нашу молодь до імперської армії, спрямовує її
абсолютну більшість служити далеко від рідного краю для зручності асиміляції та
ідеологічної обробки в дусі своєї загарбницької ідеології.
Україна не має своєї зовнішньої політики. Жодна країна світу не вважає її за
самостійну державу і тому не бачить потреби встановлювати дипломатичні взає
мини на рівні посольств, а держави – члени ООН потурають московським імпе
ріялістам, допустивши до ООН делегацію від України, що представляє окупаційну
адміністрацію, а не український народ.
Україна не визначає характер свого економічного розвитку. Всупереч відданости
українців ідеалу вільної економічної діяльности, Москва нав’язала Україні жорсткі
форми в галузі промислового і сільськогосподарського виробництва і сама здійснює
деталізоване їх планування і керівництво.
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Український народ позбавлений права на розпорядження своїми природними багатствами і ресурсами.
Україна не має своєї фінансової системи й національної валюти.
Україна позбавлена можливости здійснювати зовнішню торгівлю.
Україна не визначає свій соціальний розвиток через те, що Україна не урядує
своїми національними багатствами і не керує економікою на своїй території; життєвий рівень українського народу не відповідає ні розмірам національно-природних
ресурсів, ні національним трудовим зусиллям, ні уявленням про нормальний життєвий рівень нашої доби.
Україна не визначає свій культурний розвиток. Усі справи культури перебувають під безпосереднім керівництвом партії, під невсипущим наглядом її цензорів,
що впродовж усього свого панування на нашій землі вперто й настирливо проводять
політику асиміляції і заміни української культури своєю культурою. Всі вищі і середні спеціяльні учбові заклади русифіковані, і тепер уже переводять на російську мову
викладання у початкових і середніх школах. Українську мову витіснили з економічного і наукового життя, з медицини, транспорту, торгівлі, спорту, кіно та інших
сфер культурного і громадського життя.
Аби остаточно вбити національну свідомість і знищити джерела самої думки
про окреме національне життя під сонцем, окупанти сховали історію наших дідівпрадідів від теперішніх живих поколінь і насильно намагаються свої ідеали й історичні цілі представити українському народові за його власні.
Для безконтрольного проведення геноциду російські колонізатори обгородили
зовнішні кордони України колючим дротом і багнетами прикордонників, тримають українців у повній ізоляції від зовнішнього світу. У сучасну добу великого розвитку транспортних засобів і масового туризму в Україні індивідуальний туризм
і поїздки родичів з України і в Україну заборонені, а груповий туризм зведено до
крайнього мінімуму. Українців позбавили права виїзду на постійне проживання до
інших країн.
Мета нашого руху – вихід України зі складу т.зв. СРСР і створення Незалежної
української держави.
Як спадкоємці і продовжувачі найбільшого історичного стремління нації – прагнення до незалежного державного життя – подаємо це клопотання для Генерального секретаріяту ООН і просимо зареєструвати його, як офіційний документ Українського Національно-визвольного Руху. Задля перевірки Комісією ООН теперішнього
становища української нації з точки зору обґрунтованости змісту нашого клопотання просимо Генерального секретаря ООН вчинити все необхідне для реєстрації
України як колонії Російської імперії, що існує у формі т. зв. СРСР.
З огляду на антиколонізаторську спрямованість ООН та беручи до уваги декларацію ООН 1960 року про надання колоніальним народам і країнам незалежности,
наполегливо просимо включити в порядок денний Генеральної Асамблеї 1979 року
українське питання як невідкладну проблему.
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Звертаємося до Генерального секретаріяту ООН та урядів суверенних держав,
учасників ООН, із закликом включити українське питання в порядок денний нарад
наступної сесії Генеральної Асамблеї ООН та вжити всіх заходів для прискорення
звільнення України від російської окупації.
За межами т.зв. СРСР Україна має велику діяспору з широкою мережею політичних організацій, що об’єднані у всесвітній центр – Світовий Конгрес Вільних
Українців.
Задля успішної реалізації поставлених у цьому документі проблем, ми, представники Українського Національно-визвольного Руху, що нижче підписались, уповноважуємо президента СКВУ здійснювати весь комплекс дипломатичної та іншої праці,
що виявиться необхідною для виходу України з т.зв. СРСР і створення самостійної
української держави.
Підписали: Сергій Бабич, Анатолій Берничук, Іван Гель, Іван Ільчук, Віталій Калиниченко, Микола Курчик, Левко Лук’яненко, Микола Матусевич, Мирослав Маринович, Василь Овсієнко, Зорян Попадюк, Василь Романюк, Петро Рубан, Микола Руденко, Олекса Тихий, Андрій Турик, Богдан Чуйко, Юрій Шухевич, Олесь Бердник.
1979 рік
Цей документ я написав у Мордовській в’язниці (п/я ЖX 385/7-1, с. Сосновка
Зубово-Полянського району Мордовської АРСР) і остаточно відредагував з допомогою Івана Геля, з яким тоді сидів в одній камері.
Не один подібний документ згинув, а цьому пощастило – його вдалося передати
до вільного світу.
Андрій Турик і Олекса Тихий заплатили життям за цей документ.
Від перших арештів у лютому 1977 року до початку горбачовської «перебудови»
минуло 8 років. Від цього початку до першої фази дезінтеграції Великої Московської
імперії минуло ще 6 років. Для п’ятсотлітньої імперії це зовсім короткий час. Не те
для людської долі.
У час, про який ідеться в статті, я відбував кару в Мордовії та на Уралі на особ
ливо суворому режимі по звинуваченню в українському націоналізмі.

14 лютого 2011 року.
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Степан ХМАРА,

народний депутат України І скликання ВР

На шляху до української перспективи
(Через терни – до світла)
Промайнуло 20 років Незалежності. Народилося і стало повнолітнім ціле покоління громадян України. Ще більше змінився світ. Але проблем і загроз для нашої
державності не поменшало, а навпаки – збільшується.
Чому сьогодні така Україна, якою вона є? Чи могла би бути іншою і за яких
обставин?
Впевнено рухатися у майбутнє не можна, не усвідомивши здобутки, упущення і
помилки, допущені на цьому шляху. Варто хоч кількома штрихами охарактеризувати
ту епоху, з якої бере витоки наша сучасна незалежність, для кращого розуміння подальших подій.
Вісімдесяті роки минулого століття позначилися глибокою перспективною тотальною кризою совєтської комуністичної системи. Не тільки командна екстенсивна економіка, зарегульована до абсурду, вичерпала себе і показала всю неконкурентність і
неспроможність до подальшого розвитку. Не менш важливою була морально-духовна,
ідеологічна і політична криза. Так звані комуністичні цінності були повністю девальвовані: цих ілюзій позбулася більшість суспільства, не вірила у них і сама правляча
номенклатура, що призвело до розквіту масової корупції. Офіційна пропаганда, подвійні стандарти, брехня не сприймалися суспільством. За таких обставин утримувати
стабільність совєтської системи шляхом терору і репресій було вже неможливо.
Крім того, позитивну роль відіграв фактор зовнішнього тиску на совєтську систему.
Будучи у глибокій економічній кризі, СРСР програвав США у мілітарній сфері. Президент США Р. Рейган дуже мудро і рішуче пов’язав проблему скорочення стратегічних
озброєнь з проблемою прав людини і домігся звільнення совєтських політв’язнів. Як
тодішній політв’язень, стверджую, що Горбачов і його оточення пішли на цей крок не з
доброї волі, а на вимушений компроміс з рішучим і наполегливим великим президентом
США Р. Рейганом. Цей фактор відіграв значну роль. Опинившись на волі, політв’язні
стали каталізатором демократичних процесів у суспільстві, зокрема, дуже відчутно це
було в Україні. Політв’язні показували добрий приклад суспільно-політичної активності, сприяли тому, щоб суспільство позбавлялося страху.
Отже, на той час створилися умови для подальшої боротьби за відновлення україн
ської державності.
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Епохальною подією стали вибори до Верховної Ради УРСР у 1990 році. Український народ вперше за більш ніж 70 років колоніального поневолення і нечуваного
терору отримав можливість брати участь у справжніх виборах найвищого представницького органу влади. Вибори були відносно демократичними. Чому відносно демократичними? Бо компартія ще була при владі і не збиралася легко її віддавати, хоч
довіри у суспільстві вже не мала. Там, де люди були більше залякані, менше поінформовані, компартійній номенклатурі вдалося, застосовуючи адмінресурс, зберегти свої
позиції. Це відбулося переважно в сільських районах центральної і східної України.
В західних областях, де рівень національної свідомості був високим (для цього були
історичні передумови), де створювалися і активно діяли незалежні громадські організації, компартноменклатура зазнала нищівної поразки. Але треба зазначити, що прорив
демократичних кандидатів відбувся у всіх великих містах України без винятку. Вибори засвідчили, що якщо народ має можливість вибору, то він все-таки надає перевагу
морально-діловим якостям кандидатів. Це відрадне явище. В результаті виборів компартноменклатура у Верховній Раді України отримала абсолютну більшість. Тобто, це
ще не був той результат, який потрібний для рішучих змін у системі влади.
Але, якщо взяти до уваги те, що це були перші справжні вибори і до парламенту були обрані десятки депутатів – свідомих українських державників, – то це був
великий успіх і важливий крок до необхідної подальшої перемоги. Згодом у депутатському корпусі створилося дві групи: комуністична більшість – «група 239» (насправді вона була значно більша) – і Народна Рада (120 депутатів). Треба відмітити,
що обидві ці групи теж не були монополітичними. Серед комуністичної більшості
були люди, які, в принципі, не були проти незалежності. Вони готові були її сприйняти, але не готові за неї боротися – просто пливти за течією подій. Про таких дуже
влучно висловився І. Плющ: «Ми приймали незалежність на підсвідомому рівні, хто
боявся – голосував «Проти». Тут треба уточнити. Ми, державники, за допомогою
підтримки народу з-поза стін парламенту змусили абсолютну більшість «групи 239»
включитися підсвідомо до потягу незалежності. Це так звані малороси, для яких державність не була вищою цінністю нації. У них домінували власні корисливі інтереси,
але вони були готові змиритися із незалежністю.
Була й інша група в більшості (чисельно менша) – затяті вороги української державності (колаборанти). В силу обставин, вони не завжди насмілювалися виступати
відкрито і відверто, але свою підривну антиукраїнську роботу здійснювали вперто і
послідовно. Дехто з них продовжує це робити і досі. Еталоном лютої антиукраїнської
ненависті був (продовжує цю діяльність ще й тепер) депутат Агафангел (єпископ
Російської православної церкви, обраний на Вінниччині, нині свою діяльність продовжує на Одещині).
В Народній Раді теж не було однорідності. Була група радикалів-авангардистів,
яка мислила стратегічно і виступала за демонтаж старої системи влади, деколонізацію, декомунізацію у всіх її проявах. Більшість Народної Ради схилялась до поступу малими кроками і до надмірних компромісів з комуністичною більшістю. Наша
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меншість (близько двадцяти депутатів Народної Ради) бачила у такій тактиці загрозу
майбутніх поразок і капітулянтства. На жаль, до нас не прислухалися. Але про це
детальніше поговоримо пізніше.
Формально Україна проголосила Незалежність 24 серпня 1991 року. Фактично на
шлях до реальної Незалежності Україна стала з моменту ухвалення Декларації про
державний суверенітет України 16 липня 1990 року. Тому ці дві події розділяти не
можна, бо вони означують єдиний процес – утворення незалежної держави Україна.
А тепер детальніше, як це все починалося.
Перед початком роботи новобраної Верховної Ради діюча ще Президія старої Верховної Ради запросила до Києва по два новообраних депутати від кожної області для
підготовки проведення наступної сесії новообраної Ради.
Почалося з того, що нам роздали папку документів, у якій були проекти документів, які пропонувалося розглянути і ухвалити.
Там був проект нового союзного договору, звернення до союзних республік з пропозицією розглянути проект договору і ще якісь інші проекти постанов. На першому
робочому засіданні я попросив слова і заявив, що завдання нової Верховної Ради не
готувати новий союзний договір, а здійснити відновлення незалежної Української
держави (це був головний пункт моєї передвиборчої програми, на відміну від більшості демократичних кандидатів). Я очікував, що мене закричать чи засвищуть, адже
в залі в абсолютній більшості були депутати-комуністи. Я помилився. В залі наступила мертва тиша, як у фінальній сцені знаменитого «Ревізора». Іронічних посмішок
я не помітив. Скоріше, на обличчях спостерігалися в одних – здивування, в інших –
настороженість і якась внутрішня озлобленість.
Потім почалася сесія. Серед інших була створена Комісія з питань суверенітету, міжреспубліканських і міжнаціональних відносин. У комісії зібралася частина
депутатів – затятих державників і, звичайно, комуністи. Склад комісії був 50 на 50.
Цікаво, що в комісію входив і Л. Кравчук, який був лише на одному, першому засіданні комісії.
Почалася неймовірно напружена робота. Йшла виснажлива боротьба за кожен
термін, за кожне слово, за кожну кому. Ми ставили чітку мету: закласти міцні підвалини, які поставили б Україну на шлях державної незалежності, комуністи – навпаки,
намагалися всіляко протистояти такій позиції і звести головну ідею до вироблення
певних умов для підписання нового союзного договору. Більшість з них, не кажучи
вже про тих, хто вороже ставився до ідеї незалежної української держави, боялися
її, не могли уявити, як це Україна може бути незалежною державою. В їх свідомості
глибоко укоренився комплекс малоросійської меншовартості. Вони не готові були до
незалежності ні політично, ні духовно, і вона для них не була цінністю.
Було кілька індивідуальних проектів декларації від народних депутатів, серед них
і мій. У ньому я відстоював ідею про відновлення української державної незалежності. Це дуже важливий принцип, щоб показати історичну тяжкість боротьби за нашу
державність. Адже вона не виникла лише сьогодні. Ми вже неодноразово створюва314
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ли свою державу, яка падала під іноземною навалою. Та не все можна було відстояти,
довелося йти на певні компроміси, аби не провалити ухвалення декларації.
Все ж таки головне завдання ми виконали. В Декларації були закладені всі основ
ні принципи і напрямки будівництва незалежної Української держави. Не зважаючи на те, що ми були в меншості у Верховній Раді, нам вдалося здобути неабияку
історичну перемогу. Епохальний документ був схвалений абсолютною більшістю
Верховної Ради.
Як могло таке статися? З двох причин: за допомогою неабиякої сили волі, надзусиль депутатів-патріотів і масової підтримки народу. Тільки під стіни парламенту в
ці історичні дні приходили тисячі людей, які одностайно підтримували нас і ніхто –
комуністів. Страх комуністів перед волею людей, яких вони бачили з вікон Верхов
ної Ради, переважив страх перед московською метрополією. Москва була далеко, а
масове неприйняття людей вони бачили тут, на власні очі!
Відразу після ухвалення Декларації почалася робота з втілення у життя її принципів. Ми тоді не думали про відпочинок. Уже на першій сесії, яка затягнулася (хоч
партноменклатура спочатку планувала завершити її за три тижні), було ухвалено ряд
важливих документів, серед інших – Закон про економічну самостійність і Постанова про проходження строкової військової служби громадян України на території
України, до якої я мав пряме відношення, бо запропонував власний проект, який без
суттєвих змін був ухвалений, і чимало зробив, аби за нього проголосували. Це був
надзвичайно важливий документ, бо вже в осінній призов наші юнаки мали право
відмовлятися йти на військову службу за межі України. Вони отримали юридичний
захист від переслідування імперськими структурами за відмову служити поза Украї
ною. І це був дуже важливий перший практичний крок для будівництва власних
збройних сил!
Отже, вибір України на користь побудови незалежної держави однозначно було
проголошено в Декларації про державний суверенітет України. Що робити далі?
Ще у травні в одній зі статей я писав, що це скликання Верховної Ради після проголошення Декларації свою місію виконає.
Потрібно було створити нову владу для вирішення надзвичайно складного і стратегічно важливого завдання – побудови Української незалежної демократичної держави. Для цього необхідно було створити новий, не комуністичний уряд, – найвищу
виконавчу владу.
На заваді вирішення цієї проблеми була комуністична більшість у Верховній Раді.
Не могла Верховна Рада у такому складі працювати ефективно. Та й люди не будуть
постійно масово приходити під Верховну Раду для підтримки, тим більше, що час
для цього буде не такий сприятливий у зимовий період.
Ситуацію у Верховній Раді, а відтак і в країні, можна було змінити лише через
дострокові вибори. Стан суспільства був дуже сприятливий, аби на нових виборах
демократи отримали більшість у Верховній Раді (до речі, і у місцевих радах також),
бо комуністи максимально втратили довіру у людей, а суспільство було якраз у фазі
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високої активності (звісно, такий стан не може тривати довго). Цим треба було своєчасно скористатися.
Здійснити цю ідею можна було під суспільним тиском, для чого потрібні були
цілеспрямовані масові акції, до яких мала б закликати демократична меншість Верховної Ради. Саме для цього під час перерви в роботі Верховної Ради зародилася
ідея масової студентської акції у Києві, яка виходила від Львівського студентського
братства і яку підтримало організоване студентство Києва.
Добре пам’ятаю, як вироблявся пакет вимог, бо брав безпосередню участь в його
укладанні разом з керівниками студентського братства. Зокрема, я наполягав, аби
найважливішим пунктом була вимога переобрання Верховної Ради, а також розпуск
КПРС–КПУ і націоналізація її майна, «ні» союзному договору та ще ряд інших, другорядних вимог.
2 жовтня 1990 року студенти розбили палатки на площі Жовтневої революції (тепер Майдан Незалежності).
Тут треба згадати, що дозвіл на цю акцію дала Київрада і в цьому рішенні значна
заслуга в. о. голови Київради Олександра Мусіюка.
В акції разом зі студентами взяло участь сім народних депутатів, серед них, звичайно, був і я.
А що відбувалося у Верховній Раді? Пленарне засідання 2 жовтня не відбулося.
Народна Рада цілий день засідала на третьому поверсі Верховної Ради. Від імені
радикальної групи Народної Ради я запропонував підтримати вимоги студентів, і не
просто декларативно, а винести на розгляд Верховної Ради та проголосувати за саморозпуск Верховної Ради. Потім провести дострокові вибори Верховної Ради. В розвиток цієї ідеї я також запропонував запросити на засідання Народної Ради Голову
Верховної Ради Л. Кравчука і рекомендувати йому добровільно подати у відставку.
(Під час виборів Голови Верховної Ради я був категорично проти кандидатури Кравчука, адже на цю посаду його рекомендував пленум ЦК КПУ, звичайно, не без погод
ження з Політбюро ЦК КПРС. Але тоді не тільки депутати-комуністи, але й рухівці
підтримали Кравчука. Пригадую, як один з чільних керівників РУХу заявив мені: «Та
Кравчук уже наш!». На що я заперечив: «Ні, це, мабуть, ви вже їхні!»).
На час підготовки до виборів треба було б обрати в. о. Голови Верховної Ради і
організацію підготовки виборів покласти на Президію Верховної Ради і ЦВК.
Такий сценарій був цілком реальним, бо на той час комуністи були розгублені, в
прострації, а багато хто з них – перелякані. Та, на жаль, більшість Народної Ради не
прислухалася до нашої меншості і не підтримала нас. (Один з демократів Народної
Ради тоді сказав мені: «А ти впевнений, що нас переоберуть?». «Нічого страшного,
робота всім знайдеться, але це потрібно для держави», – відрізав я.) Все це відбувалося в атмосфері надзвичайного емоційно-психологічного напруження.
7 жовтня я вилетів до Донецька. Виступив там на декількох шахтах, на всенародному віче в Донецьку, на сесії міської Ради. Шахтарі готові були підтримати студентів страйком. Адже шахти тоді були дуже активною і потужною силою. Натомість
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у Верховній Раді інтереси комуністів і більшості Народної Ради співпали – вони не
хотіли перевиборів.
Учасники студентської акції не обмежувалися страйком на Майдані. Кожен день
відбувалися походи до великих підприємств Києва, зустрічі з трудовими колективами. В повітрі запахло загальноукраїнським страйком солідарності зі студентами. Кожен вечір на Майдані відбувалися мітинги, на які приходило багато киян. Приходили
і депутати-демократи, комуністи не насмілювалися появлятися, бо навіть Кравчуку
не дали виступити перед студентами, його засвистали.
Спробу зірвати студентську акцію брали на себе деякі «доброзичливці» від Народної Ради. Одного разу мені довелося зупинити виступ В. Яворівського після того,
як він заявив: «Поголодували й досить ризикувати здоров’ям і життям, краще повертатися в аудиторії і продовжувати навчання».
Напруга зростала і з нею зростала загроза для комуністичної влади. В пошуках
виходу з цієї ситуації було вирішено створити погоджувальну комісію з представників Народної Ради, «групи 239» і голодуючих студентів. На пропозицію включити
мене у цю комісію Д. Павличко на зборах Народної Ради істерично заволав: «Його не
можна включати, він екстреміст!»
Угодовцям і комуністам вдалося ошукати студентів. Випустили пару, пославши у
відставку голову уряду В. Масола, хоч ця заміна була на гіршого – Фокіна. Перевибори Верховної Ради і розпуск компартії були зняті з порядку денного. Революційний
процес, який активно розвивався і мав шанс завершитися успіхом – докорінною зміною влади, – задихнувся.
Я більш детально зупинився на цих подіях, бо це був саме той сприятливий історичний момент, який давав Україні шанс зробити рішучий поворот від свого колоніального статусу і стати на шлях незалежного державного і суспільного розвитку і
швидко рухатися вперед. Для цього потрібно було докорінно змінити владу. На той
час суспільство готове було підтримати такі зміни. На жаль, більшість тих, хто отримав кредит довіри від виборців і опинився у ВР та вважав себе українською демок
ратично елітою (це переважно відомі наші літератори, представники академічної інтелігенції), вибрали іншій шлях – угодовства з комуністичною номенклатурою. Чи
вони робили свідомо, чи за браком політичного досвіду – важко сказати, але їхній
вчинок зіграв негативу роль. Звичайно, вони цього не напишуть і не скажуть. Їм вигідніше повторювати фразу лукавого автора: «Маємо те, що маємо». Замість того,
щоб чесно сказати: «Маєте те, що ми дозволили комуністичній мафії натворити і завести Україну у те багно, з якого ще довго доведеться виборсуватися».
Саме восени 1990 року компартноменклатура перехопила ініціативу (перехопила
з дозволу демократів з Народної Ради) і вже її не упускала всі 20 років, мімікруючи
і пристосовуючись до нових обставин, але не випускаючи владу зі своїх рук і лише
трансформуючи її у кримінально-олігархічний антиукраїнський режим.
Варто зупинитися на деяких подіях, що підтверджують вищесказане.
У жовтні 1990 року я підготував проект Постанови про розпуск КПРС–КПУ та націо
налізацію її майна. Апарат Верховної Ради відмовився її розповсюдити серед депутатів.
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У Президії Верховної Ради було шість членів Народної Ради, але вони й пальцем не поворухнули, щоб включити цей проект у порядок денний і розповсюдити серед депутатів, хоч при бажанні вони могли це зробити. Звичайно, такого зухвальства з мого боку
компартноменклатура більше терпіти не збиралася. Вже у листопаді 1990 року проти
мене було сфабриковано кримінальну справу і запроторено до Лук’янівської в’язниці
майже на дев’ять місяців. З полегшенням зітхнули не лише комуністи. У 1991 році на
зустрічі з українською громадою міста Чикаго (США) п. Яворівський, відповідаючи на
запитання, що стосувалося мене, сказав: «Степан – хороший хлопець, але він заважав
нам працювати». Звісно, заважав, порушуючи багатьом тихе комфортне життя. Тепер
компартноменклатура могла диктувати свої правила гри.
Вже у січні 1991 року Верховна Рада перетворила Кримську область у автономну республіку. Це був далекосяжний кремлівський сценарій, який покірно виконала
наша компартноменклатура за надмірної пасивності Народної Ради.
В березні 1991 року комуністична більшість нав’язала референдум з питань так
званого нового союзного договору. Народна Рада однозначної позиції не мала, хоч
могла не допустити цього референдуму. Хоч цей референдум, на щастя, політичних
наслідків не мав, але комуністи підтвердили, що володіють ініціативою, добровільно
владою не поступляться і ділитися нею не збираються.
А далі компартноменклатура цілеспрямовано і послідовно розпочала розробляти
сценарій подальшого зміцнення своєї влади. Задум полягав у створенні нового центру
влади, який мав опинитися в руках компартноменклатури і зменшити його залежність
від парламенту. Я маю на увазі створення президентської структури влади. Цей стандартний сценарій почав здійснюватися у всіх республіках СРСР, за винятком країн
Балтії. Партноменклатура повела гру на випередження. Недурні голови серед компартійної мафії чудово розуміли загрозу для своєї влади від демократичних процесів,
які виражалися у зміцненні парламентів, сформованих на демократичних виборах.
Бажання зберегти контроль за виконавчими державними структурами влади штовхав
їх до максимального виведення цих структур з-під підпорядкування Верховної Ради
під свій контроль у формі новоствореного центру влади – президентської – такого
собі модернізованого політбюро ЦК. Вони були впевнені, що їхній задум може бути
успішно реалізований, поки вони мають більшість у Верховній Раді і контролюють
місцеві Ради в абсолютній більшості областей України. Саме тому компартноменклатура так боялася спочатку перевиборів Верховної Ради і місцевих Рад. І це їм вдалося
через політиканську короткозорість Народної Ради. Вже навесні 1991 року йшла пришвидшена робота над законами про президента і вибори президента України.
Якось, звільнившись з-під арешту, я зустрівся з одним дуже поважним юристомдепутатом. Я запитав його: «Чому ви так спішите ухвалювати закон про вибори
президента?»
«Нехай буде, все одно його доведеться прийняти», – відповів він. «Хіба ви не розумієте, що нічого просто так не робиться. Комуністи обов’язково постараються провести вибори свого Президента до перевиборів Верховної Ради. Вони скористаються
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моментом, щоб провести свого Президента», – висловив тоді я свою думку. Невдовзі
мене знову заарештували, так що довести свої міркування до всієї Народної Ради я
вже не мав змоги.
І ось, після відомих подій – поразки ГКЧП – Верховна Рада ухвалила Акт про
державну незалежність України, яким підтверджено курс України, визначений у
Декларації про державний суверенітет, і остаточно юридично і політично завершено
оформлення України як незалежної держави. І хоч було вирішено Акт про державну
незалежність України винести на підтвердження на всенародний референдум, сумніву про його схвалення не було. Але, разом з тим, компартноменклатура домоглася
серйозної перемоги для себе – одночасний виборів президента України. Більшість
Народної Ради, за винятком радикальної групи, з радістю підтримала таке рішення. І
це була найбільша стратегічна помилка демократичної частини у Верховній Раді і в
цілому значна поразка для України.
Відразу кілька кандидатів-демократів, членів Народної Ради, ринули у виборчу
кампанію! Цікаво, що тупі амбіції і невиправдана впертість не дозволила їм навіть
домовитися про одного кандидата. Хоч, як вже було сказано вище, навіть, якби був
один кандидат від демократичного табору, він не мав ніяких шансів виграти вибори,
бо майже вся влада на місцях була у комуністів і вони контролювали вибори. Це
добре розуміли комуністи, але це ніяк не хотіли зрозуміти політикани з Народної
Ради. Саме з цих причин я не тільки категорично відкидав пропозиції висувати свою
кандидатуру, а їх було чимало, але відмовився і бути довіреною особою у будь-кого
з кандидатів. Звичайно, публічно я причину не пояснював, щоб мимоволі не підіграти комуністичному кандидатові. Крім того, група депутатів-радикалів виступила
зі зверненням до народних депутатів і громадськості, яке було надруковане в одному
із вересневих чисел газети «Голос України». В ньому ми пропонували перенести вибори президента на наступний рік, провівши спочатку перевибори Верховної Ради
і місцевих Рад. Звісно, більшість Народної Ради знехтувала нашим зверненням. Результат був таким, який ми передбачали заздалегідь. Жахливі наслідки цієї поразки
Україна пожинає донині.
Ставши президентом, Кравчук сформував свою виконавчу вертикаль з компартійної номенклатури в абсолютній більшості областей, при цьому не з кращої її частини.
Рішення приймалися непрозоро, суб’єктивно, не враховуючи ділових і моральних
якостей кандидатів на посади представників президента на місцях. Саме тоді я пуб
лічно пропагував керуватися в кадровій політиці принципом «Три П» (професіоналізм, порядність, патріотизм).
Перше, що зробив Кравчук, ставши президентом, це те, що у Біловезькій Пущі
(Білорусь) разом з Єльциним (Росія) і Шушкевичем (Білорусь) підписав документ
про розпуск СРСР і створення СНД. Кравчук і досі любить хизуватися, мовляв, ми в
Біловезькій Пущі розвалили СРСР.
По-перше, Україна вже на той час свій вибір повністю зробила. Акт про державну
незалежність підтверджено на референдумі. Тобто все: Україна – незалежна держава.
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Залишається тільки розбудовувати цю державу, наповнювати її реальним змістом.
А чи буде в якихось значно обмежених розмірах ще залишатися СРСР, чи ні, для
України практичного значення це вже не мало. Але вся справа в тому, що Кравчук
розгубився і не знав, що робити з тою владою, яку він отримав. Тому він заліз у якусь
нерозбериху – СНД. Хоч жодних повноважень ні від Верховної Ради, ні, тим більше,
від народу втягувати Україну в якусь незрозумілу міждержавну структуру він не мав.
У документі (до речі, присланому факсом з Москви у БП) про створення СНД було
чимало написано дурниць, які в алертовому порядку довелося виправляти Верховній
Раді. Ці поправки потім були внесені в установчий документ на зустріч глав державчленів СНД в Алма-Ати (20 грудня 1991 року).
Звичайно, якби у Верховній Раді була демократична більшість, а не комуністична
(а така більшість могла бути, про це була мова вище – дострокові перевибори Верхов
ної Ради), то кравчуківські ігри з СНД треба було відкинути відразу, бо це сіяло розгубленість і нерозуміння, що відбувається, як в самій Україні, так і за кордоном. Такі
дії Л. Кравчука тільки сповільнювали будівництво незалежної держави. Але компартійну номенклатуру доля держави мало цікавила.
На цю тему можна було б багато що розповісти. Для прикладу, наведу тільки деякі
факти тих часів.
Забувши всі свої особисті образи від Кравчука (запроторення мене майже на
дев’ять місяців до Лук’янівської в’язниці), я звертався не з одною цікавою пропозицією до президента. Треба сказати, що проблеми доступу до Л. Кравчука у мене не
було. Але, на жаль, і результатів – теж.
Наприклад, я намагався неодноразово переконати Л. Кравчука, що необхідно повертати всіх офіцерів-українців радянської армії до України, а таких бажаючих тоді
було дуже багато. До речі, як і багатьох учених та інженерів-ядерників. Вони не претендували на якісь привілеї. Їх цікавило найнеобхідніше – житло і скромна зарплата,
бо у цих людей було почуття патріотичного обов’язку. У першу чергу, я пропонував
надавати таку можливість офіцерам-морякам і розміщати їх у Криму. Була цілком
реальна пропозиція, як вирішити цю проблему фінансово (в деталях розкривати ці
питання ще не на часі). Чи мали б ми ті проблеми в Криму, які з’явилися згодом та
існують і понині?!
Мабуть, пам’ятає п. Кравчук, кого я приводив до нього, як кандидата на посла
України в Японії – вченого-японіста, морського інженера. Але, на жаль, Кравчук півроку зволікав з відкриттям українського посольства в Японії, хоч жодних об’єктивних
причин для цього не було. Було інше: страх викликати незадоволення у Москви!
Прикро згадувати, як ми з генералом В. Тулубком (за радянських часів В. Тулубко
командував дивізією стратегічних ядерних ракет у Первомайську) намагалися переконати Кравчука, що Україна цілком реально може і повинна залишатися ядерною державою і може самостійно управляти ядерним потенціалом, що, до речі, пізніше підтвердив
керівник харківського «Хартроку», славної пам’яті, акад. Айзенберг. Після закінчення
депутатських повноважень проти В. Тулубка було сфабриковано кримінальні справу
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під сміхотворним приводом. Чому невелика група депутатів так намагалася відстояти
ядерний статус України? Ми розуміли, що ядерна зброя не для війни – інакше це був
би безглуздий шлях до армагеддону. Ядерна зброя – це потужний політичний фактор,
який надавав вагомості нашій державі в міжнародному співтоваристві. І, звичайно, поважний фактор безпеки від можливих авантюрних посягань на нашу територіальну цілісність. Добровільна відмова від ядерної зброї створювала українській державі образ
неповноцінності, неспроможності (хоч такою вона насправді не була), меншовартості.
Спроби багатьох політиканів тоді і тепер доводити неможливість самостійно утримувати цю зброю є намаганням виправдати відсутність у них політичної волі, наявність
меншовартості і некомпетентності. Наприклад, бідний Пакистан міг з нуля створити
свою ядерну зброю, незважаючи на чималий галас протестів. Україна відмовлялася від
уже готового, в створенні якого українці брали вагому участь. Як це виглядить, думаю,
пояснювати додатково немає потреби.
Непереконливо виглядить аргумент деяких наших політиканів: мовляв, якби
Україна не відмовилася від ядерної зброї, то світове співтовариство не визнало б
нашу державу. В світі визнають сильних і наполегливих. Слабких переважно принижують, зневажають та використовують у своїх інтересах.
Як Кравчук зволікав з питанням підпорядкування Україні Чорноморського Флоту!
Щоб змусити нарешті президента діяти, трьом народним депутатам – С. Семенцю,
Т. Яхеєвій і мені – довелося влаштувати сидячий страйк у приймальні президента
з 15 до 21 год. у неділю 4 квітня 1992 року, поки нарешті Л. Кравчук погодився невідкладно вирішувати цю проблему. На другий день, 5 квітня, такий указ вийшов,
правда – в обрізаному вигляді.
Боляче про все це згадувати, але не можна й мовчати, бо мало хто знає, який колосальний потенціал Україна втратила через недолугість і недбальство її керівництва.
Мені важко збагнути, як так безвідповідально може керівник (керівництво) держави
не дбати, аби твоя держава ставала сильною і заможною! Натомість потім Кравчук
придумав казочку: «Маємо те, що маємо». Та ні – маємо те, що ваша компанія натворила, розтринькуючи, роздаючи, розграбовуючи! Ця команда не дбала про розбудову
сильної держави, їх головна мета – особисте збагачення.
Ще раз хочу повторити: через стратегічну помилку більшості тодішніх демократів
не було використано великий історичний шанс змінити стару комуністичну систему
влади. Номенклатура зміцнила свої позиції: у них залишилася більшість у Верховній
Раді, а відтак, підконтрольний їм уряд вони ще підсилили своїм президентом з його
виконавчою вертикаллю. Звичайно, Кравчук не був самостійним політиком. Він був
знаряддям у руках тих, хто його привів до влади – партноменклатури. Він не був тією
особистістю, яка заради вищих національних інтересів готова ризикувати своїм особистим і самовіддано, жертовно будувати сильну демократичну державу.
Номенклатура, відчувши тепер свою силу, безкарність і безвідповідальність, взяла остаточно ініціативу у свої руки і ринула задовольняти нестримні матеріальні
апетити. Вищою і єдиною цінністю для неї було матеріальне збагачення. В країні
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розквітла корупція і розпочалося масове розграбування національного багатства, так
звана «прихватизація». Звичайно, ті депутати, які були справжніми українськими
патріотами, як могли опиралися цим руйнівним процесам. Так, наприклад, ми домоглися скасування незаконного указу президента Кравчука про створення концерну
ЧМП «Бласко» (хоч, як відомо, зберегти унікальне пароплавство нам не вдалося, бо
проти нас працювала вся система тодішньої влади включно з президентом Кравчуком, а потім і Кучмою).
Вдалося нам також змусити скасувати дуже небезпечний таємний указ Кравчука
«Про товарні облігації» (власне, він і був засекречений через те, що був явно злочинною авантюрою. Нагадаю, що за цим указом планувалося випустити зовнішні облігації
на 11,5 млрд дол., під які закладалося все майно України, в тому числі і земля). Навіть
важко до кінця збагнути, яку загрозу для України несла ця авантюра Кравчука. Звичайно, за нормальної влади такий державний діяч мав би бути притягнутий до кримінальної відповідальності, але ж такої відповідальної влади у нас не було, її профукали
демократи, давши можливість комуністичній номенклатурі зберегти її у своїх руках.
Кучма, який став наступним президентом, не в останню чергу, через обіцянку повести рішучу боротьбу з корупцією (до речі, це гасло влада експлуатує досі), насправді
лише сприяв її поглибленню. Добре розуміючи, які небезпечні процеси відбуваються
у державі, у 1995 році він публічно визнав, що корупція і організована злочинність в
Україні перетворилися у п’яту владу і складають загрозу для національної безпеки.
Саме тоді за його дорученням була створена державна комісія з розслідування зловживань у корпораціях «Республіка» (керівник І. Бакай) і «Славутич» (керівник Г. Суркіс).
(«Республіка», з гучною назвою корпорація – типова контора «роги і копита», офіс
якої містився у двокімнатній квартирі, створена І. Бакаєм під патронатом п. Кравчука у
жовтні 1993 року нібито для розрахунків за туркменський газ. Звичайно, за газ з туркменами не розрахувалися, вкрали 240 млн дол. тільки за один рік, а борг повісили на
Україну). Кучма погрожував суворо покарати шахраїв. Чим усе закінчилося – відомо: і
Бакай, і група Суркіса-Медведчука стали фаворитами Кучми!
Криміналізація України за президентства Кучми продовжилася і поглибилася.
Вчорашні рекетири-бандити, компартноменклатурники стали бізнесменами. Найбільш спритні і нахабні за кілька років надбали мільярдні статки. Звичайно, що це
робилося під протекцією влади і особисто президента Кучми. Наступним кроком
робилися заходи для узурпації політичної влади в руках мафії. На парламентських
виборах 1998 року команда Кучми склала чорні списки кандидатів у депутати, яких
не бажала допустити до Верховної Ради (це були широковідомі активні особи, яких
не можна було прикупити). Поставлене завдання тримав на контролі сам Кучма (про
це є підтвердження у записах Мельниченка). Так остаточно в Україні сформувалася
кримінально-олігархічна система економічної і політичної влади.
Дещо налякана, але не демонтована після помаранчевої революції через недолугість
лідерів, вона оговталася і перейшла у тотальний наступ з метою остаточно закріпитися
надовго при владі і повністю сконцентрувати у своїх руках всі національні багатства.
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Особлива загроза для комплексного розвитку держави і суспільства і навіть втрати
державного суверенітету випливає з того, що: по-перше, абсолютно домінуючим є великий олігархічний капітал, який репрезентує компрадорська буржуазія, не пов’язана
з духовно-культурною ідентифікацією з українським народом. Усі мільярдериолігархи в Україні є неукраїнськими. Це типові космополіти. Вони є головною перешкодою набуття державою Україна українського національно-культурного обличчя.
Вони гальмують декомунізацію і подолання наслідків багатовікового колоніального
гніту українського народу, русифікації і денаціоналізації (особливо це відчувається
через узурпацію олігархами основних засобів ЗМІ).
По-друге, олігархи максимально монополізували економіку України і внутрішній
ринок держави.
По-третє, основна виробнича діяльність олігархів базується на старих, ще совєтських виробничих потужностях важкої і хімічної індустрії. Їхня продукція зорієнтована на експорт товарів з низькою доданою вартістю (сировина, напівфабрикати
металопродукції та хімічної промисловості, а також сільського господарства – зерно). Застарілі технології цих галузей роблять їх високоенергозатратними. Така ситуація робить українську економіку дуже вразливою і залежною від зовнішніх факторів
(ціни на енергоносії, кон’юнктури на зовнішніх ринках, низка конкурентна спроможність продукції).
По-четверте, олігархи розбещені тим, що при потуранні держави вони задарма захопили величезні виробничі потужності, а також монополізували імпорт і торгівлю
енергоносіями, звикли отримувати надприбутки. Вони не зацікавлені вкладати кошти
у модернізацію виробництва, у створення і розвиток нових галузей і виробництв, а
також розвивати вітчизняну енергетичну базу, в тому числі – альтернативні джерела,
та інтенсивно займатися економією енергозатрат. Значну частину надприбутків вони
ховають за кордоном або «омертвляють», вкладаючи у нерухомість за кордоном і в
Україні, будуючи палаци, набуваючи непомірну кількість предметів розкоші (особисті літаки, яхти, найдорожчі імпортні автомобілі тощо). В той же час виробничі
ресурси, створені попередніми поколіннями, вичерпуються, а нові не створюються.
Це загрожує якщо не колапсом економіки, то катастрофічно поглиблює відставання
України від розвинутих країн і позбавляє її перспективи.
По-п’яте, монополістичний олігархічний капітал став головним гальмом для розвитку дрібного і середнього виробництва – рушійної сили економічного і суспільного розвитку, суспільної стабільності, побудови демократичного громадянського
суспільства, більш справедливого і заможного.
Система мафіозно-олігархічного капіталізму привела Україну на межу катастрофічної загрози втрати суверенітету і перспективи української нації. Створилася абсолютно ненормальна і небезпечна ситуація, яку далі неможливо терпіти, якщо ми
хочемо жити і розвиватися як сучасна нація. Стан суспільства, де існує колосальна
соціальна несправедливість, коли десять відсотків населення володіють дев’яноста
відсотками національного багатства, коли в руках кількох десятків сімей сконцен323
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тровані всі багатства країни, в руках яких реальна економічна і політична влада, де
народ – один з найбідніших в Європі, а мільярдерів більше, ніж у будь-якій європейській країні – це шлях у нікуди, у прірву.
Це сталося не випадково, не через об’єктивні причини, не тому, що інакше не
могло бути. Могло бути зовсім інакше, бо Україна мала дуже добрі стартові можливості, і помилково вважати, що не було тоді, у далеких 1990–1991 роках депутатів, які
правильно, по-державницькому мислили стратегічно, попереджали про небезпеки,
які знали, в основному, що потрібно робити в першу чергу і, безумовно, розуміли,
що для цього необхідно корінним чином змінити систему влади, про що намагалися
переконати своїх колег-депутатів. Але – марно. Ми тоді, на відміну від інших, не
їздили по закордонах, а трудилися в поті чола, бо розуміли, що Україну потрібно
будувати тут, на Батьківщині. Не можу не згадати тих друзів-депутатів, які найбільш
наполегливо і самовіддано працювали і послідовно відстоювали правильні позиції,
це зокрема: О. Барабаш, О. Воробйов, Я. Зайко, І. Калинець, А. Касьяненко, В. Колінець, В. Мельничук, Г. Маслюк, Г. Васильєв, О. Сугоняко, С. Семенець, В. Слєднєв, Л. Яковишин, Т. Яхеєва. До нас тоді не прислухалися, ми програли, програли
демократичні сили, і Україна втратила унікальний історичний шанс стати на шлях
швидких політичних і соціально-економічних реформ. І, таким чином, в Україні залишилася антинародна, антиукраїнська влада, яка двадцять років тримає її в корумпованому болоті свавілля і несправедливості, що призвело до створення всевладдя
мафіозно-олігархічної системи.
Що далі?
Нинішня влада багато галасує про реформи. І почала щось робити. Але погляньмо, що вона робить і для кого.
Почала нова влада з реформи судової системи. Результат: суди стали максимально
залежними від виконавчої влади, що ще більше робить пересічних громадян беззахисними від свавілля чиновництва і сильних світу цього. Тобто програло суспільство. Друга реформа – податкова. З якими скандалами і збуренням у суспільстві вона
проходила – відомо всім. Результат: ускладнення дрібного і середнього бізнесу, про
що об’єктивно свідчить скорочення дрібних і середніх підприємств та робочих місць.
Знову програло суспільство. І, нарешті, пенсійна реформа. Наслідки згодом відчують
усі пенсіонери, звичайно – погіршення. Навіть, якби вона робилась у правильному
напрямку, то вона поки що нічого не може дати, бо є передчасною. Спочатку пот
рібно було б усі зусилля скерувати на зростання економіки, збільшення зайнятості
населення і зростання заробітної платні, що призвело б до збільшення купівельної
спроможності, а відтак – економічного пожвавлення і зростання пенсійних ресурсів.
Для цього потрібні продумані економічні реформи, які мали б бути спрямовані на
глибоку реструктуризацію народногосподарського комплексу.
Пріоритети повинні надаватися тим галузям, які мають наповнювати внутрішній
ринок вітчизняними товарами широкого вжитку і забезпечувати швидкий оборот капіталів та зменшення імпорту (насамперед це легка і харчова промисловість).
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Другий напрямок: високотехнологічні виробництва, в яких Україна має серйозні
напрацювання і промислові потужності, ще не зруйновані (енергетичне, транспортне
машинобудування, аерокосмічна промисловість, а також конче потрібно розвивати
сільськогосподарське машинобудування, на яке є потреба на великоємному внутрішньому ринку).
Чи хтось чув, аби влада ставила такі завдання, не кажучи вже про серйозну розробку відповідних конкретних програм у цих напрямках? Ні. Бо наші олігархи в цьому
не зацікавлені, як і влада, яка служить їм, а не суспільству. То і не дивно, що за останній рік рівень життя погіршився на десять відсотків, а статки мільярдерів-олігархів
кількакратно збільшилися і, найстрашніше, що олігархічний режим форсовано готується до захоплення безцінного найбільшого ресурсу нації – української землі, сільськогосподарських угідь. Під виглядом аграрної реформи запровадити ринок землі
і за безцінь скупити українську землю. Якою брехнею не прикривалась би нинішня
влада, як би не намагалася заспокоїти суспільство, задум очевидний – готується найбільше пограбування українського народу.
Насправді реформи в агросекторі давно назріли і повинні переслідувати головну
мету: наповнення українського ринку збалансованими високоякісними продуктами
харчування, доступними для всіх громадян у достатній кількості, а також орієнтуватися на експорт високоякісних продуктів, а не лише сільгоспсировини, переважно зерна.
Для цього потрібно вживати заходів для стимулювання розвитку багатопрофільного аграрного сектору: молочного і м’ясного тваринництва, овочівництва і ягідництва,
а не тільки зернового виробництва. У нас, навпаки, з кожним роком сільгоспвиробництво щораз більше звужується до вирощування монокультур: кількох зернових,
буквально двох олійних – соняшника і ріпаку. Це ознаки латифундизації агросектору.
Треба не забувати, що наповнювати ринок розмаїттям продуктів овочівництва, ягідництва, круп’яних культур, багатим спектром м’ясних продуктів (це вкрай потрібно
для повноцінного харчування, а, отже, для покращення здоров’я нації) можливо за
наявності значної кількості дрібних селянських і фермерських господарств. А це, в
свою чергу, можливо за наявності широкої мережі кооперації селянських і фермерських господарств. Надзвичайно перспективне для України органічне землеробство,
як для внутрішнього ринку, так і для експорту. Це мало б бути нашою нішею на міжнародних ринках чистої сільгосппродукції. Якщо з розумом підійти, то з нашою продукцією було б важко конкурувати. Крім того, таке господарство – убезпечення від
деградації ґрунтів. Нарешті, держава повинна би вживати заходів до збалансування
цін на промислову і сільгосппродукцію. Без державного планомірного стимулювання
не можуть повноцінно розвиватися селекційні галузі тваринництва і рослинництва.
Безумовно, що тільки держава може і повинна забезпечити контроль за збереженням ґрунтів, а також мала б здійснювати загальнодержавні програми боротьби з
ерозією ґрунтів, меліоративні програми тощо. Потрібна загальнодержавна програма
розвитку інфраструктури на селі.
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І, нарешті, таке положення: найоптимальнішою формою землекористування є
повноцінна продумана орендна форма, крім дрібних селянських господарств (присадибні ділянки і садові товариства).
Повинен розвиватися повноцінний ринок сільськогосподарської продукції, а не
торгівля землею. Тут держава нічого не робить, хіба тільки гальмує необхідні реформи. Ринок землі – це велика афера, спрямована проти справді повноцінного реформування агросектору економіки, на руйнування українського села, українського
фермерства і в кінцевому рахунку – руйнування української перспективи.
Олігархи задумали велике шахрайство, на якому мають намір нажити вже не мільярди, а трильйони доларів. Зупинити цю авантюру може тільки широкий протестний рух українського суспільства аж до революційних форм, у разі необхідності.
Якщо проаналізувати роботу нинішньої влади, то стає очевидним, що так звані
реформи здійснюються не на користь суспільства, а для задоволення надмірних апетитів олігархів. Очевидно, що чекати від неї чогось іншого було б наївною ілюзією,
адже це влада олігархів і, в першу чергу, вона обслуговує їхні інтереси.
І ще одна важлива обставина. В гуманітарній сфері влада проводить відверто антиукраїнську русифікаторську політику на догоду владній верхівці Росії і її п’ятій
колоні в Україні. Вони готові будувати в Україні Малоросію ще й тому, що для багатьох владних функціонерів не відома українська історія і культура. Багато з них – це
продукт советського виховання і російської пропаганди.
За 20 років накопичилося безліч проблем і Україна перебуває в надзвичайно складному і небезпечному становищі.
Держава повинна кардинально змінити курс політики, який досі проводився і
продовжується зараз. Потрібний новий курс. Треба покінчити з монополістичним
диктатом олігархів. Самі вони на це не йдуть. Наївно сподіватися, що вони раптом
прислухаються до закликів стати суспільно відповідальними і що багаті поділяться
з бідними. Та й не потрібно ділитися з бідними. Мають бути створені такі умови,
аби бідні могли працювати, заробляти і ставати заможними (маються на увазі ті, хто
здатен працювати). Держава повинна проводити таку політику, аби дуже багаті платили найбільше податків, а тим, хто стає на ноги, давати можливість розвиватися. Це
все можна регулювати справедливою податковою політикою, а також стимулювати
інвестування прибутків у реальний сектор економіки, у виробничу сферу. Ставити
такі умови, аби було невигідно марнувати прибутки, омертвляти їх у нерухомість,
надмірну розкіш тощо.
Тобто, таким чином у країні почне скорочуватися та величезна соціальна прірва
нерівності між жменькою мультибагатих і рештою населення, появиться стимул до
масової активної ініціативності у суспільстві, що конче необхідно для країни, для її
перспективи.
Для вирішення цих завдань потрібна якісно інша влада.
Як цього досягти? Завдання надскладне, але без цього позитивних зрушень не
буде. Наші громадяни мають змогу реалізувати своє конституційне право обирати
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владу. Самі виборці повинні знати, кого конкретно вони обирають і чому. Тільки таким чином виборці розділять відповідальність за свій вибір. Сьогодні такої можливості вони позбавлені. Часто можна почути від політиків: чого, мовляв, нарікаєте
на владу, ви її таку обрали. Це не зовсім так, бо за нинішньої порочної системи виборцями підступно маніпулювали і спритно дурили. Насправді виборці голосували
за приємні обіцянки і гарні гасла партійних лідерів. Тобто за виборців конкретних
депутатів обирали фактично партійні керівники. До речі, при такій системі процвітає
внутріпартійна корупція, яка згодом поширюється на структури влади.
Така система є головним гальмом для створення повноцінних політичних партій.
На даному етапі нам підходить найбільше мажоритарна система виборів. Нехай
партії показують виборцям конкретного кандидата у кожному окрузі. Також повинне
надаватися право обирати незалежних (безпартійних) кандидатів. Тоді виборці зможуть оцінювати кандидатів за їх моральними і діловими якостями.
Чому саме така, а не змішана система краща. Бо тоді виборчі округи будуть меншими,
що дасть змогу більшому контакту кандидата з виборцями, а згодом сприятиме кращим
контактам депутата з виборцями, надасть йому змогу краще знати їхні проблеми.
Звісно, що таку систему не підтримує нинішня влада і керівництво великих, так
званих кланових, партій. Але запровадження такої системи можливо досягти, якщо
це зрозуміють дрібні (не олігархічно-кланові) партії, громадські організації і більшість суспільства та активно чинитимуть тиск на владу і змусять її прийняти такі
правила гри.
Зрештою, такий тиск міг би спонукати Президента прислухатися до голосу народу,
особливо, якби інтелектуальна еліта активно підтримала таку форму. А за нинішніх
обставин, при величезних повноваженнях Президента його вплив на парламентську
більшість міг би бути вирішальним. Потрібно дати йому зрозуміти, що його успіх
залежить від широкої громадянської підтримки. В протилежному випадку він приречений на поразку і відповідальність найбільше ляже на нього, а олігархи його кинуть
так, як декого з нинішньої опозиції.
Я далекий, аби ідеалізувати таку систему виборів, бо розумію, що при нинішньому стані нашого суспільства не все буде гладко. Але все ж таки буде реальний шанс
покращити якісний склад парламенту. Десятки порядних, патріотичних, безкорисливих особистостей, готових самовіддано служити суспільству, зможуть прорватися до
парламенту. Це був би добрий початок для гуманізації влади.
Зрештою, є в нас позитивний досвід виборів 1990 року. Не сумніваюся, що і зараз
в Україні чимало розумних, порядних і досвідчених людей, готових лише з громадянського обов’язку послужити Україні.
Розуміючи всю складність, у якій опинилася Україна, я залишаюся оптимістом.
Україна має великі потенційні можливості, щоб стати найпотужнішою державою
в Європі. Потрібно, щоб якнайбільше наших громадян зрозуміли наші потенційні
можливості і перейнялися вірою в необхідність і можливість збудувати саме таку
українську державу – багату, процвітаючу, сильну і справедливу.
327

V. О Ч И М А УЧ АСН И КІВ

Бути слабкою українській державі протиприродно, і така вона не може мати жодної перспективи, більше того, саме її існування буде під загрозою, бо її слабкість
провокуватиме охоту близьких і далеких сусідів скористатися нашими колосальними
ресурсами на свою користь.
Але сильною Україна може стати тільки тоді, коли вона буде українською за суттю
і змістом, коли вона буде будуватися на фундаменті української культури, української
ідентичності, українського патріотизму, на здоровому українському націоналізмові.
На жаль, цього не розуміє нинішня малоросійська влада, заражена комплексом
меншовартості.
Потрібна значна роз’яснювальна робота серед суспільства, аби наші громадяни
позбавилися комплексів малоросійської меншовартості і ставали гідними українцями. Цю подвижницьку місію повинна виконати українська інтелігенція, наші інтелектуали. Для цього наша інтелектуальна еліта мусить бути більш активною і навіть
агресивною, коли треба реагувати на кожен антиукраїнський випад. Наша інтелігенція мусить нарешті зрозуміти, що запорука успіху – це організованість. Тому інтелігенція повинна бути задіяна у різних громадських організаціях, створених нею.
Зрештою, через структуризацію в громадських організаціях і їх активну діяльність
будуть народжуватися здорові джерела для створення політичних партій знизу, виходячи з суспільних потреб, а не інтересів олігархічних кланів і розмаїтих авантюристів. У такій атмосфері суспільно корисної дії виростуть нові лідери, конче потрібні
Україні. Маємо пам’ятати заповіти великих українських геніїв: «борітеся – поборите», «лупайте цю скалу», скалу безпросвітництва, неуцтва, несправедливості – і світло мудрості засяє нам назустріч.
Український народ упродовж віків, у часи лихоліть боровся, страждав і творив.
Створив багатогранну оригінальну і прекрасну культуру. Проніс він ідеали Свободи,
мрію створити свою власну державу на Богом даній нам землі. Нам випало щастя і
почесна місія започаткувати фундамент відродження української державності, нинішнім і майбутнім поколінням необхідно завершити цю величну будівлю, яка зветься Українська Соборна Самостійна Держава.
Так буде!
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Анатолій ТКАЧУК,

народний депутат України І скликання ВР

Нейтралітет чи капітуляція?
Роздуми над майбутнім
Замість вступу
В Україні завжди була проблема – відсутність логіки у діях її еліти. Коли одні
гетьмани домовлялись з Кримом у боротьбі з Польщею чи Росією, інші – наприклад
кошовий Січі – в цей час нападав на Крим, те ж саме повторювалось і в період україноросійської та україно-польської воєн в 1917–1920 роках. Невизначеність еліти щодо
свого ставлення до незалежності України як ідеї, яка не обговорюється, а відтак невизначеність щодо способів досягнення та убезпечення незалежності завжди ставали
нездоланною перешкодою на шляху до незалежності.
Українська влада протягом 20 років незалежності так і не подолала комплексів
своїх попередників і не визначилась зі способом убезпечення незалежності України
у майбутньому, дуже швидко мінливому світі.
Особливо цікавим тут мають вигляд рішення, прийняті в 2010 році. Саме в цей рік
Україна, з одного боку, ухвалила рішення* про продовження перебування Чорноморського флоту Росії на українській території до 2042 року, а з іншого, прийняла закон «Про
засади внутрішньої і зовнішньої політики»**, яким відмовилась від свої євроатлантичної
інтеграції та прагнення членства у НАТО і оголосила себе позаблоковою державою.
Знову маємо дивну логіку: з одного боку, погоджуємось із розміщенням на території України значної військової потуги іншої держави, з іншого, проголошуємо свій
позаблоковий статус, і це при тому, що в згаданому вище законі фіксуємо своє прагнення інтегруватись саме в Європейське співтовариство, де майже всі його учасники
є членами НАТО, а не в ЄЕП, де домінантою є Росія, а учасники у своїй більшості є
членами такого військового блоку, як Ташкентський договір.
Позаблоковість та нейтралітет
Перед прийняттям Закону «Про засади внутрішньої та зовнішньої політики» в
українському політикумі ідея нейтрального, позаблокового статусу України була
*

Угода, підписана в Харкові 21 квітня 2010 року.
1 липня 2010 року.

**
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витягнута на високий рівень, у першу чергу не як результат глибокого аналізу зов
нішньополітичної та безпекової ситуації, а як виявлення уваги до Росії, яка була дуже
стурбованою через поступ України у бік НАТО.
Сама Росія дуже позитивно оцінила новий «позаблоковий» статус України, що мало
дуже дивний вигляд з боку держави – станового хребта Ташкентського договору.
Пояснюючи необхідність відмови від шляху на набуття членства Україною в
НАТО, ініціатори цієї відмови посилаються навіть на такий романтичний український політичний документ, як «Декларація про державний суверенітет України» від
16 липня 1990 року! (Не зважаючи на те, що він себе давно вичерпав з прийняттям
Конституції України.)
Тут варто також розуміти ситуацію із появою в Декларації положення про позаблоковий, нейтральний та неядерний статус України у майбутньому.
Ці формулювання появились у тексті Декларації як спроба закласти основи для
виходу з Радянського Союзу, адже ми, народні депутати України, які прагнули незалежності і готували Декларацію, розуміли, що, не позбувшись ядерної зброї, вийти
з СРСР не вийде, оскільки світова спільнота цього не допустить. Проте навіть цей,
дуже переконливий, аргумент був не прийнятним для багатьох депутатів, які розуміли, що без зброї відплати, а саме такою є ядерна зброя, забезпечити незалежність
самостійно буде дуже складно. З іншого боку, депутати, які не бажали виходу Украї
ни з СРСР, також підтримали ідею позаблоковості, нейтральності та неядерності,
оскільки були переконані, що на такі кроки СРСР ніколи не піде і Україна не вийде
з СРСР.
Протилежні інтереси тут зійшлися. Ніхто ж не здогадувався, що до путчу, що розвалить СРСР остаточно, залишилось трішки більше року…
Оскільки рішення прийняті, Україна, як позаблокова держава, має на своїй території величезну військову базу, нам залишається лише спробувати спроектувати
позаблоковий та нейтральний статус на майбутнє.
Давайте спробуємо поміркувати, що стоїть за нейтральним статусом України і
чи можна його досягнути в принципі.
Яка глибинна філософія нейтралітету?
Подивимось, як визначається поняття нейтралітету у тлумачному словнику
української мови:
«НЕЙТРАЛІТЕТ, -у, ч. 1. У міжнародному праві – політичне і правове становище
держави, яка не бере участі у війні, зберігає мирні відносини з воюючими країнами і
не подає жодній з них воєнної допомоги. ** Постійний нейтралітет – становище
держави, на яку, згідно з міжнародною угодою, накладається зобов’язання не брати
участі у війні, але зберігати право самооборони. // Відмова в мирний час від участі у
воєнних блоках. 2. Невтручання у чужі справи, будь-яку боротьбу, суперечку і т. ін.».
Як видно із цього визначення постійного нейтралітету, а саме цей вид нейтралітету мають на увазі наші політики, оскільки мова йде про мирний час, обов’язковою
умовою такого нейтралітету є міжнародна угода.
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Типовим і, напевне, єдиним прикладом такого нейтралітету у повоєнний період
є нейтралітет Австрії, яка отримала його внаслідок домовленостей з Радянським Союзом та державами антигітлерівської коаліції. Австрія у 1945 році була окупована
радянськими військами та військами союзників. У виведенні радянських військ із
цієї держави були зацікавлені усі, але СРСР погодився з такою пропозицією в обмін на виведення військ союзників та нейтралітет Австрії, що і було закріплено в її
Конституції в 1955 році.
Варто, правда, відзначити, що сьогодні питання нейтралітету Австрії не є безсумнівним. Країна уже в 1999 році вилучила з власної Конституції термін «нейтралітет».
А розміщення Австрії в оточенні виключно держав-членів НАТО знімає питання
щодо забезпечення її незалежності військовим способом.
Ще одним прикладом постійного нейтралітету є Швейцарія. Тут фактично йде
мова про нейтралітет «за вмовчанням». Так традиційно склалося, що низка волелюбних кантонів у горах після серії спроб їх завоювання з боку потужних, централізованих держав-сусідів створила конфедерацію, і це стало найкращим вирішенням для
усіх сусідів, які конкурували між собою за впливи на ці кантони.
Юридично нейтральний статус Швейцарії було закріплено в 1815 році після поразки Наполеонівської Франції Паризьким актом визнання та гарантування нейтралітету Швейцарії.
Відтак Швейцарія поступово стала перетворюватись на бастіон стабільності та
майданчик переговорів між супротивниками. Такий собі страховий поліс, місце, де
можна зберігати статки усім, адже саме тут зберігають статки і друзі, і вороги, а це є
реальним гарантуванням їх збереження.
Ні перша, ні друга світові війни не порушили цього правила щодо Швейцарії,
хоча решта «нейтральних» європейських держав, не зважаючи на свою нейтральність, окуповувались завойовниками, попри самопроголошену нейтральність.
Звичайно, тривалий постійний нейтралітет Австрії та Швейцарії є справді унікальним явищем. Але, не зважаючи на різну природу нейтралітету, можна побачити
спільну рису. Визначальним у збереженні нейтралітету держави є інтерес у цьому не
тільки самої держави, а й держав-гарантів, формальних чи не формальних. Необхідною умовою такого нейтралітету є бажання міжнародного державного співтовариства,
і в першу чергу держав-сусідів, мати таку нейтральну державу. І справа тут навіть не у
юридичних гарантіях з боку сильних і не у прагненні бути нейтральним з боку самої
держави. Для реальної нейтральності держави повинні визріти необхідні умови.
Чи може бути Україна нейтральною державою?
Відповідь тут напрошується сама по собі: теоретично, для внутрішнього вжитку, звичайно може, але для власної безпеки це їй нічого не дасть.
Хто може бути не просто зацікавленим у нейтралітеті України, але й гарантувати
його своєю впливовістю та військовою могутністю?
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Росія? США? Румунія? Туреччина? Навряд, чи, оскільки будь-яка держава сусід,
чи великий світовий геополітичний гравець, зацікавлені виключно у одному з двох
варіантів щодо України: отримати контроль над її частиною території, газотранс
портною системою або мати її за союзника у власному таборі для вирішення власних
глобальних проблем.
Отже, об’єктивно жодних, необхідних та достатніх, умов для існування Украї
ни, як постійно нейтральної держави, не існує і перспективи появи таких умов у
недалекому майбутньому є доволі сумнівними.
Відтак, Україна має думати за свою безпеку категоріями реальними, а не вір
туальними.
Якщо нейтралітет, як гарантія безпеки держави, не можливий, слід розглядати
дві альтернативи: держава забезпечує свою безпеку самостійно, або у блоці з іншими
державами.
Розглянемо варіант перший – самостійне забезпечення своєї безпеки.
Що для цього потрібно? В першу чергу, сильна армія, яка зможе стримати перший удар ворога і не допустити тотального ураження власної військово-економічної
організації держави і зможе завдати відплатного удару нападнику з розрахунку, що
його втрати будуть невиправдано великими від агресії.
Це називається стримування агресії. Головним компонентом тут виступає наявність «зброї відплати», яка здатна завдати противнику надзвичайно великі втрати,
побоювання яких стримувало б його від атаки.
Сьогодні такою зброєю є зброя ядерна. Україна позбулась цієї зброї уже давно і
жодних шансів її отримати знову у нас немає. Світове товариство не дозволить Украї
ні повернутись до ядерного клубу. Спроба це зробити неминуче призведе до міжнародної ізоляції і блокади нашої держави.
Квазі-замінником ядерної зброї, як засобу стримування агресії, могла б бути неядерна високоточна зброя, що може бути доставлена у короткий проміжок часу до
головних об’єктів противника на його території для їх знищення.
Це такі наступальні засоби, як балістичні чи крилаті ракети і стратегічні бомбардувальники. Знову ж таки, ці види озброєнь підпадають під міжнародні обмеження і
є дуже високовартісними, розробка, виготовлення і експлуатація яких потребує надзвичайно великих коштів.
Важливість таких наступальних засобів, як засобу стримування агресії, була підт
верджена у аргентино-британській війні 1982 року за Фолклендські острови.
Користуючись ситуацією, що Велика Британія розташовано від Фолклендських
островів на відстані близько 8 000 миль, а на самих островах військова присутність
британців була не значною, Аргентина окупувала їх досить швидко. У короткій війні
було потоплено чи пошкоджено декілька британських військових кораблів. Здавалось, що Аргентина назавжди вирішила на свою користь проблему Фолклендів.
Проте Британія направила в район цих островів не тільки нову ескадру, але й свій
стратегічний бомбардувальник «Вулкан», який з величезної висоти серією надпотуж332
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них та високоточних звичайних бомб знищив злітно-посадкову смугу на аеродромі
окупованого острова, чим позбавив аргентинські війська від постачань з Аргентини.
Сам «Вулкан» покинув зону бомбардування ще до того, як бомби долетіли до землі,
і полетів назад до Британії.
Цей удар не просто вирішив локальну військову задачу, він змінив в Аргентини
погляди на війну, адже такий удар міг би припасти і на континентальну Аргентину. Британія у цій війні перемогла, хоча її від театру воєнних дій відділяло майже
8 000 миль!
В Грузії, уже в 2008 році, Російська Федерація застосувала не тільки фронтові
штурмовики, але й такий бомбардувальник, як ТУ-22М, відомий у часи радянськоамериканського протистояння як «Бекфайєр».
У Грузії жодного варіанту протистояти наступу Росії не було, оскільки відсутня
«зброя відплати».
Україна зараз у військовому відношенні повністю відкрита зовнішній агресії з
боку сильного противника.
Система ППО, що дісталась нам від СРСР, уже є застарілою, адже жодних закупівель нових зенітно-ракетних комплексів та винищувачів ППО не проводиться.
Отже, стримати перший удар по головних об’єктах держави буде дуже складно. Але
й відповісти агресору також нічим.
Як уже було зауважено, ні відповідної дальності ракет, ні стратегічної авіації у
нас не залишилось. Бомбардувальники, у тому числі ТУ-160 та ТУ-22М, або передані
у Росію, або порізані американською технікою на наших аеродромах, на яких уже,
напевне, і злітно-посадочні смуги розібрали.
Висновок у цій ситуації напрошується один – Україна не може самостійно гарантувати власну безпеку, тому має приєднатись до більш сильної військової
потуги.
Фактично тут є лише два варіанти: НАТО або Ташкентський договір (читай – Росія).
Вибір на вигляд дуже простий: якщо Україна інтегрується у Європу і щодо такої
інтеграції ні у кого не виникає сумніву, то ми маємо стати членом НАТО. Адже не
можна бути в ЄС, одночасно перебуваючи у військовому альянсі з Росією. Розуміючи це, навіть найвпливовіші в Україні «прокремлівські» партії не пропонують
суспільству членства у Ташкентському договорі.
Натомість вони придумали гарну обгортку для зіпсованої цукерки – позаблоковий статус України.
При цьому наводиться приклад Швейцарії, яку з усіх боків оточують виключно
держави-члени НАТО!
Для таких порубіжних держав, як Україна (на західних кордонах НАТО, а на східних Росія) реальним досвідом може бути досвід Бельгії та Данії.
В 1831 році Бельгія проголосила «вічний нейтралітет», але вже відразу після початку першої світової війни Німеччина швидко її окупувала, оскільки саме через
Бельгію планувала загарбати Францію. Правда, це не навчило Бельгію, і після ка333
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пітуляції Німеччини в 1918 році та звільнення своєї території Бельгія продовжувала
вважати себе нейтральною державою. Проте 10 травня 1940 року гітлерівська Німеччина знову вторглась у Бельгію і окупувала її.
Друга окупація «вічно нейтральної» Бельгії призвела до того, що головний центр
НАТО сьогодні знаходиться саме у цій країні.
Аналогічно закінчився «вічний нейтралітет» Данії, яка також була окупована Німеччиною весною 1940 року. Тепер Данія – член НАТО.
Варто також згадати історію порубіжних «малих держав» Європи на початку
1940 року, які намагались триматись нейтралітету і не «влазити» у війну, яка розгорялась у Європі завдяки Гітлеру та Сталіну. Але їх чекала сумна доля. За домовленостями між Німеччиною та СРСР, їхнє майбутнє вирішили за них, зовсім не зважаючи
на нейтралітет.
Балтійські країни відійшли під вплив СРСР, балканські та центрально-європей
ські – під вплив Німеччини.
Не випадково, що тепер майже всі ці держави уже стали членами НАТО.
Відтак сьогодні можна із упевненістю стверджувати: той, хто проповідує ідею
«постійного нейтралітету» України, готує грунт для можливої окупації чи розчленування української держави.
Принаймі такий висновок можна зробити після вивчення європейського досвіду
«нейтральних» держав.
Замість післямови.
Україна, без сумніву, європейська держава. Досвід військового співробітництва з
європейськими державами Україна має досить давній: від Грюнвальдської чи Хотинської битв – до миротворчих операцій на Балканах. Саме тому можна передбачати,
що наше майбутнє – також з Європою і гарантування своєї безпеки та незалежності
лежить саме в Європі, саме в НАТО.

21 червня 2011 року.
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Юрій КОСТЕНКО,

народний депутат України І скликання ВР

ЯДЕРНА ЗБРОЯ УКРАЇНИ: БЛАГО ЧИ ЗЛО*
Політико-правовий і економічний аналіз роззброєння

16 липня 1990 року Верховна Рада України прийняла Декларацію про
державний суверенітет України, в якій проголошено намір стати у майбутньому без’ядерною державою. З тих пір у політиці України питання ядерного
роззброєння посідає одне з провідних місць. Свідченням цього є наступні Заява
Верховної Ради України про без’ядерний статус України від 24 жовтня 1991 року
та постанова Верховної Ради України «Про додаткові заходи щодо забезпечення
набуття Україною без’ядерного статусу» від 9 квітня 1992 року. В цих документах закладені правові основи та механізми ліквідації найруйнівнішої зброї, яку
створено за історію людства. Саме Україна, що вже зазнала чорнобильського
лиха, першою з республік колишнього Союзу РСР стала ініціатором знищення
ядерних арсеналів на своїй території.
Проте, хоч як це дивно, саме ядерна політика України є предметом найбільших політичних спекуляцій різних закордонних і навіть доморощених діячів.
Виникає запитання: чим є ядерна зброя для України – благом чи злом? Чи слід
її комусь віддавати, чи знищувати самим?.. І, нарешті, хто і чим захищатиме нас
після ядерного роззброєння? На ці запитання читач знайде відповіді в запропонованій його увазі публікації.
І. ЧИЇ АРСЕНАЛИ?
Для початку спробуємо чітко визначити політико-правовий статус держав, на території яких розташовані ядерні арсенали колишнього СРСР, та право власності на
цю зброю. Так, згідно з нормами міжнародного права, всі держави, які утворилися
на території СРСР, стають його правонаступниками у частині як матеріальних актів,
так і міжнародних зобов’язань. Керуючись саме цими нормами, західні кредитори
зобов’язали не лише Росію, а й інші незалежні держави (в тому числі й Україну)
сплачувати всі борги колишнього Союзу РСР. Таким чином, виходячи з цих норм,
Україна разом з Білоруссю й Казахстаном нарівні з Росією не лише де-факто, а й

*

Стаття написана у 1992 р., подана до цієї книги автором.
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де-юре стали ядерними державами. З іншого боку, крім Росії, жодна з цих держав не
має повного технологічного циклу виготовлення ядерних боєзарядів, і, згідно з положеннями іншого міжнародного документа, а саме Договору про нерозповсюдження
ядерної зброї, такі держави належать до категорії неядерних.
Неприйнятною є й спроба деяких правників та експертів прирівняти ситуацію з
ядерними арсеналами, що склалася на території колишнього СРСР, з наявністю ядерної зброї США в деяких країнах Західної Європи. Туди зброю завозили у готовому
вигляді, в той час як Україна, разом з іншими республіками, брала безпосередню
участь у створенні ядерних арсеналів СРСР, вкладаючи відповідно у цю справу свій
значний інтелектуальний потенціал та величезні матеріальні ресурси. Врешті-решт,
визнання Сполученими Штатами Америки України, Білорусі, Казахстану та Росії
колективною стороною Договору про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (ЄНО) є також свідченням факту розподілу ядерного потенціалу
колишнього СРСР між новими державами.
У наших внутрішніх правових актах, ухвалених Верховною Радою щодо ядерної
зброї, зазначаються лише наміри України стати в майбутньому без’ядерною. Сьогодні
казати про нашу державу, наче вона не володіє ядерною зброєю, не лише передчасно, а
й небезпечно. Для прикладу, спробуймо виходити з того, що Україна має без’ядерний
статус. Зразу ж виникають правові проблеми із стратегічними ядерними ракетами,
розташованими на території України. Чия це зброя? Коли існував СРСР, тоді все було
просто – це була його зброя. Якби Радянський Союз зберігся, а Україна після грудневого референдуму вийшла з його складу, то статус ядерних арсеналів на території України залишився б незмінним – це була б зброя іншої держави, тобто СРСР.
Після розпаду Союзу ситуація принципово змінилася. Тепер можливі два варіанти
розподілу ядерних арсеналів. Перший, це коли власниками стають держави, на території яких розташована ядерна зброя, що, до речі, відповідає нормам Віденської конвенції про правонаступництво держав 1983 року. Другий – коли власником стає одна
Росія – і це здебільшого збігається з положеннями Договору про нерозповсюдження
зброї 1968 року. Розглядати ядерну зброю як власність СНД неправомірно, адже СНД
не є державою. Виходячи з першого варіанту, Україна, як власник ядерної зброї, може
брати на себе будь-які зобов’язання щодо неї і повністю контролювати та відповідати
за процес її знищення. В цьому разі логічним та правильним є приєднання України як
рівноправної сторони до Договору про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь, укладеного між колишнім СРСР і США в липні 1991 року.
Якщо ж вважати власником ядерних арсеналів лише Росію, то в цьому разі Украї
на не може брати на себе відповідальність за ядерне роззброєння на своїй території,
адже не можна знищувати те, що тобі не належить. У цій ситуації незрозумілими стають участь і роль України у Договорі про скорочення та обмеження СНО. Крім того,
наявність ядерної зброї іншої держави (Росії) на нашій території протягом тривалого
періоду (процесі ядерного роззброєння країни може тривати 7–10 років) вступає у
суперечність з принципами позаблоковості, які проголосила Україна, перешкоджа336
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тиме нашій інтеграції з країнами Західної Європи. І останнє. Верховна Рада України
не давала згоди на те, щоб усі права й відповідальність за володіння ядерною зброєю
колишнього СРСР залишилися лише за Росією. Тобто другий можливий варіант розподілу ядерних арсеналів повністю суперечить нашому законодавству.
Таким чином, більшість політико-правових проблем, пов’язаних з ліквідацією
ядерної зброї, можна успішно розв’язати лише у випадку, коли Україна буде власником ядерного потенціалу колишнього СРСР, розташованого на її території, та до його
знищення матиме тимчасовий статус ядерної держави.
II. РУЙНУВАТИ – НЕ БУДУВАТИ
Знищення ядерної зброї, до речі, як і її створення, вимагає вирішення складних
науково-технічних питань, що потребує значних матеріальних витрат. Тому потрібен техніко-економічний аналіз можливих варіантів утилізації ракетних комплексів,
тим паче, що в умовах економічної кризи вкладати кошти у цю справу надзвичайно
важко. В першу чергу, необхідно розробити безпечні технології демонтажу та утилізації. На території України базуються два типи стратегічних ядерних ракет з рідким і
твердим паливом. Рідкопаливні носії заправлені високотоксичними компонентами –
пальним, гептилом та окислювачем амілом. Що стосується амілу, то його можна переробляти на хімічних підприємствах України, хоча все це і буде вимагати значних
витрат. Технології переробки та зберігання надзвичайно токсичного гептилу, який
прирівнюється до токсичності бойових отруйних речовин, поки що немає. Немає й
технологічного процесу утилізації твердопаливних ракетних носіїв. Проте, враховуючи високий науково-технічний потенціал України, а також наявність «Південмашу», підприємства, що виробляє ракетні носії, можна очікувати, що такі технологічні
процеси найближчим часом будуть розроблені.
Непростою є проблема утилізації головної частини стратегічної ракети з ядерним
зарядом, що обумовлено відсутністю в Україні відповідних підприємств та фахівців.
Незважаючи на це, не можна повністю погодитися з висновками деяких відомств
стосовно простої передачі боєголовок Росії. Не вдаючись до детального аналізу всіх
можливих втрат від такої передачі, звернемо увагу ось на що. У головних частинах
розміщені уран та плутоній – це матеріали, добуті в результаті величезних інтелектуальних та матеріальних витрат, їх вартість оцінюється на міжнародному ринку відповідно до 100 мільйонів доларів за тонну урану та від 500 мільйонів до мільярда
доларів за тонну плутонію. Крім цього, високозбагачений уран та плутоній є надзвичайно цінними енергоносіями. Енергетична цінність плутонію, наприклад, сьогодні
становить майже 30 доларів за 1 грам. Тому найбільш доцільним є їх повторне використання для потреб енергетики. Та й високозбагачений уран можна змішувати з
природним ураном до концентрації 3–5 відсотків і використовувати для тепловиділяючих елементів атомних електростанцій. За умов відсутності в Україні підприємств
повного технологічного циклу зі збагачення урану та виготовлення тепловиділяючих
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елементів для АЕС, використання високозбагаченого урану з ядерних боєголовок
може допомогти вирішувати протягом певного часу проблему ядерного пального для
наших АЕС.
Дуже складною є проблема використання вивільненого з ядерних боєголовок
плутонію. У Великобританії, Франції та ФРН також існують технологічні процеси
змішування плутонію з ураном і подальшого використання цієї суміші для потреб
енергетики. Але використовується таке паливо в спеціальних реакторах, яких немає в Україні. Перспективнішим вважається безпосереднє використання плутонію в
реакторах нового покоління, які, за прогнозами, будуватимуться у 2010–2015 роках.
Відомо, що подальший розвиток ядерної енергетики стане можливим лише за умов
створення замкнутих технологічних циклів використання радіоактивних речовин,
що утворюються в процесі ядерних реакцій. Так, за оцінками експертів, лише в неядерних державах сьогодні накопичено понад 200 тонн плутонію, тому створення
плутонієвих реакторів дозволить здійснити безвідходне функціонування ядерної
енергетики. Японія вже розпочала реалізувати «плутонієвий проект» і має намір за
30 років створити його запаси в 400 тонні. За умови виснаження нафтових і вугільних
родовищ плутоній стане одним з найцінніших енергетичних матеріалів, вартість якого може зрівнятися з золотом. Отже, плутоній, що буде вивільнятися в ході ліквідації
ядерних арсеналів України, доцільно зберігати як перспективного енергоносія для
АЕС нового покоління.
З урахуванням наведених даних, для України економічні втрати будуть найменші,
якщо утилізацію головних частин стратегічних ракет з ядерним боєзарядом здійснювати у такий спосіб. На першому етапі розкомплектацію ядерних боєзарядів доцільно
робити на підприємствах Росії за умови повернення Україні частини вивільнених урану та плутонію. Взаєморозрахунки за таку співпрацю можуть здійснюватися, виходячи
із структури світових цін на ядерні матеріали. Причому, вони повинні включати й вартість вивезених з України раніше боєзарядів тактичної ядерної зброї. Паралельно з цим
слід будувати власні спеціалізовані підприємства повного технологічного циклу зі збагачення урану і виробництва тепловиділяючих елементів для АЕС та підприємства для
переробки радіоактивних відходів, на яких можна було б утилізувати ядерні заряди.
Без таких виробництв безпечне функціонування наших атомних електростанцій стане
просто неможливим. З іншого боку, участь України у розборці ядерних боєзарядів під
міжнародним контролем дозволить суттєво зменшити навантаження на підприємствах
Росії, які не зможуть забезпечити розбір такої значної кількості боєзарядів у терміни,
що регламентуються договорами. Що стосується збереження секретів ядерної зброї, то
всі спеціальні види робіт можуть на договірній основі виконувати фахівці з Росії. Інші,
несекретні роботи, – українські та західні спеціалісти.
Без сумніву, у цій справі повинні бути як взаємна довіра, так і взаємодопомога, і
не лише колишніх республік Союзу. Здійснювати таку великомасштабну ліквідацію
ядерних арсеналів в умовах економічної кризи без всебічної підтримки з боку розвинутих країн Заходу буде надзвичайно складно.
338

Ю рі й К О С ТЕН КО

Керуючись національними інтересами, потрібно перед ратифікацією у Верхов
ній Раді України ретельно проаналізувати сам Договір про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Положення цього договору розроблялися за
умов протистояння СРСР і США, причому Україна не брала участі в його розробці.
Нині ж політична ситуація докорінно змінилася, СРСР не існує, багато вимог застаріли і стали економічно недоцільними. Так, важко нині погодитися з такими положеннями договору, як необхідність руйнування шахтних пускових установок стратегічних ракет. Адже ці потужні інженерні споруди можна успішно використовувати
для потреб сільського господарства, для наукових цілей. Україні потрібно визначити
й терміни знищення ядерної зброї, що перебувають на її території, тут також слід
керуватися не емоціями типу «давайте скоріше», або ж навпаки, «давайте почекаємо», а економічними міркуваннями та можливістю проведення робіт з урахуванням
вимог гарантування фізичної та екологічної безпеки ядерних боєзарядів і носіїв, які
підлягають знищенню. Виходячи саме з таких міркувань, остання постанова Верховної Ради України «Про додаткові заходи щодо забезпечення набуття Україною
безядерного статусу» і передбачає розглянути з точки зору гарантій безпеки та зов
нішньополітичних інтересів України весь комплекс питань знищення ядерної зброї,
розташованої на території України, і лише після цього всебічного аналізу встановити
конкретні терміни її ліквідації.
ІІІ. Зброю знищимо, а чим захищатися?
Є ще одна надзвичайно важлива проблема, яку необхідно розв’язати в процесі знищення ядерних арсеналів, – це проблема забезпечення гарантій національної безпеки
України після ядерного роззброєння. В системі національної безпеки держав ядерну
зброю здебільшого розглядають не як засіб агресії, а як ефективний засіб стримування
агресії. В сучасних умовах безпеку держави здебільшого гарантують одним з трьох
чинників – військовою чи економічною могутністю, або ж високим ступенем політичної та економічної інтеграції з іншими державами. Наприклад агресія проти Швейцарії, де зберігається значний капітал світу, автоматично означає загрозу для економіки
інших держав. На жаль, жодну з цих систем безпеки не можна сьогодні в повній мірі
віднести до України. Наш військовий (без ядерної зброї) та економічний потенціали не
спроможні повністю захистити від будь-якої агресії, а Україна інтегрована здебільшого
з республіками колишнього Союзу РСР і, в першу чергу, з Росією, яка й сама далека
від стабільності. Отже, після ядерного роззброєння Україні буде потрібен протекторат впливових держав. Але звичайний у таких випадках захист у вигляді так званої
«ядерної парасольки» Росії чи США або ж військово-політичний союз з СНД чи НАТО
неприйнятні для України, бо це суперечить принципові позаблоковості, якого дотримується наша держава. Тож залишається шлях інтенсивної політичної та економічної
інтеграції України з країнами Західної Європи. Причому, ступінь цієї інтеграції і швидкість ядерного роззброєння України повинні бути взаємопов’язані. Образно кажучи,
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остання стратегічна ракета, що розташована на українській землі, повинна бути знищена тоді, коли доля України зіллється з долею багатьох держав Європи. При такому
підході Україна без загрози своїм інтересам поступово замінить у системі національної
безпеки один з військових чинників (ядерну зброю) на інший – інтеграцію з розвинутими державами. У всіх інших випадках ядерне роззброєння України не компенсуватиме усіх втрат у системі національної безпеки і тому не відповідатиме національним
інтересам нашої держави. Ми можемо розраховувати як на широку міжнародну підтримку у справі знищення ядерної зброї, так і на сприяння процесам інтеграції України
в політичні та економічні структури Заходу.
У цьому зв’язку вже сьогодні необхідно переглянути деякі обмеження КОКОМу (міжнародної організації, що покликана перешкоджати розповсюдженню ядерної зброї)
стосовно України. Як свідчить досвід, КОКОМ не в змозі припинити розповсюд
ження ядерних технологій, і нині низка неядерних держав близькі до виробництва
ядерних боєзарядів. З іншого боку, діяльність цієї організації заважає обміну новими
технологіями і часто використовується у конкурентній боротьбі. Так, стосовно Украї
ни, то саме КОКОМ перешкоджав нашому виходу на світовий ринок з ракетними
носіями, які за параметрами та якістю є чи не найкращими. І це при тому, що черга у
світі на запуск штучних супутників Землі сьогодні становить від 7 до 10 років.
Отже, набуття без’ядерного статусу, про який проголосила Верховна Рада Украї
ни, це надзвичайно складний і довготривалий процес, який вимагає розв’язання цілого ряду політико-правових, науково-технічних та економічних проблем, а також
створення нових механізмів гарантування національної безпеки України. Історично
так склалося, що ядерна зброя створювалася майже колективно, в цей процес були
втягнуті два ворожі табори. В той же час ця зброя несе загрозу всьому людству, і в
її ліквідації має бути зацікавлена більшість держав світу. Тому безперспективними є
намагання перекласти всю відповідальність за знищення ядерних арсеналів на окремі держави.

28 липня 1992 року.
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Борис Шариков,

народний депутат України І скликання ВР

Сложности построения
украинской армии
Размышления народного депутата
Развал СССР, который произошел внезапно, во многих союзных республиках был
воспринят по-разному по отношению ко многим структурам, в т. ч. и Вооруженным
Силам СССР.
Прибалтийцы, например, сразу потребовали вывести флот и войска Советской
Армии со всеми запасами и вооружением со своей территории.
Другие страны запасы оставили себе, а части и соединения, находящиеся на их
территории, постепенно вытеснили.
Здесь сказались инертность и совершенное безразличие руководства Росси в то
время к Советским Вооруженным Силам. Пьяная эйфория Б. Ельцина не позволила
своевременно принять нужные решения в отношении самой могучей армии мира.
«Если Вы объявили себе приемниками СССР, то оперативно берите в свои руки
все структуры и принимайте решение о их дальнейшем использовании». Такой напрашивался разумный путь.
Этого не произошло. Политического и волевого решения со стороны России принято не было, чувствовались элементы растерянности и некомпетентности тех, кто
пришел к власти, плюс проблемы к этому времени Чечни и Северного Кавказа.
Все это было на руку тем силам, которые хотели ослабления России, лишения ее
статуса великой державы.
Украина в этих условиях поступила иначе. Новое руководство Украины объявило
все соединения и части Вооруженных Сил СССР, которые дислоцировались на территории Украины, своими.
6 декабря 1991 года Верховный Совет Украины принял Законы «О Вооруженных
Силах» и «Об обороне» и было провозглашено создание Украинских национальных
Вооруженных Сил на базе существующих объединений, соединений и частей на ее
территории.
К этому времени на территории Украины находились:
– три самые подготовленные, оснащенные современной боевой техникой, самые
престижные военные округа – Прикарпатский, Киевский и Одесский;
– воздушные армии и армии ПВО;
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– основные силы Черноморского флота;
– силы ВРСН и стратегической авиации (43-я ракетная армия, 19 и 46 ракетные
дивизии) и 13-я и 106-я тяжелые бомбардировочные авиационные дивизии;
– специальные части Центрального подчинения.
Вся эта мощнейшая группировка имела в своем составе около 40 дивизий, более
9 тысяч танков, около 11 тысяч БТР и БМП, около 20 тысяч артсистем.
В частях ВВС и ПВО было около 3 тысяч боевых самолетов и вертолетов с 85-ю
аэродромами, около 140 зенитно-ракетных комплексов.
Стратегические силы имели 176 стратегических ракет с 1240 ядерными боеголовками и 43 стратегических бомбардировщики с более 1000-ю крылатыми ракетами.
Группировки имели в своем составе почти 800 тысяч человек со своими стратегическими запасами, рассчитанными на длительный срок ведения боевых действий.
Надо отдать должное руководству Украины: Президенту, Верховному Совету,
Кабинету Министров, которые срочно разработали и приняли соответствующие законодательные акты и на их реализацию были направлены все структуры: законодательные, исполнительные, правовые, идеологические.
Руководствуясь этим, ликвидация Советской Армии на Украине проводилась по
основным направлениям: создавались новые структуры, формировались части спецназа, усиливались части МВД и погранвойск, одновременно сокращались и расформировывались армии, дивизии, ликвидировались военные училища.
В то же время шло переформирование управленческих структур в высших эшелонах уже украинской армии: в спешном порядке создавался Генеральный штаб, управленческие структуры Министерства обороны, реформировался идеологический аппарат на новой национальной основе.
Было принято решение с 3 января 1992 года в частях, дислоцирующихся на территории Украины, начать прием в присяги на верность Украине.
Меня часто спрашивают, почему в военных округах (Киевском, Одесском и Прикарпатском) прием присяги проходил более успешно, чем в Черноморском Флоте и РВСН?
Вопрос непростой. Но мое видение по нем таково.
1. В соответствии с Минским соглашением, к стратегическим силам, которые переходили под юрисдикцию СНГ во главе с Главкомом Е. Шапошниковым, относился
и ВМФ. А ЧФ, в соответствии со всеми документами, в т. ч. и боевым Уставом, входил в состав ВМФ.
И если строго следовать этим документам, то все Указы, решения и постановления украинского руководства, приказы МО Украины, касаемые ЧФ, были юридически не обоснованы.
2. Командующие военными округами (генерал-полковник В. Чечеватов, генералполковник В. Скоков и генерал-полковник И. Морозов, Черноморским Флотом – адмирал И. Касатонов) не поддерживали идею создания Вооруженных Сил Украины на
базе их округов и флота, но бороться за эту идею не захотели или не смогли. (Кроме
адмирала И. Касатонова.) Хотя основа для этого была.
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Со 2 января 1992 года главком объединенных сил СНГ Е. Шапошников, с перепугу или по недомыслию, переподчинил все три округа (ККВО, ОдВО, ПрикВО)
Украине, а 5 января телеграммой отменил свое распоряжение от 02.01.92 г. Таким
образом военные округа на Украине подчинялись только Главкому СНГ и отходили в
разряд стратегических сил.
Однако командующие округами скоренько отказались от украинской «принадлежности», бросили свои должности и отошли от событий переустройства армии
в Украине, бросив без руководства армии, дивизии, отдельные бригады с техникой,
вооружением и всеми запасами. Все пошло на самотек.
Руководство Украины и лично Президент Л. Кравчук ничего не сделали, чтобы
удержать этих опытных, мудрых военноначальников, использовать их знания на
пользу Украине.
Этим воспользовались новоиспеченные полководцы Морозовы, Радецкие, Мулявы, Мартиросяны, Омельченки, Прокофьевы, которые круто повели работу по приему военной присяги на верность Украине, превратившись в «присягонасильников»,
зарабатывая себе карьерный капитал. И это не прошло бесследно. Их усилия были
оценены. За непродолжительное время многие из них выросли из ефрейторов до
генерал-майоров, от подполковников до генерал-лейтенантов, а также до генералполковников и даже Генералов Армии. Этот сумасшедший рост исчислялся не годами, а месяцами.
С 30 декабря, а потом с 3 января 1992 года в частях Вооруженных сил бывшего СССР, которые дислоцировались на украинской территории, начали принимать
военную присягу на верность народу Украины. Было много сделано для успешного
завершения этой работы: в части был разослан текст присяги, в средствах массовой
информации шла активная пропаганда этого события: публиковались материалы о
льготах офицерам и прапорщикам в Украинской армии, об их финансовом обеспечении, об организации системы обучения увольняемых.
На многих построениях, собраниях офицерского состава, где принималась присяга, активное участие принимали народные депутаты Украины.
Поэтому, особых проблем с приемом военной присяги в частях военных округов
не было. Кто захотел, кто связывал свою судьбу с жизнью на Украине, кто имел уже
здесь жилье или планировал его получить (это было немаловажно), те оставались
жить и служить Украине.
Другой немаловажный фактор – в объединениях, соединениях и частях округов
не было особых противников создания украинских ВС на их базе, большой работы
против этой реорганизации не велось. Повторяю, командующие округами особого
упорства и настойчивости не проявили, «без боя» сдали свои должности и военные
округа, которые были образованы – Киевский и Одесский с 1919 г., а ПрикВО – с
1945 года.
И последний фактор, способствующий безболезненному «переходу», переподчинения 3-х военных округов Украине – полнейшая бездеятельность Москвы, а конкретнее
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Б. Ельцина и Е. Шапошникова по этому вопросу. Полупьяная эйфория первого, нерешительность второго, их работа под лозунгом: «Пусть республики берут себе суверенитета, сколько могут взять», обеспечило переход военных округов под юрисдикцию
Украины с последующим их разорением и уничтожением. Это округа с величайшими
боевыми традициями, на которых воспитывалось не одно поколение людей.
Прояви Б. Ельцин и Е. Шапошников твердость и настойчивость в выполнении
Минской договоренности относительно стратегических сил и ВС СНГ, строительство ВС Украины сопрягалось бы с большими трудностями.
4. Совершенно по-иному складывалась обстановка на Черноморском флоте. Его
история ведется от русского военного флота, созданного в 1783 году. Его командующий адмирал И. Касатонов, не ожидая политических решений Москвы и Киева, четко
определил свою позицию, а также позицию Военного Совета Флота: «Черноморский
флот находится на территории пяти бывших союзных республик: России, Украины, Грузии, Азербайджана и Молдавии. В нем служат представители 46 националь
ностей. Заставлять их принимать присягу на верность только народу Украины будет
неправомерно. Флот Министерству обороны Украины не подчиняется. Он подчиняется Главкому ВС СНГ Е. Шапошникову и главкому ВМФ В. Чернавину. Черноморский Флот готов сотрудничать и взаимодействовать с Министерством обороны
Украины. Украинскую присягу не принимать никому. Ждать политического решения
руководства обеих стран – России и Украины».
Вот это позиция командующего!
(Хотя адмирал И. Касатонов и считает меня предателем и своим врагом, о чем он
пишет в своих «записках», что я считаю незаслуженным, но такая позиция командующего вызывает уважение.)
Другой позиции быть, наверное, и не должно. И Касатонов – это не командующиебеглецы военных округов, временщики. Это потомственный моряк, сын адмирала
В. Касатонова – тоже командующего Черноморским Флотом 1955–1962 гг.
Он стал морским офицером в Севастополе, там же командовал кораблем, диви
зией кораблей, в Севастополе родились его дети, похоронены родные и близкие люди.
Поэтому судьба Черноморского флота – это его судьба, и он до конца боролся за то,
чтобы сохранить его. Его устремления находили поддержку у сослуживцев, подчиненных, почти всего личного состава черноморцев, у жителей г. Севастополя. А на
Черноморском Флоте к тому времени было около 100 000 человек личного состава, в
Севастополе около 70 000 рабочих и служащих, столько же ветеранов Вооруженных
Сил, войны и труда.
Все это существенно повлияло на выбор «кому служить?», кому присягать. Даже
моя поездка, как помощника Президента Украины по военным вопросам, в г. Севастополь, встречи с моряками-черноморцами, выступление по городскому телевидению не дали тех результатов, которых мы ожидали.
Большинство моряков-профессионалов личного состава Черноморского Флота
остались верными андреевскому флагу.
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Не совсем продуманное было и выссказывание Президента Л. Кравчука по поводу
формирования Черноморского Флота Украины.
«Украине большой флот не нужен, нужен такой маленький...» Это противоречило
потом всем тем усилиям, которые предпринимали МО Украины, народные депутаты
по переподчинению Черноморского Флота Украине.
ВЫВОД таков:
Украина, став на путь самостоятельности и в военном отношении, «прихватив»
огромное количество войск и запасов, оказалась безнадежно слаба наличием высоких профессионалов.
В ней так и не нашлось за 20 лет человека, авторитетного организатора из 12 МО,
который сумел бы осуществить проведение военной реформы, на подготовку которой требовались и время, и финансовое обеспечение. Первое было в достатке, а второго недостает и по сегодняшний день. В этом, наверное, трагедия украинской армии
и всех тех, кто в ней служит.
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Микола БАЛАНДЮК,

народний депутат України І скликання ВР

Мудрість вчинку чи зрада?
Так, напевно, було потрібно Богу, аби народним депутатам 1-го скликання дісталась неймовірна кількість законодавчих рішень, які стали доленосними для україн
ського люду. Закарбувався в пам’яті епізод навколо прийняття Верховною Радою
Заяви про без’ядерний статус України, яка була прийнята 24 жовтня 1991 року.
Запам’ятався він ще й тому, що все готувалось у Комітеті закордонних справ, членом
якого я був та брав безпосередню участь у його творенні.
Звичайно, виникає питання, чому проблема ядерного статусу України, яка в політичній, в економічній, у військовій площині мала надзвичайну складність і потребувала тривалого адаптаційного періоду для осмислення державою, суспільством, міжнародними інституціями, так швидко була розглянута Верховною Радою? До того ж
Україна на той час не була суб’єктом міжнародного Договору про нерозповсюдження
ядерної зброї.
Несподівано для нас ця тема швидко почала наповнюватися неприємною для тональністю та масштабністю медійного розголосу у міжнародних засобах масової інформації, як тільки Україна сповістила світ про свою незалежність та створення власних збройних сил. Світ уже звик жити в умовах дії міжнародного Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Ядерний клуб об’єднав п’ять держав: США, CРCР, Китай,
Англію, Францію. Їхнім завданням було недопущення розширення цього клубу. І раптом, мов грім серед ясного неба, – Україна – незалежна держава, а її ракетно-ядерний
потенціал стає третім у світі. Він був потужнішим, ніж сумарний ядерний потенціал
Англії та Франції. На той час на території України дислокувалися 1652 ядерні боєголовки. 780 боєголовок базувалися на міжконтинентальних ракетах СС-19С, яких було
130 одиниць. 460 боєприпасів базувалися на міжконтинентальних балістичних ракетах СС-24С, яких було 24 одиниці. Для решти 412 боєприпасів засобом доставки була
стратегічна авіація. Тактична ядерна зброя (декількасот боєзарядів) була оперативно
передислокована на територію Росії ще у першій половині 1992 року.
Несподівано для нас разом із росіянами заговорили американці. Вони добре знали все, що стосувалося ядерної зброї, яка дислокована в Україні, та засобів її доставки. Вони знали, що міжконтинентальні ракети були сучасні, потужні та скеровані
переважно на територію США. Як можна було їм спокійно спати, коли Україна є «інкогніта», непрогнозована та непередбачувана, а відтак – небезпечна. Ускладнювала
ситуацію позиція Росії, яка була категорично проти ядерного статусу України. Більше
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того, через приватні конфіденційні канали нам погрожували забрати ядерну зброю
навіть із застосуванням військової сили. У свою чергу, США через дипломатичних
представників стали наголошувати, що ніколи не визнають наш суверенітет, якщо ми
не відмовимося від ядерної зброї.
Невдовзі Голова Верховної Ради Л. Кравчук був запрошений до США, Канади,
Франції, де провідними темами переговорів були майбутнє ядерної зброї та безперспективність України стати міжнародним суб’єктом з ядерною зброєю. Тональність
цих переговорних процесів була такою, що змусила Л. Кравчука зробити наголос на
цій проблемі на 46-й сесії Генеральної Асамблеї ООН та на зустрічах із двома десятками міністрів закордонних справ провідних країн світу, що брали участь у роботі
сесії ООН, аби заспокоїти міжнародну спільноту.
Нам не давали права вибору і «заганяли на мілину», нас попереджали про масштабні санкції у випадку ігнорування їхньої позиції.
Що говорити, коли в засіданні Верховної Ради з питання ядерного статусу Украї
ни приїхав брати участь Збігнев Бжезінський, колишній помічник президента США
з питань національної безпеки. Не випадково доповідачем був призначений міністр
закордонних справ А. Зленко, який чи не найгостріше відчував міжнародну «температуру» цього питання.
Існував ще один аргумент, який не озвучувався, але саме він був для мене вирішальним. Вирішальним тому, що він був чисто технічним і там емоції не мали
ніякого значення.
Відомо, що будь-який агрегат потребує технічного обслуговування та профілактичного, середнього чи капітального ремонту. Що вже говорити про ядерну боєголовку, де випромінювання радіоактивного плутонію нещадно псує конструкційні
матеріали та її складові частини. Всі регламентні роботи виконувались виключно
російськими фахівцями із застосуванням виготовлених у Росії комплектуючих. Уся
наука і практика створення, випробовування, модернізації, обслуговування ракетноядерного потенціалу була сконцентрована на території Росії. Росія спочатку припинила планове регламентне обслуговування ядерних запасів і почала шантажувати
обивателя і політичний істеблішмент західних країн українською ядерною зброєю і
водночас змушувати Україну підписати Договір «Старт-1» та Договір про нерозпов
сюдження ядерної зброї (NPT) на неприйнятних для нас умовах. Уже на той період
певна частина ядерних зарядів, дислокованих на нашій території, мала прострочений термін технічного обслуговування окремих складових. Наприклад, у 1992 році
у 7-ми ядерних боєголовок скінчився термін зберігання, а в 1993 році у декількох
полках ракетної армії скінчився термін експлуатації ракет-носіїв цієї зброї.
Динаміка розвитку цих проблем була такою, що через декілька років весь ядерний потенціал, дислокований на українській території, переходив у формат грубого
порушення регламенту зберігання ядерної зброї. Росія категорично наполягала на поверненні зброї на свою територію і відмовлялася брати на себе будь-які зобов’язання
щодо її обслуговування в Україні. Відповідних науково-технічних структур, котрі
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могли хоча б частково взяти на себе кваліфіковану відповідальність за цей напрямок,
на теренах України не було. У нас не було ні науки, ні фахівців, ні виробничої бази,
не було жодної запасної частини чи деталі для таких регламентних робіт. Як жити
українцям, Європі, світу, коли надпотужна зброя, дислокована в Україні, з кожним
місяцем стає все більшою небезпекою не тільки для нас самих, а й для всього світу?
Окрім того, всі коди активації зброї, запуску, супутникова система наведення та
інше було виключно російським. Отже, боєголовки ставали колосальною внутрішньою і зовнішньою небезпекою для нашої держави і народу.
Напевно, цього не хочуть знати певні політичні «яструби», які звинувачують
Л. Кравчука, парламент 1-го скликання у «капітуляції» перед Москвою та зрадою
національних інтересів.
З того часу пройшло 20 років, Україна відбулася як держава, її визнав світ, але
якщо гіпотетично уявити, що те питання постало би сьогодні, то позиція українського істеблішменту не була б радикально іншою. Без сумніву, рішення українського
парламенту про без’ядерний статус нашої держави відповідало принципам Декларації про державний суверенітет України і було виваженою, цивілізованою і безальтернативною ухвалою українських патріотів.
Звичайно, ми пам’ятаємо все, що стосувалось гарантій безпеки, які надавалися
Україні ядерними державами (і найперше – Росією та США). Вони виявилися цинічною фікцією. Але чи здивуєш нас цим фактором?
Ми зробили все, що могли, для своєї України та надали унікальний досвід міжнародній спільноті, показавши реальний шлях відмови від ядерної зброї у найскладніших політичних, економічних і соціальних умовах зовсім молодої держави.

16 квітня 2011 року.
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Депутат-медик на шляху
проголошення та утвердження
Незалежності України
Суспільно-політична атмосфера другої половини 80-х років XX сторіччя в СССР
сприяла пом’якшенню партійно-більшовицького контролю проведення культурногромадських акцій, які поступово набували в Україні характеру національного відродження з наближенням до ідеї державної незалежності. Це відчутно було у створенні
Товариства української мови, членом ради якої я був обраний, і особливо в організації Народного руху України за перебудову.
На установчому з’їзді НРУ, делегатом на якому я був від Київського осередку,
зустрівся зі своїми земляками з м. Рогатина Івано-Франківської обл., де вже було
створено «дорухівську» громадську організацію «Дзвін», запропонували мені балотуватися в депутати Верховної Ради УРСР. У лютому 1990 року після проведення
65-ти передвиборних зустрічей із 9-ти претендентів обрано мене депутатом від Рогатинського, 203-го виборчого округу.
Отримавши, починаючи з 30-их років минулого століття, відповідне виховання в
галичанському родинно-громадському середовищі, пізнавши ціну «визволень» 1939-го
(від поляків), 1941-го (від більшовиків), 1944-го (від німецьких фашистів) років, у
Верховній Раді я без вагань зайняв місце в опозиційній групі Народна Рада, яка була
каталізатором патріотичних настроїв і діянь депутатів, прийняття Декларації про
державний суверенітет України, Акта про незалежність України.
Як медик з понад сорокарічним досвідом, науковець, освідомлений був про стан
здоров’я населення України, про рівень медичної допомоги, про державотворче значення здоров’я, життя громадян. Тому я включився в цю сферу діяльності Верховної
Ради, в якій я був компетентним і міг сказати СВОЄ слово.
Згідно з прийнятим регламентом роботи Верховної Ради, було сформовано депутатські групи. Серед 17-ти була створена з моєї ініціативи і група «Здоров’я»,
22 члени-лікарі якої обрали мене головою. Київ представляв 1 депутат, Донецьку
область 4, по 2 депутати – із Запорізької, Кримської, Одеської областей і по одному
депутату було із Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Івано-Франківської,
Київської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької та
Чернівецької областей.
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Група була зареєстрована, коли я представив її з трибуни (публікується вперше):
«Депутатська група “Здоров’я” у своїй діяльності буде керуватися визначенням,
запропонованим ВООЗ: “Здоров’я – це стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб або фізичних вад”, а також усвідомленням цього, що стан здоров’я і довголіття населення на 40–50 % залежить від
соціальної, економічної ситуації та добробуту населення.
Отже, депутатська група “Здоров’я” буде опрацьовувати і обстоювати всі
державно-урядові пропозиції та заходи, спрямовані на економічні реформи, що
сприятимуть підвищенню добробуту населення, поліпшенню екологічної ситуації,
умов праці, відпочинку, забезпеченню продуктами харчування, одягом, житлом,
оздоровленню санітарного стану території, реформам у галузі охорони здоров’я, медичної освіти, науки, підвищенню престижності медичних професій та соціальногромадянської ролі медика. Ми обстоюватимемо гласність, насамперед в інформації
про стан здоров’я населення і навколишнього середовища, громадянські свободи, політичний плюралізм.
Реалізація всіх вищезгаданих передумов повноцінного здоров’я населення можлива виключно в умовах політичного, економічного та культурного суверенітету
України».
Коли дойшло до формування комісій Верховної Ради, я, як голова групи «Здоров’я»,
запропонував обрати головою Комісії з питань охорони здоров’я депутата В. Віцяка,
який очолював обласне відділення охорони здоров’я Волинської обласної ради. Із
15-ти членів Комісії 4 не були медиками. Я очолив підкомісію з питань збереження
генофонду нації та захисту людини від небезпечних екологічних факторів (початкова
назва). Заступником голови комісії був О. Костюк, який пізніше тривалий час працював у МОЗ, працює в управлінні Асоціації народних депутатів України. Відповідальним секретарем Комісії став М. Мотюк, який займає адміністративну посаду у сфері
соціального забезпечення і може похвалитися плодами свого поетичного таланту.
Керівництво і члени комісії брали участь у створенні проектів законів стосовно
охорони здоров’я, медичної допомоги, в обговоренні проектів законів інших галузей
суспільної діяльності.
Мені довелося очолити групу опрацювання проекту Закону про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення України і доповідати його у 3-х
читаннях. Активно відбувалося обговорення проекту Основ законодавства про охорону здоров’я. Реалізації головної тези «Основ» – охорона здоров’я є пріоритетним
напрямком державної політики України – очікуємо з 1992 року. В обговоренні проекту закону стосовно СНІДУ В. Шовкошитний пропонував легалізувати проституцію,
гомосексуалізм, а депутат Б. Бойко вважав, що обговорення цього закону – це посміховисько і що важливіше говорити про економіку.
Довелося мені виступити із запереченням його погляду. Акцентувати увагу про значення здоров’я, його збереження довелося при обговоренні проекту Закону про освіту, зокрема про впровадження в освітніх закладах засвоєння елементів долікарської
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невідкладної допомоги, про роз’яснення потреби профілактичної вакцинації, що й на
сьогодні є актуальним. Я вважав, що в системі освіти слід говорити не про медичне обслуговування, а про медичне забезпечення у навчально-виховних закладах.
Обговорення проекту Закону про науку і науково-технічний прогрес покликало
мене заявити, що наука, її прогрес повинні забезпечувати «Створення умов для досягнення високого рівня життя кожного громадянина, його фізичного, духовного та
інтелектуального розвитку», «засадою визначення пріоритетності напрямків розвит
ку науки і техніки повинен бути комплексний прогноз демографічного, соціальноекономічного та наукового розвитку України». Звернув увагу, чи коректно вважати
престижними спеціальностями тільки спеціальності інженерів, технологів. А медики, вчителі, діячі культури?
Довелося працювати мені у складі тимчасової комісії Верховної Ради з питань
Чорнобильської катастрофи. Бесіди з деякими владними 1986 року особами, робота
в МОЗ над колись засекреченими документами послужили джерелом створення таких статей, як «Чорнобиль і державна самостійність України» (1991), «Лікарю, будь
громадянином!» (1991), низки статей наступних років, у т. ч. статті «Чорнобильська
катастрофа на засекречених сторінках» у збірнику «Верховна Рада України дванадцятого скликання 1990–1994 роки», К., 1998.
Одним із заходів зміцнення віри народу у стійкість, непорушність «Декларації
про державний суверенітет України», «Акта про незалежність України» була належна увага депутатів до виборців, які обрали їх за мажоритарним принципом. Віру в
Незалежність, стикаючись зі спробами підриву її, компрометації, як показали наступні роки, справді треба було утверджувати. Відчуваючи це, я виступив зі статтею
«Будьмо пильні і шануймося» (Галицьке слово, 1993, ч. 71).
Майже щомісяця на три дні я виїзджав в округ на депутатські прийоми (Рогатин,
Галич, Бурштин). До кінця 1991 року (до референдуму, до виборів президента) я прийняв понад 700 мешканців населених пунктів округу, а до кінця моєї каденції, коли
я був на останньому прийомі 25 березня 1994 року, в моєму записнику значиться
відвідувач під числом 1477. Деякі звернення отримував листовно. Третина звернень
стосувалася медичної допомоги. Нерідко доводилося консультувати пацієнтів самому, сприяв отриманню консультативної допомоги, госпіталізації в медичних установах Івано-Франківська, Львова, Києва, допомагав отримати ліки окремим особам,
лікарням. Немало погоджував справ не медичного характеру.
Це був час, коли, у зв’язку з послабленням цензури, контролю, в умовах «вседозволеності» заявили про себе Кашпіровський, Чумак і ще всякі «цілителі, контактери,
біоенергетики, екстрасенси – магістри і не магістри міжнародних і не міжнародних
категорій». Про це також довелося виступати в пресі.
Поза сесійним залом, у позасесійному часовому просторі я не покидав своєї
клінічної роботи (з посади заступника директора з наукової роботи Київського НДІ
урології та нефрології звільнився), приділяв увагу своїм обов’язкам головного позаштатного нефролога МОЗ, президента Української асоціації нефрологів. Статусу го351
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ловного нефролога МОЗ мене позбавили в 1993 році, коли міністр охорони здоров’я
Ю. Спіженко подав судовий позов на комісію Кабінету Міністрів, до складу якої входив і я, «за образу честі і гідності». Комісія, до складу якої мене включили без мого
відома, висловила недовіру Міністерству за нецільове використання валютних кредитних коштів. Ішли судові засідання, зворохобилися ЗМІ і лише після мого візиту
до Верховного суду України і статті «Пан Спіженко образився…» (Голос України,
13.01.1994) усе спустили на гальмах. До речі, я подав цю статтю за порадою свого
сусіда на депутатській лаві П. Осадчука під назвою «Аргументи проти амбіцій».
Амбіційність міністра, на жаль, не допускала до узгодженості в роботі, до формування спільної стратегії в діяльності МОЗ і Комісії Верховної Ради.
Організована мною конференція «Здоров’я і відтворення народу України» (Київ,
16–18.10.1991) була першою такого змісту в Україні. У числі 42-ох доповідей була
й моя: «Інтеграція наукових і громадських зусиль – веління часу». Програмою було
охоплено проблеми здоров’я, демографії, наслідків Чорнобильської катастрофи. На
той час тяжко було передбачити, що за 20 років населення України зменшиться від
52 до 46 мільйонів, але настороженість була. Тому через 2 роки мені знов вдалося організувати і провести конференцію: «Демографічна ситуація в Україні» (Київ,
27–29.10.1993), на яку заявлено було близько 90 доповідей і в якій взяли участь видатні вчені в галузях охорони здоров’я, демографії, генетики, екології. Створено було
проект Національної програми «Захист генофонду населення України», але до затвердження її не дойшло.
Як президентові Всеукраїнського лікарського товариства (ВУЛТ), створеного
(відновленого) 30 червня 1990 р., мені довелося організувати Конгрес Європейських
українських лікарських товариств (Івано-Франківськ, 23–28.05.1991), конгреси Світової федерації українських лікарських товариств (1990 – Київ, Львів; 1992 – Харків;
1994 – Дніпропетровськ), представляти ВУЛТ у Німеччині (виступ в Українському
вільному університеті, Мюнхен, 1990), Австрії (конференція, доповідь «Увага до людини як основа демократичної державної системи», 1992), в Польщі (участь у з’їзді
Українського лікарського товариства, Перемишль, 1992), Австралії (зустрічі з українською громадою, відвідання медичних закладів Сиднею, Мельбурну, Канберри (стаття – «Австралія очима українського лікаря», 1993). До США я отримав запрошення
від Українського лікарського товариства Північної Америки (УЛТПА) ще у 1989 р.
Після всяких ускладнень, характерних для того часу, я повірив, що буду в США, коли
літак зі мною піднявся з Московського аеропорту. У 1990 р. я знову побував у США
(Чикаго) на запрошення тодішнього президента СФУЛТу А. Хрептовського. Йшлося
про конгрес наступного року. В 1991 р. відбувся з’їзд ВУЛТу в Ужгороді, у 1993-му
конференція «Медицина і українська культура».
На початку 90-х я ініціював анкетування лікарів-практиків, медиків-науковців
України про їх ставлення до української мови, про їх оцінку сучасної мовної ситуації
та можливість дерусифікації у середовищі медицини. Перебуваючи в санаторії, я «на
пальцях» опрацював і проаналізував понад 1000 анкет. Матеріал було опубліковано
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у 2-х газетах України, у 2-х газетах Австралії під назвою «Лікарю, заговори українською!». З того часу я постійно тримаю в полі зору цю проблему, переглядаючи медичні періодичні видання, збірники тез медичних форумів України. Кількість україномовних публікацій явно збільшується. Чи не нашкодять політики і міністри 2010 року?
Залучився я до медичної публіцистики у 80-х роках. Із понад 160 статей за понад
20 років за час моєї депутатської каденції я опублікував 40. Наведу для прикладу наз
ви деяких: «Якщо хочемо бути здоровими, треба бути незалежними» (1991), «Б’ємо
на сполох – рятуймо генофонд» (1991), «Здоров’я як соціальна необхідність і предмет
навчання та виховання» (1992), «Без здоров’я громадян нема майбутнього держави»
(1993), «Демографія України і здоров’я її народу проти «Економічного союзу» (1993).
Щоб не говорити, як би не критикувати, ніщо не може поставити під сумнів
головний результат роботи першого скликання Верховної Ради України – проголошення Незалежності.
Росія не виконала обіцянки, даної Б. Єльциним у виступі з трибуни Верховної
Ради УРСР 1990 року, що між Україною і Росією «не повинно бути місця силі, шантажу, тиску», що «завершується час командування республіками …». Тоді республіками, а як на сьогодні з «командуванням державами?..» Не проявлена була політична
воля з боку осіб вищої влади України щодо угоди про Чорноморський флот, яка продовжилася підписами в Харкові 2010 року. Зреклися ядерної зброї, а у 2010 р. – ще й
запасів урану.
А щодо охорони здоров’я? Майже 20 років відомо, що робити і як діяти. «Тернистий шлях реформування охорони здоров’я в Україні» (моя стаття – Ваше здоров’я,
2005, № 44, 45, 46, 48) продовжується. Чи і 15-й (за час від 1991 року) міністр охорони здоров’я не згладить терни на реформаторському шляху?
Маємо Незалежність, маємо вимріяні поколіннями Герб, Прапор, Гімн. Але…
Але повторю свій заклик 1993 року: «Будьмо пильні і шануймося!».

9 лютого 2011 року.
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Олександр КОСТЮК,

народний депутат України І скликання ВР

БУРХЛИВИЙ ПЕРІОД НАШОЇ ІСТОРІЇ
Здоров’я – це ще не все,
але все без здоров’я – ніщо.
Мені пощастило працювати у Верховній Раді в бурхливий період нашої історії.
Історичні події того часу відбувались калейдоскопічно – прийняття Декларації про
Державний суверенітет, низки економічних законів, створення власної Армії, прийняття Акта про незалежність, проведення Всеукраїнського Референдуму, вибори першого Президента незалежної України, підняття синьо-жовтого прапору перед Київською
міською Радою, внесення національного прапору до зали засідань Верховної Ради, заміна бюсту Леніна на прапор України, перше емоційне виконання Гімну України у сесійній залі та щоденна клопітка робота у Верховній Раді, комісіях, виборчому окрузі.
Частина депутатів плідно працювала. Але дехто використовував цей час для вирішення особистих питань.
Я був серед тих, хто намагався бути максимально корисним: працював у Верховній Раді (пленарні засідання, робота в комісії) і, параллельно, лікував, оперував
хворих у виборчому окрузі, надавав допомогу виборцям.
Охорона здоров’я – це система державних, громадських, індивідуальних заходів
та засобів, що сприяють здоров’ю, спрямовані на запобігання захворювань і передчасної смерті, забезпечення активної життєдіяльності та працездатності людини.
Радянська охорона здоров’я (система Семашко) базувалась на таких засадах як:
державний характер, загальнодоступність, профілактична спрямованість, плановий
характер, союз науки і практики, участь громадськості, диспансеризація.
У 1991 р. на засіданні Комісії з питань охорони здоров’я (голова Віцяк П. Я., зас
тупник Костюк О. В., секретар Мотюк М. П.) було прийнято рішення щодо опрацювання закону про охорону здоров’я, підготовленого Міністерством охорони здоров’я.
Мені випала честь очолити робочу групу, яка фактично створила новий закон.
Над проектом закону працювали понад рік. Були проведені численні консультації з
керівниками регіональних управлінь охорони здоров’я, вченими, практичними лікарями. Відбулось декілька розширених засідань Комісії. Внесено в законопроект понад тисячу зауважень і доповнень.
Дев’ятнадцятого листопада 1991 року я доповідав по даному законопроекту на
пленарному засіданні Верховної Ради. Після обговорення і бурхливих дебатів було
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прийнято «Основи законодавства України про охорону здоров’я», який введено в дію
Постановою Верховної Ради № 2302-ХІІ від 19.11.1992 р.
Це була історична подія. Для майбутніх поколінь закладені підмурки майбутньої
системи охорони здоров’я – найбільшого багатства українського народу.
Кожна Людина має природне невід’ємне і непорушне право на охорону здоров’я.
Суспільство і Держава несуть відповідальність перед сучасними і майбутніми поколіннями за рівень здоров’я і збереження генофонду України.
Комісією з питань охорони здоров’я напрацьовано також закони: «Про запобігання захворюваності на СНІД та соціальний захист населення», «Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення» та проведено складну, відповідальну роботу у частині перевірки цільового використання коштів профільним Міністерством.
Так, у зв’язку з нераціональним використанням Міністерством охорони здоров’я
(міністр Ю. Спіженко) валютних коштів на закупівлю медикаментів, Кабінетом Міністрів України створено урядово-парламентську тимчасову комісію з розслідування
цих фактів. Мені доручено очолити комісію, до складу якої увійшли представники
Міністерства економіки, Міністерства фінансів, Міністерства внутрішніх справ,
Служби безпеки України, депутати Верховної Ради. Комісією виявлено ряд суттєвих
недоліків щодо нераціонального і нецільового використання валютних коштів, завищення цін на медикаменти, що спричинило збитки Державі на десятки мільйонів
доларів. За результатами роботи Комісії, Постановою Кабінету Міністрів України
винесено рішення про невідповідність займаним посадам заступнику Міністра охорони здоров’я та Голові фармкомітету.
У відповідь на такі дії, МОЗ України подало до суду позов на Голову (Костюк О. В.) та заступника (Пиріг Л. А.) тимчасової Комісії за образу честі та гідності
Міністерства охорони здоров’я. Суд, детально вивчивши матеріали справи та документи, надані тимчасовою Комісією, відмовив у задоволенні позову Міністерства. З
часом на Голову фармкомітету заведено кримінальну справу за нецільове і нераціональне використання валютних коштів на медикаменти і його засуджено, а міністр
охорони здоров’я став депутатом Верховної Ради ІІ скликання, отримав статус недоторканності і, таким чином, уникнув відповідальності.
«Основи законодавства України про охорону здоров’я» визначають правові, організаційні, економічні та соціальні засади, регулюють соціальні відносини в галузі з
метою забезпечення гармонійного розвитку фізичних і духовних сил, високої праце
здатності і довголітнього активного життя громадян, усунення факторів, які шкідливо впливають на їх здоров’я, попередження захворюваності, смертності та поліпшення спадковості.
В Законі прописані основні принципи охорони здоров’я, права та обов’язки громадян, вільний вибір медичного закладу, лікаря, методів лікування, достовірної інформації про стан свого здоров’я, відшкодування заподіяної шкоди при неякісному
лікуванні.
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Забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я здійснює
соціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони
здоров’я (Міністерство охорони здоров’я), повноваження якого визначаються Положенням, яке затверджується Президентом України.
Громадяни України також зобов’язані піклуватись про своє здоров’я та здоров’я
дітей і, у передбачених законодавством випадках, проходити профілактичні медичні
огляди і робити планові і ситуаційні щеплення, надавати медичну допомогу іншим
громадянам, які перебувають у критичному для життя і здоров’я стані.
Кожен громадянин України повинен мати право на повний обсяг медичної допомоги незалежно від свого матеріального становища.
Саме Держава відповідає за перерозподіл грошей від багатих до бідних. Цей
принцип соціальної солідарності і використовується у значній більшості розвинутих
країн світу. Без активної ролі Держави підтримувати соціальну солідарність неможливо. Це особливо актуально для України, де здоров’я людини суттєво постраждало
від наслідків Чорнобильської катастрофи. І тягар відповідальності повинна нести вся
Україна.
Фінансування галузі охорони здоров’я здійснюється за рахунок Державного бюд
жету України, бюджету АР Крим, бюджетів місцевого та регіонального самоврядування, фондів медичного страхування, благодійних фондів та будь-яких інших джерел, не заборонених законодавством, у розмірі не менше 10 % національного доходу.
Але реально медична галузь фінансується за залишковим принципом.
Теза про безкоштовну медицину – це фарс. Значна частина медичних видатків
фінансується з особистої кишені населення за рахунок неофіційних платежів.
На сьогодні принцип фінансування медичних закладів здійснюється за кількістю
стаціонарних ліжок та кількістю амбулаторних відвідувань, а не кількістю прикріп
лених громадян і тому керівники медичних закладів зацікавлені в максимальному
розширенні потужності лікарень.
Ситуація в охороні здоров’я є однією з найгостріших у нашій країні. Медицина
перестала бути престижною професією. Заробітна плата лікаря, що пройшов певну
спеціалізацію, удосконалення за фахом, має кваліфікаційну категорію чи вчений ступінь, не залежить від результатів його діяльності, ефективності лікування, популярності та ін.
Громадяни, яким право на здоров’я має забезпечити (гарантувати) Держава, реально цього права не мають.
Демографічні показники не втішні (прогресують захворювання на туберкульоз,
СНІД на фоні алкоголізму та наркоманії, високі показники смертності від онкологічних, серцево-судинних хвороб, травматизму), а сільську медицину можна вважати
«мертвою».
Наші можновладці живуть на іншій Планеті (лікуються, оздоровлюються, мають нерухомість та рахунки в банках в інших країнах), решта населення живеперебивається на Землі (Україні).
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Все це потребує реформування, адже командно-адміністративна модель управління охороною здоров’я зі значною кількістю чиновників від медицини (так званих
«паперових лікарів») не здатна і не зацікавлена щось змінювати в існуючій системі.
Численні намагання реформування на законодавчому рівні до цього часу були
невдалими і пов’язані з багатьма чинниками, основним з яких є нежиттєздатність
законопроектів, тому що більшість депутатів не розуміють і не бажають розуміти
серйозних проблем медичної галузі або мають свій фінансовий інтерес у протидії
реформам чи безпідставні амбіції, що призводить до перетягування канату певними
політичними партіями.
Теперішня влада висунула нову Програму щодо утворення «Госпітальних округів», щоб остаточно і безповоротно поховати сільську медицину, і пересічним громадянам довго прийдеться відчувати таку «псевдо турботу» Держави та розраховувати
виключно на себе і можливості свого гаманця.
Зіркова хвороба, що охопила владні кола і політичну еліту нашої Держави, губить
Україну, і народ, який свого часу виштовхав їх на владний олімп і який вони обікрали задля власного благополуччя, став для них зайвим тягарем. Тому знущаються, і
ґвалтують, і нищать його безбожно, і брешуть багато і нахабно, щоб на наступних
виборах обрали їх знову. І так продовжується… від виборів до виборів, чи то парламентських, чи то президентських.

17 червня 2011 року.
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Анатолій ТКАЧУК,

народний депутат України І скликання ВР

Місцеве самоврядування в Україні:
довга дорога здобутків та втрат
Вступ
Сьогодні в умовах, коли в Україні всі тільки й говорять про реформи, коли фактич
но провалилась податкова, бюджетна, адміністративна реформи, коли заявлено про початок на пілотній основі (у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та у
Києві) реформи охорони здоров’я, нарешті з’явились певні голоси щодо необхідності
децентралізації влади та проведення реформи місцевого самоврядування в Україні.
Шкода, що історія нікого і ніколи нічого не вчить. Адже навіть український дос
від показує, що будь-які системні реформи в державі не можливі без перетворень у
системі органів влади в територіях, адже саме там живуть люди і там відбуваються
реальні процеси в економіці та соціальній сфері, і без створення ефективної влади,
органи якої мають чітко окреслені повноваження, процедури діяльності та визначена
їх відповідальність за власну діяльність жодні реформи не будуть успішними.
Відновлення місцевого самоврядування в Україні в новий період української історії почалось ще в 1990 році, коли Верховною Радою України першого демократичного скликання (12-го в Українській РСР) було ухвалено перший закон «Про місцеві
Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування»*.
Проте перед тим, як приступити до аналізу новітньої історії становлення та розвитку місцевого самоврядування в Україні, варто згадати головні етапи, хоча б за
останні сто років.
Українська народна республіка
Конституція УНР, яка, на жаль, так і не була реалізована в Україні, насправді є великим надбанням нашої конституційної науки та може слугувати прикладом, як наші
предки, в жахливих умовах більшовицької інтервенції, тотальної розрухи та війни
усіх з усіма, напрацювали унікальний документ.
Шкода, що цей документ так і не був належним чином оцінений та використаний
упродовж конституційного будівництва спочатку в радянській, а потім уже в незалежній Україні.
*

358

7 грудня 1990 року № 533-XII.

А н а то л і й ТК АЧ УК

Коли сьогодні у нас продовжуються дебати щодо необхідності розумної децентра
лізації влади, оскільки уряд, в умовах, коли він займається усім, не може запропонувати жодного стратегічного документа, українські депутати в далекому 1918 році
виробили важливі принципи, які можна застосовувати сьогодні.
Конституція УНР починається із ряду важливих принципів, одним із визначальних тут є:
«Не порушуючи єдиної своєї власти, УНР надає своїм землям, волостям і громадам права широкого самоврядування, додержуючись принципу децентралізації».
В цій короткій формулі відразу видно адміністративно-територіальний устрій
держави: земля – волость – громада, та прагнення держави до децентралізації державної влади, причому здійснення такої децентралізації не повинно порушувати єдності державної влади та унітарності держави.
Конституція УНР задекларувала класичний розподіл державної влади та її складові: законодавчу, виконавчу та судову.
За Конституцією УНР, парламент – Всенародні збори, як єдиний законодавчий орган
держави, на відміну від радянських конституцій, не мав жодних виконавчих функцій.
Будучи досить лаконічним документом, Конституція УНР є взірцем коротких, але
дуже змістовних приписів. Фактично норми, сформульовані у Конституції, дають
змогу в законах викласти правове регулювання досить детально, виходячи із конк
ретних потреб суспільства та історичного періоду часу, але не порушуючи філософії
Конституції, яка визначає демократичну систему управління.
Тому дуже цікавим фактом тут є те, що відразу щодо Уряду фіксується принцип
наділення повноваженнями – Уряду належать усі повноваження, що не відносяться
до місцевих!
Правове регулювання організації місцевої влади, що містить Конституція УНР,
є дійсно унікальним. Будучи мінімальним за текстом, воно містить усі приписи, що
необхідні для побудови реального спроможного та відповідального місцевого самоврядування.
«26. Всякого рода справи місцеві впорядковують виборні Ради і Управи громад,
волостей і земель. Їм належить єдина безпосередня місцева власть: міністри УНР
тільки контролюють і координують їх діяльність (параграф 50), безпосередньо і
через визначених ними урядовців, не втручаючись до справ, тим Радам і Управам
призначених, а всякі спори в ціх справах рішає Суд Української Народньої Республіки
(параграфи 60–68)».
Комплексний аналіз цього параграфа дозволяє з’ясувати, що:
1). Усі місцеві справи належать до юрисдикції місцевої влади – радам та управам;
2). На усіх рівнях адміністративно-територіального устрою: громадах, волостях та
землях діють виборні органи – ради, які призначають власні виконавчі органи – управи;
3). Органи місцевої влади є самостійними у вирішенні місцевих справ;
4). Центральний уряд не має права втручатись у поточну діяльність місцевої влади;
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5). Центральний уряд через своїх міністрів лише здійснює контроль діяльності
місцевої влади та координацію їх діяльності, і що для цього можуть бути визначені
спеціальні урядовці (чим не префекти);
6). Спори між органами виконавчої влади (державою) та місцевим самоврядуванням вирішуються в судовому порядку.
Фактично ми маємо класичну схему місцевого самоврядування, що визначається у
Європейській хартії місцевого самоврядування, ухваленій майже на 60-років пізніше.
Отже, Конституція УНР у випадку її реалізації могла стати доброю конституційною основою для підготовки та ухвалення необхідних законів, що визначають систему адміністративно-територіального устрою держави, регулюють діяльність органів
місцевого самоврядування та визначають їх відносини з місцевими жителями та державними органами.
Напевне, головною проблемою нереалізації принципів, що були закладені у цьому документі, стало те, що УНР потерпіла поразку у війні з більшовицькою Росією, а
ідеї демократії та місцевого самоврядування у «радянський період» української історії
асоціювались виключно із «українським буржуазним націоналізмом» і тому були не
доступні навіть для вивчення істориками, не кажучи вже про практичне застосування.
На жаль, робота на проектами конституції України, що розпочалась ще на початку 90-тих років минулого сторіччя, орієнтувалась, у першу чергу, на радянську
школу, частково на зарубіжний досвід і ідеї Конституції УНР так і не стали затребуваними, а відтак і не були реалізованими у новітній Конституції України, яка, особливо в частині адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування,
продовжує носити рудименти радянського минулого.
Адміністративно-територіальний устрій
та структура влади в Українській СРР від 1929 до 1990 року
Усі конституції, що діяли в Українській РСР до відновлення Незалежності Украї
ни в 1991 році, навіть близько не містили таких підходів щодо організації місцевого
самоврядування, що мали місце в Конституції УНР. Адже в радянський період, не
зважаючи на те, що це була «радянська влада», реальна влада належала зовсім не
органам місцевого самоврядування.
Конституція Української СРР, що була ухвалена 15 травня 1929 р. на XІ Всеукраїнському з’їзді рад у м. Харкові, уже врахувала новий адміністративно-територіальний
поділ, що передбачав наявність в Україні Автономної Молдавської соціалістичної
республіки*; округів; районів; міст, селищ та сіл.
Органи влади на рівнях республіканському, республіканському АМСР, окружному та районному формувались за однією схемою: з’їзд рад обирає виконавчий коміАМСР була створена на природних українських землях зі столицею у місті Кодима Одеської області
з єдиною метою – створення можливості «возз’єднання» в соціалістичній республіці всього молдавського населення, основна територія розселення якого була у складі Румунії.
*
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тет, який за своєю природою є і законодавчим і виконавчим органом і працює не у постійному режимі, далі повноваження виконавчого комітету реалізуються президією,
яка є уже постійно діючим органом.
На рівні міст, селищ та сіл обирались ради, які, у свою чергу, формували виконавчі комітети, котрі у певних випадках могли складатись із відділів.
Конституція передбачала жорстку ієрархічну підпорядкованість по всій вертикалі
влади. А у виконкомів взагалі передбачалась підлеглість з села до республіки із виконанням доручень від районних, окружних комітетів та наркоматів.
Конституція УСРР передбачала наявність у складі Української соціялістичної радянської республіки Автономної Молдавської соціялістичної радянської республіки.
Конституція 1929 року зробила спробу певним чином узагальнити та систематизувати зміни в системі влади, що сформувались на території республіки в умовах
після громадянської війни, НЕПу. На відміну від першої більшовицької Конституції
1919 року, яка дуже сильно відрізнялась від Конституції УНР 1918 року своєю поверховістю та декларативністю, Конституція 1929 року була більш функціональною та
придатною для дотримання. Напевне, до її підготовки були залучені спеціалісти, що
розумілись на засадах конституційного регулювання політичної системи, мали певний досвід юридичної техніки. Проте ця Конституція так і не стала засобом збереження української ідентичності і, звичайно, за своєю філософією була зовсім іншою,
ніж Конституція УНР 1918 року.
Надзвичайний XIV Український З’їзд Рад, що відбувся уже в новій столиці Україн
ської РСР м. Києві 30 січня 1937 року, ухвалив нову Конституцію, яка з відповідними
змінами і доповненнями проіснувала до 1978 року і називалась «сталінською».
Що стосується юридичної техніки та логіки побудови конституційних норм та
системи влади в республіці, нова Конституція була значно більш якісним документом, ніж Конституція 1929 року. Проте, як і її попередниця, нова Конституція в частині визначення конституційної основи адміністративно-територіального устрою не
зробила суттєво кроку на перед.
На відміну від Конституції 1929 року, Конституція 1937 року містила перелік
адміністративно-територіальних одиниць субнаціонального рівня – областей та молдавської автономії.
Стаття 18. Українська Радянська Соціалістична Республіка складається з областей: Вінницької, Дніпропетровської, Донецької, Київської, Одеської, Харківської,
Чернігівської і Молдавської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки*.
У подальшому до цієї статті доводилось вносити зміни і станом на день прийняття Конституції
1978 року, ця стаття мала таку редакцію:
«СТАТТЯ 18. Українська Радянська Соціалістична Республіка складається з областей: Вінницької,
Волинської, Ворошиловградської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської,
Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Кримської, Львівської, Миколаївської,
Одеської, Полтавської, Ровенської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької,
Черкаської, Чернівецької і Чернігівської».
*
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Опосередковано, через статтю 72 Конституції, можна визначити, що у системі адмінтерустрою УРСР виокремлювались такі адміністративно-територіальні одиниці:
області, округи, райони, міста, селища, станиці і села.
У Конституції 1937 року зроблено суттєвий крок у бік певної професіоналізації
законодавчої влади і найголовнішим тут стала відмова від системи з’їздів як архаїчного пережитку періоду революції та військового комунізму. Вперше в радянських
конституціях з’являється поняття «законодавчого» органу та певне розведення законодавчих та виконавчих повноважень.
В Конституції 1937 року досить детально врегульовувались питання організації
влади в Молдавській АРСР. Конституція своїм конституційним регулюванням щодо
Молдавської АРСР створювала ілюзію майже державного суверенітету молдавського
народу в складі УРСР, що мало своєю метою сприяти процесам «збирання земель»,
що розпочався в політиці СРСР.
Система місцевих органів влади на різних рівнях адміністративно-територіального
устрою має вигляд за Конституцією 1937 року достатньо уніфікованою: ради плюс
виконкоми. Проте, як і у випадку Конституції 1929 року, усі ці органи є органами
державної влади і діють у режимі жорсткого вертикального підпорядкування.
«Демократичний централізм», що був характерним для комуністичної партії,
знайшов своє відображення і в системі рад та їх виконавчих органів:
«Стаття 85. Вищестоящі виконавчі комітети Рад депутатів трудящих мають
право скасовувати рішення і розпорядження нижчестоящих виконавчих комітетів і
припиняти рішення та розпорядження нижчестоящих Рад депутатів трудящих.
Стаття 86. Вищестоящі Ради депутатів трудящих мають право скасовувати рішення і розпорядження нижчестоящих Рад депутатів трудящих та їх виконавчих комітетів».
Конституція УРСР 1937 року досить детально виписувала структуру виконавчих органів обласних рад, районних, а також міських – аж до переліку управлінь
та відділів. З одного боку, це мало забезпечити однаковість структур управління по
всій території республіки, з іншого – забезпечити певну стабільність, оскільки період з 1921 до 1937 року характеризувався неймовірно значною кількістю змін, як
адміністративно-територіального устрою, так і структури управління. Правда, це
мало що дало, оскільки зміна конституційних норм у системі тотального партійного
комуністичного впливу була не надто складною. За вказівкою ЦК усі проекти змін
голосувались одноголосно.
Особливо яскраво це проявилось під час «хрущовських» та «антихрущовських»
реформ, коли створювались і ліквідовувались раднаргоспи, обласні ради розділялись
на промислові та сільські, а потім знову об’єднувались.
Тим не менше, Конституція 1937 року була першим кроком на конституційному
рівні, що потроху почала відходити від догм «революційної доцільності» та єдності
влади «трудящих».
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На відміну від Конституції УНР, конституції УРСР 1937 та 1978 років внесли
в конституційну практику одержавлення місцевої влади та заплутали на довгі десятиріччя систему адміністративно-територіального устрою в Україні, з якої ми не
можемо вийти ще й досі.
Напевне, пам’ятаючи про досвід реформування адміністративно-територіального
устрою протягом 1922–1936 років, коли губернії, повіти, волості замінювались областями, округами, районами, сільрадами, коли одні області утворювались, інші ліквідовувались, а на районному та сільському (волосному) рівнях не було такого року,
аби щось не змінювалось, у Конституції 1937 року з’явився перелік областей, з яких
складається Україна. Ця практика знайшла своє продовження в наступних конституціях 1978 та 1996 року.
Така стабільність на регіональному рівні загалом відіграла свою позитивну роль.
Фактично в Україні відбулось становлення нових регіонів, які суттєво стали відрізнятись від традиційних українських земель, як географічно, так і уже соціальноекономічно і навіть ментально. Тому навряд чи сьогодні можна говорити про повернення до Поділля, Слобожанщини чи Волині.
З іншого боку, згадані радянські конституції відійшли від класичного підходу до
визначення адміністративно-територіальної одиниці, як універсального територіального утворення з певними органами влади, а ввели до системи адміністративнотериторіального устрою, крім власне адміністративно-територіальних утворень, якими є області та райони, ще й міста і селища (Конституція УРСР 1937 року).
Наступна радянська Конституція 1978 року цей перелік ще більше розширила,
додавши райони у містах та міста «республіканського підпорядкування» Київ та Севастополь, а потім додалась і Автономна республіка Крим.
Тобто, від зрозумілої та простої трьохланкової системи адміністративно-терито
ріального устрою, що була задекларована Конституцією УНР, до нової Консти
туції України в 1996 році ми підійшли із не ієрархічною, заплутаною системою
адміністративно-територіального устрою, яка включає: Автономну республіку Крим;
області; райони; міста; райони у містах; селища; села; міста із спеціальним статусом
Київ та Севастополь.
Знову ж таки, на відміну від Конституції УНР, Конституція УРСР 1937 та 1978 років визнала місцеві ради органами державної влади, наділивши їх загальною компетенцією.
Особливо це видно із Конституції УРСР 1937 року, де встановлювався чіткий
принцип централізму та підпорядкованості рад та їх виконкомів. Ради вищі могли
скасовувати рішення рад вищих, а так само й рішення нижщих виконкомів. По лінії виконкомів також жорстке підпорядкування. Додавши до цього жорстку партійну
вертикаль по лінії КПРС, отримаємо надзвичайно сильно централізовану державну
владу, де влада місцева є лише виконавцем волі цієї вертикалі.
Конституція УРСР 1978 року від своєї попередниці взяла і закріпила таку ж вертикаль.
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1990 рік – як рік відновлення місцевого
самоврядування в Україні
Початком нових процесів в історії місцевого самоврядування в Україні став березень 1990 року. Саме тоді вперше в Україні за всі роки «радянської влади» відбулись альтернативні вибори депутатів місцевих рад. До цього часу на всіх виборах
кількість кандидатів у депутати завжди дорівнювала кількості депутатських місць,
а самі кандидатури узгоджувались у партійних органах перед висуванням. Проте до
1990 року комуністична партійна система в Україні, як і в усьому СРСР, не мала вигляд такої могутньої, як раніше.
Тому на виборах до Верховної Ради Української РСР та місцевих рад народних
депутатів частину мандатів отримали зовсім не «перевірені комуністичні» кадри, а
активні особистості з різних сфер діяльності та різних професій, які прагнули змін.
До цього додалось новітнє законодавство СРСР, яке було ухвалено уже новообраними союзними органами, зокрема закон «Про загальні засади місцевого самоврядування і місцевого господарства в СРСР» від 09.04.1990 року.
Це законодавство намагалось певним чином ввести керівну роль КПСС у легальну державну владу. Створення президій рад і обрання голів рад і окремо голів виконкомів якраз мало на меті в особі голови ради та президії мати домінування комуністичного впливу: одні вирішують і керують – інші виконують і відповідають. Для
цього використовувались більшість голосів комуністичних депутатів у радах, адже
голова ради та президія формувались уже у раді (а кадрові пропозиції вироблялись у
відповідному парткомі).
Проте відразу після ухвалення Декларації про державний суверенітет України,
у Верховній Раді УРСР почалась напружена робота над підготовкою нового, уже
українського закону, який мав вирішити проблеми у діяльності місцевих рад народних депутатів, які наростали з кожним новим днем, оскільки загострювалось протистояння не тільки між радами і відповідними рай- (міськ- та обл-) комами, а й між
головами рад і головами виконкомів. До цього додалась війна рішень між радами
різних рівнів адміністративно-територіального устрою.
7 грудня 1990 року Верховна Рада України однією з перших на території СРСР
ухвалила Закон «Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве самоврядування».
Саме з цього дня бере відлік відновлення місцевого самоврядування в Україні.
Звичайно, на зміст цього закону вплинуло багато факторів, що не дало змоги
зробити його справді європейським: по-перше, на час розробки законопроекту у нас
було надзвичайно мало досвіду та інформації про законодавче регулювання місцевого самоврядування в інших державах світу; по-друге, все-таки цей закон був дитям
компромісу між «комуністами» і «демократами»; по-третє, здавалось, що надмірна
автономія органів місцевого самоврядування може зашкодити формуванню незалежної держави, про створення якої все більше і більше говорили не тільки у Верховній
Раді УРСР, а й серед всього українського народу.
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На жаль, після ухвалення згаданого закону не вдалось внести відповідні зміни у
Конституції Української РСР, які б закріпили на конституційному рівні здобутки законодавчого регулювання місцевого самоврядування.
Відтак, уже після 1 грудня 1991 року, коли було обрано першого Президента
України, постало питання щодо так званого «відновлення керованості» в територіях,
а фактично відновлення вертикалі партійно-державного керівництва через систему
представників Президента України*.
Відтак, протягом 1990–2010 років місцеве самоврядування в Україні отримувало
то більше, то менше самостійності, але поступово розвивалось.
Проте зміни загальної системи адміністративно-територіального устрою та чіткого розмежування виконавчої (державної) влади та місцевого самоврядування так і
не відбулося.
Великі надії покладалися на ухвалення нової Конституції України 1996 року, але
вони так і не справдились. Тінь сталінсько-брежнєвських конституцій не дала змоги
реалізувати в Конституції України новітньої доби незалежності здобутків не тільки
європейського досвіду конституційного будівництва, але й ідей, які були закладені в
Конституції УНР 1918 року.
Що робити??
Ситуація в системі місцевого самоврядування протягом останніх років характеризується як стабільна стагнація. Від часу ухвалення Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» в 1997 році реальне місцеве самоврядування фактично сформувалось лише на рівні міст обласного значення, де воно має не тільки визначені законом
повноваження, а й певні фінансові, організаційні та кадрові ресурси.
В решті адміністративно-територіальних одиниць, де діють органи місцевого самоврядування, їх реальні можливості продовжують залишатись досить обмеженими, виходячи із цілої низки об’єктивних та суб’єктивних причин: від недосконалості
конституційно-правового регулювання та неадекватності територіальної основи місцевого самоврядування – до психологічної та фахової неготовності значної кількості
посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад до діяльності в
органах місцевого самоврядування.
Посилення політичної складової у діяльності органів місцевого самоврядування, перманентні конфлікти між місцевими радами та головами місцевих державних
адміністрацій, у які втягуються місцеві еліти, також не сприяє розвиткові місцевого
самоврядування.
Ця ситуація, яка є традиційною для України, ще більш загострилась від початку
світової фінансової кризи, яка призвела до суттєвого скорочення фінансових ресурсів як держави, так і органів місцевого самоврядування.
*

Закон «Про Представника Президента України» від 5 березня 1992 року № 2167-XI.
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Проте, на відміну від реформування органів виконавчої влади, реформування
системи місцевого самоврядування є більш складним завданням, оскільки провести
перерозподіл повноважень, відповідальності та фінансових ресурсів між органами
місцевого самоврядування різних рівнів адміністративно-територіального устрою,
без розуміння їх спроможності виконувати ці повноваження, – не можливо.
В свою чергу, диспропорції між адміністративно-територіальними одиницями, а
відтак і спроможностями органів місцевого самоврядування за різними параметрами, є надто великими і не можуть бути подоланими без визначення адекватної територіальної основи для створення спроможних органів місцевого самоврядування.
Як приклад, просте нарощування чисельності посадових осіб місцевого самоврядування, яке відбувалось у минулі роки і дало за період 2000–2008 зростання
кількість посадових осіб місцевого самоврядування на 31 480 осіб, або на
47 %, при зростанні кількості сільрад лише на 26 одиниць не вирішило жодної
проблеми місцевого самоврядування.
Так само не дасть ефекту і механічне скорочення кількості працівників у
органах місцевого самоврядування.
Адже сьогодні функціонування місцевого самоврядування не спрямовано на
реалізацію його головного призначення – створення та підтримку сприятливого життєвого середовища, необхідного для всебічного розвитку людини, її самореалізації,
захисту її прав, надання мешканцям територіальних громад якісних та доступних
публічних послуг на основі сталого розвитку дієздатної громади.
Перед органами місцевого самоврядування постали виклики, які не враховувати
не можна, а для ефективного та швидкого реагування на них більшість органів місцевого самоврядування просто не готова.
Переважна кількість територіальних громад, органів місцевого самоврядування
економічно неспроможна здійснювати власні і делеговані повноваження.
У бюджетах розвитку територіальних громад недостатньо ресурсів для інвестицій в інфраструктуру, що призводить до кризи комунальної інфраструктури, загрозливої зношеності теплових, водно-каналізаційних, водопостачальних мереж та
житлового фонду.
В той же час абсолютна більшість органів місцевого самоврядування сільських
громад не в змозі забезпечити своїх мешканців елементарними комунальними пос
лугами, такими як водопостачання та водовідведення, вивезення сміття, освітлення
вулиць, не кажучи вже про культурні, освітні чи медичні послуги.
Продовжує наростати відчуженість органів місцевого самоврядування від населення та їх корпоратизація, закритість і непрозорість діяльності, неефективне використання комунальної власності, земельних ресурсів, корупція, патерналізм у відносинах із населенням.
У наявності є провал кадрової політики, відсутність ефективної системи підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації посадових осіб, службовців органів
місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад.
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Ця ситуація поглиблюється через складну демографічну ситуацію у більшості територіальних громад і погіршення кількісних та якісних параметрів людських ресурсів, нерозвиненість незалежного суспільного сектору соціальних ініціатив і соціаль
ної економіки з виробництва соціальних, культурних, побутових, інформаційних та
інших послуг для населення. невикористання ресурсного потенціалу цього сектору у
місцевому розвиткові.
Все це посилюється проблемами правового та інституційного характеру, які так і
не були вирішені у попередні роки:
– конституційно-правовою невизначеністю територіальної основи місцевого самоврядування, диспропорціями системи адміністративно-територіального устрою;
– надмірною централізацією повноважень, фінансово-матеріальних та інших ресурсів;
– неефективною державною регіональною політикою, яка не стимулює громади
до саморозвитку та прояву місцевої ініціативи;
– дублюванням повноважень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
– недосконалою системою контролю з боку держави за законністю діяльності органів місцевого самоврядування;
– політизацією діяльності органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій.
Отже сьогодні, як ніколи раніше, гостро стоїть питання про проведення широкої,
системної реформи місцевого самоврядування, яка фактично має стати заключним
акордом адміністративної реформи і дасть змогу створити в Україні ефективну, європейську модель місцевого самоврядування у відповідності до ратифікованої Україною Європейської хартії місцевого самоврядування.
Для проведення такої реформи в Україні сьогодні є всі можливості: політична
воля, інтегрована влада, хороші теоретичні напрацювання та проекти, підготовлені
кращими українськими та іноземними експертами.
Ми також можемо використати досвід наших сусідів, які уже всі провели в себе
такі системні реформи місцевого самоврядування та адміністративно-територіаль
ного устрою.
Вимушений період централізації влади, який ми мали пройти задля наведення
порядку у державному управління, має завершитись і дати старт реформам, які дадуть змогу побудувати децентралізоване, але ефективне управління в регіонах та
громадах, з одночасним забезпеченням єдності держави.
Рівень децентралізації влади при проведенні реформи має відповідати розумному
співвідношенню двох показників – свободи органів місцевого самоврядування в прийнятті рішень та адекватності їх відповідальності за прийняті рішення.
Відтак на всіх рівнях адміністративно-територіального устрою мають діяти органи місцевого самоврядування – відповідні ради та їх виконавчі органи.
367

V. О Ч И М А УЧ АСН И КІВ

Місцеві бюджети мають бути достатніми для виконання власних повноважень. У
випадку передачі від держави повноважень органам місцевого самоврядування мають передаватись і необхідні фінансові ресурси для їх здійснення.
Місцеві податки і збори, а також закріплені джерела доходів місцевих бюджетів, як частка від загальнодержавних податків, мають бути логічними і такими, що
просто обліковуються, контролюються та на збирання яких можуть впливати органи
місцевого самоврядування.
У територіальних громадах, які складаються із декількох поселень, має бути
впроваджено механізм представництва виконавчого органу ради такої громади у поселенні через інститут старост, має бути передбачено існування у таких поселеннях
органів самоорганізації населення. У великих територіальних громадах люди, що
проживають у маленьких селах, не повинні відчувати себе покинутими і такими, що
не ніяк не впливають на управління у громаді та від яких нічого не залежить.
Місцеві державні адміністрації діятимуть на районному та обласному рівнях,
проте їхні повноваження мають бути суттєво іншими, ніж це є сьогодні.
Вони наділятимуться повноваженнями контролю за законністю актів органів місцевого самоврядування на відповідній території, здійснюватимуть виконавчу владу
на відповідній території та координуватимуть діяльність територіальних органів виконавчої влади, які не увійдуть у структуру місцевих державних адміністрацій.
Голови місцевих державних адміністрацій мають де-юре і де-факто стати
кар’єрними державними службовцями, що призначаються та звільняються за спеціальними процедурами на конкурсних засадах.
Чи можна сьогодні здійснити такі комплексні реформи з децентралізації влади та посилення спроможності органів місцевого самоврядування без реформи адміністративно-територіального устрою? Навряд чи. Адже нинішня система
адміністративно-територіального устрою є настільки архаїчною і суперечливою, що
забезпечити спроможність більшості громад виконувати надані законом повноваження просто не можливо.
Шкода, що сьогодні ми пожинаємо плоди неготовності керівництва України до
проведення реформ у першу половину 90-тих років, коли суспільна свідомість була
на підйомі і люди могли б підтримати реформи у будь-якій сфері.
Ми також пропустили період можливих реформ у 2005–2006 роках: знову до цього не були готові українські керівники, оскільки, перебуваючи в опозиції, ніхто не
готував реформи.
2010 рік міг би стати роком реальних реформ, якби правляча нині Партія Регіонів,
перебуваючи в опозиції, готувала реформи, а не займалась піаром щодо свого професіоналізму. Перебування уже понад рік у владі підтвердило українські реалії: всі
борються за владу, але не готуються до розпорядження нею.
Таке складається враження, що і ця влада не проведе таких важливих реформ, що не
були завершені протягом 1990–1994 років. Тоді це мало хоча б якесь виправдання, адже
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відбувався перехід від колоніального до незалежного статусу держави. Що, крім елементарного ледарювання та невміння працювати на перспективу, заважає сьогодні?
Здається, що і нинішня опозиція не винесла уроків з нашої новітньої історії. Знову ж ніхто не готує реформ, без яких Україна остаточно буде витіснена на маргінес
світового розвитку.

12 червня 2011 року.
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Дмитро СТЕПАНЮК,

народний депутат України ІІ скликання ВР*

Нас підвела партійна верхівка…
Моє сумління чисте!
«Військо» у нас було…
Мої спогади і думки про нашу Незалежність можуть видатися комусь полемічними, а дехто їх навіть у багнети зустріне. Але я маю на них цілковите право. Бо коли
в Україні на початку 90-х відбувалася безкровна революція (у Росії вона виявилася
кривавою), я був її безпосереднім учасником. І, що важливо, впливав на її, на перший
погляд, загалом спокійний плин, тим часом як на глибині тодішнього потоку української історії нуртували неабиякі вири.
Попервах – кілька історичних екскурсів.
Кілька разів у нашій тисячолітній історії (а ведемо ж родовід від Київської Русі) ми
вже були незалежними. Нагадаю, Гетьманщина, яка утворилася після Національновизвольної боротьби українського народу під проводом Богдана Хмельницького,
мала не тільки своє козацьке військо, а й свою податкову, судову й фінансову систему
й провадила свої дипломатичні зносини з іноземними державами. Українські міста,
на відміну від російських, користувалися правами самоврядування. Свого розквіту
вона дістала при гетьманові Іванові Мазепі, тоді ж почався і її занепад. І причиною
того стала не лише російська імперська політика.
Мали ми незалежність і навіть у більш класичному вигляді вже у 20-му сторіччі, коли було проголошено Українську Народну республіку (УНР). Проіснувала вона
кілька років, хоча під орудою її верховного органу Директорії було майже стотисячне
військо.
Її попередниця – Центральна Рада не тільки проголосила Незалежність України.
Директорія ухвалила досить серйозні законодавчі акти, зокрема, закони про передачу поміщицької землі селянам без викупу та про скликання Трудового конгресу
України. А більшовицький (царський) полковник Муравйов захопив Київ усього з
5-тисячним загоном червоноармійців.
Ми ж перемогли на початку 90-х без жодного пострілу, бо ж навіть війська свого
не мали…
*
У 1991 р. Д. М. Степанюк – голова Дзержинської районної ради у м. Кривому Розі (1990–1998 рр.),
заступник голови Дніпропетровської обласної ради (1990–1994 рр.).
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Втім, своєрідне військо таки було. Але перш ніж розвинути цю парадоксальну
тезу, наведу один вельми прикметний момент зі своєї біографії…
19 серпня 1991-го року, коли у Москві ще тільки розпочинався «ГКЧП», після
обіду на засіданні бюро Дзержинського райкому КПРС Кривого Рогу розглядалося
питання Про притягнення до партійної відповідальності комуніста, члена райкому
та міськкому партії, депутата районної та обласної Рад, голови райвиконкому Степанюка Д. П.
Провина моя, як на гадку організаторів бюро, була вельми серйозною: пропаганда без дозволу «згори» департизації радянських і правоохоронних органів та судової
системи, неприпустиме вільнодумство щодо реформування компартії. Чекати б мені
суворої догани, а у разі успіху перевороту у «білокамінній» – політичної смерті, але
небеса вирішили інакше. На засіданні після мого виступу розгорнулася дискусія, а
затим усіх його учасників терміново викликали на розширену нараду у міськкомі
партії, де мені знову недвозначно нагадали: у районі забагато демократії. Рішень
ніяких не приймалось, але атмосфера керівниками міському та райкому партії створювалась на підтримку «ГКЧП», що яскраво демонструвало догматизм і відсутність
у них відчуття неминучих змін у політичному житті України.
Наступного дня я зібрав депутатів райради, відповідальних працівників райвиконкому й керівників адмінорганів на нараду.
– Як будемо діяти? Маємо визначитися: ми за «ГКЧП» чи ні?
– А яка Ваша позиція, Дмитре Петровичу?
– Я особисто не підтримую «ГКЧП». І вас закликаю діяти на підтримку рішення
Верховної Ради України та українського уряду. Які прийме рішення центр, так і будемо діяти.
Так і постановили: орієнтуватися на українські закони, а не на команди з Москви.
Ми, звісно, значною мірою ризикували. Тим паче, що, як виявилося перегодом, вищому партійному керівництву України забракло натоді мужності й мудрості вчинити
подібним чином. Але про це трішки пізніше.
Зазначу головне. Так, як я, повелися тоді тисячі моїх однодумців з радянського,
партійно-господарського активу України. Я не стверджую, що вони були одностайними стосовно майбутнього устрою. Але гостре невдоволення політикою Кремля щодо
України з’явилося у нас не під час путчу, а багато раніше й визрівало воно навіть
не роками – десятиріччями. Наприклад на початок 90-х років у районі закріпилась
суспільна думка, що наші відносини з Москвою – політичні й економічні – потрібно
корінним чином змінити.
І, виходячи з реалій – передусім економічних, бачили єдиний для того шлях –
демократичний, еволюційний. Адже Україна існувала, як складова єдиного політичного й економічного організму, який зв’язував її не лише з Росією. І розрив міріадів
зв’язків, передусім економічних, міг обернутися вкрай болючими травмами для нашої незалежної держави. Тож ідея конфедеративних відносин, як на партійному, так і
на державному рівні, ще задовго до 1991-го зависла, так би мовити, у повітрі.
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Кремль відбирав в України 40 відсотків її валового прибутку. Нам пояснювали:
за мир, у якому живе Союз, треба платити… А я порівнював цей аргумент з тим, що
діялося у моєму рідному Дзержинському районі. Лише одна «Криворіжсталь» давала
щорічно близько 2 мільярдів карбованців реалізації продукції, не рахуючи інших підприємств. А бюджет району становив усього 16 млрд. карбованців.
От і доводилося включати у дію встановлені райкомом партії так звані шефські
зв’язки. На наше прохання начальник доменного чи іншого цеху ремонтував нам дитсадок чи замінював у ньому труби, а витрати списував на своє виробництво. При
цьому, на відміну від відповідальних працівників райкому, ризикував, бо у разі виявлення у майбутньому непокори останні могли і народний контроль наслати, і з партії
витурити, і навіть під суд віддати.
Усім нам обрид і дуалізм у керівництві, коли, скажімо, райвиконком без рішення
райкому партії не міг навіть лавочки у парку встановити. Ми розуміли: КПРС потребує реформування як на ідеологічному, так і на організаційному рівнях. Передусім,
слід було у партійній програмі та у союзній Конституції визнати право приватної
власності при провадженні господарської діяльності.
Передусім це стосувалося сфери обслуговування. Навіщо, скажімо, шевцю чи перукарю бути конче державним? Але крупну індустрію, енергетику тощо ми бачили
лише у державній власності. І ми не лише говорили, але й діяли. Але нас не почули.
Коли на з’їздах КПРС українські комуністи виступали з подібними пропозиціями, їх
засміювали і звинувачували в націоналізмі. А Горбачов замість реформування партії,
котра привела його до влади, почав усувати її з політичної сцени.
Тоді ми почали діяти самостійно. Вже 22.07.1991 року Компартію України було
зареєстровано у Мінюсті як самостійну юридичну особу, як об’єднання громадян. Це
давало можливість будувати відносини з верхівкою СРСР, у тому числі і з політичною, на зовсім інших засадах.
Тоді ж заклали серйозний фундамент і для побудови української державності. Чомусь нині у багатьох на вустах лише «Акт проголошення незалежності України», який,
до речі, розпочинається так: «Виходячи із смертельної небезпеки, яка повисла над Україною у зв’язку з державним переворотом у СРСР…». Але ще і 16 липня 1990 року нам
ніхто відверто не загрожував. Саме тоді Верховна Рада Української ССР прийняла відомий, історичної ваги документ – «Декларацію про державний суверенітет України». І
без голосів найбільш численної на той час фракції українських комуністів це зробити
було б неможливо. Зрозуміло, що і 24 серпня наступного року вони теж голосували не
зі страху. Повторюся, це рішення визріло у моїх товаришів багато раніше. Тож ні Руху,
ні комусь іншому не варто записуватися у одноосібні батьки Незалежності.
Я ж на сесії Дзержинської районної ради, котра відбулася 26 серпня, заявив, що
виходжу з КПРС, але залишаюся у Компартії Незалежної України.
Переконаний, якби верхівка українського ЦК партії з початком путчу зібрала
Центральний комітет (100 осіб), засудила б «ГКЧП» і підтримала Верховну Раду та її
Голову Леоніда Кравчука (теж колишнього секретаря ЦК), новітня українська історія
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розвивалася б інакше. Наш двадцятирічний шлях не виявився б таким тернистим, і
ми мали б регульовану ринкову економіку ринковими механізмами на взірець китайської під керівництвом потужної політичної сили при наявності опозиції. Але цього
не відбулось. Натомість маємо те, що маємо, цебто спотворений капіталізм з усіма
його страшними соціальними недугами.
Але ж знаменитий «Капітал» геть не застарів, бо є науковою, а не утопічною теорією.
Це стверджую вже не тільки як політик, а як людина, котра добре обізнана з громадським
та господарським життям, і, крім того, є доктором філософії в галузі права. Втім, мої надії на те, що Компартія України в умовах багатопартійності стане впливовою політичною
силою й зможе сприяти побудові цивілізованого ринкового суспільства в Україні, згасли
аж у 2001-му, коли Конституційний Суд виніс рішення про неконституційність її похапливої тимчасової заборони 26.08.1991 року й повної заборони 30.08.1991 року. Об’єднання
«старого» й симоненківського ЦК не сталося, й українські комуністи опинилися на
задньому плані української історії. Причина проста: «булава» лише одна… У Кривому
Розі, робітничому регіоні, до заборони нараховувалось понад 50 тисяч членів партії (1 до
10 працюючих), яка проголошувала себе партією робітничого класу. Тоді чому вступили
до партії П. Симоненка тільки декілька тисяч? Чому інші з отриманими партквитками
залишились поза її межами і розбрелись по других партійних квартирах?..
Утім, та ж сама «булава» згубила і Рух.
Щоправда, є в українському партійному будівництві за двадцять років і приємні винятки. Нагадаю, свого часу Партія Регіонів утворилася після злиття п’яти (!)
партій. У цю партію прийшло багато колишніх комуністів, державних службовців з
державними переконаннями. І результат – навіч.
Той же Володимир Винниченко, яскрава особистість і один з керівників Директорії, твердив: «Всяка державна будова тільки тоді може бути непохитною, коли в її
основу покладено не примус, а добру волю усіх її складових частин!». Однодумці
видатного соціал-демократа не послухали, а політичні нащадки – тим паче…
Та повернемося у 1991-й. У тому ж вікопомному серпні сесія обласної ради доручила мені, як депутату від Кривого Рогу, очолити комісію з вивчення впливу «ГКЧП»
на території Дніпропетровської області. Відповідною постановою Верховної Ради
подібні комісії було наділено значними повноваженнями. Тож учорашні партійні працівники побоювалися помсти з боку бунтівного голови райвиконкому. Тоді я в ЗМІ
вголос твердо заявив: «37-го року не буде!». І полюванням на відьом, хоча більшість
членів комісії штовхали мене саме до цього, не заплямував себе. Сесія обласної ради
підтримала мою позицію, що в період дії «ГКЧП» усі військові формування на території області перебували в містах своєї постійної дислокації, права людини суцільно
не порушалися і ніхто нікому не забороняв виступати в ЗМІ.
Тим часом, проголошена Незалежною Україна готувалася закріпити її досягнення:
підтвердити Акт незалежності всенародним референдумом й обрати свого Президента.
І знову мені довелося втрутитися у хід подій на Криворіжжі. Тодішній голова міськ
виконкому, патріотично налаштований державець і блискучий господарник Григорій
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Гутовський, важко хворів, а його найближче оточення запало не в роботу, а в політичні
інтриги, в тому числі і навколо проблем референдуму і виборів Президента.
Різноманітні аварії в індустріальному мегаполісі не забарилися, проте високі чиновники переймалися азартними кадровими іграми. Все це вело до дезорганізації
життя, що було незвичним для робітничого Кривбасу.
Я зустрівся з колегами з усіх районів міста і сказав: давайте радитися, як нам діяти.
Відтак була оприлюднена спільна заява голів районних рад та райвиконкомів: Дзержинського – Дмитра Степанюка, Довгинцевського – Юрія Любоненка, Жовтневого –
Василя Нікульнікова, Інгулецького – Станіслава Кіковки, Саксаганського – Георгія
Гончарука, Тернівського – Станіслава Стрижена, Центрально-Міського – Юрія Черняєва – про підтримку Акта незалежності і референдуму і зроблений відповідний
заклик до виборців міста в засобах масової інформації. Наступним кроком могло стати створення координаційної ради голів рад та райвиконкомів, котра проголосила б
свою відповідальність за стан справ у місті через затвердження її рішень районними
радами. Тоді і міськвиконком опам’ятався і взявся за роботу.
Ми були переконані, що в умовах Незалежності Україна буде в конфедеративному Союзі, наївно думали, що місцеве самоврядування отримає належне фінансове забезпечення і відмовиться від шефської та спонсорської допомоги. Але цього за роки
Незалежності не відбулося.
А тоді Референдум 1 грудня перевершив усі найоптимістичніші сподівання в
Україні. 90 відсотків його учасників сказали «Так» Незалежності. Не меншою ця
цифра виявилася і у Кривому Розі, де русифікація на той час була значною й мешкало
чимало представників національних меншин.
60 відсотків українських виборців проголосували 1 грудня за Леоніда Кравчука.
Це людина не тільки значної політичної мудрості, якої не було у його колишніх на
той час партійних колег, а й великої особистої мужності. Він дуже ризикував і коли
давав гідну відповідь грізному посланцю «ГКЧП», генералу Варенникову, і коли сідав у літак перед зустріччю у Біловезькій Пущі. Бо ще діяв на тоді КДБ СРСР, а з усіх
військових формувань у розпорядженні Президента України був лише невеликий
військовий підрозділ. Але Кравчук полетів, хоча, як Назарбаєв, міг би й вичекати.
Та й після утворення СНД йому довелося виявити чимало твердості й розважливості. Адже Росія робила усе можливе, аби ця спільнота перетворилася у потужне
бюрократичне наддержавне утворення. І протидіяти цьому Леонід Кравчук зумів.
І політично розлучитися з Росією вдалося загалом безболісно й без втрат. Цього не
скажеш про економічну сферу. Тут розлучення (активи Ощадбанку СРСР, золотовалютні запаси, гіперінфляція) виявилося не на користь України. Не один Кравчук тому
винуватець. І все ж…
Тож не дивно, що, віддаючи данину Леоніду Кравчуку як батькові Незалежності,
в той же час симпатії мої й однодумців у Кривбасі опинилися перед достроковими
президентськими виборами на боці промисловця Леоніда Кучми. Ми створили йому
сприятливі умови, в тому числі і у другому турі виборів: відкрили радіо-, телеефір,
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дали можливість зустрітись з виборцями промислового регіону, агітували за нього.
Позиція державної влади в області була іншою. Були серйозні ризики.
Кучма загалом виправдав наші сподівання: стабілізував економіку, істотно збільшив обсяги ВВП, запровадив українські гроші, посилив державність. Його боялась
«челядь». Але в його час почалось зневажливе ставлення до законів, до судових рішень у господарській сфері. Виконання судових рішень увійшло у ручний режим.
Стали затребуваними організовані злочинні угрупування. Джин був випущений.
При третьому Президентові взагалі будь-яка керованість країною була втрачена,
причому це наклалося на так званий «кумізм», коли усі владні посади посідали випадкові і не завжди віддані навіть пану Ющенку особи. Понад 20 тисяч професійних
держслужбовців було звільнено як представників «ворожого режиму» тільки за те, що
вони працювали на принципах державності. «Челядь» перестала слухати свого короля.
Зросла кількість мільярдерів і посилилось розшарування суспільства на бідних і багатих. Було розграблене навіть і те, що було збережено Леонідом Кравчуком і Леонідом
Кучмою. Результати не забарились – нищівна поразка на виборах 2010 року.
До речі, за правління мудрого Л. М. Кравчука та твердого Л. Д. Кучми вкрай загострилася кримська проблема. Ще одразу після грудневого референдуму російські
парламентарії поставили під сумнів акт 1954 року про передачу півострова зі складу
Росії до України. Та влітку 1992-го Л. М. Кравчук та Б. М. Єльцин ухвалили кілька
прогресивних рішень з цього приводу. Проте Леонід Макарович зі звичною для нього
обачливістю не надав належної уваги кримському питанню, в результаті чого Крим
отримав ворожих до України Президента Мєшкова, Прем’єр-міністра Сабурова, міністра внутрішніх справ армійського генерала Кузнєцова, високу криміналізацію
півострова і свою власну сепаратну Конституцію, де в першій статті передбачались
суверенітет та відносини з Києвом на договірній основі.
Відтак, уже у 1994-му на півострові склалася ситуація, яка загрожувала стабільності України. І мені, на тоді народному депутату України, в складі тимчасової комісії з питань політико-правової ситуації, а потім і Постійному представникові Президента України в АР Крим, довелося брати участь у її «розрулюванні». Не вдаючись
у деталі, відзначу: кримських парламентаріїв вдалося переконати самостійно внести
поправки у свою Конституцію і у статтю першу відповідно до Постанови Верховної
Ради України, ввести її в конституційне поле України. Це виявилося для мене дуже
важкою і навіть небезпечною роботою. Але Крим ми відстояли, в той час як Кремль
бомбардував власне місто Грозний!.. Були побудовані конструктивні стосунки з засобами масової інформації та політичними партіями півострова без репресивних дії,
зміцнений авторитет української держави як у Криму, так і на міжнародному рівні.
Але прикро, що українська влада за двадцять років не спромоглася розробити і запропонувати власному народу національну ідею, яка б об’єднувала усі регіони України.
В той же час за два десятиріччя наша Незалежність набула плоті і крові, вона живе
й розвивається й разом з нею український народ. Не все із задуманого мною й однодумцями здійснилося. Але історії й Господу видніше. І перед ними наше сумління чисте!

9 червня 2011 року.
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Петро ОСАДЧУК,

народний депутат України І скликання ВР

ДЕНЬ, ЩО УВІБРАВ РОКИ І СТОЛІТТЯ
Весь попередній хід української історії з її злетами й падіннями, сторінками героїчними й трагічними рано чи пізно мусів призвести до того, що сталося 24 серпня
1991 року, – Україна здобула державну незалежність. Те, що восторжествувало вікопомного серпня, визрівало століттями й було підготовлене багатьма поколіннями
наших попередників.
І все-таки в кінці двадцятого століття виникли передумови, які пришвидшили
пригальмований історичнй процес. У середині вісімдесятих років, на гребені горбачовської перебудови й гласності, відбувся злам у свідомості й суспільній поведінці
багатьох людей, насамперед мислячої інтелігенції. У народу пробудилася гідність,
заговорила громадянська совість. До цього призвели оприлюднені численні, раніше
засекречені, недоступні для преси, радіо й телебачення, криваві злочини компартійної
системи проти сотень тисяч і мільйонів безневинних людей. Це особливо спрацювало на тлі Чорнобильської катастрофи і повного економічного краху моделі соціалістичного господарювання, що вилилось у тотальний дефіцит елементарних продуктів
і товарів народного споживання. Про все це відкрито заговорили. А раніше ми жили в
світі ілюзій і самообманів, жили, як у летаргічному сні. Раптом свіжим вітром повіяло.
Ще зберігалося унормоване писаними й неписаними заборонами, наскрізь пронизане
ідеологічним контролем життя, а люди перестали боятися номенклатурних наглядачів і
кадебівських нишпорок, заговорили відкрито про наболіле, вийшли гуртом на вулиці.
Переді мною щоденникові записи того часу, як людські документи на крутому історичному повороті. «Все було заховане глибоко на дні в абсурдному водоймищі за
сімома шлюзами, – читаю записане в зошиті, що стосується 1988 року. – Шлюзи відкрилися – хлинула вода, вивергаючи, котячи з собою страшну правду, перемішану з
кістяками безневинно убієнних і зацькованих. Ми здогадувались, що правда захована
від нас глибоко на дні, але вжахнулися, як її побачили, і вочевидь переконалися, що то
правда страшна. Після цього ми вже не могли стояти на березі й спостерігати за вируючими потоками смертельної каламуті... Так починалося, принаймні для таких, яким
був тоді я, переосмислення себе самого, себе в історії та історії в собі». На той час зас
тупник секретаря парткому в Київській письменницькій організації, я записую в свій
зошит сокровенні слова, ще за три роки до проголошення Незалежоості: «Хто сказав,
що немає вільної України? Відколи я захотів її бачити такою, відколи я уявив її такою,
вільна Україна існує не тільки в минулому, вільна Україна кличе з майбутнього».
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Відомо, що вже на третій місяць роботи Верховної Ради УРСР, уперше обраної
на демократичних засадах, 16 липня 1990 року була прийнята Декларація про державний суверенітет України (саме України, а не УРСР). У прикінцевих рядках цього
документа записано, що майбутній Союзний договір укладатиметься з урахуванням
даної Декларації. Це була вимушена уступка національно-патріотичних сил натиску
депутатів-комуністів, зорієнтованих на Москву. Варто простежити, як збагачувалось
у депутатів, у тому числі багатьох компартійців, державницьке мислення, і вони, міняючи тактику і стратегію політичної боротьби, цілеспрямовано йшли від суверенітету продекларованого до істинної державної незалежності України. Мова передовсім про тих депутатів, що об’єдналися в Народну Раду – відкриту опозицію тоді
існуючій Системі. Опозиція з самого початку добре знала, чого вона хоче. Це були
депутати переважно від Народного Руху України, «перші хоробрі» у відстоюванні
національної ідеї. Серед них випало бути і мені.
Повернемося до щоденникових записів того часу, аби конкретизувати розвиток політичного дійства, що вже належить історії. Запис 11 травня 1991 р. Диспут: «Україна.
Шлях до державності». Відразу авторський коментар: «Спроба чергової групи камікадзе
створити Українську державу. Після викладу основної економічної, суспільно-політичної
проблематики з доповіді академіка Ігоря Юхновського, керівника Народної Ради, зафіксовано такий концептуальний момент диспуту: “Політична програма. Союзний договір
можливий. Треба рахуватися з тим, що є Союзний Уряд. Але єдиний вихід для Союзу –
створення незалежних держав. Договір 15 республік, „послаблений”, такий, що не передбачає Союзу, а Співдружність держав. Але не Союз трьох слов’янських республік, у
якому Росія поглине Україну й Білорусь”». Написано, як сьогодні.
З виступу депутата Івана Макара в тій далекій дискусії, ще до проголошення Незалежності: «Не треба боротьбу з комунізмом переносити на боротьбу з комуністами... Не Союзний договір, а тимчасова угода. Коли перейдем до ринку, створимо
правову державу, тоді можемо творити Союз за моделлю Західної Європи».
Звертає на себе політична обачність і толерантність у виступі відомого правозахисника і в’язня сумління, депутата Богдана Гориня: «Є загрозливі тенденції серед
певних політичних сил, які звинувачують в усіх бідах російську імперію і російський
народ. Це – неправильно. Маємо унікальну структуру імперії, створеної на грунті денаціоналізованих пролетарським інтернаціоналізмом сил. Метрополія не РСФСР і не
російський народ, а Союзний Центр, всесоюзна державно-відомча структура. Буде
розпадатися не Росія як держава, а Центр. Росія як держава буде формуватися...
Союзний договір – це пастка. Не треба спішити з підписанням. Нехай підписують
ті, хто не може жити без Центру.
Варіант: хай підписують Союзний договір 5–6 республік, а згодом Україна підпише договір з тим Союзом як незалежна держава».
Гарячі дискусії у відомому залі під куполом то розгоралися, то пригасали з дня
у день. Були різні підходи, різні варіанти, але все рухалося в одному напрямку – до
вистражданої багатьма поколіннями волі України.
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18 червня 1991 р. на ім’я Голови Верховної Ради Леоніда Кравчука надходить записка: «Нам цікаво знати про Вашу подорож до Москви і відвідання роддому Союзного договору» (під «роддомом» малося на увазі місто Ново-Огарьово, де Михайло
Горбачов збирав керівників республік для обговорення проекту Союзного договору).
Поряд з обтічними відповідями Л. Кравчука в щоденнику занотовано ще одне питання: «Чи хочете бути “хрещеним батьком” тієї дитини, яка тільки народжується, а в
неї вже прорізаються сталінські вуса?» (Мова про нову Союзну державу з надмірною
концентрацією повноважень у Центрі, що виразно проглядало в черговому варіанті
проекту Союзного договору.)
19 червня 1991 р. на вечірньому засіданні парламенту, де обговорювалися проблеми села, записано мій експромт про те, що витало в атмосфері ледь не всіх засідань:
Немає надійніших уз,
Як наш непорушний Союз.
Ніде в цілім світі нема
Такого міцного ярма.

21 червня 1991 р., як свідчить запис у щоденнику, Верховна Рада розглядає питання про часткове припинення дії на території Української РСР статті 8 Закону СРСР
стосовно союзного бюджету на 1991 рік. За – 320 депутатів. Мотивація – верховенство законів України на своїй території. Ще Незалежність офіційно не проголошена,
а Союз тріщить по швах.
27 червня, на мою думку, поворотний день в українській історії. Під головуванням Л. Кравчука знову обговорюється проект Союзного договору. Головуючий веде
засідання, як державний хитрий лис, напряму не відкидає проекту Москви, а лише
постійно акцентує на тих засадах документа, які вигідні чи невигідні Україні, таким
же чином трактуються депутатські пропозиції і зауваження. І ось результат обговорення, взятий зі щоденника: «На вечірньому засіданні прийнято постанову (після цілоденної дискусії) про те, щоб проект ново-огарьовського договору передати на експертизу в Кабінет Міністрів – до 1 вересня. Потім до 15 вересня Комісії ВР внесуть
свої пропозиції, спираючись на висновки Уряду і вчених. Отже, підписання Союзного договору відсувається на осінь, а може, й на невизначений час. За це проголосувало понад 300 депутатів – конституційною більшістю провалено намір М. Горбачова
поїхати на засідання могутньої “сімки” з підписаним Союзним договором у кишені». Якби Верховна Рада України прийняла не це рішення, а те, на яке сподівалася
Москва, то був би в намічені строки підписаний договір у м. Ново-Огарьово, а значить – не відбувся би серпневий путч, який гусеницями танків розтоптав останні
ілюзії і сподівання на реформування тоталітарної системи і можливість будівництва
соціалізму з людським обличчям.
І таки настав день і час «ікс». Гекачепісти, не відаючи, що творять, не врятували,
а зруйнували розхитану радянську імперію, і на її руїнах постала незалежна держава
Україна, нині давно визнана в усьому світі.
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Позачергова сесія парламенту, скликана за наполяганням Народної Ради, 24 серпня 1991 року прийняла Акт проголошення незалежності України. «За» – проголосувало 346 народних депутатів, в одному історичному дні ніби сконцентрувалися всі
попередні дні й місяці, роки й віки боротьби українського народу за право бути народом і мати свою державу, що покликана стати гарантом самобутнього й самодостатнього життя народу. Все останнє – труднощі перехідного періоду, агонія недієздатної
пострадянської економіки, «тіньові» маневри корупціонерів і мафіозі. Не в меншій
мірі наша теперішня біда – в амбіціях новоявлених вождів і вождиків, отаманів і
отаманчиків, що ніяк між собою не годні домовитись. А як таки не домовляться, то
будуть зметені зі сцени політичного лицедійства новою хвилею української мирної
революції.
Поки що наші успіхи й невдачі, надії і прикрощі можна пояснити такою умовною формулою: рік за роком ми піднімаємося вгору зачарованим ескалатором, що
рухається вниз. Це ненормально, товариші «ліві»! Це згубно, панове «праві»! Але
є підстави сподіватися, що до своєї великої Історичної Мети ми таки прийдемо не з
повернутими назад головами, а будемо дивитися вперед, горді за свою Україну, певні
свого майбутнього.
***
День державної незалежності України для мене є святом моєї душі і великим
національним святом, яке вистраждав український народ і дорого заплатив за нього
на тернистій дорозі до жаданої національної свободи. Інша справа, що проголошена
незалежність і реалізована незалежність народу з усіма соціально-економічними і
культурно-духовними наслідками – далеко не одне й те саме.
Якщо ми запізнились на понад триста років,
то як за мить історії прогаяне здобуть, –
мусимо про це пам’ятати і працювать, працювать, працювати...
За 20 років Незалежності ми багато здобули і не менше втратили. Наші втрати
можуть примножуватись і надалі, якщо будівництво держави буде продовжуватися
через тотальне роздержавлення, особливо в стратегічно важливих галузях, у сфері
культури, освіти і книговидання. Непродумана політика під кучмівським знаком біди
«Національна ідея не спрацювала» досі кардинально не переглянута, тому при новій
владі мало що змінилося в духовному житті, в розвитку, функціонуванні й захисті
української мови – єдиної нам Богом даної сили, що здатна зберегти націю і, отже,
справді незалежну, вільну Україну. Звідси – мій вірш.
МОЛИТВА

Отче великий, безсмертний,
Що над нами справіку єси,
Не дай Україні померти,
Врятуй світ добра і краси.
Хай щезнуть за обрієм хмари,
Що збурюють розбрат і чвари.
379

V. О Ч И М А УЧ АСН И КІВ

Хай поряд не кубляться гади
Із бандо-імпер-бригади!
Хай згинуть у чорній землі
Істоти зажерливі й злі,
Які розпинають наш край,
Щоб тут сотворить собі рай!
Боже великий, безсмертний,
Укріплюй святі заповіти, –
Як даси Україні померти,
То зникне Земля з орбіти.
Молюся твоїм небесам,
Пропоную, мій Отче, заміну, –
Якщо треба, помру я сам,
Аби врятувать Україну.

Квітень 2011 року.
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Павло КИСЛИЙ,

народний депутат України І скликання ВР,
Член Президії Верховної Ради України

ЕПОХА НЕЗАЛЕЖНОСТІ
У результаті глобальних катастроф, як Чорнобиль, стрімкого падіння економіки
через несприйняття нових розробок, гласності, яка показала всі негаразди радянської
дійсності, Радянський Союз просто розвалився, оскільки правляча комуністична
верства в нових умовах уже не змогла правити репресивними методами. Цьому сприяли «Фронти» і «Рухи», що повстали у Республіках. Всі вони розпалися після отримання незалежності.
В Україні Народний рух на чолі з Іваном Драчем об’єднав прогресивну інтелігенцію, широкі народні маси, фактично заставив керівну верству – комуністів проголосувати на Верховній Раді 1-го скликання за Декларацію про державний суверенітет
України 16 липня 1990 року. Після прийняття Декларації про державний суверенітет
України Верховна почала вносити необхідні зміни до діючої Конституції Української РСР, у Статті 71 уже зазначалося: «На території Української РСР забезпечується верховенство законів республіки».
24 серпня 1991 року Верховна Рада прийняла «Акт проголошення незалежності
України», у якому проголосила «...незалежність України та створення самостійної української держави – УКРАЇНИ». Акт було затверджено народом на Всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 року.
Після заборони Комуністичної партії Президент Леонід Кравчук зумів об’єднати
представників партійної і господарської номенклатури, які підтримували курс на побудову незалежної України. Він у січні 1992 року на сесії Верховної Ради з метою консолідації всіх політичних сил для розбудови незалежної України звернувся за допомогою до
Руху, який, на його думку, був здатний «очолити всі прогресивні сили і партії в ім’я
України». Проте РУХ Чорновола відмовився від співпраці з новою владою. Чорновіл
заявив на З’їзді, що Рух «іде у найконструктивнішу опозицію», як колись Петлюра
проти влади Гетьмана в ім’я власних амбіцій, а не в ім’я розбудови незалежної держави.
Комуністична верства перестала бути правлячою. Президент Леонід Кучма сформував правлячу верству на основі особистої відданості, яка дуже швидко стала олігархічною, отримавши свої статки шляхом пограбування народу і держави, нехтуючи
елементарними нормами моралі.
Влада олігархії у майбутньому може призвести до повної деградації нації – падіння науки, освіти, культури, медицини, оскільки на ці сфери розвитку інтелекту олі381

V. О Ч И М А УЧ АСН И КІВ

гархи ніколи не виділять необхідного фінансування, а значить, діяльність у цих сферах ніколи не стане престижною. І це можна вважати абсолютною істиною, оскільки
за останні 10 років ми чули багато пишномовних заяв керівних мужів про підтримку
науки, освіти, культури, медицини, але фінансування науки як зменшилося з 2,5 %
від ВВП до 0,47 %, а освіти з 10 % до 4 %, так і залишається. У всіх державах Європи
фінансування науки перебуває на рівні 2,5 % від ВВП – 1,5 % витрачають держави,
а решту – олігархи.
Верховна Рада 28 червня 1996 року прийняла Конституцію України і основні
символи держави – гімн, прапор, герб.
Гімном держави стала пісня Павла Чубинського на музику М. Вербицького «Ще
не вмерла Україна», за яку царат запроторив автора в Архангельську губернію,
оскільки пісня стверджувала, що, не зважаючи на царські репресії, Україна живе і
буде жити.
Комісія і президент Л. Д. Кучма рекомендували затвердити, як Гімн України, слова
пісні Павла Чубинського «Ще не вмерла Україна», замінивши у тексті «а» на «и»:
Ще не вмерла України ні слава, ні воля,
Ще нам, браття українці, усміхнеться доля.
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому;
Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,
Ше у нашій Україні доленька наспіє.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
А завзяття, праця щира свого ще докаже,
Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже,
За Карпати відіб’ється, згомонить степами,
України слава стане поміж ворогами.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
Текст пісні Павла Чубинського написано, як заклик до боротьби за Україну, яка
корчилася в лабетах царизму. Протягом років її текст зазнав змін. Тепер він значно
відрізняється від першого варіанту пісні, опублікованому у Львові у журналі «Мета»,
№ 4, 1863 рік.
Можна так оспівати символи нашої незалежної України:
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ПРАПОР
Над сивим Дніпром пропливають віки.
Над сивим Дніпром кигичуть чайки.
Над сивим Дніпром розцвіта стольний град.
Над сивим Дніпром кожен градові рад.
В ньому пісня, надія народу живе,
Віра в майбутнє і щастя нове.
Виступає дружина із града в похід
На орду печенігів, полуденний схід.
Хоругви церковні тріпочуть над нею,
Голубі і жовті пливуть над землею.
Жовті, то символ – надія в бою,
Коли захищаємо землю свою.
Голубі – то вічність і слава народу,
Коли сурми сурмлять і звуть до походу.
І жовто-блакитна над князем гуде,
У степи Володимир дружину веде.
Над сивим Дніпром пропливають віки.
Над сивим Дніпром козаків байдаки.
На них малинові хоругви гудуть.
Козаки у похід на Порту ідуть.
І в Кошового на байдаку
Жовто-блакитна гуде на току.
Над сивим Дніпром пропливають віки.
Над сивим Дніпром по Жовтню полки.
Жовто-блакитні над них майорять,
У стольному граді людей веселять.
Над сивим Дніпром пропливають віки.
Над сивим Дніпром кигичуть чайки.
Над сивим Дніпром знов вита волі дух,
І жовто-блакитні народ кличуть в РУХ.

ГЕРБ
У світлій гридниці, де п’ють меди солодкі,
Зібрав нараду Володимир князь
І до мужів промову висловив коротку
Про суть держави, про її наказ:
– В буремні роки смут і бід народних
Державу нашу уладнав князь Кий.
І суть її від полювань голодних
Він вивів лише у стрілі меткій.
Та роки йшли, багатшала держава.
І батько Святослав вже на своїх плечах
Приніс народу взяте з бою право,
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Вказав державі новий грізний шлях.
І до стріли для полювань на звіра
Додав стрілу звитяжної війни.
До мирного життя була в нього зневіра,
І переможеним він не прощав вини.
Та нам не гоже, добрим християнам,
У помислах своїх плекать війну.
То ж нашої держави знак і символ
Повинен мати думку осяйну.
Держава наша у віки прийдешні
Нестиме віру, правду, волі дух.
То ж символом її хай буде сокіл у польоті,
Хоробрий і стрімкий, мов безкінечний рух.
– Хай буде так, – кричали у гридниці, –
В польоті сокіл – сила і краса!
У небі полихали блискавиці,
Тризуб благословляли небеса.

Липень 1989 року.
Проголошення незалежності Україною та іншими республіками Союзу викликало лють у росіян. Справа в тому, що за Союзу для росіян влада проповідувала
дрімучий шовінізм, а для всіх інших народів Союзу – інтернаціоналізм. Тому й не
дивно, що тепер росіянин не може ніяк второпати, чому це раптом усі народи Союзу
захотіли бути самостійними. Навіть лауреат Нобелівської премії Бродський, якого у
свій час видворили з Росії, у лютій ненависті накатав зміїного вірша проти України,
коли вона вийшла з Союзу.
Дорогой Карл ХІІ, сражение под Полтавой,
Слава Богу, проиграно. Как говорил картавый,
Время покажет «кузькину мать», руины,
Кость посмертной радости с привкусом Украины.
То не зеленок – виден, траченный изотопом,
Жовто-блакитный Ленин над Конотопом,
Скроенный из холста, знать, припасла Канада.
Даром что без креста, но хохлам не надо.
Горькой вошни карбованец, семечки в полной жмене.
Не нам, кацапам, их обвинять в измене.
Сами под образами семьдесят лет в Рязани
С сальными глазами жили, как каторжане.
Скажем им, звонкой матерью паузы метя строго:
Скатертью вам, хохлы, и рушником дорога.
Ступайте от нас в жупане, не говоря – в мундире,
По адресу на три буквы, на все четыре стороны.
Пусть теперь в мазанке хором гансы
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С ляхами ставят вас на четыре кости, поганцы.
Как в петлю лезть, так сообща, суп выбирая в чаще,
А курицу из борща грызть в одиночку слаще.
Прощавайте, хохлы, пожили вместе – хватит!
Плюнуть, что ли, в Днепр, может, он вспять покатит.
Брезгуя гордо нами, как оскомой. битком набиты,
Отторгнутыми углами и вековой обидой.
Не поминайте лихом, вашего хлеба, неба
Нам, подавись вы жмыхом, не подолгом не треба.
Нечего портить кровь, рвать на груди одежду,
Кончилась, знать, любовь, коль и была промежду.
Что ковыряться зря в рваных корнях покопом.
Вас родила земля, грунт, чернозем с подзомбом,
Полно качать права, шить нам одно, другое.
Эта земля не дает, вам, калунам, покоя.
Ой, ты левада, степь, краля, баштан, вареник.
Больше, поди, теряли – больше людей, чем денег.
Как-нибудь перебьемся. А что до слезы из глаза –
Нет на нее указа, ждать до другого раза.
С Богом, орлы и казаки, гетьманы, вертухаи.
Только, когда придет и вам помирать, бугаи,
Будете вы храпеть, царапая край матраса,
Строчки из Александра, а не брехню Тараса.
НА НЕЗАВИСИМОСТЬ УКРАИНЫ (Иосиф Бродский)

Оце і є справжнє імперське виховання! Тільки за те, що народ України, керуючись
своїм природним правом, захотів жити окремо, вирішувати свої справи самостійно,
навіть, не громадянин Росії, а вигнаний з неї, але вихований на її ідеології, обзиває
народ бугаями та іншими непристойними епітетами. І то, якби простому українцеві
не було як відповісти на непристойні звинувачення.
Ну що ж, прощавайте, кацапи!
Нарешті ми розійшлися шляхами.
Вам, певно, назад в «Імперію Зла»,
Нам, хохлам, знов на змагання з ляхами.
За вашими тезами вас треба любить.
Сімдесят років ви жили також, як каторжани.
Ми не проти! Живіть хоч сімсот!
Та навіщо нам мучитись разом з вами?
Дуриною дивуєте світ,
Живете у злиднях, у темряві, як кроти,
Не знаєте меж Росії, але несамовито ревете,
Що ви народів поводирі, месії.
Спочатку зробили нас кріпаками,
Що таке раб – пояснили вогнем.
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А коли ми пручались і повставали,
То зрадниками нас нарікали і
Покірності вчили мечем.
І не тільки вогнем і мечем,
Вчили вмирати голодною смертю, вандали,
На полі пшеничному з хлібом і калачем,
Щоб забули себе і що таке воля не знали.
Тож вам нема чого зобижатись на нас,
Адже вертаєм до рідної хати
Обдерті до нитки в одних личаках,
І раді! Тільки б у ваших обіймах повік не сконати.
Три сотні літ ви були наші поводирі,
Тож дякувать мусимо вам за науку,
Але ж скажіть: за яку?
Щоб правду повідать онуку.
Не гріх розповісти за Андрусівський мир,
Коли нас навпіл поділили.
Чи за Батурин, де дітей, матерів
Живими у хатах палили.
Чи як болота Неви гатили козацьким тілом,
Чи як наших гетьманів і кошових висилали в Сибір,
Царевим страхали «словом і ділом».
Вам немає чого зловтішатись, закопиливши губу,
Чиї кості на радощах першими смерть поглине.
Може, наші і першими, але за нами
І ваша Росія в ту саму безодню полине.
А щодо тебе, нікчемний раб!
Ти був фальшивий дисидент
Забільшовиченої Росії,
Двоголового орла вірний слуга,
Погонич придуманого Месії.
Не варто гадати, чому ти проклинав Україну
(Народу російському ти не окраса).
Ти був типовий імперський шовініст,
Не вартий і нігтя Тараса.
НА «НА НЕЗАВИСИМОСТЬ УКРАИНЫ» БРОДСЬКОГО

Квітень 1997 року
Безумовно, Бродський був талановитим поетом. Тим більше дивує його імперська сутність. Та, мабуть, дивуватися не варто.
Тисячоліттями людство виробляло доброчинну мораль на основі заратустризму,
буддизму, іудаїзму, християнства, ісламу. Більшовики хотіли її запровадити за допомогою атеїзму, навіть оголосили, що уже створили нову спільність людей – «радянський
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народ». Та виявилося, що це спільність людей, що проживають вимушено у комунальній квартирі. Як тільки появилася можливість, усі побігли до своїх власних осель.
Так було завжди, коли вмирали імперії. Одні вмирали довго і болісно, як Рим,
інші – спокійно і швидко, як Австро-Угорщина, а інші трансформувалися у достойне людей об’єднання, як Велика Британія. Останнє, за логікою, речей повинно було
відбутися з колишньою Російською імперією, яка називалася Союз Радянських Соціалістичних Республік. Проте цього не сталося. Вона помирає за сценарієм Стародавнього Риму.
Чому так?! Росія має нелюдську доктрину: все, що знаходиться навколо неї, повинно належати їй. Як писав військовий міністр А. Н. Куропаткін у меморандумі
Миколі ІІ, Росія у XVIII–XIX століттях воювала 128 років, з яких тільки 5 були оборонними. Вона воює з сусідами, наводить порядок на території імперії (руйнує Запорозьку Січ, знищує Чечню, проводить поліцейські операції у Тбілісі, Баку, Вільнюсі,
Абхазії, Придністров’ї), наводить порядки на сусідніх територіях: придушує гайдамацький рух «Коліївщина» на території Польщі, придушує рух Дубчека на території
Чехословаччини, захищає своє «отечество» на території Куби, Афганістану, Єгипту.
Протягом 500 років Росія загарбувала чужі землі. На них поселялися росіяни.
Вони вважали себе господарями цієї землі, а місцеве населення – членами своєї
«орди». Населення повинно було горою стояти за Імперію, а якщо повставало, то
оголошувалося зрадником і вибивалися до ноги. Так були організовані орди ЧингизХана, Бату-Хана, Тохтамиш-Хана. В них було близько 20–30 % татар, а решту складали підкорені племена. Так і в республіках Союзу жило також 10–30 % росіян, решту
становило місцеве населення.
Російська орда, правда, більше ідеологічно закамуфльована. Росіянам втовкмачувалося і втовкмачується, що захоплення земель сусідів не є загарбання, а визволення
і робиться воно на благо народів, що у росіян така місія – рятувати народи, захищати
їх, навіть, «самих від себе». Іван Грозний захопив Казань. Клявся на іконі Божої Матері, що захисників міста не буде чіпати, якщо здадуться. Ті повірили, здали зброю.
Отож, половину населення вирізав, а другій половині відрізав вуха і язики. І дотепер
вимагають, щоб татари їх любили. Правда, навіки залишилося прізвисько: «кацап» –
«кассап», що значить татарською мовою м’ясник.
У підручниках історії СРСР до 1934 року, коли в Радянській імперії проповідували інтернаціоналізм, писалося так: «Велику Росію побудовано на кістках неросійських народів. У минулому ми, росіяни, були найстрашнішими розбійниками
на землі».
Догма виключності, месіанства російського народу тепер залишається провідною
у державній і релігійній політиці Росії. У шкільних підручниках після 1934 року, у
пресі і по радіо тиражувалися байки, що росіяни кожному народу імперії зробили
«добро» – надали «волю», захистили від сусідів. Так, у пресі (1949 рік) публікувалися статті, де Шаміля проголошували англійським шпигуном, а не героєм визвольної
війни проти Росії, як до цього ми вчили у підручниках історії. Показовим можна
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вважати такий епізод. У 1986 році інженери мого інституту під час відрядження до
Горького (Нижній Новгород) у робітничій їдальні стали обурюватися якістю страв і
від робітників, що стояли у черзі за обідом почули: «Вот, хохлы! Наше сало жрут, да
еще и возмущаются!».
Тому всі росіяни щиро обурюються тим, що вони страждали через усі народи, за
них кров свою проливали, а ті, невдячні, тепер від них відхрещуються. А що стосується українців, то тут обуренню немає меж, адже за логікою росіян, «хохлы – это те
же русские, но малость попорченные поляками и австро-венграми».
Це не є переконання російського обивателя. Це також переконання зразкового
російського інтелігента. Серед моїх колег, професорів і академіків Москви, СанктПетербурга, Свердловська, Новосибірська нема жодного, хто б позитивно сприймав
акт відокремлення народів від Росії. Росіянин не може відповісти за своєю аргументацією добродійника для поневолених народів тільки на одне просте запитання: чому
це він не хоче, щоб йому було краще? Адже, коли народи відокремляться, йому не
потрібно буде за них кров проливати, салом годувати.
Люди змагалися з Богом,
Будували вежу до неба.
Загальна мета їм затьмарила розум,
Бо кожному вежа до неба – не треба.
Люди не вчаться у Бога науки,
Творять безглузді речі,
Зброю смертельну беруть в свої руки,
Тягар непотрібний чіпляють на плечі.
Для погроз віділлють Цар-гармату,
Цар-дзвін, що до Бога не дзвонить,
Зве у сусіда загарбати хату,
Той слабший – її не вборонить.
Та мудрі народи давно вже збагнули:
Грабунок і вбивства – то марна потреба.
Той бідним народ назавжди зостається,
Що башту уперто будує до неба.
ВЕЖА ДО НЕБА (Жовтень 1990 року).

Йосиф Бродський у національному питанні є типовим великодержавником, російським шовіністом. Можуть заперечити, як це так, адже він єврей. Єврей то єврей
за батьками, але за своєю духовною суттю член, представник орди. Якби він був
єврей за єврейським світоглядом, за переконанням, то був би єврейським поетом, а
не російським.
Так само і серед українців, серед української еліти є величезна кількість представників російської орди. Більшість з них, звичайно, клопочеться про нове об’єднання з
ордою на рівні обивателів. Але є також багато войовничих, як представники комуністичної партії, народні депутати у Верховній Раді України.
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Спочатку, прочитавши вірш Бродського, я був просто шокований, та після аналізу
я дійшов висновку, що це явище загальне. Представниками російської орди вважають себе більшість росіян, що живуть за межами Росії, а Бродський – один з них.
Смішне на вигляд те, що продовжують використовувати старий міф: ми (росіяни)
стараємося для загального добра. Але як стараємося?! Забрали собі все: золотий запас, алмазний фонд, усю власність за кордоном, усе, що надбане народами імперії.
Думали, розвалимо економіку всіх незалежних держав – колишніх республік, тоді
самі до нас попросяться!
Можна було б Білорусію зарахувати в актив, та ніхто це серйозно не сприймає. Та
й вона, врешті-решт, запротестувала, коли їй запропонували об’єднуватися на засадах Конституції Росії. Малесенька Чечня всю велич Росії викинула псові під хвіст.
З цим, звичайно, змиритися не хочеться, як і не хочеться визнати, що ідея месіанства тепер не спрацьовує. Дійсно, пора б уже перебудуватися. Адже Америка стала супердержавою не тому, що поневолила всі народи силою, а тому, що дала їм можливість
розвиватися, стати багатими ринками для своєї всеосяжної торгівлі. У Росії в цьому
плані можливості ще більші, ніж були свого часу у США, але вона так діяти не буде.
Вона буде чіплятися за останнього корабля Чорноморського флоту, тому що рівного
партнерства не сприймає російська ідея. Це тому, що «завоювання американців здобуті
плугом, а завоювання росіян – здобуті мечем... Головне знаряддя перших – свобода,
останніх – рабство», – писав французький вчений Алексіс де Токвіль 150 років тому.
Сподівання Російської влади об’єднати народи Союзу навколо Росії підтримується п’ятою колоною у всіх колишніх республіках. Ця колона є різною у кожній
колишній республіці, але досить значною, оскільки за царату і більшовиків народи
переселялися у Сибір несходиму, а до них переселялися росіяни.
Конституція України формально закріпила права і свободи громадян, але не створила умов, за якими неконтрольовані дії владних осіб були б неможливими.
Все це привело у 2004 році до народного невдоволення і виходу народу на Майдан Незалежності з вимогою «Владу народу!».
Проте правляча еліта, використавши народне збурення, внесла зміни до Конституції, за якими фактично владу передала Верховній Раді, депутати якої обираються
за партійними списками і не є відповідальними перед народом.
До влади прийшли ті, що на Майдані обіцяли передати владу народу, а «бандитів» посадити у тюрми. Про державу швидко забули і почали боротися між собою, як
удільні князі, як козацькі старшини.
В результаті при владі залишилися ті самі олігархи – відбулося зрощення влади і
капіталу, основна маса народу залишилася без прав. Зате тепер у нього є двісті партій, які «оберігають його права».
Все це є закономірним. Основна сутність нашого державництва висловлена ще у
«Літописі Руському» літописцем, який для авторитетності своєї думки приписав такі
слова Апостолу Андрію Первозданному, який немовби сказав їх, побачивши Київські
гори: «Тут буде жити великий народ, нещасний у поводирях своїх».
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Тож у всі часи, коли в результаті спільних зусиль народу утворювалася наша держава, то завжди «поводирі», керівна еліта у боротьбі за владу не могла дійти згоди,
підкорялася варягові, переходила у служіння чужоземним правителям, дбаючи лише
за свої власні інтереси матеріального забезпечення, облишивши духовні засади відповідальності за долю власного народу.
Представники так званої «сучасної еліти» полюбляють стверджувати, що винен
у всьому народ, його ментальність, забуваючи, що будь-який народ має три складові:
правляча еліта, воїни і трударі. Вони мають чітко визначені обов’язки. Трударі утримують воїнів і правлячу еліту, щоб вони захищали їхню свободу.
Отож, правляча еліта, що переходить у служіння до чужих правителів, винна у
всіх бідах народу, бо не можуть воїни чужого народу їх оберігати, як писав Величко в
«Історії Русів»: «Всякий народ повинен мати своїх воїнів, щоби поручити свою долю
і безпеку не чужоземному, а своєму воїнству».
Звичайно, потрібно визнати, що народ український давно зневірився у своїх поводирях. Адже більше трьохсот років, як кинула його правляча еліта в обійми немилосердного північного сусіда, у якого і свій народ жив у кріпацтві, рабстві, з яким, як
казав Богун, «обходилися, як із собаками». При цьому, як за царату, так і за більшовиків робилося все, як писав Дмитро Донців, «щоб високо тримати ідеї панівної нації: культ власної державності, імперіалістичний розгін, дух завойовництва, расової
вищості, традиції … абсолютизму й сильної, окремої від маси, провідної верстви. На
Україні старалися знеславити і зогидити все, що давало силу нашому національному
організмові: всі славні спогади минулого, шляхетну гордість вільного народу, його
завзяття, предківську мудрість, власну правду, правду не рабської, лише зієрархізованої, з окремою провідною верствою суспільності… Робилося все, щоб знищити
у нових поколіннях спогади минулого, слави, обернути їх у безбатченків, у голоту і
зробити з нації плем’я гелотів».
Як писала Наталка Поклад:
Не рік, не два твердили: ви – малі
Та до всього – ще й в личаки узуті…
Тож на своїй поганьбленій землі
Великими нам нині тяжко бути.
Бо в плетиві принижень і образ
Душа стає розхитана і тлінна;
Бо рабства дух завівсь, і точить нас,
І п’є снагу, і підгина коліна.
Ми тільки чуєм голоси – звідтіль,
Із правіків, де воля нас леліла
Й під блиск щабель, під передзвін підків
Безсмертними зробити нас хотіла.
І Кобзаря дала, щоб запалив
Над нами зірку слави й непокори,
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Й дала Франка, щоб труду нас навчив, –
Свій шлях вести через пустелі й гори.
Та в лінь упали – і здрібніли ми,
І вже не вмієм стати, як бувало,
Плече в плече – і сколихнуть громи,
І вирвати з душі отруйне жало.
Для себе кожен зводить і гребе,
Й дарма Мойсей докликує: «Народе,
Що Україна, як нема тебе?!
Мутант і яничар кого народять?..»
Лиш буйно полини … й нових дилем
Криваві палі … й будяки спокути…
Ідуть дощі… А може ж, підростем –
ЩОБ ЗАПОВІТИ ВИЩІ ОСЯГНУТИ?

Отож, щоб «Заповіти вищі осягнути», перш за все, потрібно добре знати, хто ми,
звідки ми, як дійшли до чергової руїни, або, як казав Величко, «до запустіння отчизни нашої». Мутант і яничар народять лише рабів.
Дух бунтарства, спрага волі
Змалку душу полонили.
Бути пригнобленим?! Доволі!
Жити так – немає сили!
Мово рідна, журавлина!
Як тебе забути маю,
Прокляне нехай родина,
Земля-мати не приймає!
РІДНА МОВА (Червень, 1961 року)
Не губи, мій народе,
Родоводів своїх,
Бо вони – то коріння,
Кров у жилах твоїх.
Хто мурує завзято,
Має хліб нелегкий,
Того в творчім запалі
Підтримує Кий.
Кого тягне за море
Продавать дари нив,
Тому – щастя чи горе –
Думи Щек полонив.
Свій народ боронити
Відчуваєш порив,
Твоїм серцем хоробрим
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Володіє Хорив.
Коли з уст лине слово,
Рідна мова жива,
Знай, у серці твоєму
Либідь пісню співа.
Горе в рідному краї,
А тобі не болить?
Ти – манкурт, хай прокляттям
Бус тебе спопелить.
Бо нема в тебе роду,
Яничаре лихий,
Гнів, презирство народу
На могилі твоїй.
НАШІ ПРЕДКИ (Березень 1989 року)
Я тепер повертаюсь з походу
І дивлюся на світ з під насуплених брів.
«Я палав, я горів для народу,
Але, знаю, не дуже яскраво горів».
Та мене не картає сумління,
Я боровся, робив все, що міг,
Щоб буяло, міцніло народу коріння
І в щасливе майбуття дорога стелилась до ніг.
Я не борсався марно, стояв за свободу.
Я для тебе, народе, прозріння благав у богів,
Йшов за тебе у бій, не шукаючи броду,
І не зважав на погрози твоїх ворогів.
І я знаю, ти завжди залишися дужим,
Стоятимеш міцно у бурях століть.
На сором манкуртам і зайдам байдужим
Ти вистоїш, вийдеш міцним з лихоліть.
І нехай вже не ми, а наші онуки
Заговорять з тобою, як рідні сини,
Та нехай пам’ятають, що наші муки
Були недаремні, як віщії сни.
ОНУКАМ ЗАМІСТЬ ЗАПОВІТУ

15 січня 2011 року.
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Віктор–Віталій РОМАНЮК,

народний депутат України І скликання ВР

НА ОЛІМПІ ВЛАДИ
Уже першого дня роботи сесії на майдані перед Верховною Радою зібралися тисячі виборців із синьо-жовтими і червоно-синіми знаменами, гаслами. Буквально з
перших хвилин ти відчув, що люди хоч і стоять на майдані поруч, хоч і сидимо в
одному сесійному залі, але ми – різні. Більшість називалася «група 239», опозиція
(спочатку було нас понад сотню, пізніше залишилося близько сотні) назвала себе демократичним блоком, а на початку червня стала Народною Радою. Так, Народна Рада
вже існувала, в 1848-му, у Львові. Але ця Народна Рада була інакша. З перших днів
у парламенті пролунало, що ми прийшли проголосити Україну Незалежною. Це викликало бурю. Україна вирувала. Галичина своїм вогнем запалювала всі регіони республіки. Ще нібито вчора ми стояли в ланцюгу від Івано-Франківська до Києва. І тобі
довелося стати коло дверей Народного Дому, де колись відбувалися засідання уряду
ЗУНРу, було проголошено ухвалу про Злуку з Українською Народною Республікою, а
хтось із киян стояв у Києві біля Софії, де було проголошено УНР. Двері замкнули, але
ти взявся за ручку дверей, а потім пішов уздовж «Української хвилі» в бік Галицької
вулиці, щоб описати цю подію, бо колись це стане історією, як і телеінтерв’ю. Товариство мови стало ініціатором цього дійства*.
Три дні на сесії Верховної Ради Української РСР обговорювалися кандидатури на
посаду голови Верховної Ради. Це було розривання колючих дротів, якими скувала
Україну КПРС; публічний моральний суд над ворогом України, її катом – Комуністичною партією Радянського Союзу, «Орденом мечоносців»; суд над маразмом ленінізму за незалежну Україну.
Вибрали Кравчука – другого секретаря ЦК КПУ. За нього проголосувало
239 депутатів-комуністів. Група «239» була готова будь-що підписати Союзний договір, заради своєї шкури комуністи готові знищити і землю, і народ.
В одному зі своїх виступів при обговоренні питання «Про Союзний договір» я,
зокрема, говорив:
Підписати Союзний договір у даний момент, коли суверенність України є лише
на папері, значить знову позбавити Україну державності, як це було після договору Богдана Хмельницького з Росією, договору 1922 р. і впродовж десяти віків після
*

Пушик С. Як кувалася незалежність… Верховної Ради України першого скликання. – К., 1998. – С. 78.
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княжих часів. Правда, конституційну державність України кілька віків утримувало
своїми шаблями славне лицарство запорозьке, але навіть воно не змогло вистояти
перед підступним сусідом, який нахабно зруйнував цю державність, потоптав волю,
гідність і честь народу.
Підписати Союзний договір сьогодні, коли панує глибока криза довір’я, законності, влади, криза економіки, політики, екології, криза моралі і демократії, – значить
зганьбити нашу національну ідею, накинути на шию розп’ятого на чорнобильському
хресті народу ще важче, ще осоружніше ярмо комуністичного кріпосного устрою.
Підписати Союзний договір сьогодні – це означає дозволити знову глумитися
над людиною і землею, терпіти ганебне зрощення апарату з бюрократичною елітою
і бандократією, визнавати низький інтелектуальний потенціал правлячої партії, що
спонукатиме до створення дивовижної системи приниження людини, ставити під
загрозу взагалі життя людей на українській землі.
Україна з омертвілими ґрунтами і отруєними водами, з грядущим чорнобильським морем стала зоною суцільної екологічної біди. Щоб урятуватись від загибелі,
себто вижити, потрібні гроші, багато грошей. А їх під мітлу забирає Москва і на екологію – порятунок наш – не виділяє жодної копійки. Катастрофа наростає. Якщо ми
самі всією українською громадою не зуміємо віднайти кошти, щоб урятувати отруєну землю і приречених на ній людей, ми загинемо. Вихід один – незалежність.
Підписати Союзний договір – це продовжувати жити найбідніше в нинішньому
і завтрашньому Союзі, хоч в Україні зосереджений величезний сировинний, енергетичний і промисловий потенціали.
Пригадується травень 1990 р., коли я попросив від мікрофону слова: «Звертаюся
до вас так, як козаки зверталися – Панове Товариство! Отже, панове депутати, пане
голово! Нас сьогодні зібрали у цій залі не тільки депутатські уповноваження, але й
те, що Україна наша стоїть над прірвою». І зал залементував не тому, що Україна
стоїть над прірвою, а тому, що я звернувся до присутніх зі словом «Панове!».
Пам’ятаю, Михайло Косів до депутації із Криму, яка найбільше лементувала, вигукнув: «А як до вас звертатися – пане хане?».
У той час відбувався в Коломиї Собор бердниківської Духовної Республіки, на Дніп
рі святкували 500-річчя козацтва. Скропила людська кров землю у Литві, пролилася
вона і в Старому Угринові, де за завданням Москви підрозділ головного розвідувального
управління Радянської Армії двічі підривав пам’ятник С. Бандері, поранивши охоронцяюнака; знищено було пам’ятник Є. Коновальцеві. М. Горбачов планував укласти новий
Союзний договір. Народна Рада була категорично проти. Союз розвалювався на очах.
19 серпня 1991 р. у Москві відбувся державний переворот, створена ГКЧП (Государственная Комиссия по Чрезвычайному Положению) під проводом Віце-президента
СРСР Г. Янаєва. На той час парламентарії України були на літніх канікулах. Секретаріат
Верховної Ради УРСР займався підготовкою до чергової осінньої сесії. Події, що розгортались у Москві, миттєво перекинулись на Україну. Над Україною нависла загроза втрати
тієї крихти досягнутого, що з неймовірними зусиллями, крок за кроком, вкарбовувалося
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в життя українського народу. Розуміючи небезпеку, яка надходила з Москви, група парламентарів, разом з керівництвом Верховної Ради, терміново скликала позачергове засідання Верховної Ради Української РСР, якому судилося стати історичним.
24 серпня 1991 року відбулася подія, вимріяна, виспівана поколіннями українців,
заради якої українська земля була рясно окроплена кров’ю кращих синів, всипана
кістками наших пращурів, випробувана ув’язненнями, психіатричними лікарнями,
голодоморами, Чорнобилем. І от нарешті Верховна Рада Української РСР своїм актом
проголосила незалежність України.
З трепетом у серці згадую про свою діяльність у Народній Раді, в якій 6 червня
1990 р. демократична меншість об’єдналася в офіційну опозицію в парламенті України.
До неї увійшли українські патріоти – відомі вже тоді політики нового часу, економісти,
юристи, діячі науки, освіти і культури, але вони становили менше третини депутатів.
Перед Народною Радою, яка з перших днів своєї діяльності заявила, що боротиметься за здобуття Україною політичної та економічної незалежності, стояли три голов
ні завдання: усунення компартії від влади і створення демократичного суспільства; демонтаж централізованої імперської системи Радянського Союзу і здобуття Україною
державної незалежності; створення багатоукладної, ефективної ринкової економіки.
Хоч політична боротьба була нерівною, великими здобутками Народної Ради стали Декларація про державний суверенітет України, Закон про економічну самостійність України, Постанова про проходження громадянами України військової служби
на території України, Постанова про введення українського часу в межах України.
Під нашим тривалим, продуманим тиском Верховна Рада затвердила, як державні
символи, історичні національні святині українського народу: синьо-жовтий прапор, герб
Тризуб та гімн «Ще не вмерла України». Звичайно, найголовнішим досягненням Народної Ради став підготовлений нею Акт проголошення незалежності України від 24 серпня
1991 року. Це була тріумфальна перемога національно-демократичних сил, яка змінила
хід історії і повернула під’яремне життя народу до державного відродження.
24 серпня 1991 р. відкрилася Надзвичайна сесія Верховної Ради. Вона заслухала
«Акт проголошення незалежності України» – короткий документ, який складався з
чотирьох преамбульних і чотирьох постановчих рішень.
Документ, який перетворював Україну – колонію Москви на Україну – незалежну
державу, був схвалений абсолютною більшістю депутатів Верховної Ради України.
Із зали засідань депутати вийшли на прилеглу площу. Десятки тисяч людей маєвом синьо-жовтих прапорів вітали нас радісними вигуками, окликами, гаслами. Ми
закликали людей іти на площу Незалежності на урочистий переможний мітинг і самі
повернули на вулицю Грушевського. Тисячі людей поволі з площі посунули на вулицю Грушевського і далі на славнозвісний майдан.
На майдані Незалежності кияни радо вітали рішення Верховної Ради і нас, депутатів – творців Акта й великого чину проголошення України незалежною державою.
А ввечері на Софійському майдані відбувся велелюдний мітинг за участю Кравчука,
найвищих державних достойників і уславлених людей України.
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Ще один історичний момент, що стався у залі Верховної Ради. Роман Лубківський
довго стоїть у черзі, нарешті підступає до мікрофона і каже:
– Сьогодні звершується свято історичної справедливості. Ми повертаємося у лоно
цивілізованих держав... Пропоную внести національний український синьо-жовтий
прапор до сесійної зали Верховної Ради України!
Для більшості депутатів то був шок.
Леонід Макарович знову розгубився, шукає серед депутатів порад. Підняття
синьо-жовтого прапора, добре знав, викличе куди впертіший опір, ніж проголошення Акта незалежності. На допомогу йому приходить В’ячеслав Чорновіл: «Я прошу,
щоб саме прапор, з яким українці стояли на московських барикадах, було встановлено в нашій залі!». (Чорновіл – політик тонкий, інколи уміє відчувати настрій.) «Прапор, який пропах порохом і димом танка, на якому стояв Єльцин, – саме те знамено,
проти якого не зведеться рука навіть ортодоксального комуніста.»
Зчиняється шум, лунають голоси проти, але Кравчук уже зорієнтувався, твердо
каже: «Пам’ятний прапор завоював таке право. Він стояв на смерть разом з танком,
і він стоятиме тут! До сесійної зали прапор внести!» – Кравчуків голос вчасно пересилює шум людського здвигу, який чує з репродукторів, що відбувається в сесійній
залі, ладен зім’яти міліцейські заслони, якщо депутати відхилять пропозицію щодо
національної святині.
Ми беремо прапори, але нас не пропускає міліція, пояснюємо охоронцям закону,
що й до чого. З певною недовірою, все ж таки нас пропускають. Площа від баченого
вирує, гул, вигуки, оплески.
Вносимо два національні прапори України. Той, що був на танкові – захисникові
Верховної Ради Росії, передаємо Кравчукові, він бере древко бережно, розгублено і
водночас схвильовано, встановлює в нішу. Другим блакитно-жовтим знаменом огортаємо стіл президії.
Лунають тривожні оплески, але видно, що більшість депутатів цей організований
акт не сприймає. Чути невдоволені вигуки... Те невдоволення переросло пізніше у
зневагу національної ідеї, мови, культури в Україні. Пройшла олігархічно-кланова
приватизація. Засоби масової інформації опинилися в руках жидівської мафії. Одним
словом, нація переживає нову стагнацію: економічно-соціальну і морально-духовну.
Панує біда і безнадія.

1991 рік.
Незалежність
Святого неба голубу безмежність,
Пшеничне море золотих степів
Освячує державна Незалежність
Віднині, прісно і вовік віків.
Державна Незалежність України –
Це Древня Русь, це княжий родовід,
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Це злет віків з великої руїни
Під український житній небозвід.
У грізний час до битви із ордою,
Немов сурма, вона скликала Січ,
Крокуючи в наш вік Сковородою,
Вогнем душі палила рабську ніч.
Державна Незалежність України –
Це кров і сльози, що спасли цей світ.
Слов’янське сонце на вершку руїни,
Шевченків невмирущий Заповіт.
У Заповіті – українська слава,
У Заповіті – волі дужий глас
І рідна Україна, як держава,
Яку благословив живий Тарас.
Могутнє «Поховайте та вставайте...»
І грізне «Ще не вмерла...» – гімни два,
Як два псалми, братове, заспівайте –
Хай біситься в ненависті Москва.
Державна Незалежність України –
Зоря стрілецьких і повстанських літ,
Могутній спів «Червоної калини»,
Що підіймає землю у політ.
І нам, живим, вставати нині треба
І націю підводити з колін,
Плечима підпирати рідне небо
І диким ордам ставити заслін.
Державна Незалежність України –
Це звільнена з важких оков земля,
Це сяйво Боже, що в сумні хвилини
Серця і душі наші звеселя.
У сяйві тім розпростуймо рамена –
І хай святиться наша боротьба
За славу синьо-жовтого знамена,
Безсмертя Гімну й Тризуба-герба.
Святого неба голубу безмежність,
Пшеничне море золотих степів
Освячує державна Незалежність
Віднині, прісно і вовік віків!

1991 рік.
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Богдан РЕБРИК,

народний депутат України І скликання ВР

Головне не мета, а дорога до неї
Національно пробуджений український народ шляхом довготривалої боротьби і
величезних жертв виборов політичну незалежність України і відкрив перед нами велику історичну можливість: реалізувати споконвічні прагнення народу збудувати на
багатющій українській землі процвітаючу національну державу.
Здається, що лише вчора було проголошено державну незалежність України, а
вже цього року новій історії української держави виповнюється двадцять літ. Так,
нам – двадцять.
В минулому України було багато випадків, коли через гостру політичну боротьбу країни не тільки занепадала, але й втрачала свою державність і територіальну цілісність.
У нашій сьогоднішній історії достатньо рельєфно проявляється вчорашній день.
Особливо у взаємовідносинах політики й економіки. Політика може бути фактором
росту або руїни економіки. Але буває й навпаки, коли успіх у економіці або зміцнює,
або руйнує політичну стабільність. Коли зміцнює – добре. Але чому руйнує? Та тому,
що появляється багато бажаючих ділити народне багатство. Тоді різко загострюється
боротьба за владу в державі. Це підтвердила криза 2008–2009 років, коли економіка
України через політичну боротьбу впала нижче, ніж у будь-якій іншій країні Євразії.
Цей момент нашої незалежної історії добре охарактеризувала Л. Костенко у своїх
«Записках українського самашедшого»: «Вічна парадигма історії: за свободу боряться одні, а до влади приходять інші. І тоді наступає лукава найпідступніша форма
несвободи, одягнута в національну символіку, зацитькана національним пафосом,
вдекорована атрибутами демократії». Коротко і конкретно.
Міжусобиці і смути були і в інших народів. Та інші народи встигали сформувати
власну державність і виховати в своїх громадянах відповідальність та дисципліну.
Ми цього не зробили. А не зробили тому, що наші великі гетьмани, вожді та вожденята себе самі державниками не вважали. Візьміть Богдана Хмельницького, звільнив
Україну від польського ярма, дійшов з козаками аж до Варшави і замість того, щоб
оголосити себе королем Польщі або призначити «королем» свою людину, повертається в Україну і не сідає в столиці Києві та править щойно звільненою Україною, чи
бодай Малоросією, як гетьман, король, чи Президент, а осідає на Хуторі Чигирин. Що
це є? Хуторянство. Ну, а як Богдан підписується під державної ваги документами? До
Переяслава: «Його королівської (польському королю) величності гетьман Війська Запорозького Богдан Хмельницький», а після Переяслава: «Його царської (російської)
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величності гетьман Війська Запорозького Богдан Хмельницький». А його послідовники не виявилися мудрішими. Тому й прийшлося Мазепі тікати в «Бендери з Полтави», а Грушевському, Винниченку і Петлюрі тільки 4-м Універсалом проголосити
Україну незалежною державою. Не було б і цього, якби в Росії владу не захопили
антиросійські політичні сили на чолі з більшовиками в кінці 1917-го року. До речі,
закинутими в Росію «великими європейцями». Не могла бути інакшою й доля ОУН.
Спочатку самі розірвали організацію, а потім два огризка колись потужної і патріотичної формації використали «великі європейці» у своїх інтересах, на шкоду нам і
нашим сусідам, як західним, так і східним. Не інакше, як спробою створити васальну
державність України за протекцією і допомогою сусідньої держави, весь цей 300-річний період назвати неможна. Не маємо чим похвалитися. Колись Шевченко казав,
що «віддав би молодого віку половину, якби міг забути тяжкі діла дідів наших», а
Винниченко, що «нашу історію не можна читати без брому». Але це наша історія.
Мусимо її знати, робити належні висновки, називати речі своїми іменами. Людям, а
особливо допитливій молоді, потрібна справжня, реальна історія – історіософія, а не
історіополітика, яка б навчала мудрості, високої духовності, почерпнутих з житейського моря минулих віків.
Мій шлях до незалежності України був важким і довгим. З лютого 1967-го по
липень 1987 року мене двічі було засуджено за антирадянську діяльність. Я належав
до тої групи дисидентів, діяльність яких не могла не привести Україну до Декларації
про державний суверенітет України і до 24-го серпня 1991 року, тобто до розвалу
СРСР і проголошення України Незалежною державою.
Я з 1979-го року став членом Української Гельсінської Групи і разом зі своїми однодумцями в Росії, Литві, Грузії, Вірменії та іншими доводили світовій громадськості, що СРСР не виконує взяті на себе у 1975 році в столиці Фінляндії зобов’язання
щодо безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ). Ми разом зі світовою громадськістю примусили СРСР розпочати перестройку, а ця політика (ми це розуміли) не могла не
привести до розвалу Союзу.
Звичайно, цьому передувала значна політична робота з нашим народом на
волі. Мітинги, маніфестації, створення громадських організацій: УГС, товариства
української мови, НРУ, а потім у 1990 році уже вільні вибори привели нас, дев’ять
політв’язнів, у Верховну Раду України.
У Верховній Раді разом з частиною молодих комуністів, що на чолі з Євгеном
Кушнарьовим створили демплатформу в КПУ, об’єдналися демблок, Народна Рада в
кількості 125 чоловік.
Таким чином, Верховна Рада 1-го скликання мала у своєму складі 325 членів від
КПУ і нас 125 депутатів, як опозицію.
Усвідомлюючи відповідальність перед своїми виборцями і перед Україною, всі
ми взялися за чесне виконання свого обов’язку. У своїй виборчій програмі я наголошував: що йду до парламенту, щоб проголосити Україну незалежною державою. З
цим переміг. 15.05.1990 року розпочалася перша сесія Верховної Ради. Відразу по
399

V. О Ч И М А УЧ АСН И КІВ

завершенні роботи з організації процесу діяльності Верховної Ради і обрання керівництва парламенту, на третій день роботи сесії 18.05.1990 року я мав щастя першим із 450-ти депутатів на всю Україну сказати, що ми прийшли у Верховну Раду
проголосити Україну Незалежною державою. Моя пропозиція була прийнята залом
з великим обуренням. Та обурення було нетривалим. Уже через два місяці, тобто
16.07.1990 року, Верховна Рада прийняла, причому конституційною більшістю, Дек
ларацію про державний суверенітет України, в ще через рік – 24.08.1991 року і Акт
про Державну незалежність України. Споконвічна мрія нашого народу збулася. Тільки чотири депутата із присутніх у залі Верховної Ради не підтримали Акт. Весь склад
депутатів Верховної Ради, тобто позиція і опозиція, продемонстрували єдність, патріотизм, відповідальність, терпіння і мудрість перед нашим народом і Україною.
Здавалось, що наступив час збирати каміння, тобто будувати державу. Майже
92 відсотки наших громадян на референдумі підтримали незалежність України і обрали собі Президента Леоніда Кравчука. Україна на той час являла собою уламок
великої держави: без власної економіки, армії, міліції і т. ін. Усе це треба було формувати і для цього потрібні були фахівці. Де їх взяти? Звернувся Президент Л. Кравчук
до лідера Руху: «В’ячеслав Максимович, я приступаю до державотворчої роботи –
формую уряд України. Пропоную Вам посаду Прем’єр-Міністра і прошу дати кандидатури на міністерські посади, бо у проведенні своєї політики хочу опертися на Рух».
«Що Ви, Леоніде Макаровичу, – каже Чорновіл, – ми не ідемо у владу. Ми будемо до
вас у опозиції». Відмовились.
При такому політичному розкладі і розумінні реального становища в українському суспільстві – третя велика руїна, яка тривала до 2009 року, не могла не розпочатися. Перша каденція Президента Л. Кучми була нелегкою. Та під кінець її почався ріст
економіки, запрацювали приватизовані підприємства, що дало в економіці найвищий
у Євроазії ріст ВВП – 12,7 відсотка. Країна почала оживати. Збудовано та запущено
в дію два блоки на АЕС, відбудовано з нуля Успенський Собор у Печерській Лаврі
та Михайлівський золотоверхий монастир, запущено автомобільний концерн «Богдан», відновлено авіаційну і космічну промисловість, сконструйовано «Кольчугу».
Словом, не без проблем, але держава жила і розвивалася, а в суспільстві був мир і
стабільність.
І раптом: «Україна без Кучми!». Гонгадзе – на волах їде до Києва за свободою слова,
Мельниченко – під диваном, «Кольчуга» – в Іраку, отруєння Ющенка і решта подібні
цьому вигадки, а над цим усім – баба Параска, як дзеркало «Помаранчевої революції».
Хіба можуть революціонери рівня баби Параски розуміти, що у революції є власна
логіка розвитку, яка не залежить ні від «народного Президента», ні від самого народу?
Будь-яка революція – завжди продукт розпаду, тобто процес негативний. І він буде продовжуватися до тих пір, поки існує субстрат розпаду, поки є чому розпадатися. Тобто,
як колись співали: «есть у революции начало, нет у революции конца».
Пам’ятаю, колись Л. Кравчук обізвав українців «плаксивими мрійниками». Самопізнання – справа добра, а особливо для нас. Страшно подумати: 20 літ вирішуємо і
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ніяк не вирішимо дві актуальні проблеми, проблему національної згоди та куди нам
іти та чого у цьому світі хочемо. Зациклилися на посіяних ворогом між нами негативах та цькуємо брат брата: не такий уряд, не такий Президент, не така еліта, навіть
не така Україна, виявляється. І сльози, сльози та стогін. У ЗМІ те ж саме, особливо
на телебаченні, на всіх каналах одне і те саме – Україна гине. Президента держави
клюють, оббріхують, зневажають і кричать, що нема свободи слова, не туди повів
Україну. Господь поставив нас на грані двох світів: Європи і Азії. Саме географічне
положення зобов’язує нас вести багатовекторну політику. Бо одновекторна політика
буде роздирати і країну, і суспільство. Повернеш вектор на захід – збунтується схід,
повернеш на схід – збунтується захід і т. д.
Мусимо усвідомити, що у всіх наших бідах і проблемах більшою частиною є
вина нас самих. Треба жити у мирі і злагоді зі своїми сусідами. Особливо з таким
могутнім і великим, як Росія. Це нам вигідно. Тим більше, що ми пов’язані генетично, історично і політично. Не утруднювати собі життя штучним пошуком ворогів, а
вести мудру політику зі всіма державами світу і захищати наші національні інтереси.
Бо коли найвищого ґатунку професійний патріот і голова КУНу О. Івченко відмовляється купувати газ у Росії по 50 доларів за 1000 м. куб., а платить – 350; або коли
продовження строку оренди перебування ЧФ у Севастополі – зрада, а факт анексії
Румунією величезної у 8,5 тис. км. кв. нашої землі на о. Зміїний – захист наших національних інтересів, то виникає запитання, чи знають наші професійні патріоти,
що таке національні інтереси взагалі? У своєму виборі ми ні перед ким і нічим не
зобов’язані, перед Заходом у тому числі. Повага до нашої держави, розуміння наших
проблем, які неминуче притаманні державам, що спинаються на ноги, залежить від
мудрої дипломатії керівництва. До речі, у керівника нашої держави не було проблем
із Західним світом, поки ми скочувалися у прірву економічного спаду, добровільно
позбувалися ядерної зброї. Нас не сварили за гіперінфляцію, за невиплату пенсій,
постійне вимкнення світла, зупинку підприємств, масове безробіття, міжконфесійні
чвари. Нас тоді приймали в ПАРЕ та інші міжнародні структури. А як тільки ми почали заявляти про себе економічними здобутками, суспільним спокоєм і злагодою,
науковими відкриттями та високими технологіями, до нас з’явилися претензії. Бо
не могутніми і самостійними ми потрібні Заходу, не такими вони хочуть нас бачити.
Тому досі не маємо статусу країни з ринковою економікою, не надали кредити на добудову блоків АЕС, не розрахувалися за нашу ядерну зброю, заставили відмовитися
від Бушерського проекту. А якщо нам щось обіцяють, то тільки для того, щоб потім
тією обіцянкою шантажувати. Боячись зближення України з Росією і формування у
такий спосіб вагомого геополітичного та економічного гравця, він обрав щодо нас
метод насильства – залякування, приниження, санкції, брутального втручання у виборчий процес. Активним помічником їм у цій справі погодилася бути наша внутрішня опозиція. Для цього вони обрали абсолютно беззатратний спосіб – нав’язування і
проштовхування у президенти людини, яка б була для них послушною маріонеткою
і баламутила нашому народові свідомість нав’язаними йому ляльководами гасла401
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ми: «геть від Москви, бо йдемо в Європу! Вставай з колін! Кучму геть!». Що з того
вийшло, всі ми добре знаємо, з колін встали, та не на ноги, а на четвереньки і повз
ком у вигадану Європу. Вже кілька літ цивілізований світ хапається за животи, а
наші люди – за голови… У нашій історії 30-тих років минулого віку вже було щось
подібне. М. Хвильовий закликав нас: «Геть від Москви!» і «Давайте Європу!». На це
М. Рильський йому відповів:
Ти випив самогону кварту
І біля ліжка в бруді спиш,
А десь там голуби, мансарди,
Поети, сонце і Париж.
Знаємо, де Хвильовий, як живе Європа, Росія, а ми – як і колись…

Правда, сьогодні все більше зміцнюється в наших душах надія, що скоро житимемо так, як належить нормальній, цивілізованій людині. З приходом до влади минулого року нового Президента України і сформованої професійної команди віра у краще
завтрашнє майбутнє України тільки росте. А запорукою цьому є обраний Президентом курс реформування економіки та інших життєво важливих для країни структур,
плюс орієнтація розвитку держави у всіх можливих векторах зовнішньої політики,
що зміцнюють нашу державу і відповідають національним інтересам українців.

26 лютого 2011 року.
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Юрій Сербін,

народний депутат України I скликання ВР

Ми зробили менше, ніж сподівалися
Яків Зайко (Я. З.): Ведемо розмову з людиною, яка була попереду тих подій, що
формувалися впродовж 20 років. Чи політично, чи особистісно, на будь-якому рівні,
але те, що ми сьогодні маємо, формувалося і за нашою, Юріє Сергійовичу, участю.
Були бажання, була якась незрозуміла декому сьогодні наївність: хотіли змінити життя на краще…
Ламати – не будувати, бачимо що ми зламали. А що краще зробили? Я хотів би
почути відповідь людини, яка працювала цих 20 років на Україну і пропустила цих
20 років через себе.
Юрій Сербін (Ю. С.): Ми зробили менше, ніж сподівалися. Ви абсолютно праві,
ми були наївними, у нас була ейфорія і, на жаль, ми дуже мало чого знали. Мене це
стосується повною мірою. Коли ми починали – я, наприклад, робив перші спроби
ще в КПРС, – ми прагнули, щоб люди мали змогу відверто говорити те, що вони ду
мають, щоб вони робили те, що відповідає здоровому глузду, і щоб вони отримували
за свою роботу стільки, скільки вони заробляють.
Але головне – ми вважали, принаймні я вважав, що як тільки станемо незалежними, то отримаємо для власного народу не тільки підтвердження того, що українці –
самостійна нація, а й одразу, переробивши існуючий лад, зможемо забезпечити високий рівень економічного розвитку і високий рівень життя. На жаль, цього не сталося.
Ми зробили дуже багато помилок, і тепер до наших плюсів я можу віднести не дуже
багато. Хоча все-таки є й позитив. Ми отримали самостійність! Ми зрозуміли, що є
народом, і що ми – нація. Але, на жаль, не можна сказати, що ми – народ єдиний.
Як це сталося? Частково – штучно, а частково – через те, що ми помилились і не
змогли зробити так, щоб ніхто не мав права сказати про Україну, як країну з двох частин. На жаль, ми не змогли зробити так, щоб наша мова стала дійсно тим чинником,
який би демонстрував і нашу культуру, і нашу самобутність і не заважав нам, а допомагав нам входити до числа країн, які більше розвинуті, ніж ми, і які цінують свободу.
Тож минуло 20 років, і ми бачимо, що йде повернення до авторитаризму, але великого опору з боку народу знову не бачимо. Частково ми знову повернулись до розмов
на кухнях. І це через 20 років…
Я. З.: Цикл 20 років – з чого починали, до того і повернулись.
Ю. С.: Не зовсім так, але все ж таки повернулись … І єдина надія, як мені здається, – в питанні свободи – це свобода слова і свобода вибору людини. Ми повинні
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добитися, щоб у нас відбулось те, що було, наприклад, у тій же Франції, – революція,
повернення до консерватизму, авторитаризму, і – знову революція, але вже на вищому і більш усвідомленому рівні… На іншому етапі. Це з приводу розвитку нашої
країни.
Що б ми зараз не казали і як би не підтасовували результати соціальних опитувань, але все ж таки є великим плюсом те, що більшість громадян України вже не
бачить себе в якомусь Союзі. Я в цьому впевнений. Усе одно незалежність стала для
наших людей аксіомою. Це плюс.
Я. З.: А союз незалежних держав, колишніх республік СССР? Так же сьогодні
ставиться питання в Москві.
Ю. С.: Питання-то ставиться в Москві, але я впевнений у тому, що це вже нереальне питання. І навіть якщо нинішній уряд зробить помилку і буде вступати в ЄЕП
(до цього примушує керівництво Росії в основному через економічні питання, такі
як ціна на газ, на інші енергоносії), то після того, як закінчиться термін цієї влади,
ми просто повернемося до того, що ми повинні бути самостійні, що ми самі будемо
визначати свою політику.
Я. З.: Тобто первинно навіть не на свідомому рівні, а в підсвідомості людей усетаки залишилось: ми є держава.
Ю. С.: Так. Ми вже є держава. Безумовно, ще можна почути від комуністів, інших, як добре було при Радянському Союзі. Але це вже дуже невеликий відсоток таких думок. І коли починаєш з такими людьми розмовляти, то приходиш до парадоксального висновку, що людина, яка каже, що жалкує за Радянським Союзом, все одно
вже думає про те, що ми живемо в самостійній країні. І добре, що в основної маси
населення немає зараз ворожості до Росії, до російських громадян, але дуже добре і
те, що ми вже розуміємо, що ми – країна, яка відбулась. І в будь-якому випадку (хто
б які тимчасові рішення не приймав) може бути якийсь відступ, але вже остаточного
відступу не буде.
Я. З.: В нинішньому стані України ми чимало бачимо недоліків. Не будемо їх
деталізувати. В чому основна причина топтання України на місці, починаючи ще
від ГКЧП? Ми прийняли чудову Декларацію, здається, зробили, аби Україна стала
дужою, абсолютно самостійною державою. А потім цей всесоюзний обвал. Івашко
поїхав у Москву, Кравчук став першим президентом, а наші демократи цілою шоптою, як вони кажуть, кинулися до влади, і Лук’яненко пішов проти Чорновола, інші
пішли так само, ми це знаємо, проти Чорновола. І розпорошились демократичні сили.
Не вийшло зібрати їх в один кулак.
Ю. С.: По-перше, розпорошення, ми і зараз не бачимо ніякої єдності у вирішенні
питань демократичного розвитку, співпраці демократичних сил. Це наша вина, це
наш борг перед народом… Ми допустили до реальної влади ділків. Ми не знали,
що будуть красти й красти в таких масштабах і таким чином. Згадайте перше наше
скликання, якими ми були – і комуністи, і не комуністи, і група «239»… Усе ж таки
більшість була дійсно за самостійність України. Безумовно, керівництво Комуністич404
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ної партії України тоді було в фаворі… Вони сподівались, що стануть самостійними
і будуть очолювати країну…
Я. З.: Комуністична партія відділяється від КПРС і стає самостійною державною
силою…
Ю. С.: Так. Але все ж таки я не можу винуватити зараз основну масу комуністів,
які були (в тому ж числі і я) у Верховній Раді першого скликання, що вони шукали
якісь матеріальні вигоди для себе. Безумовно, всі хотіли жити краще, ніж жили. Але
згадайте тих із першого скликання (а це не більше десятка, одиниці), які потім почали використовувати своє становище для власного збагачення. Це були одиниці. А
збагатились інші, спритніші, які прагнули власного збагачення.
Я. З.: Демократам віддали герб, прапор, співайте «Ще не вмерла…», а ми цим
часом під звуки гімну підгребемо під себе усе, що можна урвати.
Ю. С.: Так. І тут у першу чергу можна звинувачувати колишнє керівництво нашого комсомолу, бо воно виявилось найспритнішим…
Значні помилки, які ми тоді зробили, на жаль, не виправлені і зараз. Ми бачили,
що було тоді, коли Ющенко став президентом. Він же і зараз ще розповідає про свою
національну спромогу… Можна було б якось заспокоїтись і хоч би прийти на допомогу тій же Юлі, бо вона є одним із лідерів опозиції, а він все одно її топить, топить
і топить. Тобто розпорошення демократичних сил триває. А провокатори теж серед
нас є, і ми про це знаємо, і є партії, які на цих провокаціях піднімаються. Я вже багато
чув, мовляв, навіщо нам Західна Україна, а в Західній Україні, на жаль, чув, мовляв,
нащо нам Східна Україна.
Я. З.: Юрій Андрухович носився з ідеєю: відкиньмо Схід, Південь, нам вистачить
тої України, яка справді є українською. Наче Східна і Південна – не справді українська, наче там не справжні українці.
В сьогоднішній газеті «Літературна Україна». Відомий Іван Драч пише про Гонту.
Але великі письменники кажуть Драчу: напиши про Гонту. Не цитую дослівно, а пересказую: «Зі спини паси у нас дерли, аби ми були не раби (це про Гонту каже), та з нас
досі деруть паси, а витримки ти даси бодай на один на кривавий пас. Я б таки кози пас,
як Сковорода. Нікчемний, дурний козопас». Якщо сам про себе, то звучить. Ти поет,
ну «козопас», філософ – тут нема ніяких протиріч. Але ж… ми вже бачили, що літературну в політиці біду, бачили на прикладі Винниченка, Грушевського – гарний історик,
гарний письменник пішли в політичну, державотворчу сферу і завалили УНР. Зараз про
це і демократи пишуть, і націоналісти пишуть – усі. То чого ти, Іван Драч – хороший
поет, пошився в ту політику? Рух завалив, демократам перекрив дорогу.
З вуст Драча линуло: фронт – це конфронтація. Ніякої конфронтації з ЦК КПУ!
Ми в ЦК КПУ розробили програму Руху, ми повинні виконувати цю програму…
Минуло 20 років, і з вуст Драча сьогодні звучить: «Козопас» – Сковорода... Гаразд,
Сковорода філософ. І тисячу років тому були геніальні письменники, філософи, які
не лізли в державне управління, знаючи, що то – не їхня сфера. А Іван Драч в своїй
політичній мімікрії «дорухався» до того, що рухівці вбили Чорновола.
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У контексті філософії політичних козопасів, бджоляриків на поверхнію сплив Віктор Ющенко – народний (так вважали всі національно свідомі люди), національно
глибоко український президент. Але ж у чому його національна суть? В тому, щоб
обпльовувати жінку? Я вже не кажу про те, що вона – тобою ж призначений прем’єр,
вона ж тебе витягнула на собі на президентський трон. До речі, радником нинішнього
президента працює Драч. У Януковича.
Ще штрих до портрета Драча… В Інтернеті він дає статтю-роздуми про поета…
Януковича.
Люди посміхаються: подивись, як Драч хвалить Януковича, який пише вірші.
Всі мають право писати те, що душа велить. Але коли Драч пише, що Янукович –
великий поет, то всі дещо здивовано на це дивляться. Ну, хай би той Янукович за допомогою Драча надрукував збірочку поезій, як Мороз друкує, хай би і Янукович видав…
Там же син Василя Стуса – Дмитро працює. Там же і Ступка, і Лариса Скорик…
І в цьому ряду Ющенко – національно свідомий, найкращий президент… І Юля.
Якби не Юля, його б не було як президента, ми це теж знаємо, тому що він був непослідовний, поза політикою. Та й залишився таким. Більше того, він духовно не був
готовий. Бухгалтер (я не принижую його) – це хороша професія. Я був свідком, як
він виступав біля пам’ятника Шевченку на ювілеї поета. Йому написали текст, і він,
читаючи його, плутався у тому тексті. Ти ж ідеш до духовного батька нації. Скажи те,
що думаєш. Він читав, читав, спотикався, читаючи (!).
Коли Ющенко став президентом, він поїхав за кордон перший раз. Українці почули, як він з Америки ганьбив Юлю.
Де та Америка, де та Україна, і він чинить отаку аморальну справу. Головне питання (особистість в історії, роль особистості): чи не Ющенко, якому доручили керувати країною, завалив цю Україну? Зараз усі шукають винних. Уже був винен Кучма,
тепер – Юля, на неї вже третю справу заводять. У чому суть вини керівника в нашій
державі? В суті його особистості?
Ю. С.: Можна поставити знак рівності між народом і тим, кого він обрав своїм
керівником. Всі вади, які є в нас, є в Ющенка.
Я. З.: Віктор Андрійович акумулював процес національного занепаду.
Ю. С.: Дійсно, він акумулював всі вади, які в нас є. По-перше, ми великі трударі,
це дійсно так, але в нас не вистачає професіоналізму. Цього ж професіоналізму, на
жаль, не було і в Ющенка. Якби він продовжував свою політику щодо Криму, то ми
втратили б Крим. Те саме чинилося, коли він робив спроби підняти Україну проти
Росії. Було таке враження, що в нього в руках фітіль, він стоїть біля бочки з пальним
і роздумує: чи підпалювати, чи не підпалювати? Слава богу, вистачило розуму, він не
підпалив цей фітіль, бо Україна втратила б не тільки Крим. Тобто Ющенко не готовий був до політичної кар’єри. Але ж ми його обрали, хоч знали, що він того ж Кучму,
коли вже починались акції проти Кучми, називав батьком.
Може це було краще, ніж обрати тоді Віктора Федоровича, але Ющенко не був готовий до роботи на посаді президента. Багато з нас бачили це і все ж обирали його тому,
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що з найгірших шукали кращого. А потім були, безумовно, його великі помилки. Були
помилки і у Тимошенко. Ми це теж бачимо: іноді їй не вистачає витримки; на деякі питання, на які можна було просто не звертати увагу, вона реагувала дуже емоційно і піднімала проти себе народ. Я вже не кажу про вибори і про ті помилки, які допускались
на виборах. Хоч можна сказати, знову звинувачуючи Ющенка, що ті 5 % він просто
забрав у неї й в багатьох питаннях допоміг прийти до влади Януковичу.
Я. З.: Це ж «противсіхи»! Знаючи, що розрив між Юлею і Януковичем 10–11 % в
першому турі, вони працювали на Януковича.
Ю. С.: Ми тепер зрозуміли, що ніяких привілеїв національної ідеї у Віктора
Андрійовича не було. Він не зміг і зараз не може пробачити Юлі те протистояння, яке
було між ними. Не може пробачити їй навіть те, що вона (і це об’єктивно, народ це
знає) привела його до президентської посади.
Я. З.: Так, як він привів до влади Януковича. Це історична закономірність.
Ю. С.: Так, Ющенко допоміг прийти до влади Януковичу. Тобто національна ідея
ніколи в нього не була на першому плані. Ми знову помилились.
Я. З.: Припустимо, в якійсь мірі ми дали оцінку тому, що відбулося в Україні до
Януковича. А що робить Янукович? Націонал-демократи розгублені. Навіть не те
що розгублені – вони взагалі кажуть: Хмельницький на 300 років завів Україну під
Московію, а тепер Україна буде 400 років під Москвою.
В кожній ситуації є плюси і мінуси. Так само, хто сказав би тоді, 20 років тому, що
Совєцький Союз наче раптом, наче ні з того ні з сього і пропаде? Ніхто не сказав би. Ці
політики, що сиділи в тюрмах – Чорновіл чи Лук’яненко – хіба вони відчували, що будуть свідками народження самостійної України? Ніколи! Я з ними був в найближчому
політичному контакті. Так само і тут. Дивитись на нинішній стан України, як на занепад
національного духу, не можна. Але як його практично, не на словах, а ділами, як оздоровити національний дух? Як закликати народ до участі в державотворчому процесі?
Ю. С.: Я песиміст у цьому питанні. Не вірю в те, що зараз хтось зможе це зробити.
Об’єктивна ситуація, і тільки вона, може привести народ до того, що він знову підніметься. На жаль, наші політики не користуються повагою, щоб народ бачив у них тих
лідерів, які знайдуть шлях до оздоровлення нації, суспільства. Мені здається, тільки
об’єктивне погіршення ситуації (а воно йде, і ми це бачимо) може змусити народ
все ж таки піднятись на боротьбу за свої права. Для цього від політиків вимагається
одне – щоб вони робили спробу все ж таки донести до народу об’єктивну інформацію. Було б непогано, якби вони перестали скубтись між собою. І було б ще краще
(хоча в це я взагалі не вірю, не хочу називати тут прізвищ), щоб вони побачилип, хто
є хто: хто є провокатор, хто є ті люди, які тільки на словах розповідають, що вони – за
демократичний розвиток України.
Наведу приклад того ж Тігіпка. Скільки відсотків він отримав? Ми робили спробу
розповісти народу, що це не та людина, на яку можна робити ставку. Але народ – це
народ, і Тігіпко став третім лідером. Зараз він опустився. Але підносяться інші, точно такі ж, як Тігіпко. Про них влада каже: правильна опозиція. Якщо зараз зробити
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опитування, то побачимо, що їх рейтинг зростає. Помилки повторюються, на жаль,
повторюються. І вони будуть повторюватися, поки сама ситуація не змусить народ
обрати щось одне.
Я. З.: В цьому контексті мені здається, що зараз (так і кажуть серед людей) Тігіпко
об’єднав Захід і Схід в одному процесі – протидії владі. Тобто він зробив настільки
багато противладного, начебто за владу працюючи, що люди кажуть, що на Сході
зараз більша опозиція до влади, ніж на Заході. Люди відчувають великий людський
провал влади – все підвищується: зарплата підвищується, ціни підвищуються, квартплата підвищується…
Ю. С.: Я абсолютно не згодний з тим, що це справа рук Тігіпка… Знову залишається та сама точка зору, що цар добрий, а ось бояри, ось оці негідники, роблять не
те. Йому просто випала погана роль, його свідомо кинули під танк, але він виявився
якраз готовий до цієї своєї посади…
Те, що його підтримували, це була помилка. Але всі ми розуміємо, що він бездарно втілює в життя те, що йому кажуть реальні керівники країни. Тому хочу підкреслити: він є лакмусовим папірцем влади… Саме так. Але це не та людина і не та
фігура, яка визначає політику нинішньої влади. Друге, з чим я не згодний – це те, що
Схід у більшій опозиції до влади, ніж Захід, – я не вірю в це теж. Все одно Донецька
область – це наша область, це наші люди. Не так давно я зустрічався там з людьми (в
мене там навіть є родичі). Вони, звичайно, лають нинішнього президента, та потім
кажуть: коли будуть вибори, все одно голосуватимуть за свого.
Я. З.: Мовляв, це наш, як казали про Ющенка націонал-патріоти. Там допустив
помилку, там допустив провал, але ж це наш президент. Так само зараз і Схід каже:
там промах, там обвал, але ж Янукович – це наш.
Ю. С.: Це наш, і ми будем голосувати за нього.
Я. З.: Розшарування України на одну і на другу частини є реальним?
Ю. С.: На жаль, так.
Я. З.: А чи не можна глянути на цей процес не з політичної точки зору, а чисто з
людської? Всі ж люди однакові – і на Сході, і на Заході. Ми дуже політизували Україну, дуже. А от глянути зсередини – з людського, божого творення людини. Чи не є тут
якась внутрішня пружина, де можна сказати: і Крим, і Захід, і Схід, і Центр – люди
ж скрізь однакові. За межами політизації. Як цей процес внутрішнього людського
очищення духовного стану довести до масштабу всеукраїнського? Чи не занадто я
заліз у цю філософію?
Ю. С.: Не занадто. Але в мене просто немає відповіді на це питання. Ми свідомо
роздмухували політизацію нації при Ющенку. Не можна казати, що винен тільки Янукович. При тому ж Ющенку ми свідомо роздмухували всю внутріукраїнську ворожнечу, коли в засобах масової інформації розповідали про те, що Віктор Андрійович поїхав
на Західну Україну і побував на таких заходах, як святкування сиру українського…
Я. З.: Свято дерунів, свято сала, пам’ятник капусті…
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Ю. С.: Саме так. Свято дерунів, тобто він сам принижував націю, показуючи невеличкому гурту людей, що отут найголовніше. Але все це бачили і люди, які живуть
на Сході. Вони ж казали: який же це наш президент?
Я. З.: А символічне сходження на Говерлу?
Ю. С.: О-о-о, так.
Я. З.: Скільки там їх відбулося – 35, 36, до сорока цих сходжень. Свято – ми пішли
на Говерлу. От теж якась незрозуміла містика.
Ю. С.: Чому на Сході України не було проведено ніякого нормального проукраїнського заходу?
Я. З.: Це головний штрих до картини українського часу.
Ю. С.: Це мені нагадує те, що робив Хмара під час першого скликання. Поїхати
в Севастополь і закликати виступати проти Росії. Що він зробив? Севастополь піднявся і став ще більше проросійським. Як можна нормальних людей, які поважають
себе, переконувати в тому, що Росія – це вороги? Та не вороги вони.
Я. З.: Безумовно.
Ю. С.: Росія займається своєю політикою. Вона хоче мати знову статус великої
держави, тому вона всіма силами проводить цю політику. Тим більше, на її боці зараз те, що піднімається ціна на нафту. Ми ж всі пам’ятаємо одну з основних причин, чому розвалився Радянський Союз – під тиском домовленостей зі Сполученими
Штатами впали ціни на нафту. А витрати на оборону, на все інше залишались старі. І
перше було – це економічне банкрутство країни.
В мене немає ніяких претензій до Росії. Вона проводить свою політику. Але чому
ми не проводимо свою, починаючи з внутрішньої політики? Ось тому я й кажу, що
Ющенко – це не національний президент. Якби був національним, він би поїхав у Донецьку область, ті ж Луганську, Сумську області, там, де його батьківщина, і зробив
би там проукраїнські заходи, які б не ображали місцеве населення. І ніхто б не був
проти цього, бо на тій же донецькій землі працюють дуже багато вихідців із Західної
України. Але вони ображені, бо була спроба зробить їх людьми другого сорту.
Я. З.: Так само в цьому контексті абсолютно справедливо подала голос Ліна Костенко зі своїм «Українським самашедшим». У Харкові відбулася її зустріч із читачами. Вищий клас! Там же не націонал-патріоти зібрались. Харків є Харків. А Львів
по відношенню до Ліни… Ну, скопитився до рівня докорів, мовляв, образила нас,
націонал-патріотів... Вона ж чутлива, геніальна поетеса, Ліна Василівна. І Харків
підняв її на вищий рівень духовного сприйняття, а Львів...
Там гроші збирали, там щось хімічили, там письменники виступили проти «україн
ського самашедшого» – літературного героя «Записок…». «Український самашедший» уособив всі недоліки українського часу – від студентської революції на граніті
до приходу Ющенка. Повністю все розкладено і все в чорних тонах, і все найгірше.
Але ж духовно осмислено, доведено до розуміння нашими сучасниками. У цьому
контексті чи можна зробити ставку на філософську позицію Ліни Костенко? Я знаю,
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що 80 років – це не 50. Чи можна на неї розраховувати, як на пропагандиста позитиву
людської української ідеї?
Ю. С.: Може й так. Але ви самі спочатку казали про наших дуже непоганих
поетів, які, перетворившись у політиків, принесли більше шкоди, ніж користі.
Я. З.: Ліна Василівна у Харкові політику не зачіпала. Вона йшла чисто в людському напрямку.
Ю. С.: Якщо вона втримається від політики… Я читав її останню книжку, все ж
таки вона збивається на політику.
Я. З.: В якійсь мірі.
Ю. С.: А чи буде це на користь?
Я. З.: Тоді коротко. Справа проти Кучми. Що це? Для чого це?
Ю. С.: Це краще спитати у Віктора Федоровича і Леоніда Даниловича.
Я. З.: Може, для того, щоб заховатись від тих проблем, які, по суті, є реальними? Не
чіпати Кучму… Мені так здавалося, ну що це дасть? Щоб добити його на старості літ?
Ю. С.: Хочуть із Кучми зробити героя. Можна спробувати. Але я згодний, що не
вийде. Якогось напівмученика можна зробить. Щось інше не вийде. Відволікати від
справжніх проблем проблемами вигаданими… Взяти ту ж Юлю: перша кримінальна
справа, друга кримінальна справа, третя кримінальна справа… І, схоже, не остання…
Просто нема логіки. У вирішенні багатьох питань немає того професіоналізму,
про який ми говорили, починаючи нашу розмову.

15 квітня 2011 року.
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АМПЛІТУДА УКРАЇНСЬКОГО МАЯТНИКА
НА ШКАЛІ СВОБОДИ
Яке це солодке слово «свобода»! – скаже українець, і йому варто вірити, бо ж він,
по-перше, не тільки вихований на філософії двох великих українців – Г. Сковороди і
М. Бердяєва, але й довів це практично, створивши Козацьку державу, яка, з погляду
питання свободи, не мала собі аналогів у світі, підкріпивши своє прагнення до волі
ще й першою демократичною Конституцією П. Орлика; а по-друге, тому що серцеві
енергії, на яких живе українство, – найволелюбніші. Мені можуть заперечити: українці – найтерплячіший і найінертніший народ. На що буде відповідь, що одвічний
Дух української нації у своєму поступі лише на перший погляд має дивні забаганки,
а насправді, українська доля росла й розвивалася між добром і злом, свободою і несвободою, кожен раз долаючи опір. Чи ж не завдяки саме опору дух наш міцнів, а
воля росла? До того ж, українська історія легко спростовує й досконано доводить, що
людство – дуалістичне і розвивається на принципах боротьби добра і зла.
Тепер зупинимося на заявленій концепції. Хто з нас не знайомий із явищем коливання маятника? Хто не знає того, що чим більша траєкторія його відхилення в один
бік, то з більшим розмахом він полетить у протилежний? Хто не знає, що амплітуда
його коливання залежить від сили, яка буде прикладена? Принцип роботи маятника
нагадує мені принцип руху української нації між свободою і не-свободою. Дуалістична концепція християнської філософії, на мою думку, знаходить своє повне відображення в еволюційному просуванні України. Для руху українців національним
життям годинник ніби відмірює часовий інтервал між змінами двох полярних подій.
Хочу зазначити, що в кожному українцеві затаївся «Помаранчевий Майдан»:
«майдан» не як конкретне місце столиці, на якому свого часу спалахнули помаранчеві енергії протестного вибуху проти не-свободи, а «майдан» як внутрішня цінність,
як думка і стан душі. Бо саме це – природа українця, дана йому Богом. Він – не терпить, він – бунтує (поки справа дійде до Дії, він довго бунтує в думках і душі). Це
тільки на перший погляд українець має вигляд сумирного і терплячого. Насправді, у
ньому від посягання на його свободу одразу закипає кров.
Сумирними й терплячими є не-українці – українські покручі. У різні часи їх називали
по-різному: малороси, манкурти, яничари, хруні і т. ін. Вони пристосовуються, їм легко
гнутися, бо енергетичний зв’язок з Українського Джерела протікає до них не прямою дорогою, а покрученими стежками. Через це їхня українська природа зазнала небезпечних
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змін. Саме життя показало, що українці не гнуться, вони вмирають на полі бою, захищаючи свою свободу і свої цінності. Тому не треба лякатися приходу агресора, адже його
поява в Україні – це Знак! Якщо все українське знищується, а ставляться пам’ятники кату
українського народу Сталіну, то така агресія є знаком змін! Те, що клекотить у серцях і
головах українців поки що на кухні, рано чи пізно спалахне уже як Дія.
Амплітуда українського маятника на шкалі свободи України чітко означена і міститься між двома точками: ліва – окупація, права – визвольний рух. Таке коливання
маятника «свободи – не-свободи» і є втіленням у життя філософського вираження
ідеї боротьби добра і зла (правих і лівих сил). Цей процес можна простежити на історичних подіях України.
Візьмемо, приміром, період ХХ  століття. Перша пара протилежностей: ліва
позиція (більшовицький переворот 1917 року в Російській імперії, колонією якої
була Україна) з потужним розмахом переноситься на праву позицію (боротьба з
російсько-більшовицьким агресором: ЗУНР–УНР 1919 р., битва під Крутами, виступи Н. Махна, Холодноярська республіка тощо). Друга пара: ліва позиція (російськобільшовицька окупація України 1923–1953 рр.) стала поштовхом до народження правої позиції (потужний вибух сили українського народу – народно-визвольна боротьба
ОУН–УПА, якій немає аналогу у світовій історії). Третя пара протилежностей: ліва
позиція (російський радянський окупаційний режим в Україні) – спричинила поштовх
до правої позиції (визвольний рух, набираючи потугу через опір 60–70–80-десятників,
вилився у наймасовішу мирну революцію – Народний Рух України, результатом якої
стали перші «майже» демократичні вибори до парламенту та прийняття «Декларації про суверенітет України»). Четверта пара: ліва позиція (військовий переворот
російських лівих сил (ГКЧП*), що спробував утримати російську окупацію у вигляді
Радянського Союзу) з неймовірною силою, стрімко і грізно переноситься на праву
(офіційна незалежність України: від студентського повстання у формі голодування у Києві – аж до внесення синьо-жовтого прапора у сесійну залу Верховної Ради, в
якій був прийнятий Акт проголошення Незалежності України, підтверджений Всеукраїнським референдумом 1 грудня 1991 р.). Ось такою була амплітуда українського
маятника на шкалі свободи ХХ ст., так здобувалася усім народом українська воля. З
часу прийняття Акта вже минуло 20 років! Але в моїй пам’яті, як і в пам’яті інших
учасників цих подій, і досі зберігаються сторінки тих далеких днів...
Згадується, як за один рік (період між прийняттям Верховною Радою Декларації
про суверенітет України та Акта Незалежності) до невпізнання змінилася Верховна
Рада! Хоч згадані документи приймалися, за поодинокими винятками, усім складом
Верховної Ради, але атмосфера, яка передувала цим двом подіям, сильно різнилася.
Якщо на початках роботи в парламенті ота невелика частина депутатського корпусу з числа демократів, яка виграла вибори в тяжких і складних умовах всупереч
*
ГКЧП – Государственный Комитет Чрезвычайного Положения. (Оскільки його створення не має
жодного відношення до України, то переклад українською є зайвим.)
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окупаційному режиму, своєю неймовірною силою переконливої логіки у прагненні
досягнути державної незалежності розхитувала комуністичну більшість (і вони ставали зговірливими), то уже через рік, оговтавшись від жаху падіння режиму і тиску
демократичної Народної Ради, комуністична більшість готова була до повернення
у «щасливе імперське божевілля». Комуністів ніби хто підмінив, особливо партноменклатурників, почався відхід на попередні позиції. Народна Рада у Верховній Раді
стрімко втрачала силу свого впливу. І ось студенти, як надчутливий барометр суспільства, відчувши небезпеку для України, подали дуже потужний голос – розставили на
Майдані намети, висунули Верховній Раді вимоги та оголосили в знак протесту голодування. Це був нечуваний в Україні акт, це був Вчинок! Ніхто не зміг відвернутись
від нього і не помітити його, ніхто не зміг закрити вуха і не почути Голосу Майдану.
Про це писали, говорили і думали. Інша річ, якими були ці думки.
Пам’ятаю, як на трибуні Ігор Юхновський доповідав від імені комісії Верховної
Ради, яка вивчала ситуацію зі студентами. На його слова, що треба розглянути вимоги студентів, адже вони нічого не хочуть для себе, що їхнє здоров’я погіршилося,
вони виснажені й знесилені, а це – небезпечно, що це – наші діти, наше майбутнє… У
відповідь – СМІХ! Я не повірила власним вухам і очам: у залі лунав регіт!! Сміялися
комуністи. (І це вже після прийнятої Декларації!). Це мене вразило так глибоко, що
навіть зараз, через 20 років, згадуючи той регіт, і тепер відчуваю рану від жорстокого
цинізму. Я тоді ще не знала, що через 20 років комуністичний цинізм набере нечуваних розмірів блюзнірства, що ними буде поставлений пам’ятник кату українського
народу (організатору геноциду української нації через голодомори і репресії), до того
ж, у Запоріжжі, в місті козацької слави!
Але на той час я дуже чітко усвідомила: треба діяти, і діяти негайно, робити щось
дуже серйозне і радикальне, інакше біди не минути. Так у найрадикальніше налаштованих депутатів виникла думка підтримати студентське голодування своїм власним
протестом – голодуванням. Нас зібралася група: з Волині Олександр Гудима та Федір
Свідерській, з Житомира Яків Зайко, із Закарпаття Віктор Бедь, з Івано-Франківська
Богдан Ребрик, зі Львівщини Степан Хмара, з Тернополя Левко Горохівський, Марія
Гуменюк (Куземко) та Володимир Колінець. Хай пробачать мені ті, кого я забула і не
згадала, їхні імена названі історією.
Хто знає, що було б, якби не той сміх? Він став тією ударною хвилею, яка зрушила маятник з лівої точки і понесла до правої. Ми пішли на Майдан, оголосили про
свій намір підтримати студентське голодування й звідти подалися на УТ-1, щоб по
телебаченню виступити зі зверненням до народу. Заледве домоглися прямого ефіру. Нам дали 10 хвилин, але цього було досить, щоб уповноважений нами Віктор
Бедь зачитав звернення. Звідти ми дружно пішли на Майдан і пов’язали на голови
пов’язки «голодую». Там нам роздали намети й розкладачки, і ми вже звідти додому
не повернулися, а залишилися ночувати. В моїй уяві й досі стоїть мій намет у першому ряду від сцени для виступів. Таке не забувається. І хоч після цього я опинилася на
лікарняному (загострились хронічні болячки), то останнє пам’ятається слабше, хіба
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що, як супровід головної події. Бо ні здоров’я, ні навіть життя не мають такої цінності, як боротьба за свободу власну і свободу свого народу!
В книжці «Студентська революція на граніті»* є опубліковані слова тодішнього
студента Івано-Франківського інституту нафти та газу Любомира Валька: «Я згоден
покласти життя на вівтар вільної України». Це було те, що відчувала і я, йдучи на
Майдан. Перед моїми очима поставали обличчя юнаків та юнок з ОУН–УПА, які
вмирали у розквіті сил, щоб Україна була вільною. У них не було хитань, у них була
віра у перемогу і обов’язок перед нацією.
На щастя, стрілка маятника не стоїть на місці: сміх породив протест студентів, а
через рік ГКЧП породить нашу незалежність.
Події ГКЧП застали мене з чоловіком у грузинській Абхазії на відпочинку. Одразу після приїзду ми взяли авіаквитки назад до Києва на 22.08.1991 р. і спокійно відпочивали. Я, як це робила завжди, поєднуючи подорож і відпочинок з роботою, взяла з
собою книги та рукопис. Тому під час відпустки радіо і телевізор перестали для мене
існувати. Кожен інтервал між морем та їдальнею заповнювався творчою працею. І те,
що вдарило як грім серед ясного неба, варто би передати так, як було записано тоді.
Зі сторінок щоденника

З 18 на 19 серпня море дуже штормило. Усю ніч гуло і стогнало, заливало дощем. Вранці ми з чоловіком пішли на берег, а на морі – нікогісінько! Не плавають кораблі, не купаються люди. Тільки віддалік
поодиноко або групками по двоє-троє притихло ходять берегом відпочиваючі. Та й то чомусь одягнуті.
Що сталося? «Мабуть, від холоду», – подумалось мені.
Ми повернулися в корпус. Піднялись на свій поверх. У вестибюлі був включений телевізор: ішов
балет Чайковського «Лебедине озеро».
Зайшли до себе в кімнату, працювали кожен над своїм, поки не треба було йти до їдальні обідати.
Виходимо у вестибюль – по телевізору йде «Лебедине озеро». Що таке? Дивина якась!
Пообідали і – на море. З моря повернулися у корпус – по телевізору і далі йде «Лебедине озеро»!
Ну, це вже і не дивно, і не смішно.
А навколо ніби принишкло зависла тиша. Адміністратори ходять мовчки, майже навшпиньки, щоб
не порушити щось. І в такій дивній, незбагненній обстановці музика по телевізору нагадувала похоронну. Чомусь без причини стало моторошно. Не хотілося ні з ким вступати в розмову.
Ми з чоловіком трохи в кімнаті відпочили і пішли вечеряти. Надворі зустрічаємо Олександра Гудиму.
– Ви що, не знаєте?! – дивується він.
– Що? Що ми маємо знати? – запитую я.
– Як? Ви ЩЕ не знаєте?!
– Та що сталося? – схвильовано вигукую.
– В країні – військовий переворот!
– Що?! Ти що!?? Який переворот? Та що, врешті-решт, відбувається? Ти можеш пояснити зрозумілою мовою?
– Владу в Москві захопила група військових! Виключили всі телевізійні програми, кожну годину читають «Звернення до народу», оголосили військовий стан, на вулицях Москви – танки!
*

414

Студентська революція на граніті. – Київ: Смолоскип, Тріумф, 1995. – С. 53.

М а рі я Г У М Е Н Ю К ( КУЗЕМ КО )

– Але ми – суверенна республіка! Ми прийняли «Декларацію…»!
– Маріє, це – кінець! Ми з тобою так і не побачимо Україну незалежною!
Настала пауза... У мене в голову ніяк не могла втиснутися почута фраза.
– Давай обнімемося на прощання. Нехай вибачить мені твій чоловік, але ми можемо більше не
зустрітися.
– Ще поборемось! – не здавалася я.
– Вони танками нас задушать! – відповів Гудима.
– Я не вірю, що все втрачено!
– Так, складено три види списків: у першому – ті, хто потрапляє під розстріл, у другому – хто потрап
ляє під ув’язнення (концтабори вже давно відновили, пофарбували…), у третьому – хто на виселення
(сюди ввійдуть неблагонадійні та рідні розстріляних). У першому списку – лідери Руху і всіх демократичних партій, уся Народна Рада з Верховної Ради. Отже, ми з тобою – під розстріл! У другому – керівники
низових осередків.
Ми дивилися одне одному в очі не моргаючи, ніби вглядалися в серцевину проблеми. В цю мить
мовби зупинилися серця, зупинилася думка на одному: «Україна, за яку боролися, – втра-а-чена?!!»
– Що будемо робити?
– Негайно летіти до Києва.
І знову – очі в очі. Довго. Ніби зважуючи уже зважене. Ще раз. Перевірка на певність, на остаточність.
– До Києва! Негайно до Києва! Там наші люди.
– У мене вже є білети на руках на іншу дату. Я взяв одразу після приїзду.
– У нас також.
– Треба здати і взяти на перший же рейс.
Олександр з моїм чоловіком негайно пішли до кас. А там таке робилося! Маса народу – білетів нема
в жоден бік! Відмінені всі рейси, ніхто не знає, коли будуть і чи будуть взагалі.
– Що ж робити?
– А що зробиш, залишається чекати. Пішки звідси не підеш. Якщо усе буде йти за їхнім сценарієм,
то нас ще тут арештують. Не боїшся?
– Ні, – відповіла я.
– Я також, але я – мужчина.
– Я знала, на що йду.
– Ти дивна жінка. Я завжди дивуюся, звідки в тебе така сила?
– Знаєш, за Україну вмирати не страшно, не хочеться вмирати безглуздо.
– То давай попрощаємось, – і він знову обняв мене. – Я не знаю, чому я люблю тебе, як рідну
сестру.
– Ми ж – українці!
Так і розійшлися, не знаючи, чи ще побачимось, бо жили в різних корпусах.
Після цієї розмови і невдалої спроби обміняти квитки ми з чоловіком піднялися на свій поверх. У
вестибюлі по телевізору і далі йшло «Лебедине озеро»! А перед екраном – шарпанина, майже билися
два депутати.
– Мы вас всех, демократов… – викрикував комуніст.
– Выкусишь! Мы не отдадим Украины! А тебя…
– Подошло наше время! Я долго этаво ждал! Теперь…
– Пока чево к чему, я тебя сейчас, гнида, задушу!
Як виявилося, невисокого зросту Олександр Миколайович Воробйов з усієї сили тиснув до стіни
значно вищого і дужчого за себе комуніста-депутата, розказуючи йому, що таке Україна. (Не хочу називати ім’я цього комуніста з тих міркувань, що, може, зараз він про це шкодує).
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Увечері, нарешті, я вже побачила тих самозванців по телевізору.
– Може, не будеш ночувати в своєму номері? – стиха запитав чоловік. – Проведемо ніч на березі?
Ми дивилися одне на одного і недомовляли, хоч обоє знали, що криється за цими словами. Я сказала:
– Ні, залишуся тут.
Я була вперта завжди, але зараз це була не впертість, зараз було щось глибше і більше, ми це обоє
відчули: я кожну мить свого життя хотіла залишатися собою.

На полях щоденника зараз я би дописала таке:
Минуло 20 років... Цьогорічне пісне обличчя телеканалів (за винятком кількох)
і підсолоджена мова про тотальні успіхи діючої влади дуже вже нагадують мені той
пріснопам’ятний балет Чайковського «Лебедине озеро» часів ГКЧП. Від одного і від
іншого – мурашки по шкірі. Але в цьому закладений великий позитив – ГеКаЧеПісти
нам дуже і дуже потрібні! Вони – великі будителі народу! Добре, що вони приходять
у наше життя, інакше ми надовго могли б заснути. Вони змушують нас думати. Дякуємо їм за наше щасливе майбутнє, яке вже і зараз стукає в наші двері. Ось-ось маятник зліва полетить направо. Адже, як ми з’ясували, на кожну Дію в українців росте
Протидія. Вони йдуть у парі: окупація і визвольний рух. Перше породжує друге.
Тому я наголошую ще і ще раз: не було і нема покірного мовчання української нації,
не було і нема покірного мовчання українця – є і була Дія і Протидія. Так збудовані
українці. А слова про покірність – від лукавого, видумка окупантів, які втішають себе
тим, що до влади прийшли назавжди.
На жаль, немає можливості детальніше зупинитися на останніх двох визначних
подіях – прийнятті Акта незалежності і внесенні Українського Прапора у сесійний
зал Верховної Ради, які увінчали мету мільйонів борців. Золота корона королівськокнязівсько-козацької України була повернена Україні. Але, тримаючи у руці шовк гігантського синьо-жовтого прапора при внесенні його у сесійну залу Верховної Ради,
я відчула, як затрепетала кожна клітинка мого єства. Це було неймовірне відчуття!
Серце співало, а я сміялася і плакала водночас! Навіть у найкращих мріях своїх я не
зважувалася вимріяти для себе таку високу честь – разом зі своїми побратимами по
боротьбі внести до сесійної зали цю найвищу цінність нації, Українську Святиню,
за яку страждало і вмирало не одне покоління українських борців. І коли писали та
говорили, що на Майдані протестного студентського голодування я була єдина жінкадепутат серед депутатів-чоловіків і єдина жінка при внесенні українського прапора
до сесійної зали Верховної Ради, то це я розцінюю по-іншому. Моя особа лише репрезентувала увесь цвіт українського жіноцтва, яке сотнями і сотнями гинуло в катівнях та від куль, плекаючи велику мрію, – підняти прапор Української Незалежної
держави над куполом українського парламенту. І це – сталося! Свята мить!

28 лютого 2011 року.
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Михайло Швайка,

народний депутат України І скликання ВР

РОЛЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
ХІІ (І) СКЛИКАННЯ
У ЗАКЛАДЕННІ ФУНДАМЕНТУ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ГРОШОВОЇ
СИСТЕМИ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ
1
Верховна Рада України І скликання увійде в історію України як державотворча,
що реалізувала віковічну мрію українського народу про створення незалежної української держави.
Перебуваючи під негативним впливом теперішнього балагану у Верховній Раді
і віддаючи шану депутатам Верховної Ради І скликання, відомий політичний діяч,
поет Б. Й. Пономаренко пише:
«Друзі мої розійшлися по білому світу,
Друзі мої, нас поєднує зоряна мить –
Нам довелось Україну серцями зігріти,
Нам довелось суверенну Державу творить…
Серце болить за людей та за зганьблену владу,
Сором пече за безчестя новітніх еліт.
Не вберегли, бо сьогодні жадоба і зрада,
Нищать безкарно державності нашої цвіт».

В цій діяльності Верховної Ради І скликання, в її державотворчих процесах вирішальну роль відіграла Народна Рада, сформована з представників Народного Руху
України, що виник як перша по відношенню до КПРС опозиційна організація.
Під впливом горбачовської перебудови відбулось певне ідеологічне пом’якшення,
послаблення партійного контролю за народом, чим скористались демократичні,
національно-патріотичні сили, представникам яких вдалося перемогти на виборах
комуністів в багатьох округах і завоювати мандати парламентаріїв.
Рух мав значний інтелектуальний, патріотичний потенціал. В його ряди влились
не лише звільнені з тюрем дисиденти, учасники нещодавньої збройної боротьби, а й
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науковці, які були в опозиції до злочинної системи, що душила вільну думку, справж
ню наукову творчість.
Верховна Рада України І скликання розпочала свою роботу при наявності керівної
ролі КПРС (комуністи були організовані в групі 239 і мали більшість для прийняття
будь-якого рішення) і активній малій групі рухівських депутатів, які відразу надали
Верховній Раді України нового, прогресивного забарвлення.
Прикро, що сьогодні з’являються радикали-ревізіоністи, які намагаються заперечити цю величезну історичну роль Народного Руху. Так, Ю. Ільєнко пише: «Рух за
перебудову ставив своїм завданням перезавантаження, тобто збереження, совкової
системи. І не більше» [35]. Цей наш повільний, мученицький шлях розбудови держави деякі автори розглядають не як недолік, а як перевагу.
Професор Гарвардського університету Роман Шпорлюк пише: «Якби в 1991 р. вибори виграв не Кравчук, а Чорновіл, була б громадянська війна міжрегіональна і міжнаціональна, релігійна. Західні коментатори не стомлювалися повторювати: Югославія – це дитяча забава в порівнянні з тим, що незабаром відбудеться в Україні» [36].
На Народний Рух України, що виник на зламі століть, лягла історична місія – довершення справи борців за Волю України. Для досягнення основної мети Народного
РУХу – здобуття незалежності треба було забезпечити створення основних атрибутів державності, зокрема добитися економічного суверенітету України, подолання
наслідків колоніального минулого, створення власної української, незалежної від
Москви грошово-кредитної і банківської системи.
На теоретичне обґрунтування і практичне розв’язання цих завдань були скеровані мої зусилля як організатора перших Рухівських осередків, члена оргкомітету з
підготовки Установчого з’їзду, члена Великої Ради РУХу, голови комісії економічної
самостійності України Ради Колегій соціально-економічного розвитку Великої Ради
РУХу, а згодом як представника РУХу у Верховній Раді, що прийняла Акт Незалежності – народного депутата України, члена Народної Ради.
Структура економіки України мала чітко виражений колоніальний характер, була
зорієнтована на виробництво засобів виробництва, точніше на видобування сировини і палива.
Питома вага важкої промисловості у промисловому виробництві України перевищувала 60 %.
Зацентралізованість радянської економіки позбавляла самостійності економічні
органи республіки. Союзні пріоритети повністю затьмарили місцеві проблеми, унаслідок чого не існувало економічної бази національного суверенітету. Негативний
вплив на соціально-економічну ситуацію в Україні справляла наявність гіпертрофованого розвитку військово-промислового комплексу, на розвиток якого витрачалися величезні людські і матеріальні ресурси, зорієнтована була діяльність науководослідних інститутів. Дві третини українського науково-технічного потенціалу
орієнтувалися на потреби ВПК.
Значні національні ресурси використовувалися не в національних інтересах і не з
волі українського народу.
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Такі найбільш прибуткові галузі економіки, як легка і харчова, які працювали на задоволення потреб українського народу, хиріли і занепадали. Найнеобхідніші товари в країну завозились. Україна не виробляла пляшок, швейних машин та багато інших товарів.
Ціни на українську продукцію були занижені, а зарплата часто не сягала й 50 %
союзного рівня. На оплату праці колгоспників держава взагалі не виділяла грошей.
З бюджету Української Радянської Соціалістичної Республіки на пресу, телебачення, радіо, мистецтво в розрахунку на одну людину витрачалось лише 3,8 крб. – менше лише в Узбекистані – 3,6. Тоді як в Росії 12,8 крб., але не з республіканського, а
союзного бюджету, в Естонії – 18,8, у Вірменії – 12,7 крб. і т. д.
Народ не вірив брехливій партійній пропаганді щодо бутафорної державності
України, розглядаючи її як маріонетковий, окупаційний режим. Зокрема, журналіст
Марченко про візит товариша Молотова розповідав так: «Його приїзд зайвий раз
свідчить, що УРСР – це фікція. З одного боку, влада говорить про українізацію, а з
іншого – грабує українців. Молотов поводиться тут, як англієць, який завітав до колонії». Остап Вишня теж висловлювався відверто: «Грабують нас, деруть як сидорову козу. У питанні хлібозаготівель поводяться, як із неграми. У Херсонській області
Молотов залишив кожній родині п’ять пудів хліба на місяць. Звичайно, буде голод».
За таку відвертість названий куркульським блазнем автор «Зенітки» невдовзі стане
в’язнем тільки створюваних радянських таборів [1, с. 11].
Поширеною була думка, що Україна має надзвичайно сприятливі умови для успішного економічного розвитку. Найчастіше у зв’язку з цим цитувалися дані дослідження, проведеного фахівцями Дойче банку в 1990 р., які визначили Україну як лідера за
рівнем підготовленості до створення незалежної ринкової економіки і прогнозували
їй успіх в самостійному розвитку у разі виходу з СРСР.
У своїх опублікованих працях і виступах у період створення РУХівських осередків я намагався переконати громадськість, що без реального, у тому числі економічного, суверенітету, без повновладдя народу на своїй етнічній території істотних зрушень досягти буде неможливо.
Спочатку в наших економічних програмах було акцентовано увагу на запровад
женні республіканського госпрозрахунку, через призму якого розглядали проблеми
банківництва, фінансів і навіть грошей, які оцінювали як активний засіб запровад
ження республіканського госпрозрахунку. Під це госпрозрахункове господарювання
маскувались наші самостійницькі устремління.
Підготована мною Концепція республіканського госпрозрахунку була опублікована в пресі [2], її жваво обговорювали фахівці й політики, використовуючи в боротьбі
демократичних сил із тоталітарною системою. У всенародному русі за національне
відродження й незалежність України широко використовувались вимоги запровад
ження республіканського госпрозрахунку. Правильність цього підходу до вдосконалення суспільних відносин було підтверджено в ході перебудови, скерованої на
демонтаж зацентралізованої, неефективної системи господарювання. Не руйнівний,
419

V. О Ч И М А УЧ АСН И КІВ

а поступовий, тобто більш м’який розпад СРСР розпочався з госпрозрахунку респуб
лік, що передбачав спочатку розширення їхніх прав, а потім повну самостійність.
Я доклав багато зусиль до підготовки і прийняття Закону про економічну незалежність України. Цей закон був прийнятий ще до проголошення незалежності України
і підготовку його проекту було доручено Раді Міністрів Української Радянської Соціалістичної Республіки.
З госпрозрахунком нерозривно пов’язана економічна самостійність. Вона виявилася тим черв’яком, що підточував із середини радянську адміністративну командну
систему і сприяв зародженню самостійницьких настроїв. Хоч економічна самостійність республік повільно підкрадалася до радянської адміністративної системи, але
вона рішуче руйнувала її підвалини. Економічної самостійності стали домагатися не
тільки дисиденти, інтелектуали в середовищі інтелігенції, а й партійна номенклатура, яка в цьому вбачала значне розширення своїх прав і можливостей.
Республіканський госпрозрахунок розглядався як важливий інструмент, конкретний важіль захисту національних інтересів українського народу, що надавав йому
можливість самому розпоряджатись землею, природними багатствами, виробленою
продукцією, усіма фінансовими ресурсами, результатами своєї праці.
Український народ завжди боровся за своє законне природне право на використання результатів своєї праці, природних багатств, власних ресурсів.
Яскравим представником цих національних вимог можна назвати Першого секре
таря ЦК КПУ П. Ю. Шелеста, який вважав, що найефективнішим засобом забезпечення успіху радянської політики на Україні є задоволення, а не придушення її економічних і культурних потреб. П. Шелест домагався, щоб Україна діставала від СРСР
фонди, товари і послуги, що дорівнювалися б вартості її внеску в СРСР. При встановленні відносин з Москвою П. Шелест виходив з самостійності України в межах
реальної радянської федерації. Москву дратувало трактування П. Шелестом України
як автономної держави в складі СРСР.
Певний поступ в наданні республікам певної самостійності відбувся у зв’язку зі
створенням раднаргоспів. Побачивши це, Москва занепокоїлась, стала звинувачувати республіканське керівництво в місництві. П. Шелест був звільнений з посади
першого секретаря ЦК КПУ і його місце зайняв вірний слуга Москви В. В. Щербицький. Плазуючи перед Москвою, він готовий був жертвувати економічними та іншими інтересами України, потуранням русифікації, посиленням боротьби з так званим
українським буржуазним націоналізмом. Унаслідок партійних чисток з партії було
виключено 37 тисяч членів, переважно науковців, у тому числі і я.
Спираючись на Федорчука і Маланчука, Щербицький у 1972 р. розгорнув масивний погром опозиційної інтелігенції, що привів до арешту сотень людей, звільнення
з роботи науковців, яких підозрювали в неблагонадійних поглядах.
Суворо карали усіх, котрі в творчості й практичній діяльності засвідчили опозицію комуністичному режиму. Котрі так чи інакше, у підтексті чи прямо, виявляли
спротив тому тоталітарному насильству, отій уніфікації думки, яка тоді існувала. Я
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особисто пересвідчився, що означає переслідування людей не за конкретні злочинні
справи, а за інше світобачення, за інший спосіб мислення.
Стала істотно погіршуватися ситуація в Україні після усунення Шелеста і призначення Щербицького. Частка України в капіталовкладеннях з 1970 до 1989 року
скоротилася з 18 до 10 %.
В. В. Щербицький погодився передавати Москві 30 % результатів праці українського народу, замість 10 % при Шелесті. Забравши зерно, Москва залишила тварин
без кормів, а людей без хліба. Це відразу призвело до різкого зменшення поголів’я
великої рогатої худоби.
Серед активістів РУХу, членів Народної Ради у Верховній Раді України часто переважали погляди колишніх дисидентів, літераторів, письменників, які акцентували
увагу на засудженні режиму, забезпеченні прав людини, демократичних перетвореннях, дотриманні законів, запровадженні української мови, духовному і національному відродженні. Ці проблеми, які вони порушували, не були проблемами щоденного
життя, що хвилюють мільйони населення, робітників і колгоспників. Тому ми мали
вузьку соціальну базу, що складалася винятково з інтелігенції.
Мої спроби зробити переорієнтацію наших програмних вимог на господарські
питання, на запровадження республіканського госпрозрахунку, на створення власної
грошово-кредитної і банківської системи, ефективної ринкової економіки сприймалися без ентузіазму. Це продовжується й досі, про що наглядно говорять теперішні президентські вибори. Отримавши ганебну поразку, В. А. Ющенко, який вкрав
у народу результати Помаранчевої революції і перетворив їх у свою здобич, поливає брудом єдиного представника демократичних сил Ю. В. Тимошенко в другому
турі виборів, чим сприяє перемозі антиукраїнських сил. За ним всюди залишається
руїна. На посаді голови Нацбанку разом з В. Стельмахом зруйнував грошову систему
України, на посаді Президента України – під загрозу поставив саме існування україн
ської держави.
Нещодавно В. Стельмах говорив: «До кризи ми підійшли з однією, але системною, проблемою – відсутністю довіри до гривні як стабільної грошової одиниці. Ми
дотепер не затвердили гривню в статусі головного атрибута державності і через це
маємо всі поточні проблеми. Доларизація офіційної частини української економіки
на сьогодні перевищує 30 %. За останні шість місяців населення скупило на валютному ринку понад $ 6,5 млрд. Скільки валюти знаходиться під подушками громадян,
ми й припустити не можемо. Якби доларизація економіки була низькою, ніхто б не
звернув уваги на курсові коливання, які були необхідні для того, щоб захистити краї
ну від зовнішньої кризи».
Подані мною ЦК КП України і Раді Міністрів УРСР пропозиції щодо розширення
прав України, які ще вчора кваліфікувалися як рецидиви, прояви українського буржуазного націоналізму і за які суворо карали і знімали голови, в період горбачовської
перебудови виявилися актуальними, своєчасними і навіть дуже потрібними.
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Коротше, про економічну самостійність стали говорити не лише в дисидентських
колах, які традиційно вважалися поборниками незалежності України, а й у службових коридорах і навіть у високих кабінетах.
Що стосується нижніх ланок, то тут продовжували свято берегти чистоту старих
ідеологічних принципів. Коли ідею українських грошей і економічної самостійності
України я намагався проштовхнути на Львівському обласному партактиві у велотреку, куди звезли з усіх районів області понад 10 тисяч партактивістів, на якому обговорювались підсумки ХІХ партконференції, мене насильно зігнали з трибуни, а потім
тягали по обкомах, управліннях КГБ і вправляли мізки за спробу зриву важливого
ідеологічного заходу.
Оскільки львівські мітинги дошкулювали партноменклатурі і завдавали їй багато
клопоту, вона вирішила партактив провести в закритому приміщенні, в яке звезли
з усієї області партактив і не допустили активістів національно-визвольного руху.
Спершу я запитав Погребняка, чому він приховує від активу деякі події, що мали
місце на ХІХ конференції, до яких львівська делегація безпосередньо причетна, але
він ухилився від відповіді. Проукраїнськи настроєні делегати конференції з числа
львівської інтелігенції просили Погребняка не виступати з критикою Єльцина тому,
що він, мовляв, говорить багато правди.
Представники прибалтійських і закавказьких республік і частина делегатів від
Західної України, що відчули дух свободи, підтримали Єльцина. Газета «Львовская
правда» з приводу цього мого виступу писала: «З зали на сцену піднімається чоловік,
який представився старшим науковим співробітником Львівського відділення Інституту економіки АН України, – М. А. Швайка...
– Я розчарований, – сказав він, – тим, що відбувається в цій залі, оскільки не розкрито змісту партконференції. Такі доповіді я слухав і раніше…
…Пролунали дружні оплески, що перервали оратора. Вони так і не стихли, поки
він не залишив трибуни…» [3]. Дещо по-іншому трактувала мій виступ інша газета
[4], яка писала: «На думку М. А. Швайки делегати конференції не розкрили чимало
проблем, а виступи деяких з них нагадували ті, які були характерні для минулих часів. Та багато промовцеві сказати не вдалося. Аудиторія не погодилася з таким тлумаченням почутого на зустрічі і під загальне невдоволення він змушений був зійти з
трибуни...»
Цей епізод з моїм виступом на партактиві говорить про те, як важко просувалася горбачовська перебудова і як вороже її сприймала партноменклатура. Секретар
Львівського обкому партії Я. П. Погребняк, який робив доповідь на партактиві, докоряв делегатам ХІХ партконференції з числа інтелігенції західних областей України
за те, що вони разом з прибалтійцями і закавказцями підтримали Б. М. Єльцина, який
згодом став головним могильником СРСР.
Заступник Голови Держплану УРСР О. С. Ємельянов 20 березня 1990 р. в листі
№ 20–31/22 повідомив, що Держплан отримав мої пропозиції щодо республіканського госпрозрахунку, економічної самостійності і самоуправління України, які вико422
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ристані й знайшли своє відображення в проекті Закону УРСР про економічну самостійність УРСР, який підготовлений на альтернативній основі, і що надалі до мене
звертатимуться за допомогою.
23 березня 1990 р. одержав листа № 122–/326 заступника директора Інституту економіки УРСР Н. С. Герасимчука, в якому говориться: «У відповідності з дорученням
ЦК КП України спеціалістами Інституту економіки АН УРСР розглянуті Ваші концептуальні положення з питань економічної самостійності Української РСР. Направляємо висновки В. Ланового за результатами цього розгляду». У цих висновках дана
висока оцінка висунутих мною пропозицій і, зокрема, ідея національних грошей.
Позитивно висловився з приводу цих моїх пропозицій також Голова Ради міністрів
Української РСР В. А. Масол у своїй доповіді на сесії Верховної Ради УРСР 19 травня 1990 р., наголосивши, що це питання про самостійність республіки і виробничих підрозділів «було обґрунтовано депутатом Швайкою» (Перша сесія Верховної
Ради Української РСР 12 скликання. Стенографічний звіт. Т. 2. – В-во Верховної Ради
України, 1992. – С. 313).
Інтерес до цієї тематики виявили й редакції газет, які опублікували цілу низку
моїх матеріалів. Так, газета «Львовская правда» 7 квітня 1990 р. опублікувала мою
статтю «Яким бути економічному суверенітету України?», а «Вільна Україна» – дві
статті: «Економічний суверенітет України» (8 червня 1990 р.); «Шляхи справжнього
госпрозрахунку» (4 листопада 1990 р.). Це були найбільш сміливі публікації того
часу з вимогою незалежності України і створення власної грошової системи.
На республіканському госпрозрахунку було акцентовано значну увагу в перших
програмних документах Народного Руху України, що так і називався – НРУ за перебудову. Одночасно йшлося про запровадження національних грошей, що було неможливим без перетворення України в самостійну державу.
Я першим висунув ідею запровадження національних грошей – гривні і відриву
грошово-кредитної, фінансової і банківської системи України від загальносоюзного
казана.
Як на це вказується в науковій літературі, я не просто домагався створення грошової системи сталінського взірця, спотвореної в час кредитної реформи 1930–1932 рр.,
а сучасної кредитної грошової системи, яка в ХХ столітті прийшла на зміну золотогрошовій [5, с. 206–215].
Ще за В. Щербицького під псевдонімом М. Андріїв (від Михайла Андрійовича) я
опублікував першу в Україні працю про українські гроші в неконтрольованій партією
газеті [6]. З доповіддю про необхідність запровадження українських грошей, створення власної кредитної і банківської системи виступав на першій установчій, насправді
ще підпільній, Львівській крайовій конференції РУХу 7 травня 1989 р. [7, с. 220].
Будучи обраним заступником керівника Львівської крайової Ради РУХу, я організував групу науковців, які були об’єднані в науковому семінарі при Львівській
Крайовій Раді НРУ. Протягом п’яти місяців 1989 р. ми в деталях опрацювали не лише
програму запровадження національних грошей, а й державного будівництва в ціло423
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му. Опрацьовані на семінарі 45 невідкладних заходів (принципів) державного будівництва повністю реалізувала Народна Рада у Верховній Раді [8, с. 395–396].
2
20 років тому Україна почала нову політичну еру. Висловлена 20 років тому на
Львівській крайовій конференції РУХу 7 травня 1989 р. ідея запровадження національних грошей була підхоплена як загальнонаціональна на Установчому з’їзді РУХу
8 вересня 1989 р., стала важливим засобом у боротьбі зі злочинною більшовицькою
системою і сприяла побудові незалежної України. Бжезинський справедливо наголошує, що без України немає Російської імперії. Не Вінниця, Тернопіль чи інше місто
відіграло вирішальну роль у загальноукраїнському русі за створення першої опозиційної до режиму громадської організації – Народного Руху України, а Львів, від
гучного слова якого прокинулась уся Україна.
Головний ідеолог комуністів Георгій Крючков корені розвалу СРСР бачить в злих
діях галичан. Він пише: «Тон у здійсненні антисоціалістичного перевороту задавали
агресивні, оскаженілі націонал-екстремістські сили, які створили ще до серпневого
“путчу” 1991 р. в “українському П’ємонті” – Львівській та інших західних областях
плацдарм для знищення Радянської влади. Вони буквально паралізували волю депутатів Верховної Ради УРСР, серед яких більшість становили володарі партійних
квитків члена КПРС» (Георгий Крючков. Украинское общество: бремя проблем. – К.:
Оріони, 2007. – С. 52–53).
Роль «західняків» у боротьбі за незалежність України дійсно була не другорядною. Цей регіон не тільки був центром збройної боротьби, а й дисидентського руху.
«Західна Україна перетворилася на ключовий центр опору комуністичному режиму»
(Политическое руководство Украины 1938–1989 гг. – М.: РОССПЭН, 2006. – С. 21).
Свій багатолітній теоретичний доробок я досить повно реалізував у складі оргко
мітету з підготовки Установчого з’їзду РУХу і при розробці його програмних документів [9, с. 82]. Входив також до оргкомітету з підведення підсумків діяльності
РУХу і підготовки Урочистих зборів з нагоди 10-ї і 20-ї річниці заснування Народного Руху України [10, 37].
Чітку позицію щодо відкриття власного центрального банку, створення мережі
комерційних банків і переходу до ринкової економіки я виклав на Всеукраїнському
установчому з’їзді РУХу 8 вересня 1989 р. [11, с. 217], на якому виступав з доповіддю
четвертим після Олеся Гончара.
Великою новиною для делегатів з’їзду були такі мої слова, яких вони досі не чули
і які не вписувалися в радянські штампи «Єдиного і неподільного Союзу»: «…Суверенітет неможливий без створення власної фінансової, грошової, кредитної системи,
власної банківської системи. (Оплески).
Що потрібно нам у першу чергу для цього зробити? Треба випускати власні гроші – створити грошову систему. (Оплески). Друге, треба створити власну кредитну
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систему. Доти, поки Держбанк Союзу РСР розподілятиме, а не мобілізуватиме, розподілятиме, підкреслюю, ресурси без взаємозв’язку з тим, наскільки ці ресурси наявні, ми ніколи не збалансуємо економіки. Досі в нас, у республіці, ніхто не веде обліку
таких кредитних ресурсів.
Банківські установи мають властивість не лише створювати гроші, a й капітали.
Сума наших втрат від того, що ми не маємо такої власної банківської системи, перевищує десятки мільярдів карбованців. Отже, я хотів би, щоб ми в програмі РУХу
відобразили особливий пункт про те, щоб управління позичковим фондом і справою
створення і ресурсів кредитних, і капіталу перебували в повній компетенції народу
України, щоб створений був Український банк. (Оплески)…» [12, с. 30–31]
Ідея національних грошей, яка вийшла з Народного Руху, сприяла виробленню почуття національної солідарності і територіальної єдності, відродженню національної
самосвідомості і мала антицентралістське спрямування.
Підняті в моїй доповіді питання я як член редакційної колегії з’їзду.
Навіть в офіційній антиукраїнській більшовицькій пресі, в головній на той час
партійній газеті, що була органом ЦК КП України, Верховної Ради і Ради Міністрів
УРСР і друкувалася величезним тиражем (більш ніж півмільйонним), в газеті першої
категорії, в «Радянській Україні» за 28 червня 1990 р. вдалось опублікувати статтю
про українські гроші [13]. Поряд з моєю статтею в номері опубліковані рядки з листів
читачів, в яких, зокрема, говориться: «Економічний суверенітет України без власної
грошової одиниці неможливий» (М. Петренко), «...Треба, щоб Україна мала свою
професійну армію і свої гроші...» (В. Погорєлова). Таким чином не без допомоги
партійної преси ідея національних грошей, а заодно ідея незалежності України, понеслась по всіх просторах України... В численних відгуках на цю статтю, опублікування якої в партійній пресі стало сенсацією, читачі висловлювали свої великі надії
на майбутнє незалежної України...
Згодом з’явилася ціла низка моїх публікацій присвячених грошам. Назвемо деякі
з них:
Українські гроші: міфи чи реальність. – Шлях перемоги, 1991, 15 вересня.
Програма кандидата на посаду Голови Верховної Ради України. – Радянська Украї
на, 1990, 22 липня.
Гроші, яких нема. – Голос України, 1991, 28 червня.
Українські гроші: міфи і реальність, або про батіг, віжки і чужий пряник. – Літературна Україна, 1991, 8 серпня.
Дядьку Іване, як я можу управляти, якщо віжки (гроші) у ваших руках? – Вечірній
Київ, 1991, 28 червня.
Про українські гроші. – Радянська Україна, 1990, 28 червня.
Чи будуть українські гроші? – Дзвін, 1991. – № 6.
Доповідь на Установчому з’їзді Народного Руху України 8 вересня 1989 р. – Літературна Україна, 1989, 26 жовтня; Три дні вересня вісімдесят дев’ятого // Матеріали
Установчого з’їзду Народного руху України за перебудову. – К., 2000.
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Розчищаючи дорогу Москві? Дещо про інфляцію, зубожіння народних мас, україн
ські гроші та старі імперські витівки. – Пробудження, 1992.
Порятунок – національні гроші. – Молодь України, 1991, 27 червня.
Чого варті гривні? – Західна Україна, 1991, № 14, грудень.
Власна валюта: дочекаємося нарешті. – Голос України, 1991, 25 вересня.
Українські гроші. – Вечірній Київ, 1991, 17 вересня.
Купон замість гривень. – Молодь України, 1991, 25 вересня.
Як гривні в Канаді «друкували». – Правда Украины, 1992, 15 лютого.
Україна поки що без гривні. – Правда Украины, 1992, 18 червня.
Чи плакали наші гроші? – Київська правда, 1991, 21 грудня.
Про «французькі» купони і «канадські» гривні. – Вечірній Київ, 1991, 23 вересня.
Гей дана, дана як нам відірватись від того Івана? (Тобто від московської грошової
системи) – За вільну Україну, 1992, 1 грудня.
Гривні української ще рік бачити не будемо. – Вечірній Київ, 1992, 28 вересня.
На гривні – Тарас, Володимир, Леся... – Київська правда, 1991, 19 вересня.
Гривня проситься на світ, але хтось вперто гальмує її друкування. – За вільну
Україну, 1992, 29 лютого.
Чого варті гривні. – Західна Україна, 1991, № 14.
Чи не «плакали» наші гроші. – Київська правда, 1991, 21 грудня.
Прощавай рубель. – Шлях перемоги, 1991, 27 жовтня.
А ви шукаєте гроші? – Закон і бізнес, 1992, № 39(46).
У магазин з українською валютою. – Літературна Україна, 1991, 12 вересня.
Українські гроші – наш захист, порятунок і запорука успішного господарювання. – Високий замок, 1991, 1 жовтня.
Відрублений карбованець. – Комсомольское знамя, 1991, 7 червня.
Нас врятують наші гроші. – Голос України, 1992, 1 вересня.
На той час то були єдині найбільш повні публікації на цю тему. Ці мої статті
розмножували й широко використовували демократичні сили в пропагандистській
діяльності, особливо напередодні референдуму 1 грудня 1991 р.
На ці статті надійшли десятки відгуків [14, с. 211–216.]. Так, п. Азошкіна з Києва
(Полярна, 7, кв. 10 «д») писала: «Газета з Вашою статтею зачитана до дірок, переходила з рук в руки і зробила дуже багато для того, щоб українці, які забули свою віру,
врешті-решт прокинулись та стали захищати свою націю та Батьківщину» [15].
Мої численні виступи на сесії Верховної Ради України транслювались по радіо і
телебаченню і доходили до мільйонів людей, переконуючи їх в самостійницьких позиціях. Так що боротьба за українські гроші була боротьбою за Україну.
Історик РУХу В. Ковтун відзначає, що «в галузі економіки вже тоді професор
М. А. Швайка пішов далі невиразного гасла “економічної самостійності в складі СРСР”, а за ключові визначив завдання створення в Україні власної фінансовокредитної системи, Українського національного банку, власної грошової одиниці, що
на той час сприймалося як сенсація» [16, с. 128–129].
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Дещо по-іншому, ніж В. Ковтун, висвітлює це питання доктор філософських наук
О. Овсянникова (Беєфельдський університет, ФРН), яка, заглибившись у мою більш
ранню й насамперед епістолярну творчість, вивчивши адресовані мною вищому партійному керівництву (Л. І. Брежнєву, М. С. Горбачову, В. В. Щербицькому та ін.) численні, величезні за обсягом доповідні записки з рекомендаціями реформування економіки [17, с. 3–7], дійшла висновку, що ця пропозиція автора формулювалася значно
раніше в згадуваних доповідних записках та в працях, які на свою відповідальність
видавав М. І. Долішній, який всупереч забороні парторганів на працевлаштування
М. А. Швайки в наукових установах, прийняв його на роботу до Львівського відділення Інституту економіки АН УРСР, надав можливість піднятись з колін... На думку О. Швайки, оскільки М. А. Швайка був виключений з партії, протягом 3-х років
був безробітним і позбавленим можливості публікувати праці, він вдався до хитрощів і цю свою ідею опублікував у препринті наукової доповіді Інституту економіки
АН УРСР, де він досить відверто ставив питання про необхідність запровадження
українських національних грошей [18, с. 103]. У доповіді було акцентовано, що не
всі гроші повинні створювати в Москві, у стінах Держбанку СРСР, це слід робити на
місцях, що значно підвищить ефективність функціонування грошової системи [18,
с. 40]. Цей препринт мав статус передруку, репродукції, копії раніше друкованого видання, якого в дійсності не було.
Я ніколи не фетишизував грошей і визнавав право на існування їх різних форм.
Гроші внутрішньогосподарського вжитку запровадив у трьох колгоспах Львівської
області в середині 80-х років під час переведення господарств на внутрішньогосподарський розрахунок [19, с. 101]. Проблема застосування внутрішньогосподарських
грошей не втратила значення й нині.
Щодо назви національної грошової одиниці, то тут не було єдності в поглядах. Висловлювалися найрізноманітніші пропозиції. Найбільше прибічників в середовищі
старої партноменклатури мала стара радянська назва «карбованець». Голова Комісії з
питань культури Л. Танюк запропонував українські гроші називати «українським доларом». Цієї ж точки зору дотримувався Президент Конгресу вільних українців п. Шимко, посилаючись на погане звучання назви «гривня» англійською мовою [20].
Висловлювалися також пропозиції при створенні української грошової системи використати проекти грошей Закарпатської України [21, с. 27], досвід ОУН і УПА по випуску бофонів, які були запроваджені для створення бойового фонду УПА (звідси й походить сама назва – бофони). Назву «гривня» я запропонував для того, щоб встановити
спадкоємність української грошової системи з грошовою системою Української Народної Республіки і Київської Русі, істинними спадкоємцями якої є лише ми, українці.
Коли народний депутат України, поет П. Осадчук називав мене батьком гривні,
він виражав не лише свою точку зору [22]. У літературі тепер можна знайти багато
претендентів на звання батька гривні. Одні автори наукових праць (залежно від того,
до кого вони були наближені) батьком гривні вважають В. П. Матвієнка і В. П. Гетьмана, другі – В. С. Стельмаха, треті – С. Л. Тигіпка... Ці самозвані «батьки» гривні так
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ревниво сприймають мій науковий доробок, що у виданій ними енциклопедії [23],
присвяченій 10-річчю Національного банку України, про мене, одного з творців не
лише банківської, а й грошово-кредитної системи України, члена Наглядової Ради
НБУ, автора численних нормативних актів і 500 наукових праць, нема й згадки. Того
часу, коли я домагався запровадження національних грошей і створення Українського національного банку, всі вони вірно служили імперії зла і чути не хотіли про такі
поняття, як національний суверенітет, самостійність, самобутність, соборність, незалежність, про побудову української незалежної держави і створення її атрибутів
(грошей, банків, внутрішніх ринків).
На жаль, започаткована нами, рухівцями, плідна діяльність зі створення ефективної ринкової грошово-кредитної і банківської системи України була перекреслена
банківськими мафіозі, які перетворили банківську систему із засобу державного будівництва у засіб свого збагачення і махінацій.
Будучи обраним народними депутатом Верховної Ради України І скликання, працюючи заступником голови постійної Комісії з питань економічної реформи і управління народним господарством, я відразу взявся за реалізацію РУХівської програми
створення національної грошової системи. Для обговорення питання про конкретні
шляхи запровадження національної валюти я скликав спеціальне засідання Комісії з
питань економічної реформи і управління народним господарством (голова комісії
в той час хворів) за участю керівників Української республіканської контори Держбанку СРСР, Укрбанку Агробанку СРСР, Укрбанку Житлобанку СРСР, Міністерства
фінансів і Ради Міністрів республіки, які одностайно висловилися проти запровад
ження національної валюти.
Комісія прийняла рішення: рекомендувати Раді Міністрів протягом місяця створити урядову комісію по вирішенню всіх необхідних питань щодо запровадження в
республіці власної валюти [24]. Це наше рішення Радою Міністрів УРСР було проігнороване і комісії з питань запровадження національних грошей так і ніколи не було
створено, оскільки цей уряд не тільки сам не збирався запроваджувати національних
грошей, а й заважав нам, народним депутатам, займатися цією справою. Урядовці,
особливо В. П. Фокін, на засіданнях Президії Верховної Ради України, а також на
сесійних засіданнях домагалися мого невтручання у розв’язання практичних питань,
пов’язаних із створенням української грошової системи на тій підставі, що завданням
Верховної Ради є лише прийняття законів, а уряд займається їх практичним втіленням. Усі урядовці виступали проти запровадження національних грошей, убачаючи в
цьому руйнування єдиного Радянського Союзу і не мали серйозного наміру займатися створенням власної грошової системи.
Я взяв на себе увесь тягар організаційної роботи стосовно запровадження гривні.
В той час у Нацбанку і Кабінеті Міністрів не було не тільки окремих підрозділів, а й
жодного працівника, який займався б питаннями виготовлення грошових знаків, карбуванням монет і створенням національної грошової системи. Знайшов художників,
які виготовили взірці банкнот. Працював паралельно з декількома групами худож428
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ників. У мене ще досі зберігаються прекрасні взірці українських грошей, виготовлені львівськими митцями, зокрема Мироном Яцівим. Перевага була віддана групі
Б. М. Максимова, який виявився активним керівником групи і блискучим організатором. Насправді я один визначив, чиї портрети повинні бути зображені на грошах,
самочинно розпорядився помістити на них тризуба, хоч Верховна Рада тоді ще не
затвердила його національним гербом. Зв’язався із закордонними фірмами, які виявили бажання виконати замовлення України на друкування банкнот і карбування монет. Ознайомився з можливостями цих фірм в Канаді, Швейцарії, Німеччині, Англії,
Польщі. Оскільки в бюджеті держави не було валюти для оплати замовлення, я домовився з керівником Чорноморського пароплавства Пилипенком Віктором Васильовичем про отримання позики. На той час то була одна з найбільших світових морських
компаній, що оперувала десятками мільярдів доларів. У «Бласко» пароплавство ще
не було перетворене і Кравчук з Кудюкіним не встигли розпродати сотень човнів і
поставити хрест на Україні як на морській державі.
Коли 11 травня 1991 р. ми зайшли до кабінету Л. М. Кравчука і ознайомили його з
взірцями грошових знаків, він був здивований. Адже рішень з цього приводу жодних
не приймалось [25, с. 5]. За українські гроші, які є національним символом, гарантом
єдності, спільності економічного простору, стабільності, національної економічної
ідентичності, предметом гордості і поваги, засобом національної консолідації, точилася тривала і жорстока боротьба. Активно діяли проімперські сили, які заважали запровадженню гривні і створенню національної грошової системи. В. П. Фокін,
наприклад, спершу нав’язав Україні замість національних грошей відривні купони,
а пізніше – купоно-карбованці, які випускалися в п’яти країнах, на перших порах
навіть не мали номерних знаків і не було забезпечено належного контролю за їх кількістю. Лише з отриманням незалежності Україна долучилась до світових процесів
друкування банкнот і поштових марок, а також карбування монет, що у складі СРСР
було неможливим і недопустимим.
Що стосується організаційних заходів, пов’язаних з карбуванням монет, то вони
блокувалися урядом (В. П. Фокіним, В. І. Антоновим) з тих міркувань, що, мовляв,
на Україні є багато незавантажених підприємств ВПК, які здатні виготовити потрібну
кількість монет. Коли ми стали домагатися від уряду доведення завдань щодо карбування монет до конкретних підприємств, то з’ясувалося, що вони не володіють потрібними для цього технічними засобами.
Мені довелось побувати на багатьох підприємствах ВПК і ознайомитися з їхніми
технічними можливостями. Уряд республіки слабо орієнтувався в технічних можливостях цих підприємств, оскільки вони відносились до всесоюзних і українській
владі не підпорядковувались (таких було 90 % підприємств).
Найбільш придатним для карбування монет виявився Луганський верстатобудівельний завод, на якому зупинився мій вибір. У виданій Музеєм історії і культури
м. Луганська праці А. С. Люльки [26, с. 29] наводиться підписаний мною, заступником
голови Комісії з питань економічної реформи і управління народним господарством
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Верховної Ради України, адресований генеральному директору Луганського виробничого об’єднання «Верстатобудівельний завод» Є. І. Новохатку лист № 06–3 / 14–
971 від 1 жовтня 1991 р., в якому говориться: «Просимо доручити своїм спеціалістам
терміново опрацювати питання, пов’язані з випуском металічних монет.
Пропозиції щодо розміщення зазначеного виробництва необхідно надіслати до
15 жовтня ц. р.
Звертаємо Вашу увагу на особливу вагу цього питання».
Цей мій лист від 1 жовтня 1991 р. історики, нумізмати, працівники музею історії
і культури м. Луганська, історик першого в Україні монетного двору і верстатобудівного заводу А. С. Люлько вважають початком зародження карбування монет в Украї
ні [26, с. 19]. Директор згаданого музею О. В. Приколота 18.10.2004 р. прислав мені
листа, в якому говориться: «Саме Ви були біля джерел цих подій, а тому маєте що
сказати нащадкам. Просимо надіслати до музею свої спомини і документи про створення українських грошей – банкнот та розмінної монети».
Більш детально і більш повно висвітлюється питання пов’язані з карбуванням
монет в Україні в іншій, новій книжці А. С. Люльки «Луганський верстатобудівний
завод – перший монетний двір України». Дослідження і матеріали з історії м. Луганська. Випуск ІІІ. – Луганськ: Янтар, 2005 р. У книжці висловлюється мені подяка автора і наукових колективів Музею історії і культури м. Луганська і Державного архіву
Луганської області за консультації в створенні книжки (с. 2).
Директор згаданого архіву М. М. Старовойтов і директор згаданого музею
О. В. Приколота пишуть: «Батькові сучасної грошової системи України шановному
М. А. Швайці…».
Це підприємство я обрав не випадково. Мені стало відомо, що Луганський патронний завод (так тоді називалося це підприємство) 18 червня 1918 р. звертався до
Міністра фінансів Української держави А. Ржепецького і керівника Державного банку України з пропозицією організувати карбування монет. У листі заводу говорилося:
«Луганський патронний завод має велику кількість верстатів штампувального типу і
на заводі є великий запас стрічкової латуні, яка використовувалася для виробництва
патронних гільз… На заводі є гравери по сталі, здатні виготовити за кресленнями
відповідні штампи» (с. 36).
Я ознайомився з технологією карбуванням монет в Англії на королівському монетному дворі в Бірмінгемі, а також в Канаді. У Калгарі (Альберта) мене вразив Центр
карбування монет імені Мацьківа (Mackiw materials centre), українця за походженням. Серце боліло, що Україна свої сили розпорошує чужими світами, а в Україні
нікому займатись створенням важливих елементів побудови незалежної держави.
3
Будучи твердо переконаним в необхідності створення власної української грошовокредитної і банківської системи, і маючи відповідні розробки, я з перших днів пере430
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бування у Верховній Раді України (1990–1994 рр.) намагався втілити свої задуми в
життя. Проте у Верховній Раді, сформованій у преважній більшості з комуністів, які
боролися за збереження єдиного Радянського Союзу, це виявилося справою непрос
тою. Ні червоні директори, ні червоні голови колгоспів, ні секретарі обкомів партії
своїх грошей не хотіли запроваджувати. Даремно я намагався залучити до цієї справи
старе, промосковське керівництво Української республіканської контори Держбанку
СРСР на чолі з В. Д. Буряком, а також керівників галузевих банків: В. М. Матвієнка (голову правління Українського республіканського банку Промбудбанку СРСР),
В. П. Гетьмана (голову правління Українського республіканського банку Агропромбанку СРСР), М. І. Носа (голову правління Українського республіканського банку
Житлосоцбанку СРСР), А. А. Колесникова (голову правління Українського респуб
ліканського банку Ощадбанку СРСР), працівників Міністерства фінансів, Ради Мі
ністрів республіки.
У переважній більшості ці «совки» й чути не хотіли ні про українські гроші, ні
про свій центральний банк, ні про здійснення своєї незалежної грошово-кредитної
політики. Я був вражений безправністю України у формуванні і використанні її власних кредитних ресурсів. Коли я запитав керівників республіканської контори, який
позичковий фонд України і як він використовується, вони відповіли, що їх це не цікавить, бо всі планові показники доводить Україні Москва. Лише один заступник
керівника Республіканською конторою М. Ф. Захарченко прислав мені листа, в якому
говорилося про те, що все, що я пропоную, він уже втілює в життя.
Ситуація стала змінюватися на краще у зв’язку зі створенням Нацбанку України.
Проте цей процес був тривалим і проходив болісно.
Керівництво Національного банку не вжило ніяких заходів із захисту інтересів
України в період її перебування в рублевій грошовій зоні. У результаті Україна виявилась беззахисною спочатку перед навалою рублів наприкінці 1991 року, а згодом –
перед нав’язаною Росією псевдолібералізацією цін.
В’ялість керівництва Національного банку у розв’язанні питань захисту економічного простору республіки позбавила Україну можливості проводити незалежну
економічну політику, поставила її на межу загальної соціально-політичної та економічної кризи.
Як центральний банк держави, Національний банк не забезпечив виконання положення статті першої Закону «Про банки і банківську діяльність», що «банківська
система є дворівневою». Насправді в Україні вона залишалася однорівневою.
По-перше, сам Національний банк фактично не виконував функцій банку першого рівня. Він не звільнився від зацікавленості в комерційній діяльності, оскільки
утримання самого банку здійснювалось у тому ж порядку, що й комерційних банків.
По-друге, в Україні була збережена успадкована від колишнього Союзу РСР система міжбанківських розрахунків за рахунками МФО (міжфілійних оборотів), яка
розглядала кожний комерційний банк як філію єдиного банку і дозволяла йому безадресно та автоматично залучати кредитні ресурси інших банків. При збереженні
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такої системи розрахунків банківська система об’єктивно залишалась однорівневою
і центральний банк не виконував функцію регулювання грошової маси та масштабів
кредитування економічними методами.
Ця модель міжбанківських розрахунків була відтворена в системі розрахунків через розрахунково-касові центри Національного банку, впровадження якої вимагало
чималих коштів. І це при тому, що ще до свого введення така система вимагала модернізації.
Керівництво Національного банку не налагодило роботи з розробки і методології
та методики грошово-кредитного регулювання. Тривалий час робота банку базувалася на інструктивних матеріалах колишнього Держбанку СРСР видання 1989–1990 років. Причому, на комерційні банки України було поширено сам розмір економічних
нормативів, установлений старими союзними інструкціями.
Згідно із Законом «Про банки і банківську діяльність» (стаття 7) Національний
банк підзвітний безпосередньо Верховній Раді і не підпорядковується уряду, як колишній Держбанк СРСР. Проте керівництво Національного банку не мало власної
позиції і повністю підтримувало уряд у всіх його рішеннях, що стосуються грошовокредитної політики. Причому навіть у тих із них, які затягували розв’язання питання
підготовки грошової реформи та друкування власної валюти.
Мені скаржився В. П. Гетьман, що його викликав В. П. Фокін, у якого сидів Й. Кобзон, і наказав надати останньому стільки кредитів, скільки він забажає. Апетити в
Й. Кобзона були такі великі, що коли б навіть зібрати всі кредитні ресурси України і
йому віддати, то їх не вистачило б. За інфляції 1000 і більше відсотків Й. Кобзон повертав 1/50, 1/100 чи ще меншу суму боргів.
Національному банку бракувало реалістичної програми антиінфляційного регулювання економіки, що базується на можливостях сучасної монетарної та макроекономічної політики. Про це свідчила його позиція в питаннях впровадження купонів
багаторазового використання. Він реалізував політику емітування купонів пропор
ційно наявному товарному забезпеченню, що означало адміністративне обмеження
платіжного попиту і вело до загострення соціально-політичної ситуації в Україні. Ця
політика базувалася на уявленнях теорії мінової торгівлі, яка відображала архаїчні
економічні погляди.
Мали місце суттєві недоліки в кадрових питаннях. Тривалий час не були реалізовані заходи з результатів розгляду в грудні 1991 р. роботи Національного банку
України зі стабілізації грошового обігу в Україні та введенню власної грошової одиниці на засіданні Комісії Верховної Ради України з питань економічної реформи й
управління народним господарством за участю представників Комісії з питань планування, бюджету, фінансів і цін, де був зроблений висновок про повну некомпетентність члена Правління Національного банку України М. І. Туманова.
На засіданні Комісії відзначалося, що в Національному банку має місце низька трудова та виконавча дисципліна. Його керівництво не здійснювало належного
контролю за своїми працівниками.
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Постановою Верховної Ради України (сесії) № 2895–ХІІ від 19 грудня 1992 р. була
створена авторитетна комісія щодо перевірки діяльності Нацбанку України, до складу якої входили:
заступник голови Комісії з питань економічної реформи і управління народним
господарством, народний депутат Швайка М. А. (голова);
секретар комісії з питань планування, бюджету, фінансів і цін, народний депутат
Захарук Д. В.;
завідувач сектору Комісії з питань планування, бюджету, фінансів і цін Шербатюк А. А.;
доктор економічних наук, професор кафедри грошового обігу і кредиту Київського інституту народного господарства Мороз А. М.;
доктор економічних наук, завідувач кафедри грошового обігу й кредиту Тернопільського інституту народного господарства Сивульський М. І.;
кандидат економічних наук, головний конструктор-проектор Харківського спеціального проектно-технологічного бюро виробничих потужностей Рябошлик В. В.
Наслідком цієї перевірки стали мафіозні розбори, було звільнення Голови Нацбанку В. П. Матвієнка і призначення новим головою В. П. Гетьмана.
Для посилення контролю за діяльністю Нацбанку рішенням сесії Верховної Ради
України в квітні 1992 р. мене введено до складу Наглядової Ради Нацбанку.
Для того, щоб мати змогу реалізувати на практиці свої розробки в галузі грошовокредитної політики і банківського будівництва, я вирішив укорінити в НБУ прогресивну людину національно-демократичних поглядів, рухівського функціонера.
Наскільки великими були мої плани щодо розбудови грошово-кредитної і банківської системи видно з опублікованих праць [27].
У повітрі витало відчуття розвалу Радянського Союзу, який наближався, і створення незалежної української держави. Тому й активізувалася робота щодо запровадження українських грошей.
Для запровадження своїх українських грошей треба було терміново розв’язати питання з друкуванням банкнот і карбуванням монет. Україна відповідних потужностей
не мала.
Вивчалися технічні і технологічні можливості виготовлення грошей в Україні,
досвід створення аналогічних потужностей в інших країнах світу, визначені потрібні
потужності з випуску монет, банкнот і матеріалів для їх виробництва. Заступник Голови Ради Міністрів України В. Антонов і В. П. Фокін просили не залучати іноземців
до цієї справи, тому що вивільнилися величезні потужності ВПК, які простоюють і
їх можна буде використати для нових цілей.
Активними пошуками розв’язання цих питань я займався із заступником голови
держкомітету з оборонної промисловості Марусич Борисом Івановичем, а також з
Дзвоником Сергієм Макаровичем, Сьомиком Петром Єремійовичем. Вивчались технічні можливості Вольнянського заводу ім. Шевченка Запорізької області; Хмельницького заводу Термопластавтоматів, який спеціалізувався на виготовлені пресових
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форм відливки; Одеського заводу пресів, що виготовляв обладнання для Ленінградського монетного двору; Луганського верстатобудівного заводу ім. Леніна.
Багаторазово зустрічався з ректором Київського політехнічного інституту, який
обіцяв велику допомогу в карбуванні монет. Працівник запорізького інституту титану пропонував карбувати монети з титану.
Нацбанк вважав, що внутрішні можливості для виробництва грошей є безперс
пективними.
Робилася спроба перестрибнути через друкування банкнот і карбування монет і
запровадити електронні гроші. Хоч і цікавими були пропозиції Г. Денисенка і братів
Діанових, вони виявилися утопічними.
Усе більше вимальовувався висновок про те, що треба закупити основне технологічне устаткування та «ноу-хау» в зарубіжних країнах і максимально використати
наявні площі підприємств України. Займатись карбуванням монет було вирішено на
існуючих площах в Луганську. У серпні 1992 р. передбачалось завершити будівельні
роботи і передати приміщення під монтаж устаткування.
Кабінет Міністрів України в березні 1992 р. видав розпорядження про виділення
зі свого валютного фонду 12,9 млн доларів для закупівлі необхідного технологічного
обладнання і «ноу-хау» для карбування монет.
Я відвідав деякі закордоні монетні двори. У Варшаві завітав до монетного двору
Польщі і встановив контакти з директором цього двору Войцеком Бернацьким. Він
декілька разів приїздив до Києва, пропонуючи допомогу в карбуванні монет.
Відвідав канадський монетний двір, на якому створено центр матеріалів ім. Мацьківа, українця за походженням. Мацьків обіцяв надати допомогу в карбуванні монет.
Відвідав найсучасніше підприємство з карбування монет в Бермінгемі (Англія).
Там зустрівся з москвичем Мамедовим Оскаром Ібрагімовичем, експертом з маркетингу цінних паперів фірми «Теніс», з представником вірменського центрального
банку Фіградяном Суреном Арменаковичем і Віктором Мілтакісом з Литви. Останній виконував функції представника литовського центрального банку на фірмі за виконанням договору на карбування монет для Литви.
Національним банком України були укладені контракти з німецькою фірмою
Гребенер Прес-система на постачання 11 пресів з карбування монет (їх постачання
передбачалося у серпні – 5 штук, вересні – 5 і в лютому 1993 року – 1) і з компанією
Ройал Мінт Сервізес ЛТД Королівського монетного двору Англії на постачання
6 пресів у вересні того ж року і допоміжного обладнання й робочого інструменту – у
вересні–жовтні 1992 року. Італійський монетний двір повинен був поставити 6 пресів, з них 1 – у серпні, 2 – у вересні і 3 – у жовтні.
У 1992 році на власних потужностях в Україні передбачалося виготовити 600 млн монет, мінімальна потреба в розмінній монеті в стартовий період становив близько
2000 млн штук. У зв’язку з цим недостатню кількість монет, обсягом 1400 млн штук,
Національним банком разом з Кабінетом Міністрів України вирішено було закупити в
Італії. Але постачання Італією пресів і розмінної монети залежало від відкриття нею
кредитної лінії, що могло бути вирішено тільки на міждержавному рівні.
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Зразки монет були вже виготовлені Монетним двором Італії і подані на розгляд та
затвердження Національного банку України.
Починаючи з 1993 року потужності Національного банку України повинні були
дозволити щорічно карбувати 2200 млн штук монет, що повністю задовольняло пот
реби грошового обігу України.
Ще задовго до путчу гекачепістів з групою фахівців у червні 1991 р. я поїхав до
Швейцарії на фабрику друкування банкнот.
Швейцарія запропонувала Україні дуже вигідний контракт. За 80 млн доларів вона
зобов’язалась терміново (до початку 1992 р.) видрукувати потрібну, початкову для
запровадження гривні в обіг партію банкнот, побудувати й обладнати фабрики друкування банкнот і поштових марок, а також створити фабрику чорнил. Українські
чиновники не виявили належної розторопності, пропустили цю добру нагоду і за ці
роботи Україна заплатила в 4–5 разів більше. Працівник фірми, єврей за національністю, батьки якого походили з Коломиї, безмежно зрадів нашому приїзду і виявив
бажання передати нам нові рецепти чорнил і технологічні таємниці…
Представник фірми літом 1991 р. згідно з нашою домовленістю приїхав до Києва
залагодити всі формальності, пов’язані з укладанням договору. Однак, не зустрівшись із посадовими особами, на яких була покладена відповідальність за укладання
договору, повернувся до Швейцарії ні з чим. В. П. Матвієнко виїхав до Нью-Йорку,
де він, протягом літніх місяців, перебував на біржі.
Водночас до українського замовлення стали виявляти увагу банкнотні фабрики
багатьох країн.
Пропозиції надходили від швейцарської, англійських, французьких, канадських,
італійських і польських фірм.
Я наполягав на співпраці зі швейцарцями з тих міркувань, що вони найдешевше виконають замовлення і перевезення грошей обійдеться значно дешевше, ніж з Канади.
Лобіювання канадського варіанту було найвпливовішим і найчисленнішим. Канадські інтереси відстоювали Л. Танюк, Л. Скорик, О. Савченко та інші з різних мотивів.
Д. Павличко, наприклад, просив урахувати, що Канада – наш партнер не лише в грошових справах, що мільйони громадян українського походження живуть у Канаді [28].
Протягом цілого року в готелі «Національ» жив директор канадської фірми «Канадієн Банк Нот Компані Лімітед» Д. Р. Арендс разом з Орестом Новаківським, який
видавав себе незацікавленою особою, щирим патріотом України, що намагається допомогти нашій державі. Шукаючи керівників, здатних лобіювати їх інтереси, вони
натрапили на Савченка О. В. До цього цих послуг вони домагалися від десятків працівників Верховної Ради і банківського сектору.
В. П. Фокін лобіював інтереси італійської фірми, яка намагалася підсунути Україні
старе обладнання, яке, на думку В. П. Фокіна, було в доброму стані. Коли Президія
Верховної Ради України на своєму засіданні 14 листопада 1991 р. висловилась за канадський варіант, В. П. Фокін зробив заяву такого змісту: «Я заявляю, що сьогодні Президія заблокувала конструктивну пропозицію уряду. Прошу це взяти до уваги» [29].
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Перед укладанням договору з канадською фірмою я разом з В. О. Савченком їздив
до Канади. З собою я взяв художників, яких влаштував у монастирі, де вони жили і
харчувались. Мені вдалося знизити ціну контракту на 3,5 млн доларів. Однак договір не був підписаний через те, що багато питань не було з’ясовано. Фірма хотіла нам
підсунути кота в мішку і навіть не подала тексту договору українською мовою… У
реальних можливостях фірми виконати якісно договір я засумнівався. Сумніви посилювались у зв’язку з тиском, який чинився на мене з різних боків. Договір з фірмою
підписав О. В. Савченко без погодження зі мною і головою Нацбанку. Точніше за моєю
спиною, бо цього він не мав права робити. Цю свою протиправну дію він від мене приховав. Голова Нацбанку В. П. Матвієнко і його перший заступник А. К. Станков з цього
приводу твердять: «О. В. Савченко підписав у Канаді кабальний договір, складений
англійською мовою. Коли привіз, його довго перекладали. А коли переклали – ахнули,
багато пунктів умов були кабальними для нашої сторони» [30].
В Україну надійшла інформація про те, що фірма намагається перепродати наш
договір іншій фірмі, причому з іншої країни, замовила неякісний (комерційний) папір та інше.
На прохання Національного банку України всесвітньо відома канадська компанія
«Портальз Лтд», яка визнана лідером у виготовленні паперу для банкнот, очолювана
паном Джеймсом Варді, здійснила експертизу паперу і головного елементу захисту
гривні – водного знаку. Висновок: папір дуже поганий.
4
Моя законотворча робота в галузі грошово-кредитної і банківської політики не
завершилась із закінченням депутатських повноважень у 1994 р. Я її продовжував,
працюючи консультантом Верховної Ради України ІІ, ІІІ, ІV, V, VI скликань, членом
Наглядової Ради НБУ, економічним радником голови НБУ. Брав участь у підготовці
законодавчих актів, тісно співпрацював з комітетами і фракціями.
Верховна Рада видала мою працю «Яка банківська система потрібна Україні (до
Концепції становлення і розвитку банківської системи України)» [31], яка була вручена всім народним депутатам. У цій праці сформульована широка програма реформування банківської системи України. Порушені в ній питання не втратили своєї актуальності й сьогодні. У програмі обґрунтовано питання про необхідність створення
спецбанків, і в першу чергу інвестиційних. Таких банків Україна досі не створила і
тому не можна зрушити з місця справи з інвестиціями. Чільне місце в програмі займає розділ, присвячений створенню грошей. Його інтригуюча назва: «Де беруться
гроші, як вони виникають?» Якщо б Нацбанк зробив те, що пропонується в цьому
розділі, наша грошова політика не шкандибала б. Його цінність особливо важлива
з точки зору сучасної кредитної теорії грошей. Більш чіткого механізму створення
кредитних грошей не розкрито в жодній праці.
Мною підготовлено Концепцію перебудови банківської системи, під якою поставили свої підписи 79 депутатів Верховної Ради ІІ скликання й одностайно висловились
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за розгляд концепції на сесії. Згідно з розпорядженням заступника Голови Верховної
Ради О. Дьоміна від 18.01.96 р. Концепцію було надруковано й розіслано в усі комітети
і фракції із завданням обговорити і підготувати до розгляду на сесії. У скороченому
варіанті на 10 аркушах Концепцію було вручено всім народним депутатам.
Мої розробки розглядалися й оцінювалися в НАН України, науково-дослідних
інститутах, міністерствах і відомствах. Позитивні рецензії на мої розробки також
прислали академіки НАН України Ю. М. Пахомов, В. М. Геєць і М. М. Паламарчук, заступник директора Інституту економіки НАН України, член-кореспондент
НАН України М. С. Герасимчук, заступник директора Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України проф. О. І. Соскін, Міністр промисловості України В. Л. Мазур (№ 01-10/3–425 від 02.04.1996 р.), Міністр машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії В. І. Малєв (№ 5/5–1–27 від
29.04.1996 р.), Міністр юстиції України С. Головатий та ін.
По два томи матеріалів 22 грудня 1998 р. вручено керівництву Верховної Ради,
зокрема експертну оцінку «Основних напрямків грошово-кредитної політики НБУ на
1998 р.» і підготовлені доповнення до проекту Закону про НБУ. 12 січня 1998 р. всім
головам комітетів і фракцій вручено мою працю, присвячену грошовому голоду [32].
20 жовтня 1999 р. (№ 4122) Верховна Рада видала мою Концепцію вдосконалення
грошово-кредитної політики і зміни принципів діяльності банків (40 с.) і вручила
всім народним депутатам.
2000 р. Парламентське видавництво видало присвячену банківському будівництву
України мою книжку [33], на яку надруковані позитивні рецензії в таких провідних
засобах масової інформації: «Економіка України», 2000, № 7; «Банківська справа»,
2000, № 3; «Урядовий кур’єр», 2000, 28 вересня; «Деловая Украина», 2000, 7 квітня;
«Шлях перемоги», 2000, 24 травня; «Проблеми державного будівництва в Україні»,
2000, № 5, 2001, № 6.
Минув час, а майже нічого не змінилось у функціонуванні кредитно-банківської
системи в бік її поліпшення і вона продовжує душити Україну [34]. Давно пора від
слів переходити до практичних кроків. Для початку було б добре зібрати фахівців,
науковців і за участю ЗМІ, тобто на очах у громадськості, обговорити всі наболілі тут
питання і записати аргументи кожної з сторін. Тоді стане зрозумілим хто є хто і чого
домагається…
Протягом 18 років безустанно інформую найвище державне керівництво про великі негаразди у створеній банківським мафіозі Стельмахом бандитській банківській
системі і в першу чергу в Нацбанку.
Україна фактично не має Центрального банку. Нацбанк з представника держави в
банківській системі фактично перетворився в представника банківської мафії в органах влади і захисника її інтересів.
Відомий американський експерт, старший науковий співробітник Peterson Institute
for International Economics, а в минулому радник з економічних питань українського,
російського та киргизького урядів Андерс Аслунд вважає, що «причина кризи поля437
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гає у повністю некомпетентній політиці українського Нацбанку. Дуже важко знайти
більш некомпетентний національний банк, ніж український.
У 2008 р. некомпетентність українського Нацбанку стала основним чинником
кризи і фінансового балагану».
В Україні відсутні інвестиційні банки і всі банки є лихварськими установами з висмоктування прибутків підприємств. Банки намагаються вкладати кошти не у виробництво, не здійснюють інвестиційних проектів, а намагаються вкладати кошти в посередницькі спекулятивні операції. Саме тому розбухло ризиковане кредитування без
належного забезпечення купівлі дорогих автомобілів за 50, 100 і більше тисяч доларів,
придбання спекулянтами по декілька квартир, що штучно збільшувало попит на житло
і зростання на нього цін. Нездатність цих горе-позичальників повернути сьогодні позичені гроші поставила в трудні умови банки, які тепер має рятувати все суспільство.
Понад 800 кранів простоюють сьогодні на законсервованому будівництві елітного
житла.
Для злодіїв і мафіозі, які накрали багато грошей, за вклади в банках треба спорудити в Києві квартири і купити дорогі імпортні автомобілі, тобто за наші гроші.
Без потреби в 2008 р. на 12 млрд доларів куплено автомобілів. Ось куди йдуть наші
вклади. Не в організацію виробництва, не у відродження села.
Стельмахи створили банківську систему для обслуговування мафії і тіньовиків.
Що вони витворяють з гривною? Замість зміцнення національної валюти Стельмахи
здійснили злочинну доларизацію, пустили на внутрішній ринок чужинця і зайду долар, який тут владарює. Стельмахи подарували США близько 100 млрд доларів емісійного доходу.
Банки повинні обслуговувати підприємства, займатись їх платіжно-розрахунковими
операціями, а не ризикованим вкладанням коштів у непродуктивні, сумнівні операції. У країнах з ринковою економікою підприємець, який виробив і у відповідності з
договором відвантажив продукцію покупцю, передає документи банку і знімає з себе
всі турботи щодо стягнення платежів.
Лише Нацбанк винен у тому, що банки не займаються тим, чим треба, тобто корисною роботою.
Домагаючись широкого використання в платежах і розрахунках дорогого грошового капіталу, зокрема доларів, Нацбанк ігнорує застосування дешевих сурогатів і
замінників грошей. На даний час, нарівні з банкнотами, які емітують центральні банки, у світі функціонують звичайні векселі (документ комерційного кредиту) і чеки
(інструмент комерційних банків), які використовуються як на національних, так і на
світових ринках.
В умовах кризи, коли підприємства розорюються, прибутки банків подвоюються.
Давно пора розібратися в тому, за що український народ платить таку величезну
данину цим лихварям.
Половина розрахунків здійснюється готівкою. Більше половини заробітної плати
виплачується в конвертах і не оподатковується.
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Глибокі корені шкідливої політики Нацбанку викриває Голова Верховної Ради
В. М. Литвин в опублікованій в «Голосі України» статті за 14 червня 2005 р., у якій
зокрема говориться, що «за всі роки Національний банк, який поступово досяг небаченої для сучасних умов автономії, не перевірявся жодним контрольним органом
держави і реально, комплексно не звітував перед народом і парламентом». Це ж національний гаманець, фабрика грошей, з якої поцупили мільярди… Негайно треба
провести ревізію Нацбанку.
Друкування грошей – це виробництво спеціального товару – фабрикування валюти. І держава повинна супроводити цей процес від народження грошей, їх зберігання,
транспортування, використання.
Американський долар – головний винуватець (провокатор) світової фінансової
кризи.
Не було б світової фінансової кризи і мільйони людей в усьому світі не страждали
б від втрати роботи і знецінення їхніх доходів, якщо б Америка не наробила стільки
боргів, не купувала в борг товарів у всьому світі, не провокувала інфляції і з її допомогою не знецінювала (не зменшувала) своїх боргів, не покривала бюджетного
дефіциту шляхом наводнення світового ринку доларами, які незаконно зайняли місце
світової резервної валюти, що повинна належати всьому людству.
Треба запровадити новий метод забезпечення достатнього росту ліквідності. Для
цього треба запровадити нову міжнародну валюту і створити новий світовий міжнародний банк. Не виключається варіант використання регіональних валют. Заслуговує
уваги пропозиція економістів щодо переходу світової валютно-фінансової системи
до мультивалютного формату. Виправдало себе запровадження євро. Відчуваючи
можливу втрату доларом функції світової резервної валюти, США разом з Канадою і
Мексикою планують випускати нову регіональну валюту – амеру, а знецінені астрономічні доларові борги подарувати всьому людству.
Багато економістів вважають, що терміново треба шукати альтернативу долара.
Для початку можна скористатись уже нагромадженим досвідом і використати наявну
грошову форму, яка протягом тривалого часу перебуває «без роботи», без належного навантаження і раціонального використання. Цю функцію могли б, наприклад,
виконати вже відомі світовій практиці спеціальні права запозичення (СПЗ). Світове
співтовариство домовилось щодо запровадження СПЗ в 1969 р. з метою забезпечити
достатню міжнародну ліквідність у період, коли брак доларової маси, як вважали,
стримує економічний ріст. Як тільки США зіштовхнулись з власною політикою торгового дисбалансу, стався вибух доларової ліквідності, так що потреби в СПЗ більше
не було. Не дивлячись на надії багатьох, вони так і не переросли в головні резервні
активи. Ніщо не заважає тепер повернутись до цієї ідеї, поглибити її і удосконалити.
Тепер є всі умови, щоб довершити цю будівлю. За допомогою СПЗ дефіцит поточного рахунку можна взяти під контроль.
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Володимир КОЛІНЕЦЬ,

народний депутат України І скликання ВР

Про роль України в розвалі СРСР
та про теперішні загрози
українській державності
Як відомо, форватерами на шляху до незалежності, а відповідно, розвалу СРСР
були республіки Прибалтики і Закавказзя. В цьому плані Україну вони випереджали.
Але вирішальний внесок у розвал СРСР зробила саме Україна.
Після прийняття Декларації про державний суверенітет Україна перебувала ніби
в підвішеному стані між залежністю і самостійністю. Владна комуністична номенклатура, вихована в дусі ненависті до самостійності і самостійників, намагалася все
робити для того, щоб суверенітет УРСР залишився лише задекларованим і не став реальним. Але тоді заполітизованість суспільства була неймовірною і, як і до прийняття
Декларації, пристрасті на київських площах продовжували вирувати. Тож прийняття
законів і постанов Верховної Ради на реалізацію основних положень Декларації стало можливим завдяки тиску на Верховну Раду з вулиці. Особливо активною тоді була
студентська молодь. На знак протесту проти невиконання Верховною Радою і урядом
ряду положень Декларації, на початку жовтня 1990 р. у Києві на площі Жовтневої
революції (тепер Майдан Незалежності) розпочалося студентське голодування, до
якого була прикута увага не тільки всієї України, а й світу. Студенти добилися від
Верховної Ради прийняття постанов про проходження строкової військової служби
в Україні, про відкликання українських військовослужбовців з гарячих точок, прий
няття закону про верховенство на території УРСР Конституції та законів України,
відставки уряду Масола. Та найголовнішим досягненням студентів було прийняття
Верховною Радою постанови про непідписання УРСР Нового союзного договору до
прийняття нової Конституції. Час показав, що ця постанова була історичною, оскільки мала безпосереднє відношення до розвалу СРСР.
За вказівкою Кремля Верховна Рада УРСР запланувала на 27 червня 1991 р. розгляд проекту Нового союзного договору, дату підписання якого, після схвалення його
проекту союзними республіками, було заплановано на 20 серпня 1991 р. З метою
не допустити схвалення Верховною Радою проекту Нового союзного договору Народний Рух України, Українська республіканська партія, інші патріотичні організації
закликали український народ прибути до Києва і висловити свій протест. На цей зак
лик до столиці України прибули сотні тисяч людей, які перекрили рух транспорту
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в центрі міста і заблокували приміщення Верховної Ради. І депутати – члени Народної Ради в сесійному залі, і пікетувальники Верховної Ради постійно нагадували
Л. Кравчукові, що він не має права порушувати постанову Верховної Ради про недопустимість підписання з боку УРСР союзного договору до прийняття Конституції.
У такій ситуації Л. Кравчук і комуністична більшість Верховної Ради не ризикнули приймати рішення про схвалення цього законопроекту. Боячись гніву кремлівського керівництва, вони не ризикнули й прийняти рішення про його несхвалення, як
цього вимагала Народна Рада. В результаті переговорів було досягнуто компромісу –
Верховна Рада ухвалила рішення повернутися до розгляду проекту Нового союзного
договору 15 вересня 1991 р. А це зірвало всі плани Кремля. Наслідком цього було
те, що вище державно-партійне керівництво СРСР на чолі з Віце-президентом СРСР
Г. Янаєвим вирішило зберегти Cоюз силовими методами і пішло 19 вересня 1991 р.
на державний переворот. Метою його було, перш за все, ліквідувати суверенітет і
паростки демократії в Україні, тобто нейтралізувати Україну як головного суб’єкта
зриву підписання Нового союзного договору. Планувалося після розгрому демократії в Росії ввести війська до Києва та інших міст України. Вже були складені списки
українських активістів і навіть було заготовлено відповідну кількість наручників.
Цей путч, як відомо, закінчився провалом, і це прискорило вихід України зі складу СРСР, що й спричинило розвал Союзу. І це визнав світ. Політики антиукраїнської
орієнтації типу Д. Табачника заявляють, що українці не заслужили самостійної держави, що вона їм дісталась випадково, завдяки поразці ГКЧП. Правда, при цьому
вони чомусь забувають сказати, що саме політична поведінка України спровокувала
ГКЧП, що страх втратити Україну, яка з кінця 80-х по серпень 1991 р. так далеко відпливла від Кремля, що повернути її назад іншим методом, крім силою зброї, він не
бачив і пішов на державний переворот.
Адже після прийняття Декларації про державний суверенітет України процес
формування основ української державності зупинити було вже неможливо. Були
прийняті Закони про строкову службу в армії, економічну самостійність, ціни і ціноутворення, міліцію, зовнішню економічну діяльність, були внесені зміни до Конституції УРСР, що встановили пріоритетність законів УРСР над законами УРСР. Тобто
була створена правова база для реального виходу із СРСР. У контексті цих подій крах
ГКЧП лише пришвидшив процес розпаду імперії, але він не був визначальним для
нашої країни, народ якої вже твердо, крок за кроком, ішов до незалежності.
Наступного дня після створення ГКЧП 20 серпня о 10 годині ранку у приміщенні
Спілки письменників України зібралась Народна Рада. Депутати від Народної Ради
обговорювали політичну ситуацію, вносили пропозиції до заяви, яку мали оприлюднити ЗМІ. Паралельно йшло засідання Президії Верховної Ради. Члени Президії від
Народної Ради, а саме І. Юхновський, В. Яворівський, Д. Павличко, Л. Танюк час
від часу прибігали до нас і повідомляли про хід засідання Президії. Розповідали,
що комуністична більшість Президії виступає проти прийняття заяви з засудженням
ГКЧП. До речі, таку позицію займав і А. Матвієнко, який тоді був першим секрета443
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рем ЦК ЛКСМ України. Розповідали, що Л. Кравчук лукавить, поводиться двулико, що через таку його поведінку Президії не вдається схвалити конкретної заяви у
ставленні до ГКЧП. На засіданні Народної Ради виступив і письменник з Тернополя
Г. Петрук-Попик – тодішній депутат Верховної Ради СРСР. Він запропонував вийти
з вимогою про негайне скликання надзвичайного засідання сесії Верховної Ради, на
якому денонсувати договір 1922 року і проголосити незалежність України. Виступив
і я, сказавши, що якщо ми тепер шанс відновити незалежність України втратимо, то
другого шансу треба буде чекати довго.
Поведінка Л. Кравчука була тоді, як завжди, дуже хитрою, вичікувальною. Відомо,
що зразу після оголошення державного перевороту в кабінеті Л. Кравчука побували три
генерали: генерал Варенніков, генерал Чічеватов (командувач Київського військового
округу) і генерал Шаріков – член військової ради цього округу. Вони вимагали від Кравчука підкоритися ГКЧП і попередили, що в разі непокори застосують танки. Крім того,
вони вимагали від нього заборонити в Києві мітинги, зібрання громадськості. Л. Кравчук
відповів генералам, що офіційні документи від ГКЧП до нього ще не надійшли, а на
основі лише радіоповідомлень уряд не може ухвалювати офіційні рішення. Тож Л. Кравчук викрутився тоді геніально. Офіційних дій на підтримку ГКЧП він не чинив, оскільки
вичікував, доки не визначиться переможець. І Президія Верховної Ради під головуванням Л. Кравчука конкретного документа у ставлення до ГКЧП так і не виробила, чим
ГКЧП пасивно підтримала. Натомість, Народна Рада у своїй заяві кваліфікувала ГКЧП
як антиконституційну змову і закликала народ до громадської непокори.
Після поразки ГКЧП 23 серпня Народна Рада зібралася у будинку Верховної Ради,
щоб обговорити подальший план дій. На цьому засіданні однозначно стояло питання про скликання позачергової сесії Верховної Ради, до порядку денного якої мали
б бути включені питання про оцінку дій державного керівництва УРСР, керівництва
КПУ, військового командування в дні державного перевороту, а також проголошення
Акта незалежності. Радикальна фракція Народної Ради вимагала, крім того, прийняття
постанов про відставку голови Верховної Ради Л. Кравчука, про переобрання Президії
Верховної Ради, про заборону діяльності КПУ. Крім того, вона вимагала прийняття
постанови про проведення суду над злочинною діяльністю КПРС–КПУ, прийняття закону про люстрацію, вимагала включити до порядку денного прийняття постанови про
проведення протягом трьох місяців нових виборів до рад усіх рівнів, передусім, до
Верховної Ради, оскільки в новій державі (а це прийнято в усіх країнах світу) нові вибори мають відбутися зразу після проголошення незалежності і за новим законом.
На нашу думку, в момент кризи комуністичної влади в Москві, ситуації розгубленості в рядах КПУ після поразки ГКЧП, за умов потужної підтримки народу, який
тоді масово прибував під Верховну Раду, цього реально можна було добитися. Ми
переконували, що збереження в новій державі старої влади є явищем цілком не логічним, що це може стати для незалежної України фатальним. Наша ініціатива, на
жаль, у більшості Народної Ради підтримки не знайшла. І. Юхновський, Д. Павличко, М. Горинь, В. Яворівський та інші представники старшого покоління Народної
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Ради, а саме Р. Лубківський, Р. Іваничук, І. Драч вимагали якнайшвидшого прийняття
Акта про незалежність. Мотивували вони це так: «Хай уже буде Україна комуністичною, лише б стала вона незалежною. А в незалежній Україні ми вже якось з комуністами розберемось». Так! Згодом розібрались, але хто з ким? Наївний Л. Лук’яненко
пропонував еволюційний підхід до зміни влади в незалежній Україні. Названі лідери
Народної Ради тоді чомусь не розуміли, що, втримавшись при владі в кульмінаційний момент революції, комуністи триматимуться за неї руками і ногами, робитимуть
усе можливе і неможливе для її зміцнення.
Час показав, що саме так і сталося. Леонід Макарович після складання присяги Президента України у Верховній Раді тут же запропонував обрати головою Верховної Ради Івана Плюща. Тобто на посаду голови Верховної Ради вже незалежної
України чомусь не пропонувалась кандидатура когось з тих, хто боровся за незалежність, а кандидатура комуністичного номенклатурника. А ще до того, залишившись
при керівництві Верховної Ради, він задіяв на президентських виборах на повну силу
адмінресурс, завдяки й чому став Президентом.
Я переконаний, що в тодішніх революційних умовах – перемога у Москві Єльцина, страх і паніка керівництва КПУ, замішаного на підтримці ГКЧП, активна підтримка Народної Ради величезною кількістю народу, що перебував під її стінами, –
можна було б добитися і прийняття Верховною Радою і радикальної постанови щодо
заборони діяльності компартії і проведення дострокових виборів, і прийняття Акта
про незалежність. Тим більше, що ввечері 24 серпня вже були відомі документи, вилучені у Львівському обкомі КПУ, які засвідчували підтримку державного перевороту з боку ЦК КПУ і обкомів КПУ.
Якби хоч була прийнята постанова про дострокові вибори на всіх рівнях, тоді за
умов домінування антикомуністичних настроїв в Україні можна було б обрати проукраїнські демократичні ради всіх рівнів і тоді Україна пішла б шляхом, по якому
пішли країни Східної Європи та країни Прибалтики. Забігаючи наперед, скажу, що
на ранковому засіданні Верховної Ради з питання обговорення політичної ситуації,
крім І. Зайця, з радикалів виступали Л. Скорик, Ф. Свідерський, Я. Зайко, І. Макар, і
я, автор цих рядків. Згодом, у своїх спогадах, Р. Іваничук написав, що ми своїми радикальними вимогами чуть не зірвали прийняття Акта проголошення незалежності.
Повернемось до подій 23 серпня. Тоді паралельно з Народною Радою засідала
у будинку Верховної Ради і «група 239». Комуністи були розгублені, дивилися на
Москву і думали: чи не почне Єльцин при збереженні СРСР їх завтра-позавтра кидати в тюрми чи стріляти. О. Мороз, С. Гуренко їх переконували, що в цій ситуації з
метою самопорятунку було б краще відділитися від Москви, тобто, підтримати проголошення незалежності. А Л. Кравчук у той самий день був своєрідним координатором діяльності цих груп, приходив на засідання і Народної Ради, і «групи 239». Голосувати за незалежність України комуністів він переконував такими словами: «Хіба ви
не зрозуміли, що в Москві переміг Б. Єльцин, а не комуністи? І запам’ятайте ж, що в
незалежній Україні господарем не будуть ні Рух, ні УРП, а будете ви!».
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На наступний день, 24 серпня 1991 року, Л. Кравчук відкрив позачергову сесію
Верховної Ради. Він же виступив з доповіддю про політичну ситуацію. Після поразки
ГКЧП Кравчук уже заспівав по-іншому. Він заявив: «У ніч з 18 на 19 серпня 1991 року
в Радянському Союзі відбувся реакційний державний переворот, на чолі якого стояла
група авантюристів…». У залі почувся шум, вигуки, депутати кричали: «Геть з трибуни!». І. Заєць підійшов до самої трибуни і вигукнув: «Це – цинізм!». Але Кравчук продовжував: «Був намір грубою силою зупинити процес глибоких перетворень у нашій
державі, ліквідувати державний суверенітет республік, наступити на горло гласності,
демократичним завоюванням народу, правам людини…». Та його виступ знову депутати перебивали вигуками: «Геть зрадника!», «Геть Кравчука!». Від початку і до кінця
виступу Л. Кравчука в залі не втихав шум, а в запитаннях до нього і у виступах депутатів Народної Ради пролунало на його адресу дуже багато дошкульних слів. Навіть
поміркований І. Юхновський дорікнув йому: «Голова Верховної Ради таки не висловив
свого ставлення до невизначення ГКЧП». Після поразки ГКЧП заспівав по-іншому і
лідер «групи 239» О. Мороз, заявивши: «Очевидно, розрахунок був на партійні структури. І говорити мені це важко… Тут мало слів обурення».
Хоч на засіданні погоджувальної комісії було вирішено, що проект постанови
про проголошення акта незалежності має виголосити його автор – Л. Лук’яненко,
Л. Кравчук з метою самореабілітації вирішив цю функцію взяти на себе і на пленарному засіданні, що розпочалось після перерви о 16 годині, заявив: «Шановні народні
депутати! Більшість і опозиція домовилися в основному з головного питання – про
акт проголошення незалежності України. Отож спочатку я прочитаю постанову: Постанова Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки: “Проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною державою”.
“За” – 321. Постанову прийнято».
Одразу за постановою Л. Кравчук сам зачитав текст Акта проголошення незалежності. «За» проголосувало 346 депутатів, «проти» – лише четверо. Після цього Верховна Рада проголосувала за проект постанови, внесеної І. Юхновським, про
проведення 1 грудня 1991 року Республіканського референдуму на підтвердження
проголошення незалежності. Ми, депутати-радикали, пропонували, щоб в Акті про
незалежність України обов’язково була преамбула, в якій би були перераховані основ
ні віхи державності України та причини, внаслідок яких державність була втрачена.
Тобто, що це Акт не проголошення, а відновлення незалежності. Це було б справедливо, оскільки Україна вже не раз здобувала незалежність, і УНР була визнана як
незалежна провідними державами світу. Але наша пропозиція, на жаль, підтримана
не була. А республіки Прибалтики і в тексти своїх Декларацій про державний суверенітет, і в тексти Актів про незалежність такі формулювання повписували. І це
справедливо, бо цим чітко заявлено, що вони втратили самостійні держави внаслідок
агресії СРСР у 1939 році.
24 серпня, як відомо, Акт проголошення незалежності України був прийнятий. Як на
мене, це була велика українська перемога, але вона була не повною і могла бути значно
446

В о л о ди м и р К О ЛІН ЕЦЬ

більшою. Адже при владі в Україні залишилася стара комуністична номенклатура, тобто
ті, які дивилися на нас, депутатів Народної Ради, як на «бандерівських недобитків».
Після проголошення незалежності в Києві на тодішній Жовтневій площі відбувся
величезний мітинг. Виступив на ньому і я. Привітавши український народ з проголошенням незалежності, я закликав його не заспокоюватись, а продовжувати боротьбу
аж до повного відсторонення від влади комуністичної номенклатури. Пригадую, тоді
Володимир Яворівський, що вступав після мене, назвав мене великим песимістом. Та
час показав, що така моя тривога не була безпідставною.
Отже, з 24 серпня 1991 року для України почалася нова ера. Український народ
перетворився з об’єкта історії на її суб’єкт. Голова УНР в екзилі М. Плав’юк після
виборів Президента України склав з себе повноваження і передав їх Президентові
України Л. Кравчуку.
Сьогодні ні для кого не є секретом, що Україна пішла не тим шляхом розбудови
незалежної держави, про який мріяли Т. Шевченко, І. Франко, ціна плеяда борців за
незалежність України, наш народ, який усім жертвував у кінці 80-х – на початку 90-х
років, щоб вирвати Україну з московських пазурів. Причина тут одна – в ході мирної
національно-демократичної революції 1989–1991 рр. не було вирішено, як уже було
сказано, головне питання революції – питання зміни влади. При владі, на жаль, залишилася перефарбована в синьо-жовті кольори стара окупаційна адміністрація. У
своїй діяльності вони аж ніяк не керувались і не керуються національними інтересами країни, а лише інтересами особистого збагачення.
Після проголошення незалежності України Президія Верховної Ради 26 серпня
прийняла Постанову «Про тимчасове припинення діяльності Компартії України» і
30 серпня 1991 р. «Про заборону діяльності Компартії України».
Верховна Рада України упродовж 1992 р. сформувала всі атрибути державності –
від кордонів до власної армії, грошей і всіх необхідних державних структур. Такі
були створені, але, на жаль, лише за назвою українських, а за духом – ні. Верховна
Рада прийняла Закон про громадянство України, відповідно до якого право отримання громадянства мали всі, хто на той час проживав в Україні. В цьому законі не було,
на жаль, зазначено вимоги для набуття громадянства, як це було зроблено в країнах
Прибалтики, а саме, знання історії своєї держави, Конституції і володіння державною мовою. Верховна Рада поспішила прийняти Закон про національні меншини,
яким їх наділила такими правами, що не мають нацменшини в жодній державі. Внаслідок цього, російська нація, як окупаційна, на теренах Східної України залишилася
справжнім господарем. Уже на 18 році незалежності Президент України В. Ющенко,
виступаючи перед учителями в Відеоополі Одеської області, справедливо заявив, що
в Україні має місце внутрішня колонізація, а саме, російська нацменшина здійснює
колонізаційну політику стосовно корінної української нації.
Тодішня Верховна Рада так і не прийняла Закону про корінну українську націю
як постколоніальну, пост геноцидну, не розробила програми її реабілітації, дерусифікації України, як це зробили Прибалтійські країни. Злагода і стабільність в україн447
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ському суспільстві, якою так пишався Л. Кравчук, була досягнута за рахунок збереження рабського животіння української нації на своїй землі та за рахунок її постійних
поступок росіянам та зрусифікованим євреям. Отож, «малоросійське керівництво»
незалежної України виявилось нездатним заявити навіть про права на своїй землі тієї
нації, до якої вона належить.
Верховна Рада першого скликання вилучила із паспорта громадянина України
графу «національність». Це було зроблено з метою, щоб не можна було проконтро
лювати, хто ж насправді керує державою, хто в ній господар, а саме, представники
корінної нації чи зайди. Сьогодні однією з найбільших державних таємниць України є національний склад її Верховної Ради і склад Уряду України. Якось М. Азаров
заявив, що протягом перших 50 років, тобто на час перехідного періоду утвердження
української державності Президентом України має бути етнічний українець. Але він
чомусь забув сказати, що і упродовж перехідного періоду й голова уряду України мав
би теж бути етнічним українцем.
У 1993 році Верховна Рада прийняла закон про державну службу, відповідно до
якого стаж роботи в структурах Компартії, комсомолу, в органах НКВС, КГБ зараховувався до стажу роботи в державній службі України, і ці люди мають величезні привілеї.
А бійців національно-визвольних змагань ХХ  ст. вона не визнала борцями за волю
України, і жодних привілеїв вони не мають. У Латвії, Естонії, Литві все зроблено нав
паки, і ці держави пенсій «освободітєлям» не виплачують. Їм виплачує їх Росія.
Прокомуністична більшість Верховної Ради І скликання відмінила хіба що одне
радянське свято – день жовтневої революції, всі інші радянські свята дотепер закріп
лені на законодавчому рівні.
«Малоросійське керівництво» України погодилося на так званий нульовий варіант при розподілі активів і закордонної власності колишнього Союзу, в результаті
чого Україна подарувала Росії свою частку на суму понад 40 млрд дол., а Л. Кравчук
зібрав з українського народу заощадження і відправив на віки вічні до Москви готівкову масу на суму понад 120 млрд дол.
Прокомуністична більшість Верховної Ради приймала під себе ряд законів про
приватизацію, в результаті якої вчорашня комуністично-комсомольська грошовита
номенклатура та мафіозно-злочинні клани розграбували всю власність народу.
Під тиском прокомуністичних сил у Верховній Раді, Президія Верховної Ради на
чолі з Головою Верховної Ради і С. Плющем 21 квітня прийняла постанову «Про Укази Президій Верховної Ради від 26 і 30 серпня 1991 року “Про тимчасове припинення
діяльності Компартії України” і “Про заборону діяльності Компартії України”». І це
при тому, що Генеральна прокуратура України підтвердила причетність Компартії
України до підтримки ГКЧП: «В тот же день (19.08.91) около 13 часов по указанию
Гуренко С. И. эта шифрограмма от имени Секретариата ЦК КПУ была отправлена
в обкомы и горкомы партии, а также в Крымский реоком Компартии Украины для
исполнения. Содержание текста этой шифрограммы свидетельствует о том, что ее
составители оказали в этот период полную моральную и политическую поддержку
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ГКЧП в Москве и дали указание о мерах, направленных на обеспечение благоприятного исхода деятельности незаконно созданных структур».
На жаль, тодішня наша Верховна Рада не прийняла державотворчої доктрини
стратегічного розвитку України. Не випадково Президент Кучма у Верховній Раді
якось заявив: «Скажіть мені, що будувати, і я буду будувати».
На жаль, завдяки Верховній Раді І скликання руйнування держави зайняло те
місце, на якому мало б бути будівництво держави, що грунтовно описано в книгах
Є. Марчука «П’ять років української трагедії», К., 1999.
Сьогодні, внаслідок роз’єднання національно-патріотичних сил, Президентом
України став одвертий московський лакей В. Янукович. Колишнім промосковським
президентам і Л. Кравчуку, і, тим більше, Л. Кучмі до рівня холуйства Януковича ще
дуже і дуже далеко. 21 квітня 2010 р. в Харкові президент В. Янукович підписав ганебну угоду, яка фактично увічнює перебування Російського Чорноморського флоту
на території України. 27 квітня 2010 р. Верховна Рада України цю угоду ратифікувала. Цим самим нинішня влада позбавила себе права називатися українською, бо дала
згоду на окупацію і фактичне відторгнення частини української території.
Президент В. Янукович і Верховна Рада поступилися незалежністю та суверенітетом нашої держави. Президент В. Янукович, Прем’єр-міністр М. Азаров, Верховна
Рада України стирають Україну, як націю і державу, з карти світу. Нас повертають
у бездержавне минуле. Нищиться все, що робить нас українцями. Мова, культура,
історична спадщина. Нас перетворюють в економічну колонію: Росії передаються
стратегічні підприємства, контроль над атомною енергетикою та газотранспортною
системою. Тоді, у 1991-му році, нам у страшному сні не могло приснитися, що на
20-му році незалежності Україну затягне густий табачний дим владного антиукраїн
ства, а суспільство опиниться під кримінальною окупацією. Після де-юре переможної національно-демократичної революції 1991 року нині правлять в Україні не переможці, а переможені, для яких Україна існує лише для того, щоб її грабувати.
На 20-му році незалежності в Україні вільно діють антидержавні, антиукраїнські
структури. Це – «Русское единство», «Русский блок», які відкрито виступають проти незалежності України, за втягування України в «единый русский мир». Сприяє їм у цьому і
своя рідна п’ята колона, яку представляє зрусифіковане войовниче малоросійство.
Зрадив, на жаль, Україну і голова Верховної Ради В. Литвин. В уряді Азарова
патріотів-українців немає. Це – відкрито антиукраїнський уряд. Коаліційна більшість
Верховної Ради, по своїй суті, теж антиукраїнська. Тож уже за якихось півтора року
правління В. Януковича існування суверенної України постало під знаком питання.
Йде наступ на свободу слова і демократію, Президент, Голова Верховної Ради і
коаліційна більшість Верховної Ради топчаться по Конституції України. Одним словом, іде повним ходом процес здачі України повернення її до СРСР. Запущено процес
згортання суверенної держави Україна і перетворення її у безликого васала московської імперії. Нам, батькам-засновникам України, треба стати на її захист, щоб ми не
були кинуті історією до 1970-х років і починати все заново.

3 червня 2011 року.
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Володимир Пилипчук,

народний депутат України І скликання ВР,
Член Президії Верховної Ради України

Двічі в одну воду не вступають
Після розпаду СРСР на заваді бажанню народів жити ліпше стали «нові» правителі. Нові, але «родом із СРСР». У незалежних державах, колишніх радянських
республіках, у яких до влади прийшли не демократичні сили, а радянська партійногосподарська номенклатура, котра зуміла успішно конвертувати своє старе партійновладне положення в нову власність на майно.
Бажання людей добре жити не співпало з власним бажанням самих правителів,
щоб самим їм жити ще ліпше. Оскільки права і можливості народу добре жити і
способи досягнення доброго життя в черговий раз не співпали зі способами, правами і можливостями забезпечення рівня життя самих правителів, то «маємо те,
що маємо». Якщо ж прийняти до уваги, що правителів привів до влади сам народ,
своїми руками, своїми головами і своїми серцями – то народ наперед погодився і
заслужив того, що з ними вчинить влада в майбутньому, якщо не стане до боротьби
з нею за своє щасливе майбуття.
Заради справедливості слід визнати: не все погано було за часів СРСР. Освіта, медицина були для громадян низьковитратними. Поряд з бідністю населення, в нових
державах стрімко зростає кількість мільярдерів. Зростання кількості мільярдерів відбувається за рахунок зростання бідності решти населення. І якщо в Україні в 1998-му
році був один мільярдер, то потім – три, сім, а в 2010-му році їх стало вже 20. І статки їхні подвоюються і потроюються. Тобто національний дохід і кількість коштів в
Україні стрімко збільшується. Але не у всіх життя стало ліпшим «вже на сьогодні». А
лише в представників Партії регіонів. 10 мільйонів людей в Україні не мають роботи.
7 мільйонів з них – працюють за кордоном. Медицина, освіта, житло стали платними.
Медицина й освіта стали платними всупереч Конституції.
Коли шахтарі і металурги на Заході отримують 6–8 тис. євро зарплати на місяць, то
шахтарі і металурги України отримують 6–8 тис. євро у рік, хоча ціни на вироблену (видобуту) ними продукцію однакові – світові. Тобто, різницю оплати праці українського
і німецького шахтаря (металурга) український олігарх щоденно кладе в свою офшорну
кишеню, а влада цьому потурає. Влада не припиняє цього грабунку шляхом прийняття
відповідних законів. Чому? Тому що влада і олігархи – це одні і ті ж люди. А як вони
потрапили у владу? Шахтарі і металурги за них проголосували і їздили з агітацією
по всій Україні, влаштовуючи біло-голубі майдани в Києві. А якщо голосів шахтарів
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і металургів не вистачало, щоб чесно перемогти на виборах, то вчителі, лікарі, а то й
безробітні, що були членами виборчих комісій, «продавали» нинішній «команді професіоналів» недостаючу кількість голосів (бюлетенів) за пачку гречки, за 100 доларів, за
продуктовий набір, за кілька пляшок горілки... Так ось: після всього цього «ґешефту»
вони мають розподілити отримані продуктові набори і горілку на стільки частин, щоб
вистачило їх їсти і пити наступні 5 років щоденно, – аж до наступних виборів. І ніяких
плачів, ніяких стогонів, ніяких звинувачувань на адресу Незалежності України. Звинувачувати в цьому слід лише владу, «обрану народом», і виключно власну безголовість
та продажність на виборах, і відмову від боротьби в період між виборами. А інакше:
«Бачили очі, що обирали, тепер їжте, хоч повилазьте».
Якщо у всіх державах – колишніх республіках СРСР – населення живе бідно, то
від їх об’єднання в новий Союз сума бідностей не виллється в нове багатство. Але,
поряд з бідністю населення, в нових державах стрімко зростає кількість мільярдерів. Зростання кількості мільярдерів за рахунок зростання бідності решти. Бідність
одних і багатства інших творить влада цих держав. У випадку об’єднання в новий
СОЮЗ помножаться можливості мільярдерів і влади й надалі закріпачувати бідних.
Вишколені в постійних боях і бойнях російські поліція і армія зуміють «ліпше», ніж
українські аналоги, задушити виступи українських протестувальників, а про свободу
виборів і свободу слова в Україні доведеться забути надовго. Тобто, доки Україна не
в складі Союзу (Росії), у її населення зберігається можливість вибороти в олігархів
належну йому частку в «українському пирозі».Та й не слід забувати про перспективу
для українців стати «свіжим гарматним м’ясом» у численних конфліктах, що тліють
у Росії, бо російські жінки вже вовком виють від похоронок. Тому при об’єднанні з
Росією російських чоловіків залишать у спокої, а українських жінок треба буде урівняти з російськими за кількістю отриманих ними похоронок. Так буде по- російськи,
«по справедливості».
Якщо народ України сприйматиме агітпроп і «накручування», що причиною їх
бідності слід вважати суверенітет держави, а не дії влади, ним же обраної, якщо народ відмовиться від боротьби з олігархами за свою частку в «українському пирозі»,
то тим самим він відмовиться і від своєї частки в згаданому «пирозі» не лише для
себе, але й для своїх нащадків. Українцям НЕ слід простягати руку, щоб з російського столу здійснили подаяння, бо подаяння принизливі, не безкінечні і неможливі в
принципі. Але, якщо, бажаючи СОЮЗУ, українці поглядатимутьу бік Росії, думаючи,
що, об’єднавшись з РФ, з їх столу «зіпруть» собі частку їх пирога, то слід пам’ятати,
що там теж люди, в яких ви цю частку відберете. Не в олігархів ви ж «зіпрете» частку
пирога! А чи буде радіти від такого об’єднання російський народ, якщо станете його
конкурентами на згадану частку, на ту частку, на яку російський народ сам розраховує? Його ж доведеться ділити не на 142 млн жителів Росії, а на 186 мільйонів (плюс
46 млн українців).
А чи залишиться російський народ після об’єднання з Україною і поділу пирога дружнім до вихідців з України, чи вони в його очах знову моментально стануть
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бандерівцями, які «ненавидять» російський народ? Окрім того, товщина російського
пирога мізерна за цивілізованими мірками. Та й не безкінечний він, бо наповнюється
тимчасово, наповнюється не від модернізації виробництва, а завдяки росту цін від
нафтогазових потоків у трубах. Як відомо, єдина модернізація для олігархів Росії – в
збільшенні діаметру і довжини нафтогазових труб і потужності компресорних станцій, а єдині нанотехнології для олігархів Росії – де і як сховати від власного народу
виручку від роботи нафтогазової труби.
Перший заступник Голови Центробанку РФ Олексій Улюкаєв недавно офіційно повідомив, що, не зважаючи на зростання цін на нафту і зміцнення російського
рубля, чистий відтік капіталу із РФ лише за січень 2011 року склав 13 млрд доларів,
у той час, як за весь минулий рік він становив 38,3 млрд дол. Російські товстосуми
не ризикують зберігати гроші в Росії. Чи ви думаєте, що російські олігархи застосовують згадані нанотехнології лише до росіян, а коли ХАХЛИ розвалять свою хату і
перейдуть жити в хату російську, то російські олігархи нафтогазову виручку на радощах віддадуть хахлам? Дýрні думкою багатіють. Дýрні валять власну хату чи підпалюють її. Злодії бажають збагатитися за рахунок чужого. Мудрі люди так не чинять.
Я надіюсь на мудрість українців.
Та й самі нафтогазові потоки російськими назвати можна лише умовно, бо їх
«джерела» розпочинаються в Якутії, Татарстані, Інгушетії, Бурятії, Чечні, Черкесії, Чувашії..., а національновизвольні тенденції в самій Росії не в стані занепаду...
Українцям своєю і лише своєю працею слід заробляти на власний добробут, але й
своєю волею не слід допускати, щоб олігархи «сперли» більшу частину заробленого
пирога, своєю головою думати, кого обирати до влади, своїм серцем відчувати свою
родину, свою домівку, свою державу, плекати і ростити їх та не допускати, щоб хтось
їх занапастив. І в цьому я вам побажаю успіху.
А ті, хто намагаються сьогодні повернути (воскресити) комунізм, вони, можливо, абсолютно теоретично неграмотні і не здатні до глибокого і всебічного аналізу
причин, ендогенних і екзогенних факторів, що призвели до «смерті клієнта», і тоді
моя праця має прийти їм на допомогу. Мешкаючи в Україні, проросійські організації
закликають до її розколу, бо вони – не хочуть жити разом з українцями в одній країні.
Але при цьому закликають всю Україну об’єднатися з Росією в єдиний Союз, тобто
хочуть жити разом з українцями в одній союзній країні. Це що, роздвоєння особистості? Їм слід було б визначитися, чого вони бажають. А то вони з боку мають вигляд
просто примхливих і вередливих. На перший погляд – алогічно, дивно і смішно. Але
їх інтереси мають пояснення: вони бажають у новому Союзі знову мати «кастові»
привілеї над іншими національностями. Щоб з допомогою Росії раз і назавжди вирішити мовне питання нацменшин, щоб представників нацменшин поставити «под
ружье» і відправляти в гарячі точки, бо в Росії вже не вистачає тверезих, щоб охороняти кордони власної держави. Нахапали території, а тепер не можуть справитися
з її охороною. Тобто нинішні проросійські організації – це своєрідні військкомати –
агенти Росії для рекрутування наших дітей у російську армію.
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В самій Російській Федерації все сильніше набирає рух знизу про створення в
середині РФ чисто російської структури, структури росіян, у двох варіантах:
– Шовіністичний рух знизу домагається переформатування РФ у варіант, подіб
ний до СРСР – Росія (держава – метрополія) + неросійські регіони (домініони чи
колонії), що підпорядковані Росії як Імперії;
– Націоналістичний рух знизу домагається створення Російської національної
держави з відділенням від РФ усіх неросійських бунтівних регіонів у окремі, незалежні від Росії держави.
Характерною ознакою вищезгаданих двох різновидів «руху знизу» є те, що вони
не зазіхають на території колишніх республік СРСР, на території нинішніх незалежних держав.
Одночасно з рухом знизу в політичному і релігійному житті Росії набуває поширення «рух зверху» на створення Російської імперії нового зразка, або як іменують
її – Третього Риму. Ідеологом і організатором цього руху є керівництво РФ, що залучає до цього процесу російську «п’яту колону» в колишніх союзних республіках
і спрямовує її діяльність. Цей вид руху має істотну особливість у тому, що в ньому
активно задіяна російська православна церква (РПЦ). Тобто Третій Рим знову задумується як політико-релігійна імперія: «...остальное постсоветское пространство,
за вычетом Прибалтики, все еще остается в некотором смысле “нашим”. Это,
говоря языком Русской православной церкви, русское “каноническое пространство”,
и чужаки без разрешения прежних хозяев лезть сюда не должны... Россия должна
защищать свою веру, единство и богатство на перифериях прежней империи, куда
вновь вторгаются варвары с запада, желая уничтожить российскую цивилизацию.
Поэтому в России должна воцариться демократия, принципы которой определяют
не в Вашингтоне или Лондоне, а в Москве. А лучше всего, чтобы такая суверенная
демократия работала на всей “канонической территории”. Для тех, кто хотел бы
смотреть на мир иначе, у России есть эмбарго, войны – газовые и нефтяные – или
даже, как в случае Грузии в 2008 году, – настоящие» (http://www.newsland.ru/news/
detail/id/682200/cat/42/).
Тобто останній варіант «Третього Риму» має являти собою повторення Першої
Російської імперії в нових умовах. А РПЦ у цьому проекті відводиться роль Ідеологічного відділу «Единой России» і органанізатора новітніх «хрестових походів»,
походів проти... єдиновірців. Але, шановні, двічі в одну воду не вступають.
Що ж потрібно російській п’ятій колоні в Україні до моменту об’єднання в новий
союз з Росією? Закабалити українців в Україні! Не більше й не менше! Щоб ви не
сумнівалися, наводжу цитату російського аналітика і одночасно російського шовініста Рощина зі статті «Русским украинцам нужна Галиция»: «Надо определиться с
главным: производить впечатление или же бороться за реальную цель. А реальная
цель – власть (в Україні) в интересах русского народа».
Маски зірвані: російським екстремістам потрібна влада в Україні над українцями. Влада над українцями в інтересах росіян! Це чергова цинічна заява на відверту
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демонстрацію етнічної зверхності росіян над українцями, замах на право керувати
українцями як меншовартими, як поневоленими у власній державі, як рабами. Цим
заявам не дає відсічі ні влада Росії, ні влада України. Значить, це співпадає з інтере
сами влади в обох країнах. Це нацизм, який ставить Росію Мєдвєдєва на одну полицю з Німеччиною Гітлера, а владу України – на позицію васала Росії, на позицію
колоніальної адміністрації в Україні. Підтвердження цього висновку можна знайти в
«промові» в Москві «такого собі» Пахомова, що є.... ким би Ви думали? – Радником
Прем’єра Азарова. Але, в результаті реалізації такої політики, росіян Донбасу і Криму з часом називатимуть у Москві «БЕНДЕРОВЦАМИ».
Ну, досить уже російським шовіністам вести себе, як песик, що втратив хазяїна
(КПРС і КГБ)! Не зуміли побудувати СРСР, у якому хотілося б жити народам, своїми руками його довели до краху, тому – досить з нас ваших диких проектів. У Росії
спочатку побудуйте зразкове суспільство й не знищуйте народів, що її населяють,
знайдіть формулу міжнаціонального миру, формулу комфортного життя в Росії, а вже
потім, як еталоном, агітуйте нас за свій спосіб життя. Поки що еталоном для самих
росіян залишаються Європейський Союз і США, куди масово втікають з «Російського раю» ті, хто міг би в ньому залишитися, якби були нормальні умови життя.
Соціологи Левада-Центру повідомляють: «50 % россиян мечтают уехать из
страны. Среди умеренных или активных сторонников переезда из страны 75 % сос
тавили люди младше 35 лет. 63 % опрошенных хотели, чтобы их дети учились и
работали за границей». То куди ж російське керівництво пропонує нам черговий раз
встромити голову? В Російську імперію, з якої її нормальні громадяни хочуть втікати? В імперію, люди в якій не є цінністю? Провідний ідеолог «Единой России» висловився про своїх громадян – росіян дуже оригінально, але відверто:
«Страну населяет звероподобный сброд, которому просто нельзя давать
возможность свободно выбирать. Этот сброд должен мычать в стойле, а не ломиться грязными копытами в мой уютный кондиционированный офис» (http://
svpressa.ru/blogs/article/23906/).
Тобто владі Росії вже заважають.... самі росіяни. Ви, українці, теж хочете «мычать
в стойле», як росіяни в Росії? Тому думаючі люди у всіх колишніх республіках про
ідею нового Союзу кажуть: «Собаки гавкають, а караван у кожного – свій».
Багатостраждальна історія України і українського народу. За всю свою історію
Україна вела безкінечні війни проти іноземних загарбників.Україна втрачала і відновлювала свою правосуб’єктність. Багатовікова мрія українського народу здійснилася знову наприкінці ХХ століття. Україна відновила свою незалежність у результаті вільного волевиявлення українського народу. Україна відновила свою незалежність як суб’єкт міжнародного права. Визвольні змагання українського народу проти
зовнішніх поневолювачів нібито завершилися. Але чи відновилась незалежність
суб’єктів права в Україні? Чи відновилися права і свободи самих українців у відповідності з чинними положеннями Конституції України? На жаль, на двадцятому році
після відновлення незалежності ми вимушені констатувати, що з приходом до влади
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партійно-олігархічного клану перефарбованих комуністів і їх сателітів – комуністів,
що свій окрас не змінювали, – права і свободи українців суттєво звузилися, а їх життєвий рівень катастрофічно впав.
Настав час боротьби українців проти внутрішніх Поневолювачів, що прийшли
до влади шляхом обману, обіцявши народу України ліквідацію їх проблем і забезпечення європейських стандартів життя «вже сьогодні». Але, узурпувавши владу, вони
вчинили з точністю до навпаки. Вчинили так, щоб вичавити з нас останні соки, щоб
заморити голодом, щоб знищити нас морально і духовно, щоб зламати в нас волю до
опору, до перемоги, до свободи і достойного життя.
Дорогі мої УКРАЇНЦІ, багатовікова боротьба проти поневолювачів нас загартувала. Боротьба проти поневолювачів стала складовою нашої генетичної системи. Ми
ніколи не терпіли ярма на своїй шиї, не потерпимо і зараз. Побороли іноземного супостата, поборемо і внутрішнього. Борімося – Поборемо!
На завершення хочу побажати мужньому і волелюбному українському народові
Добра і Щастя, Мужності і Розуму на шляху до завоювання добробуту і спокою у
своїй країні! Вас і ваші родини вітаю з ДВАДЦЯТИРІЧЧЯМ відновлення незалежності України!
Слава нескореному, нездоланному українському народові! Слава Україні!

21 червня 2011 року.
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Володимир ШОВКОШИТНИЙ,

народний депутат України І скликання ВР

ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
На самому початку парламентських канікул літа 1991 року мені, як Президенту
Міжнародної організації «Союз Чорнобиль», довелося вирішувати питання відправки чорнобильських дітей на обстеження та лікування за кордон з Головою Верховної
Ради Леонідом Кравчуком. Зустрів він мене приязно (не зважаючи на постійні наші
протистояння в сесійній залі) й питання з чартерними рейсами вирішив миттєво,
отже залишився час на питання, яке я завжди хотів задати йому як українець україн
цеві, чи вірить він в те, що Україна може здобути Незалежність. Кравчук (чудовий
актор і маніпулятор) несподівано щиро і тепло подивився мені у вічі й сказав, що
глибоко переконаний у цьому, але треба не дати себе спровокувати. І раптом додав:
«Вірте мені!».
А вже 17 серпня 1991 я прибув до Франції, щоб забрати по літаку чорнобильських
дітей з України, Білорусі та Росії – 24 серпня – та укласти нові угоди з урядовими
та громадськими організаціями щодо майбутньої співпраці. 18 серпня ми з моїм колегою Павлом Віцяком мали можливість весь наступний день спілкуватися з нашими французькими партнерами. Одначе всі розмови поверталися до теми підписання
нового Союзного договору, запланованого на 20 серпня, та можливості заколоту на
Москві. Я переконував усіх, що Кравчук договору не підпише, а щодо заколоту, то
зійшлися на тому, що його слід чекати 19–20 серпня. Але яким же було моє здивування, коли вранці 19-го французьке телебачення показало нам ГКЧП!
Перше, що я зробив, – це зателефонував послу СРСР у Франції Дубініну і запитав, чи збирається він робити заяву, як його колега в Чехословаччини. Розмова
закінчилася тим, що я назвав його зрадником і сказав, що його прізвище дивовижно
відповідає суті… Почувши це, Віцяк заявив мені, що не хоче грати в мої ігри, бо і
його посадять за одне зі мною. Отже, в Осер на телебачення я вже поїхав без нього.
Треба віддати належне французьким журналістам – вони організували і прямий ефір
для регіонального телебачення, і телеміст з Парижем, і широку прес-конференцію
для преси і радіостанцій. Головним месіджем мого виступу було: «Радянський Союз
мертвий!». На запитання ведучої ТФ-І з Парижа, чи не викликана бува сміливість
моїх висловлювань бажанням попросити політичного притулку в Франції, я відповів,
що рівно 24-го серпня я повернуся в нову незалежну європейську державу Україну.
Це викликало справжнє обурення запрошених у паризьку студію «совєтологів», які
вже спрогнозували, що ГКЧП протримається близько 6–18 місяців. Довелося висло456
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вити їм щире співчуття, що вони раптом стали безробітними. Наступного дня ціла
низка регіональних газет вийшла під заголовками «Опозиційний український депутат: “Радянський Союз мертвий!”»…
Літаки в Україну тоді літали раз на тиждень, отже повернутися ми могли тільки 24 серпня. За цей час уладнали з родинами продовження терміну перебування у
них чорнобильських дітей, якщо ситуація того вимагатиме. Але ситуація розвивалася
поза волею московських блазнів з тремтячими руками, і 24 серпня всі три літаки з
дітьми полетіли додому. А ми приземлилися в Незалежній Україні!
Я попросив водія не звертати уваги на дорожні знаки і за двадцять хвилин вже
пробивався через розбурхане людське море перед Верховною Радою. Мій колега пішов за новою краваткою в готель «Київ»… У сесійній залі саме точилася запекла
боротьба за державний статус національного прапора, і, коли більшість проголосувала за те, щоб підняти «бутерброд» із червоно-синього і жовто-синього, оте людське
море народило цунамі, яке мало не знесло і охорону, і саму будівлю Ради. Довелося
нам, представникам Народної Ради, переконувати людей, що зараз ми «дотиснемо»
Кравчука. І таки ж дотиснули! Наш рідний прапор гордо замайорів над Україною!
Вірю, що назавжди!
6 червня 2011 року.
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Олександр ГУДИМА,

народний депутат України І скликання ВР

Від 16 липня – до 24 серпнЯ
(фрагменти)
Після усамостійнення 12 червня 1990 року Московії Україна оперативно, уже
16 липня, прийняла свою Декларацію про державний суверенітет.
Та ця подія не принесла впевненості й заспокоєння в суспільство. Над Україною
тужавіли хмари нової ефемерної імперії в інакшій формі.
Гострі московські лікті все енергійніше скородили ребра компартійних вождів
Совєтської України, змушуючи їх через домінуюче опертя у Верховній Раді до рішучих кроків щодо вироблення та погодження тексту нового союзного договору.
Такий стан речей робив діяльність Народної ради у Верховній Раді України все
більш стрункою та організованою. При розгляді кожного питання, що розглядалося
на сесіях, ініціативою володіли депутати від опозиції. На засіданнях Народної ради
постійно витала загроза можливості нав’язування Україні союзного договору.
Після прийняття Декларації керівництво України почувалося не зовсім впевнено.
Так, 3 серпня 1990 року, в останній день роботи І сесії Верховної Ради, її головою −
Леонідом Кравчуком – несподівано на голосування було поставлено питання про
затвердження списку делегації з депутатів Верховної Ради в кількості 50 осіб, який
було зачитано, для поїздки до Москви для вироблення та погодження тексту нового
кабального договору.
Я досі відчуваю той стан шоку і безсилля особисто і в стані Народної ради. Настав якийсь короткочасний параліч.
Кравчук читає список, а тілу стає важко, думку лихоманить. Оглядаюсь навкруги, а всі побратими – наче загіпнотизовані, жодного вогника у чиїхось очах, жодного
руху чи кроку супротиву.
І ось почали падати на табло для голосування перші похоронні удари московських курантів по щойно народженій Україні.
Очі шукають якоїсь зачіпки, бо думки закінчились, і ось зліва від себе бачу, як
Анатолій Ягоферов (тоді депутат групи 239, від Луганщини) голосує за себе і за «того
парня», тобто – двома картками. Я кидаюсь на нього, затіваю сутичку. Кравчук моментально зупиняє голосування, наче очікував якоїсь події. (Опісля знайомі мені показали фото цієї події, відзняте з балкона. Я з А. Ягоферовим у центрі, а навколо нас
скупчилися депутати всієї Верховної Ради.) Пізніше я ніяк не міг пояснити свого
вчинку. Головне – врятовано ситуацію.
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Після цієї події було зроблено перерву, під час якої відбулося засідання Президії
Верховної Ради (тоді такий орган існував, працював у міжсесійний період), що осоружне питання зняла з розгляду, і до кінця останнього дня роботи І сесії був прийнятий Закон «Про економічну самостійність УРСР».
Відкриття ІІ сесії призначено на 1 жовтня 1990 року.
По закінченні сесії відбулося засідання Народної ради, яке було напруженим: наскрізним питанням став пошук шляхів протидії підписанню нового союзного договору. Під час відпустки депутати від Народної ради працювали з людьми на закріплення
завоювань, закарбованих у Декларації, та мобілізували українців на її відстоювання.
Крім того, було прийнято рішення про проведення масової акції протесту 1 жовтня
1990 року в Києві – проти підписання нового союзного договору.
Несподіванкою для членів Народної ради стала заява присутніх на її засіданні
студентів про намір 2 жовтня в Києві розпочати голодування проти нового союзного
договору. Ніяких сподівань на голодування не покладалося, бо всі вірили, що 1 жовт
ня ситуацію вдасться зламати на користь України.
Цього дня в Києві зібралася сила-силенна людей. За оцінкою міліції – не менше
100 тисяч. Територія Верховної Ради на далеких підступах охоронялася.
Мені довелося йти з людьми по вулиці Інститутській, змітаючи на шляху редути
та кордони, виставлені міліцією. Енергія і натиск людей були неймовірними. Тодішнє
керівництво Київської міліції вело себе виважено – без провокацій.
Людям вдалося добратися до Верховної Ради. Але день збігав. Верховна Рада
мямлила. Питання союзного договору у Верховній Раді саботувалося. А ввечері люди
роз’їхалися ні з чим. Загроза над Україною нависла ще більша. 2 жовтня 1990 року, на
другий день роботи ІІ сесії, під час перерви о 12 годині я пішов на нинішній майдан
Незалежності подивитися, чи, бува, не приїхали студенти, щоб почати голодування.
І дійсно, там зібралася група молодих людей на чолі з високою молодою особою. Це були львівські студенти. Речі їхні лежали купою. Підійшовши, я привітався
і представився. Керівник студентів (цей молодий високий хлопець) також − Маркіян
Іващишин.
Він розвів руками, сказавши: «А як же розіп’ясти намети, коли тут каміння?».
Я порадив придбати цвяхи і вбивати їх у щілини між плитками. Також сказав, що
про прибуття студентів повідомлю членів Народної ради й ті приїдуть увечері. Також
просив нап’яти хоча б один намет і стати навколо нього, взявшись за руки.
Вдруге я прийшов на майдан після 17 години. Було нап’ято, здається, 2 намети.
Студенти стояли навколо, взявшись за руки. Сходилися зіваки. Ніхто ще не знав, яка
каша заварюється.
Студенти були наполохані. Коли я підійшов, мені показали, що нагорі, перед готелем «Москва» (нині готель «Україна»), зібралося кілька сотень ОМОНу. Я зразу ж
кинувся туди. Підійшов до начальника спецпідрозділу, представився і попросив доз
волити звернутися до омоновців, на що отримав згоду. Я говорив до 19 години, доки
не підійшли на майдан інші депутати.
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Подробиць того, що говорив, зараз не пам’ятаю, – говорив про Україну, про совість, про відповідальність, про мораль.
Головне, що вказаний підрозділ не застосував силу проти мізерної групи молоді,
що лишень починала збиратися на майдані.
Потім у Верховній Раді група депутатів підключилася до студентського голодування, серед них був і я.
Мені ще один раз вдалося в середовищі студентів долучитися до підготовки походу 15 жовтня студентів і людей, що йшли з ними пліч-о-пліч, до Верховної Ради.
Мною було підказано створити штурмову групу, з наметами, щоб прорватися на
подвір’я перед Верховною Радою і встановити їх там.
З боку вулиці Грушевського тоді не було металевої огорожі, а стояв кордон міліції
у кілька рядів. Я взяв із собою кількох студентів і провів їх за спини міліції. За моєю
командою, у момент помаху руки, штурмова група мала натиснути на міліцію. Перша
спроба виявилася невдалою. Хтось студентів дезорієнтував. Я та студенти підійшли
ззаду до міліціонерів, обхопили їх під руки, припідняли і перенесли вбік. У це ослаб
лене місце кинулася штурмова група. Як було домовлено, студенти мали забігти з
наметами на площу перед Верховною Радою і впасти на землю, що вони і зробили.
Саме ця дія стала ключовим моментом голодування.
Потім були переговори і відомий усім нині їхній результат.

8 липня 2011 року
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Андрій БОНДАРЧУК,

народний депутат України І скликання ВР

НАМ ПРИЗНАЧИЛИ ДВОХ ГОЛІВ З ЦК
(Штрихи до портрета на тлі історії)
Незалежність нині, мов прикрашений горіх
на святочній ялинці. Середина – для влади
і олігархів, шкаралупа – для народу.
Автор
Так, була така пора – перших голів Верховної Ради УРСР нам, народним депутатам першого, справді демократичного скликання, недемократично, за звичною системою делегував ЦК КПУ. Звісно, за погодженням Москви. То була, мабуть, його
остання розподільча функція щодо керівних кадрів вищого за призначенням законодавчого органу.
Ними були Володимир Антонович Івашко – перший секретар ЦК і Леонід Макарович Кравчук – другий секретар ЦК. Зазвичай таких перших фігур кадрової партійної шахівниці для подібних призначень ЦК не жертвував. Хіба що таке призначення
було почесним покаранням, бо Верховна Рада часів «керівної і спрямовуючої» була
декорацією демократії, парламентаризму і функцій вищого законодавчого органу.
Нині, на жаль, вона знов сповзає до такого стану.
З обома дійовими особами довелося працювати. Але чому партія пішла на такий
ризик, обезголовивши свій вищий орган? Це був для неї рятівний пояс. Бо бурхливе
море, у яке перетворилась «єдіная общность – совєтскій народ» вимагав неординарних, рішучих демократичних реформ, до яких вона із своїм закостенілим мисленням
щодо месіанської і монопольної ролі, ідеології, «демократичного» централізму була
нездатна.
Пам’ятаю, що одразу після оголошення результатів виборів ЦК КПУ скликало
депутатів-однопартійців. То був зондаж і огляд своїх сил у грядущій битві за владу.
Попри прошарок обраних демократично налаштованих депутатів, колишніх диси
дентів, переважно із Західної України, загальний баланс майбутньої Ради для КПУ
виглядав обнадійливим, абсолютна більшість із партійними квитками... Хоча виступи
деяких депутатів (запам’яталися колючі думки секретаря парткому радгоспу з Харківщини Володимира Філенка та інших) свідчили про серйозні тріщини в партійному моноліті. А суспільно-політичні процеси в СРСР щораз помітніше свідчили, що
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партійний корабель досягає ватерлінії. Тому з Москви і надійшла команда відрядити
для порятунку найбільш здібних.
З В. А. Івашком мені, «западенцю» довелось поспілкуватись ще за три роки до
депутатства, коли почались гарячкові спроби нового керівництва КПРС скерувати
ситуацію в потрібне русло, пошук методів, які б не зачіпали ідеологічних і керівних
принципів партії, але дали результат. Але такого методу не існувало. Найближчий
соратник М. С. Горбачова, другий секретар ЦК КПРС Є. К. Лігачов вирішив підпрягти до цього «вірного підручного партії» – пресу. З його подачі ЦК КПРС схвалило
постанову про тримісячне відрядження найбільш «зубатих», здається непідкупних,
акул пера з республіканських газет – органів ЦК у райони, для допомоги районним
газетам і парторганізаціям у перебудові. До цього часу зберігаю командировочне
посвідчення ЦК КПУ підписане В.Івашком, з відмітками: прибув у Горохів 5.05.1986,
вибув 5.08.1986. Таких відібрали 25 чи 30 чоловік – по 1-2 на область. Район я вибрав
сам. Повноваження (на словах) були високі – на рівні інспектора ЦК.
Цьому передувала особиста бесіда з Володимиром Антоновичем, що було дещо
незвичним: секретар ЦК і рядовий журналіст. Я тоді працював кореспондентом газети
«Правда України» – органу ЦК КПУ – по Волинській і Рівненській областях. Відвертість, тривога, з якою секретар ЦК аналізував ситуацію в суспільстві і партії свідчили
про те, що він щиро переживав за майбутнє партії. Зрозуміло, вона була його долею,
його життям. Мабуть тому радив журналістам бути принциповими, не пасувати перед
злом, тут, мовляв, нам з боку ЦК буде підтримка. Про те, що корінь цього зла не в поодиноких фактах, а у системі, говорити він не міг. То було недоторкане табу, «священна
корова» для будь-якого партфункціонера. Та для нас головним був дозвіл найвищої тоді
інстанції на право писати правду, маючи високе покровительство.
Та ця позиція високого партфункціонера у моєму виконанні повернулась дивним
чином проти... партії. У Горохівському районі, який рахувався доволі сильним економічно, мені довелось (звичайно добровільно) розплутати і розвінчати диктаторський стиль і «механізм» керівництва недавнього першого секретаря райкому, Героя
Соціалістичної Праці, кандидата наук І. Сємєнцова. На той час до цих його регалій додалась посада секретаря, члена бюро обкому і реально (на фоні слабенького
першого) тіньового господаря області. Нелегко було розплутувати приховані методи
поборів, розправ над неугодними, зокрема з колишнім головою передового колгоспугіганта імені Калініна, талановитим і чесним керівником, інвалідом війни Ф. Л. Гончаровим, якого за непослух віддати колгоспного бичка на підпільний ковбасний цех,
що виготовляв делікатеси для партрадянської номенклатури, за три місяці до 60-річчя звільнили. Але для цього довелось тричі проводити колгоспні збори, які врештірешт після вибитої заяви самого голови «задовольнили».
З того часу де б не влаштовувався Федір Лаврентійович, його діставали тепер ще
довші руки секретаря обкому, який впевнено з високими регаліями і покровителями в Києві і Москві впевнено сходив угору по щаблях посадової партійної драбини.
Опальний голова, стійкий комуніст не міг зрозуміти причини своєї трагедії і звер462
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нувся з листом-сповіддю до тодішнього першого секретаря обкому Л. І. Палажченка,
який не побажав навіть зустрітися із колишнім фронтовиком, донедана головою передового колгоспу і наклав зневажливу резолюцію.
Ф. Л. Гончаров і директор Горохівського радгоспу-технікуму М. П. Чечель стали
моїми найнадійнішими і головними помічниками у розвінчуванні стилю партійного
керівництва тіньового господаря області. Це ціла детективна історія, яка закінчилася
трагедією: мій головний свідок Ф. Л. Гончаров, який їхав від доньки з Берестечка з
дружиною – передовою телятницею(!), сином – інструктором райкому, двома онуками потрапив на рівній сільській дорозі у загадкову аварію. «Запорожець», керований
ним, чомусь раптом з’їхав у кювет і вибухнув. Вибуховою хвилею одного з онуків викинуло, іншого витягли люди. Всі дорослі заживо згоріли в металевій коробці. Вона
ще димілась, коли мимо проїхав службовою машиною той же секретар і ще один
високий партійний чиновник.
На похорон зійшлося багато людей. Не було лиш представників обкому, які не
побажали вшанувати пам’ять трьох комуністів Гончарових. Мабуть, через страх, аби
не прогнівити всесильного хазяїна області. Моя командировка закінчилась. Свій звіт
я відправив у редакцію і ЦК. В газеті були надруковані три подачі, які мали великий
резонанс, відзначені премією редактора...
Та журналістське розслідування я вів далі. І тут, в результаті копіткої і небезпечної роботи вийшов на дивні речі. Виявляється, заслуги, за які колишній голова
колгоспу І. М. Сємєнцов був удостоєний вищої нагороди, сфальсифіковані, що було
доведено документально. Та оскільки ні з боку обкому, тим більше ЦК, реакція була
нульовою, допускати, аби зло торжествувало, не можна було. Однак численні звернення у найвищі партійні інстанції, до найвищих осіб у Москві активістів перебудови давали таку ж реакцію. Тоді і з’явився великий матеріал у всесоюзній газеті
ЦК КПРС «Сельская жизнь» – «Столкновение». Його авторами були А. Бондарчук і
мужній спецкор цієї газети Б. Поляков.
Я не пам’ятаю, щоб якийсь інший виступ у пресі викликав таку бурхливу реакцію
в читачів СРСР, особливо на Волині. У редакцію, як мені казали, надійшло два мішки відгуків. Немало їх одержав і я. Але дехто вважав за краще перейти на інший бік
вулиці, аби не зустрітись зі мною. З того часу моя квартира-корпункт стала реальним
штабом перебудови в області.
Треба віддати належне: найвищі партійні органи тоді оперативно реагували на
критику в пресі. А тим більше на виступи з такими фактами у газеті ЦК КПРС.
На Волинь відразу прибули авторитетні Комісії ЦК КПРС, Партійного Контролю
ЦК КПРС, аналогічні з Києва, такі ж були утворені обкомом. Два тижні область
стояла «на вухах». Не буду стверджувати, що це був виключно результат газетного
виступу. ЦК КПРС одержував з Луцька і області немало листів на цю тему. Наші
однодумці зробили так, що наш лист потрапив у папку листів, які перечитував сам
Генсек М. С. Горбачов. Треба віддати належне: голова цієї комісії з ЦК КПРС В. Рудаков, з яким у мене була довга розмова, видався людиною тактовною, культурною,
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з задатками демократа. Та головне було в тому, що на мою адресу ані звинувачень,
ані схвалень, оргвисновків не було. Я зрозумів: фактаж у мене доказовий, документальний.
А область чекала. Розгорнулась кампанія на захист героя публікації. Обком теж
став на той бік. Тому з допомогою «Сельской жизни», її спецкора Б. А. Полякова
довелось ще двічі повертатись до цієї теми. Були обурені позицією обкому і багато
комуністів. Та Семенцов знайшов хрестоматійний вихід: кількатижневе перебування
в лікарні, «хвороба», комісія ЛТЕК. І цілком здорова людина, яка, мабуть, і грипом
в житті не хворіла, стала «інвалідом». Зрозуміло, це було і причиною втрати посади
тіньового господаря області. Проте Зірку Героя зберегли.
Зате справжні пристрасті з частими викликами в Київ – ЦК, редакцію – посипались після невеликої з гумористичним присмаком публікації про «лісовий теремок»
в тому ж Горохівському районі. Належав він зразково-показовому колгоспу імені
ХХV з’їзду КПРС, яким керувала кандидат на майбутнього Героя К. Т. Ващук. Теремки, подекуди кімнати, а в Луцьку – цілий підпільний обкомівський готель для
іменитих гостей, про який я теж згодом оприлюднив матеріал, перейшли з епохи
Брежнєва–Черненка в епоху Горбачова.
Зрозуміло, і цей лісовий теремок теж виконував тоді свою роль. Тут вирішувалось
багато делікатних питань, зокрема пільгове постачання колгоспу матеріально технічними ресурсами, будматеріалами, насінням, гербіцидами, племінною худобою тощо.
Про це свідчило звалище битого посуду, келихів, пляшок тощо, не говорячи про начиння будиночка. Справедливості ради, скажу, що з вини редакції у матеріал вкрались
дві невеликих помилки, які й стали зачіпкою. Матеріал був надрукований в порядку
постановки питання про справедливий розподіл матеріально-технічних, фінансових
ресурсів. Адже відомо як в часи КПРС «вирощували» Героїв та господарства-маяки,
де зазвичай проводились семінари керівників, спеціалістів. Один-два «маяки» на
район – учіться! «Та коли б мені таке постачання, – казав мені один голова колгоспу,
яких зазвичай обділяли, – я б ще не так “засвітився”». Тому посягання на усталений
стиль партійного керівництва сільським господарством викликав шалений спротив.
Спільна комісія ЦК КПУ і редакції на місці прийшла до висновку, що даний «теремок» – будинок пасічника, а голова комісії П. Шинкарук на мої аргументи щодо
пільгових преференцій і зафіксованих фотодокументів про приємне «дозвілля»
відвідувачів «теремка» відповів: «Нехай так працює кожен керівник. А це (порожні пляшки, битий посуд) ви могли привезти і підкинути». Що тут скажеш? Я лише
кинув репліку: «А у вулики (будиночок стояв біля невеликої пасіки) через огорожу
пляшки, мабуть, трутні наносили, а коньяк випили». На це вже у голови комісії аргументів не знайшлося, але він пообіцяв: «Ми ще з вами розберемось». На черговій
аудієнції у заступника голови парткомісії ЦК КПУ господар кабінету роздратовано
міряв його кроками, не захотів навіть вислуховувати аргументів, пригадав публікації
в «Сельской жизни», звинуватив мене і людей, яких я захищав у тому, що ми розгойдуємо човен, в якому і разом підем на дно.
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Переді мною засвітили червоне світло на виступи в газеті – можна було подавати
лише інформації. На партзборах редакції в стилі 30-х років з подачі присутнього тут
Б. Шинкарука мені пришили звинувачення у груповщині, шельмуванні відданих партійних кадрів та інше. Це остаточно переконало мене в тому, що з такою партією порядній людині не по дорозі. Пригадується відповідь М. Хвильового, якого агітували
вступити до ВКП(б)У: «Ідіть до нас, ви ж чесна людина». На що той відповів: «Тому
й не піду». Зігріла серце незвичайна нагорода з Москви – колективна Почесна грамота редакції «Сельская жизнь» з автографами колег-журналістів: «За гражданское
мужество». Ціную її як високу нагороду.
Врятувала мене зміна суспільно-політичної ситуації і майбутні вибори до Верхов
ної Ради УРСР. В піку неслухняному журналісту його опонентом виступила «важка
артилерія» – другий секретар обкому (небавом став першим) В. І. Блаженчук і керівник колгоспу-маяка К. Т. Ващук. Протокол зборів колективу радгоспу-технікуму про
моє висунення окружна комісія скасувала, викладач В. Наливко оголосив голодування проти спроби повторного висунення моєї кандидатури, на збори прибув інспектор
ЦК КПУ М. Гончар.
Мої довірені особи в районах раптом «похворіли» і в команді лишилось два
добровольці на три райони (Горохівський, Іваничівський, Локачинський). Серед людей розповсюдили інформацію, що я хочу запровадити католицьку віру, що я кидав
людей у колодязі (це у віці 7–8 років) та інші нісенітниці. Не допомогло. Люди голосували не стільки за Бондарчука, скільки за бажання чути правду, мати представника,
який би у Верховній Раді говорив про неї. До речі, і при зустрічах, і у передвиборній
програмі я ніколи не обіцяв того, чим беруть нинішні депутати: збудую дорогу, школу, ясла... Єдиним, конкретним зобов’язанням було: добитись, аби дні найбільших
християнських свят стали вихідними і святковими. Я виконав. А фінансових підпорок я не мав. Витрати – лише на бензин для поїздок по селах.
Цікава колізія трапилась, коли я вже став народним депутатом. В той час принцип
постійної роботи депутатів у ВР почав лише формуватись і я рахувався на тій же посаді у газеті – органі ЦК КПУ. 28 депутатів-комуністів, серед них і я, оприлюднили з
трибуни ВР заяву про вихід з КПРС – більш як за рік до ДКНС. Для редакції і ЦК то
була надзвичайна подія. На редакційних зборах з участю власкорів з усіх областей,
деякі обходили мене, а коли ми віч-на-віч зустрілись з колегою із Донецька А. Жарких і я простягнув руку, щоб привітатись, він голосно і демонстративно заявив: «Я
тєбє рукі нє подам. С прєдатєлєм нє здороваюсь». Ну, та це справа особиста. Головний редактор А. Зоненко поставив вимогу: звільняйся! В іншому разі, мовляв, він
напише наказ. «Пишіть, – кажу, – але мене звільнять, коли ВР проголосує за ваш наказ». Наказ так і не з’явився. Лише згодом, коли головний редактор звільнився і мені
запропонували його посаду, я висловив здивування першому заступникові головного
редактора В. Малахову:
– Як же так, нещодавно виживали мене, а тепер запрошуєте?
– Це за командою твого спікера Кравчука тебе пресували...
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Фрагменти з історії як я виконував «настанови» партії я розповів не для самореклами. Це лише невеличка ілюстрація того, як діаметрально розходились слова і
діла, коли стосувалось її реального очищення. Подвійна мораль зрештою і погубила
«керівну і спрямовуючу».
Лише у ВР довелось вперше зустрітись з моїм високим партійним шефом, який у
часи мого «пресування» очолював відділ пропаганди і агітації – ідеологічний центр
ЦК КПУ, сектор роботи надзвичайно важливий, складний і відповідальний. Згодом
став секретарем, другим секретарем ЦК. Отже, довір’я і надію партії виправдовував.
Звичайно, я й не думав якось нагадувати про ці неприємні для мене моменти істини,
вважаючи, що це пройдений етап, а статус депутата охороняє від керівної і спрямовуючої, яка помітно втрачала свій вплив.
Та поки при існуючому розкладі сил у ВР вона продовжувала нагадувати вищому
законодавчому органу хто в домі господар і сподівалась, що звична тенденція ручного управління ВР часів Валентини Шевченко попри ситуацію особливих змін не
зазнає. Але ризик був великий. В Москві, та й інтуїтивно в ЦК розуміли, що навіть
впевнена перевага партійних багнетів у ВР реально є хиткою, вона потребує міцного
осердя. Для цього й пожертвували першою в республіці особою. В. А. Івашко рахувався сильним і талановитим партійним діячем. Про це свідчило його стрімке сход
ження вгору по владних східцях і його кар’єрний пік після втечі з Києва – перший
заступник Генерального Секретаря ЦК КПРС.
У двох перших голів ВР, теж недавніх перших фігур всесильного ЦК, ідейних
соратників сходинки на партійний олімп однотипні: вуз, викладацька робота, обкомівська школа і нелегкий підйом по небезпечних, але солодких заломах до владної
вершини. Зрозуміло, була фахова, вікова відмінність, різне й місце народження. Володимир Івашко – Центральна, Леонід Кравчук – Західна Україна. Достеменно відомо: на такі посади випадкові люди не потрапляли. Кадровий фільтр у партії був щільний, досконалий, а крилата сталінська фраза-афоризм «Кадри рєшают всьо!» – це на
всі часи, для всіх систем.
Охоплені ейфорією, винятковістю і невразливістю знизу, такі люди часто відривалися не тільки від народу, а й своїх однопартійців, які стояли нижче них на владній
партійній драбині. Не оминула, як свідчить Віктор Бакланов, ця хвороба і Леоніда Макаровича. І його земляки вирішили провчити. І де? В ідеологічному відділі
ЦК КПРС! Застосували випробуваний, але ефективний метод – «темну».
Важливою обставиною життя було місце народження чи навіть українськість.
Згадаймо хоча б долю О. Береста, якому лише при незалежній Україні посмертно
було присвоєно звання Героя, десятки чи сотні тисяч ненавчених, майже беззбройних
українських юнаків, яких маршал Жуков кидав під німецькі танки, кулі, снаряди, на
міни, топив у Дніпрі. Зрештою, звідки хвилями прибували керівні кадри для Західної
України після війни? Їхній фаховий, освітній, моральний рівень викликали несприйняття, ставали предметами анекдотів, дискредитували «статут», який вони насильно
впроваджували у «чужому монастирі».
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Переважав не талант, здібності людини, а місце з’яви на світ, соціальний стан.
Вихідцям із «рабочєй, пролетарской сємьї» чи Східної, Центральної України, Донбасу – зелене світло. В. А. Івашко відповідав цим критеріям: Полтава, Харків, Дніпропетровськ. Л. М. Кравчук – з Рівненщини, «западенець», народився у селянській
родині. Можливо, ця обставина і розставила їх у партійній ієрархії, а в подальшому
зіграла вирішальну роль: один ввійшов в історію як будівничий держави, про яку
мріяли покоління, ім’я іншого навіть багатьма призабулось, або згадується з відтінком негативу, а його добровільне зречення поста Голови ВР і швидка втеча у Москву
на високу партійну посаду – як зрада. Логічно воно так і виглядає, бо посилюється зневагою великого депутатського корпусу, більшість якого була однопартійцями,
ігноруванням мільйонів виборців, яким він не пояснив мотив свого вчинку.
На мою думку, це була і його особиста, але невідворотна трагедія людини, партій
ного діяча, який в силу своїх переконань, світогляду не зрозумів вимог часу, не вмів,
не хотів і не міг пристосуватись до них, тим більше глибоко проаналізувати ситуацію, критично оглянути історію. Вочевидь, почуття обов’язку перед партією, якій
був зобов’язаний усім, взяло гору перед тим, що було головною помилкою першого
Голови ВР. Він не зміг зрозуміти, що суспільство переросло своїх деспотичних правителів і його вимоги – голос правди і справедливості. Пост першого заступника Генсека КПРС не додав авторитету ні йому, ні самому ініціатору перебудови М. С. Горбачову. Який авторитет може мати партія, що обирає на такий високий пост людину,
яка зрадила мільйони виборців і своїх однопартійців?
Наступник В. А. Івашка Л. М. Кравчук, який працював з ним і добре знав його,
характеризує свого колишнього шефа загалом позитивно, але уточнює: він не зрозумів викликів часу, прагнення української еліти до незалежності, не вірив у можливість України стати незалежною державою, зате вірив у силу КПРС, орієнтувався на
Москву. Серйозного сліду в історії України не залишив.
Все це так. І цьому є пояснення. Формування його світогляду проходило на давно
збільшовичених теренах, де фактори і джерела, які б суперечили партійній ідеології
і погляду на правду історії були фактично знищені. Старанний, розумний студент,
який вірно розумів теорію і практику марксизму-ленінізму, згодом викладач, перспек
тивний працівник обкому, перед яким відкрились звабливі посадові далі. І він міцно
пов’язав свою долю з силою, яка здавалась нездоланною, вчення її вождів – єдино
вірним. Хоча інтуїтивно відчував наприкінці 80-х, що «дальше так жіть нельзя» у
військовій казармі народів, які раптом захотіли жити кожен по-своєму.
Однак своє перебування при владі КПРС розуміла як вічне призначення і монополію. Найбільше, на що вона спромоглась – косметичні заходи з мінімальною долею
свободи слова для побудови ерзац-комунізму – «соціалізму с чєловєчєскім ліцом». На
жаль, великий демократ і «головний руйнівник СРСР», перший і останній його президент як тоді, так і тепер бачить вирішення проблеми в утворення СНД – прообразу
оновленого СРСР. Безперечно. При керівній ролі однієї партії. Та, власне, не він є руйнівником комуністичної імперії. Ним є та сама сила, яка її породила, ВКП(б)–КПРС. У
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перший же випробувальний момент вона довела повну нездатність до реформування.
КПК довела свою здатність і Китай, країна з майже півторамільярдним населенням
стала одним з лідерів світової економіки. Друге місце у світі за обсягом ВВП є тому
вагомим доказом. Ну, а ми з своїми багатющими чорноземом землями завозимо звідти
гречку, м’ясо і сало – з Польщі, масло – з Білорусії. Сором.
У КПРС була, виходить, можливість зберегти й СРСР, за яким у декого тяжкої форми ностальгія не захотіла поступитись принципами, не змогла. Тому ця партія повин
на зникнути з політичної арени, не заважати, спекулюючи на проблемах суспільства і
молодої держави. Щоправда, для «прожиття» вічні «захисники експлуатованих» непогано заробляють союзом з «експлуататорами» – олігархами і їхньою владою, приторговуючи позицією. В площині закостенілого консерватизму поглядів рідної партії
і лежить причина поспішної втечі В. А. Івашка в Москву. Свою нову посаду там він
розглядав як останню можливість прислужитися партії для її порятунку.
ЦК КПРС і ЦК КПУ відбулися мовчанкою, вважаючи нижче своєї гідності пояснювати щось навіть власному народу. Керівний партійний орган не став винаходити
велосипед: нема першого – є другий номер команди і лава запасних. Хоч логічно вона
й закінчувалась ним. Не думаю, що при тому розвитку подій, при можливій невдачі
Леоніда Кравчука Станіслав Гуренко міг стати третім Головою. Народ гостро реагував на втечу В. Івашка, а про кандидатуру на його місце людська ріка, яка пливла під
стінами ВР з транспарантами, лозунгами співала:
Кравчук, Кравчук – пташечка,
Полети, полети до Івашечка.
Зрозуміло, націонал-демократи, члени Народної Ради вирішили не голосувати за
цю кандидатуру. І хоча у депутатів-комуністів вистачало голосів, все ж вони не були
впевнені у своїй перемозі. Пам’ятаю як член нашої волинської делегації В. Г. Федоров умовляв мене проголосувати за цю кандидатуру, коли ми йшли одержувати
бюлетні для таємного голосування по виборах Голови ВР.
– Володимире Григоровичу, – кажу, – для вас ЦК – єдине сонце у вікні. Для мене
воно погасло...
Однак кандидатура ЦК перемогла. По-різному оцінюють цю політичну фігуру: від
геніальності до зрадництва. Та здається, найбільш об’єктивну оцінку собі самокритично дає перший президент: «Як би до мене не ставилися, я все ж таки пов’язаний
з творенням держави, а не її руйнацією».
Попри немало помилок, яких припустився Л. М. Кравчук, історія його вже оцінила як позитивного державного діяча. Справді, оцінимо його діяльність хоча б
фрагментарно: Декларація про державний суверенітет, прийняття Акта незалежності
України, Державних Гімну, Прапора, Герба, виселення Леніна з сесійної зали, заборони КПУ, введення української гривні, відродження Української Церкви, закони,
що заклали основи держави, зрештою її визнання і авторитет у світовому масштабі,
мирний демократичний процес розвитку державотворення, досвіду якого у нас не
було, основи українського парламентаризму...
468

А н дрі й Б О Н ДАР Ч УК

Киньмо на шальки терезів сьогодення позитив і негатив. Позитив помітно перетягує – лише те, що є держава – переважить все.
Однак я не прихильник і тих, хто безоглядно високопарно оцінює Л. М. Кравчука. Публіцист Володимир Вербиченко ледь не порівнює його з Месією, навіть слова
«Ім’я», «Він», «Його» пише з великої літери, як це прийнято, називаючи Всевишнього. Стверджувати, що він подарував Україні незалежність теж буде перебільшенням
і применшенням ролі народу. Зрештою, не можу поділити і визначення ролі Леоніда
Макаровича як реєстратора розпаду імперії, яке дає історик, професор С. Кульчицький. Хоч цілком поділяю думку про звинувачення у скасуванні заборони КПУ, надані
автономії Криму, невтручанні у мовне питання. Останнє президент Л. Кравчук вже
після інавгурації міг вирішити, хоча б указом перевівши діловодство на українську
мову. Нині ми б не мали предмету мовної спекуляції і загрози для рідної мови. Ні ми,
члени Конституційної Комісії, ні суспільство не одержали від її співголів Л. М. Кравчука та І. С. Плюща вмотивованого пояснення причин зволікання, а потім небажання
прийняти готового до голосування тексту першої Конституції України складом парламенту нашого скликання.
Аж ніяк не можу поділяти позицію останнього партійного «імператора» СРСР
Михайла Горбачова, яку він недавно висловив головному редакторові «Бульвару»
Дмитру Гордону. Михайло Сергійович, безперечно, ностальгує за імперією, але у
здобутті самостійності (не незалежності) бачить лише реалізацію статей сталінської
і брежнєвської Конституцій, які дозволяли самовизначення республік аж до виходу
з СРСР. Не варто й коментувати цей ієзуїтський глум над сплеском волі мільйонів
уярмлених народів, їхнім прагненням до свободи. Хто повірить, що без цієї могутньої потуги партійна імперія добровільно відпустила б якусь республіку? Та й сам
же «великий демократ» мимоволі спростовує цей «демократизм»: так, у його голові блукала ідея кинути на Біловезьких змовників – Єльцина, Кравчука, Шушкевича
десантний полк. Та ба, армія була на той час в підпорядкуванні Росії. 270 тисяч кайданок, які були заготовлені, мабуть, теж призначались для реалізації статей згаданих
Конституцій. Частина їх призначалась і для багатьох народних депутатів України
І скликання.
І все ж, чому саме Л. Кравчук, другий Голова ВР України, згодом її Президент
став хрещеним батьком незалежної держави? Чому не той же В. А. Івашко, у якого
для цього були всі умови і повноваження, С. І. Гуренко, його заступник? Чому не
інші, навіть більш патріотичні? На цей рахунок є чимало пояснень, як то: «збіг обставин», «Кравчук вловив момент», «піймав “вітер у паруси”», «час вибрав його». Та як
би то не було, але те, що він опинився на вістрі подій, тобто став Головою Верховної
Ради, могло бути й випадковістю. А його обрання Президентом – це вже не випадковість. Воно було й рівнем суспільної свідомості народу, який хотів бачити на чолі
держави людину саме з такими якостями. А вже те, що він на цій посаді став робити,
випадковістю не було. Це вже були усвідомлені дії політика. Вони були співзвучні
з позицією більшості суспільства, що й показав результат перших президентських
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виборів. Можна по-всякому трактувати оцінку його діяльності політиками, політологами, аналітиками, істориками. Але те, що його діяльність високо оцінив відомий
дисидент Данило Шумук, який 42 роки провів у польських, німецьких, радянських
концтаборах, залишив нам багато цікавих мемуарних публікацій, ця оцінка є найбільш достовірна.
Нинішній О. Мороз, який зблизька знав Л. М. Кравчука, пояснює різку зміну курсу недавнім другим секретарем ЦК, який «очевидно, не дуже переймався внутрішніми проблемами України», слабкістю лінії ЦК в Москві та Києві. Цікавий, але цілком
заангажований аргумент. Олександр Олександрович відверто жалкує, що ця лінія ЦК
була слабкою. От якби жорсткою, це інша справа. Не схвалює соціаліст і дії тодішнього Голови ВР щодо путчу ДКНС, студентського голодування, «впливу Павличка»,
заборони КПУ, називаючи їх «незаконними». Цікаво, який Закон надавався б для ЦК,
аби він схвалив ці дії? Чекали б ми на визнання незалежності до другого пришестя.
Тут, як кажуть, дивись хто тебе гудить. Незаконним і в інтересах України швидше
всього була відміна заборони КПУ, яка є п’ятою колоною антиукраїністів. Відверто
помилковим було рішення про дострокові вибори ВР і Президента.
Ключ до розуміння феномену Кравчука лежить саме у його особистості, свідомості, яка формувалась в інших обставинах, аніж у його попередника, і їх сприйнятті. У щойно виданій книзі-сповіді «Одна Україна, єдиний народ» автор трохи відкриває цю завісу таємничості. Це було пізнання історичної правди вже в добу його
перебування в ЦК: коли у Москві ще в 1969 році знайомився з оригіналами документів, резолюцій, розпоряджень вождів, з документами про репресії проти української
інтелігенції, коли готували (це вже при Івашку) книжку про Голодомор.
Ось такі три потрясіння. А носив ще з дитячих років у душі враження від кричущої несправедливості режиму щодо земляків, рідних на Західній Україні. Рідного
дядька, який служив у Радянській армії, розстріляли без суду і слідства лише за те,
що розповів серед солдатів про лист з дому, в якому вони писали, що в сусідній Польщі чомусь живуть краще, аніж вони. А землі ж однакові... Комуністична система на
цих теренах за короткий час перебування не змогла переінакшити суспільство. Тому
навіть до цього часу показник голосування за того чи іншого кандидата є показником
європейскості національної свідомості.
Ще одна суттєва деталь, теж не другорядна. Освіта першого секретаря ЦК КПУ
суто технічна – гірничий інженер. Як відомо, перші особи гуманітарними, ідеологгіч
ними питаннями займаються мало. А Л. М. Кравчуку, як ідеологу, довелось, це був
його обов’язок. Як людина допитлива, з аналітичним складом розуму, він прошту
діював немало літератури. А щоб гідно боротися з «українським буржуазним націо
налізмом» змушений був добре знати свого опонента, його ідеологію, історію. Історична правда поволі руйнувала партійну брехню, змінювала світогляд. Недавно мені
довелось розмовляти з колишнім першим секретарем Маневицького райкому партії
М. П. Остапцем, який на цьому посту пробув більше двадцяти років, відзначений
багатьма нагородами. Як раніше, так і тепер користується серед людей непідробним
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авторитетом. Однак його теперішнє розуміння історії і позиції партії зазнали кардинальних змін. На моє питання про причини, відповів:
– Щоб дійти правди, зрозуміти історію, треба багато читати. З одного і з другого
боку.
– Але хіба зациклені комуністичною ідеєю, імперським шовінізмом і українською
меншовартістю роблять це? Їхня позиція і нині базується на сталінському «Короткому курсі ВКП(б)».
Попередник Леоніда Кравчука на посаді Голови ВР Володимир Івашко родом з
Полтавщини. Але сформувався як партійний діяч на Харківщині. Страшні жертви на
цих благодатних землях понесли їх жителі від жахливого Людомору, репресій, колективізації. Навряд чи Володимир Антонович не знав про це. Однак не відгукнулась в
його душі і свідомості ця всенародна трагедія. У Леоніда Макаровича вона проросла
впевненістю: ця система повинна зникнути. Настав слушний час і він почав її реалізовувати. Як не оцінюй, але це був вчинок не авантюриста, а сміливої, впевненої в
історичній правоті людини.
Звичайно, і Леонід Макарович не святий. Там, на владній горі таких не помічено. У свій час ми, члени Народної Ради жорстко критикували його за похибки. Але
дорікнути йому (як це дехто робить) у кар’єризмі нелогічно. Перебування на посту
Голови, тим більш його діяльність у напрямку виходу з СРСР автоматично спалювало мости до партійної кар’єри. По-друге, на той час цей пост і був найвищим. А потретє, громадський чи партійний діяч не був би ним, якби не дбав за зміцнення свого
авторитету і здійснення задуманого. Та й призначення дострокових виборів свідчило,
що Л. Кравчук зубами за посаду не тримався.
Хіба не є доказом щирості бажання зробити щось значуще рішуча позиція в
Біловезькій Пущі, слова Л. М. Кравчука, сказані ним ще в травні 1990 року: «Ми
будемо вирішувати питання незалежності України», пропозиція Рухові працювати
разом, грандіозне святкування 500-річчя козацтва, вшанування героїв Берестечка,
відродження справжньої УПЦ (Київський патріархат), підготовка першої Конституції України. На жаль, у світі нема прикладів, аби політик, державний діяч довів до
кінця задуману ним масштабну програму перетворень. Навіть не виконав би цього й
Л. Кравчук, якби залишився на другий термін – час висуває все нові проблеми. Але
те, що демократія в Україні одержала європейський напрям розвитку – це однозначно. Зрештою, оцінюють людину, тим більш державного діяча, його реальними справами, свідками яких ми є, минуле відступає на другий план, бо всі ми з минулого.
Ще одна трансформація Л. М. Кравчука: Кравчук 1990–1994 років і нинішній – це
різні люди і політичні діячі. Нинішній – це друге народження першого Президента.
Попри деякі (на думку автора) вади нинішнього Леоніда Кравчука, як президента,
дуже невистачає нашому «роздертому», збудженому, розчвареному політиками суспільству, нації. Бо досвід, вміння державника знаходити компроміс навіть з ворогуючими силами – після нього вимело з політичного життя. Дрібне гетьманство поволі
нищить ідею єдності нації, цьому активно допомагають наші вороги.
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Своє «друге народження» перший президент став засвідчувати у останній час.
Особливо у своїй недавній книзі «Одна Україна, єдиний народ». («Одна Україна –
одна історія» – кредо нинішнього президента. Вловлюєте відмінність?!) В цьому
постає новий Кравчук-президент, Кравчук-громадянин. Звичайно, всі ми вже не ті,
що були у складі парламенту першого скликання. Ми багато осмислили як батькизасновники держави, як громадяни. Нам болить за нездійснені плани. Кравчукові болить, бо нинішні політики і багато громадян «не чують голосу 1991 року», йому боляче що ми втратили шанс. Тому він і не мовчить, тому і вихлюпує свою гірку правду,
не боячись, що зіпсує з кимось із колишніх чи теперішніх можновладців, політиків
особисті стосунки. Бо державні інтереси вищі, на болючі кроки для себе ради цього
він ішов і раніше. Так, після свого президентства він довго мовчав і за це себе гірко
картає: якби втручався в політичне життя, ділився досвідом, можливо, щось таки
змінив. Це голос державного мужа, який не заховався у соціально-побутову мушлю
після президентства.
Справді, новій політичній команді помітно не вистачає гнучкості, кравчукового
вміння знаходити компроміси і цим виходити з гострих ситуацій. Найміцніший метал
не витримує частих коливань і ламається. Тому його замінюють на більш податливий, який служить значно довше. Так і в політиці.
Хоча й тут підхід неоднозначний. В деяких питаннях компроміси виглядають як
відхід від національних інтересів, партійний лоббізм, що не вписується у образні
характеристики першого президента: «хитрий, мов лис», «пройде між краплинами
дощу», його принципом обачливості. Йдеться, наприклад, про невмотивовану відміну заборони КПУ. Цей крок знов відкрив шлях україноненависникам. На прикладі
багатьох країн колишнього соціалістичного табору, які провели люстрацію, швидко
подолали негативні наслідки перебування в імперській казармі.
Нині це зрозумів і Леонід Макарович, який тоді став ворогом колишніх однопартійців за те, що тимчасово відсунув їх від влади. І тепер визнає, що швидкі позитивні
зміни в країні можливі, однак треба вибити грунт з-під комуністичної ідеології, носіями якої є недолугі, примітивні партійні лідери. Яскравий тип – П. Симоненко –
«генсек, що подає пальто Зюганову».
Несподіваним для мене було визнання Л. М. Кравчука, що він у бурхливі часи
Майдану не був там. Категорично неприйнятним є висновок Леоніда Макаровича:
гострі питання треба вирішувати лише за столом переговорів. А хіба європейська
демократія зароджувалась за таким принципом? За таким вона лише шліфувалась.
До цього були революції – криваві і безкровні. Розпад СРСР, наша незалежність, як
і обрання першого президента України, не вирішувались за столом переговорів. Це
було результатом бурхливого підйому визвольного руху уярмленого народу імперії.
І досягли великого. Зрештою, пригадаймо як утверджувалось християнство, прочитаймо хоча б І. Огієнка. Здебільшого насильницьки, криваво... За столом переговорів
можна вирішувати питання лише з демократичною владою, а не з кримінальною. В
наш час це показує приклад Єгипту.
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Та завоювати владу іноді легше, аніж її утримати. Л. М. Кравчук, який за
конспектував чи не всього Леніна, добре знає крилатий вислів вождя: кожна революція чогось варта, якщо вона може захищатися. Тому, аналізуючи реалії, в яких
опинилася Україна, він з тривогою констатує, що «нам зараз ближче до 1937 року,
ніж до майбутнього нормального суспільства». У людини, яка багато зробила для
проголошення незалежності України, становлення держави і її визнання у світі, сучасне становище України викликає навіть невмотивований і передчасний розпач. Не
договорює фрази, але, мовляв, якби знав тоді, до чого прийде Україна, то в Біловезькій Пущі... (Зрозуміло, не ставив би свій підпис), або ще відвертіше – виступ у ВР
1.06.2005 р.: якби знав, що так буде «я б не підписав Біловезької угоди, я б скоріше
відрізав»... Це про час президентства В. А. Ющенка. Але ж і він хотів, аби суспільство знало свою історію... Ні, не варто робити таких розпачливих, високовартісних
оцінок. Не варто навіть відрізати те, що має на увазі Леонід Макарович. Влада приходить і відходить. Незалежність зостається.
Стривожило останнє повідомлення: Л. М. Кравчук – ініціатор і керівник Консти
туційної Асамблеї, яка готує текст нової Конституції. Хіба у ній виникла гостра потреба? Хіба, щоб поліпшити нинішню, недостатньо внести потрібні зміни? Та найкращий закон, в тому числі Конституцію, можна дискредитувати, зробити «дишлом»,
яке «куди повернув, туди і вийшло», що й бачимо в натурі. Чи не криється справжній
зміст нової Конституції у обмовці президента, – яку він оприлюднив: Л. М. Кравчук,
мовляв, «підступно» (?!) пояснив мені мету цього заходу... Так часто міняти Конс
титуцію – не в принципах цивілізованих країн. Величезну відповідальність бере на
себе Л. М. Кравчук, великий ризик робить. Добре, коли все вийде на добро. І всенародний референдум – далеко не кращий метод прийняття такого важливого Закону.
Народ теж помиляється.

Лютий 2011 року.
ДОДАТОК

Публікації у ЗМІ 1991 року
Зустріч з народними депутатами
Ця традиційна зустріч виборців Луцька з народними депутатами всіх рівнів від демократичного блоку була незвичайною – хоча б тим, що відбувалася на Театральній площі ввечері 19 серпня. І коли ми
підходили до площі, було й цікаво і тривожно водночас – чи ж прийдуть лучани такого дня? І хоча із вис
тупу по радіо і телебаченню Голови Верховної Ради України Л. М. Кравчука вже знали, що на території
республіки надзвичайний стан не запроваджено, а діють республіканські закони, це хвилювання мало
підстави. Однак на площі людей було чимало, а до закінчення зустрічі їх стало щонайменше 3–4 тисячі.
Стояли, крім людей цивільних, як виявилося не лише з Луцька, а й кількох приміських сіл і районів, також
в ролі слухачів міліціонери та військові. Вже звично майоріли синьо-жовті прапори.
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Народний депутат України Андрій Бондарчук, який виступив першим, негативно оцінивши події в
Москві, усунення М. С. Горбачова з поста Президента, закінчив виступ упевненістю, що «до влади прий
де справді демократичний уряд, який буде захищати інтереси народу, а не партійні», і заявив: «Я бачу
все-таки Україну вільною й незалежною державою».
– Чи чекали ми цієї події? – запитав народний депутат України Ярослав Дмитришин і сам відповів:
– Можна було чекати.
Охарактеризувавши створення Державного комітету по надзвичайному стану (ДКНС) як протиконс
титуційну і незаконну акцію, народний депутат України висловив надію, що у Верховної Ради нашої
республіки буде достатньо здорового глузду, щоб дати цій акції належну оцінку, закликав всіх зберігати
витримку і спокій.
– Коли у 1956 році вводили війська в Угорщину – не протестував ніхто, у 1968 році проти введення військ
у Чехословаччину протестувало семеро людей на Красній площі, а проти Афганістану підніс голос один академік Сахаров, – нагадав лідер демократичного блоку обласної Ради Євген Шимонович. – Та вже проти
застосування зброї в Литві протестували тисячі людей. А погляньте, скільки нас сьогодні на цій площі лише в
одному невеликому Луцьку, людей, готових стати на захист суверенітету, майбутнього дітей і внуків.
Депутат нагадав про попередження, висловлені свого часу Едуардом Шеварднадзе і Олександром
Яковлєвим.
Гордістю за свій народ, який, незважаючи на 700-літню відсутність власної державності, зберіг, виплекав чудову мову і культуру, був пройнятий виступ виборця, члена КПРС Олександра Барановського.
Назвавши події в Москві державним переворотом, він заявив, що місце кожного справжнього комуніста
в боротьбі за кращу долю народу, за долю України.
Всі інші виступаючі на мітингу – депутати обласної Ради Богдан Шиба з Турійська, Олег Мельничук,
Геннадій Кожевников, Луцької міської Ради Олександр Юрченко, Мирослав Башинський, виборці, представники різних політичних партій Славко Шевчук, Петро Вінцукевич, Олексій Пінчук, Віктор Войцехівський, Андрій Довгун, Федір Степанюк дали однозначно негативну оцінку запровадженню надзвичайного стану, створенню ДКНС, його діям. Така ж оцінка відображена у прийнятому зверненні. Було зачитано
також «Звернення до громадян Росії», підписане Борисом Єльциним, Іваном Силаєвим і Русланом Хасбулатовим, висловлена підтримка його. Закінчилася зустріч з народними депутатами співом гімну «Ще
не вмерла Україна». Учасники зустрічі пройшли центральними вулицями Луцька.

В. Лис
«Радянська Волинь», 22 серпня 1991 р.
Крах заколотників неминучий
– Андрію Івановичу, щойно по радіо передано заяву Президії Верховної Ради УРСР з приводу подій
у Москві. Як Ви її оцінюєте?
– Добре, що Президія нарешті знайшла в собі мужність оцінити так званий ГКЧП як такий, що діє
поза Конституцією, і заявила, що ми керуємося Декларацією про державний суверенітет України і прий
нятими в республіці законами. Перша заява, зроблена по телебаченню і радіо Л. М. Кравчуком, була
надто обережною, обтічною в порівнянні із заявою Єльцина. Заява російського керівництва відзначалася мужністю, чіткістю і принциповістю, вона відразу назвала речі своїми іменами: чорне – чорним, а
біле – білим...
– Які, на Вашу думку, можуть бути наслідки подій, що сталися в країні у ніч на Спаса і продовжуються досі?
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– По-перше, це останній крик, агонія тоталітаризму. Ці події прискорять розшарування сил у суспільстві і демократичні процеси. Люди прозріють і ще впевненіше добиватимуться справжнього суверенітету. Адже стало очевидно, що правляча КПРС не мала і не має інших методів вирішення кризових
проблем, крім силових, сталінсько-диктаторських. Вчитайтеся у перші документи, видані ГКЧП: там є
лише «заборонити», «розпустити», «припинити», «відмінити» – тобто, лише дискримінаційні, репресивні
заходи. Конструктивною програмою навіть не пахне! Є, правда, обіцянки щодо деякого зниження цін,
підвищення зарплати, безплатного лікування. Але це ті самі обіцянки, знайомий набір фраз, яким «годували» народ десятиліттями. Питається: за який рахунок буде кинута ця кістка зубожілому народу?
Країна на краю провалля, вся у боргах, товарів нема, росте інфляція.
– Ваш прогноз: скільки часу протримається ця військово-партійна хунта?
– Крах путчистів неминучий. Довго вони не продержаться, бо не мають підтримки в світі, ні серед
більшості нашого народу.
– Чи потрібні, на Вашу думку, зараз на Україні акції масової непокори, які, судячи з останніх повідом
лень, вже почалися у Москві?
– Думаю, що нам поки що вдаватися до таких акцій передчасно. Вони були б оправдані, якби почалися якісь дискримінаційні, насильницькі дії з боку ГКЧП до України. А в даній ситуації подібні акції
зайвий раз ударили б по економіці республіки. Але на 15 вересня в Києві намічено зібрати перше Все
українське віче, і я переконаний, що треба дати можливість народу висловитися з приводу подій у Моск
ві, з інших актуальних питань, котрі вже є і ще виникнуть до того часу.
– Що Ви можете сказати про методи, котрими діє ГКЧП, зокрема про спосіб ізоляції в Криму
М. С. Горбачова?
– Посилання на хворобу Президента – це чистої води лицемірство, як і заяви Янаєва типу «наде
юсь, мой друг Горбачов поправится и мы еще поработаем вместе». Ми у свій час критикували Горбачова. І його було за що критикувати. І те, що він у свій час оточив себе такими людьми, які зараз у тому
злочинному ГКЧП, теж не прибавляє Президенту авторитету. Тепер він за це розплачується. Але при
всіх недоліках Горбачова його роль у демократичних перетвореннях незаперечна. Він – конституційним
шляхом обраний Президент, і діяти проти нього такими методами недопустимо. І зверніть увагу: «рятувати» народ взялися люди, котрі представляють якраз ті сили і відомства, котрі зараз в цього народу
й забирають найбільший шматок – військово-промисловий комплекс, КДБ, МВС... Їх витрати були і є
фактично неконтрольованими.
– Яка Ваша думка про позицію Єльцина у цій ситуації? Чи не здається Вам дикунством, що ГКЧП
намагається скасовувати рішення і укази законно обраного всім народом Президента?
– Безперечно! Це грубе й абсолютно незаконне втручання у дії Президента Росії. Я їх цілком підтримую, бо він став на захист демократичних завоювань у всій країні. І треба дякувати Богу, що є зараз
Єльцин! Ніхто ж, крім нього, Хасбулатова і Силаєва, не насмілився відразу виступити із таким рішучим
зверненням до громадян Росії. Зараз Єльцин своїми рішучими діями відстоює не лише інтереси демок
ратичної Росії, але й інших республік, в тому числі України.
– Отже, Ви переконані, що крах путчистів неминучий?
– Абсолютно. Народ їх не підтримає, незважаючи на всі труднощі в країні, бо вже ковтнув такої
солодкої свободи. Ну, а «міжнародної підтримки» з боку Хусейна, Каддафі та Арафата – явно замало.
Навіть якщо до цього добавити Фіделя Кастро... Я думаю, що ми ще побачимо суд над всіма, хто вчинив
цей антиконституційний переворот.
– Ви вірите, що Президент Горбачов незабаром повернеться до влади?
– Вірю. Із його вуст ми почуємо всю правду про те, що сталося з ним і країною в ніч з 18 на 19 серпня.
НЕОБХІДНА ПІСЛЯМОВА.
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Прогноз народного депутата України А. І. Бондарчука щодо «перспектив» ГКЧП збувся надзвичайно
швидко. Вважаємо за необхідне підкреслити, що ця бесіда з депутатом відбулася в середу, 21 серпня,
до полудня. І було зовсім неясно, як розвиватимуться далі події. Заслуговує поваги мужня позиція депутата, безкомпромісність його оцінок і прогнозів. Слава Богу, що більшість з них вже збулися, а решта,
очевидно, збудуться найближчим часом.

М. Козак
«Радянська Волинь», 23 серпня 1991 р.

P. S. 2011 рік.
Цим матеріалам передували події, про які газета не згадує. Поколінню людей, яке
пам’ятає той історичний час, ще й тепер в очах кадри з телеекрану: група заколотників, яку очолив новоявлений «диктатор» з тремтячим голосом і руками, що дрижали,
вирішила оживити СРСР, який перебував у стані клінічної смерті. Але ще мав силу і
тому був страшний. Країна в тривозі.
В той же день я написав матеріал до обласної газети «Радянська Волинь» про
свою оцінку дій гекачепістів і відніс редакторові. Але час для багатьох ще був непевний, події могли повернутися по-всякому. То ж обережність редактора можна зрозуміти.
Звідси я пішов на Театральний майдан – місце, де в Луцьку зазвичай відбуваються масові протестні заходи. Мітинг проводити нам не дозволили. Але під назвою
«Зустріч з народними депутатами» заборонити влада не могла. Керівництво місцевого Руху вирішило, що «зустріч» відкрию я. Якоїсь боязні я не відчував – чи то була
інтуїція чи щось інше. А вже через день редакція попросила дати інтерв’ю. Мої прог
нози справдились. З точністю 1:1.
День «Х» минув?
Про деяких «акторів» сценарію путчу 19–21 серпня на Україні
і суб’єктивні замітки з цього приводу
19 серпня, в день офіційного початку діяльності хунти, визначний політичний діяч О. М. Яковлєв
написав на дверцятах машини кореспондента «Огонька»: «Вот и пришел день “Х”. Бедная страна».
Сімдесят чотири роки тривав експеримент більшовицької партії над народами нашої країни, які були
насильно з’єднані у величезну імперію. Десятки мільйонів людей, низький життєвий рівень, отруєна природа, залякане суспільство – це й були складові побудови «світлого майбутнього». Ми були щасливими, бо
не знали, як живемо насправді в «найдемократичнішому суспільстві», «где так вольно дышит человек».
Дихали ми так, дихали, доки не вдихнули через шпаринку напіввідкритих у 1985 році дверей повітря
гласності і свободи. Суспільство почало прозрівати. Тоталітарна система почала давати тріщини. Бачачи, що наступає крах партійно-чиновницькому пануванню, система почала новий етап експерименту
з народом. Він полягав у прийнятті напівзаконів, які, з одного боку, нібито щось давали, з іншого – залишали все, як було. Дезорганізація виробництва, невпевненість, швидке зникнення товарів з прилавків,
випуск мільярдів зайвих грошей, не підкріплених товарами (товарне покриття карбованця лише 10 копійок), поява на фоні зубожілого суспільства людей, які швидко збагачуються, торговельна мафія викликали і викликають справедливе обурення людей. З 1985 року йде перебудова, а хіба матеріально ми
стали жити краще? Навпаки.
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Цю обставину і вирішили використати керівні бонзи з КПРС, військово-промислового комплексу,
КДБ, армії, МВС. Чи випадково, що якраз ці люди очолили заколот? Безперечно, ні. Це закономірно. На
долю цих відомств припадає левова частка національного багатства, це неконтрольовані ніким імперії.
Закономірно й ідеологічне керівництво КПРС, її верхівки, сам метод, яким стара система хотіла себе
врятувати.
Згадайте історію. Революція, громадянська війна – насилля, індустріалізація, колективізація, ме
ліорація, концентрація, хімізація і всі інші «заходи» спирались на примусові, репресивні заходи і диктат.
Більшовицька партія не знає інших методів керівництва економікою і кадрами, крім примусовості і насилля. Справжня економіка завжди розвінчувала партійні принципи керівництва нею, спростовувала їх.
У розвитку ринкової економіки політичні спрути побачили загрозу своєму існуванню. Тому й виник путч.
Та заколотники припустилися трагічної помилки. Люди, які пізнали ціну свободи, вже не ті. Демократичні процеси в суспільстві стали необоротними. А головне, що люди готові ще деякий час потерпіти, бо
бачать, що лише докорінна руйнація системи є виходом із кризи, зубожіння. Вони є чудовими економістами
і з досвіду знають, що ця система може зробити «економічне чудо» на 2–3 дні чи тиждень. Пригадаймо, як
вже на другий день після приходу нового партійного диктатора у 1964 році з’являлись на полицях магазинів
товари, про які вже люди й забули. Минало кілька днів, і все ставало на свої місця, як і було.
Лякало бонз і національне пробудження. Вони вдалися і вдаються до розпалювання національних
конфліктів, релігійної ворожнечі, бо в утвердженні національної гідності, суверенітету вбачають розпад
Союзу і втрату свого панівного становища в суспільстві, можливості неконтрольовано грабувати народ.
Пропагандисти від КПРС у різних варіаціях залякували і залякують людей розпадом Союзу. Це,
мовляв, розрив економічних зв’язків, погіршення постачання, а звідси й спад виробництва, розрив родинних зв’язків і т. д. На нашому славному Поліссі агітатори за Союз віднайшли дійовий метод агітації
при проведенні референдуму.
Підходив такий молодик до бабці і так наївно питав: «Ви за Союз чи за Україну?».
– Та хто його зна, де буде краще.
– Голосуйте за Союз.
– Та чого?
– Бо коли Україна стане самостійною, то її обплутають колючим дротом і будете тут сидіти.
– Ой, ой! Та як же так? У мене ж дочка в Білорусії, син на заробітки в Смоленську область щороку
їздить, а я в Ленінград сушені гриби вожу продавати...
– Бабцю, забудьте те все.
– Е, то нащо мені така Україна.
Спекуляції, інсинуації навколо віковічного прагнення кожного народу жити самостійно продовжуються. Зараз, напередодні референдуму про підтвердження акта незалежності, передбачається їх посилення. Пружини цього відомі – це більшовицька агітація. Збереження Союзу – це збереження КПРС.
Безперечно, політично грамотна людина дасть достойну відповідь таким агітаторам. Україна, ставши
самостійною, буде лише розвивати економічні зв’язки, на яких тримається весь світ. Вони набагато
міцніші, аніж директивні. Нам не потрібен лише диктат центру, політичний центр, яким був Союз. І щодо
поїздок за межі України, розриву родинних зв’язків – суцільна брехня. Ніхто не буде забороняти цього.
Нехай дарує читач за надто довгий вступ. Але я хотів розповісти про головні причини путчу. Багатьох конкретних виконавців ми вже знаємо. Багато чого ще відкриється. Однак те, що головною причиною стало прагнення повернути країну в обстановку страху і терору, є незаперечним. Не випадково і те,
що майже всі учасники путчу є членами ЦК КПРС.
Відомо і те, як відхрещувались керівники КПУ від участі у підтримці путчистів. Відверто кажучи,
було огидно слухати, як з трибуни сесії Верховної Ради України партійні функціонери в особі Гуренка,
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Лісовенка та інших, дивлячись в очі з екранів телевізорів мільйонам глядачів, брехали, що ЦК КПУ не
причетний до подій 19–21 серпня.
Як відомо, тимчасова комісія Президії Верховної Ради України зробила інформацію про діяльність
посадових осіб, органів влади, управління, громадських об’єднань та організацій у зв’язку з державним
переворотом. Депутатам було представлено 31 документ, переважна більшість яких – це документи
партійних органів. Те, що ще уціліло після знищення. А, що знищено, можемо лише здогадуватись.
Знайомлячись з документами, звертаєш увагу ще на одну обставину. Немало з них суворо засекре
чені, передаються спеціальними шифрами, забороняється знімати копії, робити з них інформації. Цей
бік діяльності в партійному органі поставлений на рівень контррозвідки. Не дивно, що діяльність КПРС –
це діяльність підпільної, змовницької організації, про яку відомо лише обмеженому колу осіб, її верхівці.
Чому ж так все втаємничувати від своїх членів партії, у якої «її плани – це плани народу». Бо вони ніколи такими не були. Служили лише верхівці, партійним функціонерам вищого і нижчого рангів та їхнім
вірним слугам.
Отже, про документи. Майже всі вони з грифом секретності.
Ось документ № 1 – вхідна шифротелеграма № 126/Ш, одержана з Москви від секретаріату ЦК КПРС
19 серпня о 10 год. 20 хв., а розшифрована через 10 хвилин. Адресована першим секретарям ЦК компартій республік, райкомів, крайкомів, обкомів:
«В связи с введением чрезвычайного положения примите меры по участию коммунистов в содействии государственному комитету по чрезвычайному положению в СССР. О Пленуме ЦК и других мероприятиях сообщим дополнительно».
Помітка на шифротелеграмі зав. загальним відділом ЦК КПУ В. Г. Матвєєва: «Тов. Гуренко С. И.
ознакомил с текстом ш/т тт. Гринцова И. Г., Острожинского В. Е., Савченко А. П., Стрелу Н. Ф.,
Продана К. К., Крючкова Г. К., Кирюшина В. А. 10.50».
Оперативно. Ось тільки депутат Гуренко, виступаючи на сесії, жалкував, що не вистачило часу на
глибокий аналіз подій, щоб оцінити дії ГКЧП.
Інша шифротелеграма, від 20 серпня, одержана в 9.45 з тої ж адреси і тим же адресатам, підписана
О. Шеніним. На ній підписи керівників ЦК КПУ про ознайомлення.
«В связи с введением чрезвычайного положения в отдельных местностях СССР просим регулярно информировать ЦК КПСС о положении в регионах, настроении людей, о принимаемых мерах
по наведению порядка и дисциплины, реакции населения на мероприятия государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР».
А ось безпосередня реакція того самого ЦК КПУ, який, за словами його керівництва, був «нейтральним»:
«Первым секретарям Крымского рескома, обкомов, Киевского горкома Компартии Украины.
В связи с введением чрезвычайного положения важнейшей задачей партийных комитетов является содействие государственному комитету по чрезвычайному положению в СССР. Во всей практической деятельности необходимо руководствоваться Конституцией и законами Союза ССР. документами, издаваемыми государственным комитетом по чрезвычайному положению.
Секретариат ЦК Компартии Украины рекомендует:
оперативно сориентировать партийный актив, народных депутатов, руководителей предприя
тий, колхозов, совхозов, организаций и учреждений на необходимость обеспечить повсеместно спокойствие, твердый конституционный порядок и дисциплину, четкую, бесперебойную работу всех
предприятий, организаций и служб, от которых зависит жизнедеятельность общества.
В этой обстановке важнейшее значение имеет пресечение экстремистских настроений, недопущения любых противозаконных действий, которые могут вызвать беспорядки, гражданские
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неповиновения, повлечь за собой кровопролитие. Всякие демонстрации, митинги, манифестации,
забастовки должны быть исключены».
Частина друга шифротелеграми:
«Необходимо широко разъяснять трудящимся положение закона СССР от 28 марта 1990 г.
“О правовом режиме чрезвычайного положения”, в соответствии с которым органы государственной
власти и управления могут, в зависимости от конкретной обстановки, применять весьма строгие
меры для обеспечения порядка и спокойствия в тех или иных регионах. Нельзя допустить, чтобы
где-либо в республике экстремистские, безответственные элементы своими безрассудными действиями вынудили вооруженные силы, органы внутренних дел и государственной безопасности
прибегнуть к этим мерам. Особенно важно не допустить провокационных, подстрекательских действий среди молодежи...
Во всей работе необходимо исходить из того, что сегодня ключевым вопросом является сох
ранение Союза Советских Социалистических Республик, упрочения братских связей со всеми народами нашей страны. От этого зависит судьба не только нашего Союзного государства, но и
каждой республики, каждого советского человека. Любые действия, направленные на подрыв Союза,
нарушение советских законов, проявления регионального эгоизма должны присекаться.
Следует сплачивать все патриотические силы, выступающие за сохранение единства и целостности Союза ССР, тесно сотрудничать с Советами, комсомолом, профсоюзами, женскими,
ветеранскими и другими массовыми организациями.
Сориентируйте руководителей средств массовой информации на необходимость воздержаться от публикации любых материалов, которые могут дестабилизировать обстановку.
Секретариат ЦК Компартии Украины обращает внимание на то, что принимаемые руководством страны по стабилизации обстановки и выводу из кризиса меры отвечают настроениям подавляющего большинства трудящихся и созвучны с принципиальной позицией Компартии Украины.
Для Вашего сведения сообщаем, что Кабинетом министров УССР сегодня будут даны указания
местным советским органам о порядке применения отдельных положений Закона СССР “О правовом режиме чрезвычайного положения”.
Просим обеспечить круглосуточное дежурство в партийных комитетах секретарей и
ответственных работников и оперативно информировать ЦК Компартии Украины об обстановке
на местах.
Секретариат ЦК Компартии Украины. 19 августа 1991 года».
Знаменитий документ! Щоправда є ще один документ в одному екземплярі, що, коли запахло смаженим, то ці шифротелеграми, які одержали всі обкоми, в тому числі й Волинський, та обкладинка використаного блокнота «УМИ» УП-40 № 77643, а також таблиця показових груп по зв’язку ЦК КПРС з
ЦК КПУ знищені зав. загальним відділом ЦК КПУ Матвєєвим В. Г., консультантами Крижанівським А. В.,
Лапко В. Д.
Досить почитати це розпорядження, щоб зробити відповідні висновки, які не допускають двозначності: ЦК КПУ повністю підтримав і сприяв самозваному комітету путчистів. Від чеканного більшовицького стилю шифротелеграми так і віє духом часів громадянської війни і сталінщини. Правляча верхівка
думала, що коли стара система своїми напівзаходами, саботажами посіяла невдоволення у людей, то
відразу з розпростертими руками зустріне диктатора в особі партійно-кегебістсько-військової хунти.
Прорахувались! Народ не захотів продати свободу в обмін на ілюзорні обіцянки, які багато разів він
чув. Люди стали на захист демократії. Усі можуть пересвідчитись у брехні, яку стверджував ЦК КПУ, що
політика хунти відповідає настроям переважної більшості народу України. В Луцьку того ж дня, 19 серпня, відбувся багатолюдний мітинг, який рішуче засудив дії хунти.
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Секретаріат ЦК КПУ навіть «забув» згадати, що існує Конституція України, постанови, прийняті
Верховною Радою республіки. Що йому до долі України, коли ключовим вважає збереження Союзу!
Керівна і спрямовуюча роль не дає спокою партії і ЦК, фактично порушивши знамениту шосту статтю
Конституції, яка вже скасована, знов бере на себе керівні функції, дає вказівки Кабінету міністрів України, народним депутатам.
Демократичні сили названі екстремістами. Прояви регіонального егоїзму повинні рішуче придушуватись – не що інше стоїть за цим, як ліквідація суверенітету.
Недавно Верховна Рада України прийняла постанову про трудовлаштування колишніх працівників
забороненої КПРС. Партії, представники якої кричали, що деструктивні елементи (так називали демократів) рвуться до влади. Гуманний, людський жест. Що ж, весь світ побачив ще раз лицемірство партійної верхівки і комуністичної ідеології. Хто рвався до влади – відомо.
Під прикриттям ідеалів партії були знищені десятки мільйонів людей, знищено цвіт селянства, розтоптані національні і духовні цінності, права людини, отруєна природа, розпродані і роздані сировинні
ресурси, десятки мільйонів живуть за межею бідності. І коли народ не захотів так далі жити, верхівка
цієї партії спробувала все повернути назад. Що це було б? Те ж, що й у 30-і роки. КПРС заборонена на
основі закону, як партія, яка хотіла змінити насильницьким шляхом конституційний лад.
Розумію, рядові члени партії не несуть відповідальності за дії своїх керівників. Але під вагою тяжкої
вини за злочини якраз партійні функціонери – депутати під всілякими приводами добивались відміни постанови про заборону КП. Скільки часу пішло на це. Просто треба мати людську честь і гідність: нашкодив – мовчи, вибачайся, а не викручуйся. Неважко зрозуміти, що було б, коли б подібне вчинила якась
інша партія чи Рух. Що було б з людьми? І чи проголосувала б колишня група «239» за постанову про
трудовлаштування апарату змовницької партії. Безперечно, проголосувала б за «трудовлаштування»
на Колимі, в оновлених ГУЛАГах.
20 серпня о 17.40 в IV сектор загального відділу ЦК КПУ надійшла на зашифровку телеграма С. Гуренка у ЦК КПРС. Станіслав Іванович добросовісно поставився до проекту Заяви Політбюро ЦК КПРС і
зробив відповідні поправки:
«Поддерживая в целом проект Заявления Политбюро ЦК КПСС, просил бы внести в текст такие правки:
1. Абзац 4-й дать в такой редакции: “Тысячи человеческих жертв, миллиардные убытки явились
платой за паралич власти, несоблюдение Законов СССР, разрушение нашего многонационального
Отечества, ослабление дружбы народов”.
2. Абзац 7-й дать после абзаца 8-го.
3. Абзац 8-й начать словами: “Политбюро призывает коммунистов содействовать сохранению
гражданского мира...” и далее по тексту.
С. Гуренко. 20 августа 1991 года».
Бачте, які фарисейські переживання за тисячі жертв, які стали ними в результаті політики тої ж
КПРС, і ні слова про десятки мільйонів жертв режиму за 74 роки. Крокодилячі сльози (коли крокодил
проковтне жертву, у нього в очах з’являються сльози – чи то з жалю, чи від задоволення – Прим. авт.).
Його слова про «Отечество» до болю нагадують слова нач. Генштабу МО СРСР Мойсєєва, причетного
до ДКНС, який виступав у нашому парламенті і так само говорив про «судьбу Отечества», про те, що
його проймає гордість від того, що де він не ступить, там для нього Русь-матінка. І українця Гуренка дуже
турбує доля «Отечества», для згадки про долю республіки у нього не знайшлося слів. Залишається загадкою, чому все-таки не опублікована Заява Політбюро ЦК КПРС, тексту якої поки що ми не маємо теж.
Але безсумнівно, що Політбюро ЦК КПРС на чолі (у відсутність Генсека Горбачова) із добре знайомим
нам В. Івашком зайняло позицію активної підтримки хунти. Про це свідчить і правка С. Гуренка.
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Копії постанов деяких обкомів, які не встигли знищити, свідчать, що повсюдно партійні комітети
активно підтримали заколотників. Постанова Львівського обкому орієнтує комуністів на підтримку ДКНС,
наказує керуватись лише Конституцією СРСР.
Секретаріати Херсонського, Кіровоградського обкомів теж розповсюдили майже аналогічну вказівку. В розпорядженні Комісії є підтвердження, що багато документів знищено.
А як вело себе керівництво правоохоронних органів, інших структур? 20 серпня за підписом в. о. Генерального прокурора СРСР А. Васильєва прокурорам республіки, країв, областей надійшла урядова
телеграма з вимогою підтримки хунти. Визнавалась її законність, були посилки на дотримання в цих
умовах Конституції СРСР і Законів СРСР. Яка наруга над Законом! Що тут хотіти з прокуратури, яка
визнає законною групу змовників? Аналогічну телеграму на місце надіслав в. о. прокурора республіки
Потебенько М. Ну, а на місцях завжди звикли виконувати вимогу керівництва. Є й приємні винятки. Голові Верховної Ради УРСР Л. М. Кравчуку надіслав телеграму з осудом дій хунти і голови Криничанської
райради, першого секретаря райкому Чорного В., який утворив ДКНС районного масштабу, прокурор
району Ковальчук П. Якби ж то всі були такими принциповими стражами Законів і Конституції.
Не залишилось збоку і МВС республіки, яке дало термінову телеграму на місця 19 серпня: «В целях
обеспечения неукоснительного выполнения решения ГКЧП СССР требую:» – і наказ заст. міністра Корнійчука із 6 пунктів. На цей наказ місцеві власті видали свої накази. Начальство наказало – куди дінешся,
руки по швах та ще й доказати свою відданість треба. Був такий наказ і по Волинському УВС.
Наведу ще текст із стенограми пояснень Матвєєва В. Г., зав. загальним відділом ЦК КПУ голові
Тимчасової комісії по розслідуванню Гайсінському Ю. О.
«Гайсінський Ю. О. От кого и когда Вы получили указание уничтожить документы?
Матвеев В. Г. Телеграмму, которую мы направили 19 августа, запросили 20 по указанию товарища
Гуренко, в связи с тем, что готовилось заявление ЦК КПУ для широкого обнародования.
Голова. Почему она была уничтожена так быстро?
Матвеев. Шифры телеграмм, как правило, когда возвращаются от всех адресатов, сразу уничтожаются. Это записано в инструкции ЦК КПСС.
Голова. Скажите, ранее Вы уничтожали документы по их возвращению?
Матвеев. Я работаю с мая прошлого года зав. общим отделом. Ранее работал в других отделах, я
не помню, чтобы мы шифротелеграммы просили вернуть, другие документы которые просили вернуть,
сразу же уничтожали.
Голова. Вам дали указание об уничтожении или Вы это приняли сами?
Матвеев. Указания не было. Гуренко дал указание, чтобы это запросить, чтобы они вернулись к
нам. Это мы делали и с другими документами.
Голова. Указаний Вы не получали. Все это решение приняли самостоятельно?
Матвеев. Втроем.
Голова. То, что составили акт, – это фиксация.
Матвеев. Это было в самом начале, когда Гуренко сказал, что запросить надо, забрать все
документы и их уничтожить.
Голова. Все указания товарища Гуренко выполнялись. В указании товарища Гуренко было и возврат документов и их уничтожение?
Матвеев. Да.
Голова. Эти слова, которые я прочитаю Вам, имеется ввиду о содействии ГКЧП. Такой документ
утвердил Секретариат ЦК КПУ?
Матвеев. Этот. Примерно в 11.00 получили шифры из Москвы 19 числа. Сразу буквально, у нас
порядок такой установлен, что немедленно докладываются шифры-телеграммы первому секретарю
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ЦК. Если он отсутствует, то второму секретарю ЦК. Станислав Иванович оставил ее у себя и собрал
секретарей ЦК, пригласил их к себе.
Голова. А в котором часу?
Матвеев. В начале первого. То есть в первой половине дня. Утром 19 августа получили где-то в
11 часов шифры-телеграммы. Секретари были на местах, кроме тех, что были в отпуске. Присутствовали Гринцов, Острожинский, Савченко. Они были где-то около 8 часов. И меня тоже вызвали. Я пошел
с ними в кабинет Гуренко. Нас пригласил дежурный ЦК, вызвав на работу. Все были в недоумении, ходили и пожимали плечами, никто не знал, что произошло. Когда я принес телеграмму, Станислав Иванович собрал секретарей. Я сразу текст передал. Станислав Иванович пригласил и дал текст шифрателеграммы. Передали мы ее шифром где-то вначале третьего.
И вот когда передали текст, собрались идти на обед. Гуренко зачитал нам текст переданной
телеграммы в обкомы и шифрограммы. При мне пригласил к себе секретарей и сказал, что мы должны
принять по этому поводу постановление. Надо, чтобы это было закреплено протокольно, т. е. включено
в протокол заседания ЦК. Мы голосовали в Секретариате. Я тогда узнал, что прилетел из Бердянска,
он был в отпуске, Харченко. Я зашел к Гуренко и сказал, что Секретариат утвердил письмо в адрес
рескомов. Вы прочитайте и завизируйте.
Тогда я пошел к себе, записал и передал письмо Харченко. Он передал в протокольную часть, все
документы идут туда. Сразу же все это передается в шифровальный отдел».
А ось пояснення дає перший віце-прем’єр України К. І. Масик.
«Після зустрічі з Варенниковим, де він погрожував, що будуть усунені всі структури, які не підкоряються ГКЧП, т. Кравчук заявив (у присутності Гуренка С. І.), що Україна вважає цей орган неконституційним і підкорятись йому не буде і що нам треба мати свій такий орган, який не дасть можливості
ввести надзвичайний стан на Україні і не допустити пролиття крові. Це обговорення було в присутності
Варенникова, Жарикова і Кравчука.
08.30 я зібрав міністрів. 20 серпня о 10 год. відбулось засідання Президії Верховної Ради, де я доповів про політичну обстановку на Україні. Після мене виступив Марчук. Ніхто з членів Президії ніяких
зауважень мені не зробив.
Депутат. Ви обирались членом ЦК КПУ?
Масик. Так, неодноразово.
Депутат. На засіданнях були присутні члени ЦК?
Масик. За останні 2–3 місяці жоден з членів ЦК не був у Раді Міністрів. На засіданні були депутати
Драч, Лук’яненко, а 18, 19, 20, 21 серпня ніхто з працівників ЦК в Раді Міністрів не був.
Депутат. Чи відомо Вам, що за підписом Секретаріату ЦК було направлено листа в облвиконкоми,
де мова йшла про підтримку дій ГКЧП?
Масик. Ось стенограма від 20 і 21 серпня, коли читали посилання на Кабінет міністрів... Жодного
документа ми не візували, ніхто до мене не звертався. Тому прошу запитати у тов. Гуренка, яке він мав
право посилатись на Кабінет міністрів.
Депутат. Коли з’явилась ця постанова?
Масик. Це не постанова, це рішення, – приблизно о 18.30. І я змушений був перервати засідання,
бо над Верховною Радою з’явилось 5 вертольотів і я подзвонив депутату Кравчуку і висловив своє
обурення.
Депутат Скорик. Коли Ви зустрілись з депутатом Гуренком, щоб іти до Кравчука?
Масик. Ні, я не зустрічався. Коли я прийшов у Верховну Раду, Гуренко там уже був.
Скорик. Гуренко прийшов з Варенниковим?
Масик. На зустрічі з Варенниковим Гуренко мовчав.
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Скорик. Коли Ви почули, що Гуренко пропонує зустрітися у нього?
Масик. По телефону. І я сказав, що не піду, а піду тільки у Верховну Раду.
Скорик. Гуренко висловив свою думку з цього питання?
Масик. Ні, він мовчав. А коли я зчепився з Варенниковим, то тільки бив мене по ногах і просив: “Спокійно”. І жодного слова Гуренко не сказав».
Безперечно, це лише невелика частина документів, дійових осіб. Згодом будуть інші підтвердження
участі у сприянні антизаконної діяльності хунти. Вони є серед нас, продовжують керувати. І в цьому
наша трагедія. Формально демократія пішла вперед, а структури влади ще в руках старої системи. Потрібні негайні вибори місцевих Рад, їх оновлення.
Треба бути надзвичайно пильними, не піддаватись на провокації, бо партія, яка формально розпущена, фактично ще діє. ЦК провів, незважаючи на заборону, свій пленум. Обкоми теж не залишились
бездіяльними. Активні штики партії будуть спекулювати на наших труднощах, які самі ж породили, будуть намагатись повернути втрачене.
Так, день «X» минув. Але нема гарантії, що не настане новий. Не допустимо цього, люди!

А. Бондарчук, народний депутат республіки Україна.
«Радянська Волинь», 10, 13 вересня 1991 р.

483

V. О Ч И М А УЧ АСН И КІВ

Петро ОСАДЧУК,

народний депутат України І скликання ВР

НОВА КАБАЛА СТАРОГО ЗРАЗКА
Про те, що відбувалося 9–10 грудня 1997 р. у залі засідань Верховної Ради України, повинні знати всі, а головне – розуміти, яка небезпека підстерігає нашу молоду
державу, якщо це повториться і призведе до позитивного рішення. Саме тому я пишу
цю статтю – як попередження про небезпеку.
Певно, те засідання було задумане доповідачем, лідером КПУ П. Симоненком як
історичне і поворотне на шляху до реанімації Союзу. Тут люб’язна реклама економічно необгрунтованих рожевих перспектив чергувалася з ідеологічними заклинаннями і вмовляннями, «прокурорськими» пересторогами і погрозами. Насамкінець,
коли стало зрозуміло всім депутатам, що політичний факір був намилений і фокус
посковзнувся, тоді картина парламентського дійства окреслилась із граничною ясністю. Товаришка Мазур із Луганська, вірна соратниця товаришки Вітренко, із властивою прогресивно-агресивним соціалістам щирістю, звертаючись до своїх опонентів,
сказала під завісу: – У ваших интересах, руховцы, проголосовать за присоединение
к Межпарламентской Асамблее СНД. Потому что в России есть Сибирь, и вам будет
где писать мемуары.
Це був солідарний пасаж у розвиток не менш яскравої фрази П. Симоненка, який
своє заключне слово вивершив на рівні майданного крику, воістину, як справжній
правонаступник репресивної системи: – Хватит предателей народа Украины слушать, тех, кто ведет в ярмо Запада…
Нічим не зарадиш розлюченому вождю постімперського калібру. Не склалося, як
було накреслено червоним олівцем на геополітичній схемі. Як було пообіцяно вищому за рангом вождю Г. Зюганову, з яким такі червоні схеми проектуються, а спільні
дії в напрямку імперського реваншу координуються.
Не вийшло всупереч послідовним зусиллям «крилатомовного» спікера О. Ткаченка, що, як міг, протидіяв правовим і економічним аргументам депутатів І. Зайця,
Ю. Сахна, І. Осташа, Г. Манчуленка, які виступали з позицій здорового глузду, на
захист державності, національних інтересів України.
Аби порятувати ситуацію на користь ініціаторів першого рішучого кроку у бік відновлення Союзу, спікер не гребував грубим порушенням регламенту: після опертого
на Конституцію і чинне законодавство виступу депутата Ю. Сахна, що обгрунтував
неприйнятність запропонованого П. Симоненком проекту постанови, О. Ткаченко категорично відмовився поставити законну пропозицію депутата на голосування. Коли
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спікеру із залу нагадали про почуті аргументи, він зреагував на диво «афористично»: – Я слухав те, що хотів чути.
А коли І. Заєць, відповідаючи на поставлене із залу запитання, вмотивовано сказав: « – Ми будемо, в разі входження до Міжпарламентської Асамблеї, витрачати
великі кошти. Десятки мільйонів доларів, – то головуючий лагідно, як до нетямущої
дитини, промовив до професіонального, високоосвіченого політика: – Не фантазуйте, будь ласка!»
Так що воно таке, Міжпарламентська Асамблея країн СНД, і чому ліві благодійники народу так затято, і вже не вперше, прагнуть за будь-яку ціну затягнути туди
Україну?
Тричі 1995 р. і знову, вчетверте, в лютому 1996 р. на сесії Верховної Ради України
виникало гостре протистояння між тими депутатами, хто «за» і хто «проти» приєднання до так званої Міжпарламентської Асамблеї (МПА) країн СНД. П’ятий раз все
це повторилося в грудні ц.р. Вічні двійочники історії нічому не навчилися, хочуть
повернути колесо історії назад.
Відразу слід зазначити, що до розгляду цього питання не готують жодних економічних розрахунків. Не робиться аналізу виконання сотень давно підписаних договорів, як у рамках СНД, так і тих численних документів, що підписані на двосторонній основі між Україною і Росією, які, до речі, в більшості не виконуються. Цього
разу не було ні в доповіді П. Симоненка, ні у виступах депутатів-комуністів навіть
мови проте, що Державна Дума Росії другий рік відмовляється ратифікувати великий
Договір про дружбу і рівноправне, взаємовигідне співробітництво між Україною і
Росією. Виходить, російська сторона не хоче рівноправного співробітництва, зневажає український парламент, що конституційною більшістю ратифікував цей договір.
Варто при цьому звернути увагу громадян України і на те, що проблема приєднання Верховної Ради України до МПА аж ніяк не пов’язана, скажімо, із забезпеченням нашої держави нафтою й газом чи з ходом економічних реформ і вирішенням
складних питань поліпшення життя народу, хоча на цей бік справи тоді, коли це їм
вигідно, постійно педалюють депутати-комуністи вкупі з депутатами-соціалістами і
депутатами-«селянами», серед яких, як відомо, селян нема. Приєднання до МПА –
це проблема, що має суто політичний характер і спрямована на зміну геополітичної
карти колишнього Радянського Союзу, перетворення Міжпарламентської Асамблеї у
наддержавний орган, а в перспективі – у парламент єдиної супер-держави.
Свого часу в Санкт-Петербурзі відбулося перше засідання МПА і чергове засідання Ради МПА, главою якої обрали спікера верхньої палати російського парламенту
Єгора Строєва, колишнього члена Політбюро ЦК КПРС. До нього два роки очолював
МПА Володимир Шумейко, також на той час чільний посадовець Російської Федерації, незважаючи на те, що за попередніми домовленостями главою Ради МПА мали
обиратися почергово – терміном на рік – представники держав СНД, що приєдналися до Міжпарламентської Асамблеї. А центром цього дивного утворення мав бути
Мінськ, а не Санкт-Петербург.
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Важливо нагадати про те, що з самого початку процесу втягування України в
МПА три українські міністерства: закордонних справ, юстиції, зовнішньоекономічних зв’язків і торгівлі, покликані регулювати діяльність МПА, однозначно прийшли
до висновку: доцільно зберегти існуючий статус України як спостерігача в міжпарламентській Асамблеї країн СНД, оскільки приєднання до неї суперечить чинному
законодавству України та її національним інтересам і являє собою загрозу державній
незалежності. З часу прийняття в червні 1996 р. Конституції України таке приєднання суперечило б і новим конституційним засадам. Але це не обходить депутатівкомуністів, які не голосували за Конституцію, більше того – постійно погрожують її
переглянути, а то й зовсім відмінити. Ліві депутати, що, згідно з Конституцією, прийняли присягу на вірність Україні, заприсяглися захищати конституційний лад, незрідка порушують взяті на себе зобов’язання, виступають з антидержавних позицій.
Це проявилося і на засіданні, про яке мова.
У відповідності з Конвенцією, схваленою в 1995 р. країнами-учасницями МПА,
яку не підписала українська сторона, передбачається придбання (чи будівництво) в
Санкт-Петербурзі приміщення, майна, створення великого штату працівників (секретаріату). Має бути запроваджено посаду Генерального секретаря МПА. Наділяються
високими повноваженнями експерти МПА для поїздок у країни СНД з інспекційноконтрольною місією. Вони можуть здійснювати на практиці втручання у внутрішні
справи суверенних, незалежних держав. Словом, юридично двозначний документ
створює передумови узаконеного існування великої наддержавної бюрократичної
структури, на утримання якої Україна змушена була б перераховувати неабиякі кош
ти. При нашій напівпорожній державній казні. Кому це потрібно? Передовсім тисячам нових чиновників у Росії, що готові сісти на шию вільним народам і керувати
ними на старий лад в ім’я відновлення імперії, а не розвитку України, Росії чи Білорусі та примноження багатств вільних народів.
Неприпустимим є і те, що Конвенція надає право Міжпарламентській Асамблеї
підписувати міжнародні угоди, витісняючи країни СНД з міжнародної арени. Таким
чином Україна може поступово втрачати свою вагу як суб’єкт міжнародного права,
що веде самостійну міжнародну політику, здатна нині апелювати до світового співтовариства з метою захисту своїх національних інтересів і прав своїх громадян. Крім
того, згідно з цим хитрим і підступним документом, у разі його підписання, Україна
може бути втягнена в орбіту воєнних інтересів Росії – від Чечні до Таджикистану
і далі, у реалізацію імперської концепції спільних зовнішніх кордонів, які, врештірешт, стануть кордоном «единой, неделимой державы».
Рано чи пізно все це створило б сприятливі умови для реалізації відомого Указу Президента Б. Єльцина «Стратегічний курс Росії щодо країн-учасниць СНД», у
якому відверто проголошується ключова роль Росії на території колишнього Союзу,
заявлено про інтереси Росії в нових незалежних державах, запропонована така їх
економічна й політична інтеграція, що призведе до розмивання державного суверенітету аж до повної його втрати. Це не інтеграція, що веде до зближення, виробничої
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кооперації, взаємовигідного співробітництва в різних галузях людської діяльності.
Це політика, спрямована на приєднання, поглинання територій, народів і держав, що
здійснювалась упродовж століть. Ми вже проходили цей шлях, що веде не до братерства, а до конфронтації народів.
Стаття 5 Конвенції, як і ряд інших статей, перейнята двозначністю і різночитанням. Тут сказано, що делегація кожної держави-учасниці має один голос, якщо МПА
не приймає іншого. Тим часом інше вже запропоновано постановою Державної Думи
Росії від 6 квітня 1995 р. «Про дальший розвиток Міжпарламентської Асамблеї», в
якій міститься доручення делегації Росії в МПА щодо пропорційного представництва.
Воно зводиться до запровадження представницьких квот у залежності від величини
й потенціалу країн-учасниць. Тоді з 286 місць у Міжпарламентській Асамблеї (розмішеній у Санкт-Петерберзі!) Росія буде мати 148 (понад 50 %) голосів, Україна – 52,
Узбекистан – 22, Казахстан – 17, Білорусь – 10 і т. д. Отже, рішення будуть прийматися
не консенсумом, як нині запевняють, заманюючи в пастку, а звичайною більшістю – на
користь Росії, а не в інтересах незалежних країн СНД на рівноправній основі.
Прикро, що антидержавні, антиукраїнські сили в умовно українському парламенті
не тільки все це замовчують. Вони поводяться не як депутати, що прийняли присягу на
вірність Україні, а як уповноважені іншої держави, що відкрито й нахабно нав’язують
нам чужі інтереси. І все це збурює, дезорієнтує суспільство, заважає його трансформації, звільненню від стереотипів тоталітарного мислення. Імпершовіністи в залі парламенту помиляються, якщо думають, ніби вони захищають інтереси Росії, братнього нам народу, вони компрометують ці інтереси, сіють міжнаціональні чвари. І коли
депутат-екстреміст П. Баулін, ратуючи за МПА, паплюжить «украиноязычную элиту» і
з комуністичним чванством заявляє, що треба «говорить не только на державной мове
нищеты, а на языке процветания», то він робить ведмежу послугу захисникам російської мови в Україні. Бо він говорить не мовою великого Пушкіна, а мовою злюмпенізованого містечкового хама і невігласа. А числиться письменником! Огидно.
Нормальні українці добре ставляться до нормальних росіян. І навпаки.
Добрі сусіди, як і держави, прагнуть до взаємної згоди і співпраці. Добрі сусіди,
поважаючи один одного, багатіють. А дурень чим багатіє? Спитайте у провокаторів,
що сіють ненависть поміж людьми. Вони убогі і думкою, і духом.
P. S. Цей процес у різних модифікаціях триває, тому ця стаття і досі на часі.
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ЗОЛОТИЙ КЛЮЧ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ
Щось загадкове й манливе виникає в уяві від цих слів, чи не так? А коли приходить розуміння, що Золотий Ключ може відмикати світ лише золотого джерела, яке
б’є ключем, – тим же золотим світінням та мелодією, і коли, вслухаючись у незліченну кількість мелодій інших чарівних ключів, розчуєш саме її, бо вона – мелодія твого
серця, то володіти ключем, та ще й золотим – чи ж не почуватися щасливим?
Якби ж то! – скаже читач, дочитаючи все до кінця.
Тут багато натяків і прихованих змістів, але в подальшому вони всі розпізнавані. Бо
хіба так уже глибоко заховано те, що Золотий Ключ Української національної держави,
який б’є золотим джерелом українського серця, – це її Величність Українська Мова, яка
справді записана на його скрижалях і яку генерують високі вібрації енергій серця? Бо
саме звідси, від нього – така милозвучність, музикальність, пісенність. «Серце співає
і спину не має» – каже нам українське прислів’я. Тому серед світової симфонії національних мов українська має свою неповторну і величну ноту – Ноту Серця. Одні лише
думи кобзарські складають цілий пласт культури, зародженої на серцевих енергіях!
А коли роздивитись українську націю як живу колективну Істоту з її древнім етнічним корінням минувшини, захованим в аурі безлічі духовних, філософських та космогонічних систем, смислових кодів та знаків, символів, розшифрованих і не розшифрованих мітологем, закодованих у народних казках, легендах, повір’ях, переказах та
бувальщинах, то це – історії всепланетного значення, які досі ще як слід не вивчені, не
розкодовані і не переведені зі знаків символів у доведені концепції світотворення та
історичних процесів. І все це тому, що Золотий Ключ для нас ще не є Золотим Ключем,
він ще не став іконою, божеством, доконаним фактом нашого існування, проявленого
на усіх рівнях інформаційно-енергетичного поля української етнічної культури.
Якщо коротко розкрити термінологію, про яку йдеться, то Золотий Ключ, як
символ Української Мови, немає нічого спільного із золотим металом. Мова йде про
золоті енергії серця як найвищі енергії з тонкими і високими вібраціями. Енергія
виступає головною складовою мови. Так наприклад, «Філософський словник» пише,
що «вчення про енергію, як основу дійсності, концептуально розроблене німецьким
вченим В. Освальдом»*. «Великий тлумачний словник сучасної української мови»
*
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подає щось подібне: «Енергія – одна з основних властивостей матерії»*. Термінологію поняття «енергії» уточнює й увиразнює у своїх творах О. Блаватська: матерія –
це енергія у найнижчій крапці свого прояву.
Тобто основою матеріально-проявленої дійсності, в якій ми з вами живемо, є
енергія. Розуміння енергії як матерії, а матерії як енергії, додають нам дослідження, в яких доводиться матеріальність думки, коли енергія йде за думкою, де думка – різновид проявленої енергії у формі інформації. Таким чином, ми виходимо на
формулу: інформація + енергія = думка-мова. І такі словосполучення, як «енергія
слова», «енергія думки», «енергія мови», «енергія мовлення», що певний час вважалися поетичними образами, вже такими не виглядають. Насправді, це справжня
реальність, у якій інформації без енергії не існує.
Щодо золотої енергії серця, то серце, як і кожен людський орган, наділений енергією. Але чому ця енергія золота – це вже питання вібрацій, які проявляються в
кольорі. Золоті вібрації серця – високі. Вони нагадують за кольором сонце і соняшник – наш національний символ. І ця трійця – сонце-серце-соняшник – дуже схожі
між собою тим, що створюють теплу атмосферу сонячного дня, який генерує енергії
любові І, навпаки, полярні до них низькі й грубі вібрації створюють колір темний –
глибокої ночі, – колір не-любові. Так виникає тандем любові-ненависті.
Якщо енергія – це продукт, а енергетика – те, що виробляє його, то енергетичний
центр є не чим іншим, як центром сили енергії, зосередженої в конкретній точці. Якщо
ми підемо шляхом філософії ідеалізму і визнаємо, що дух – первинний, а матерія –
вторинна, то зрозуміємо, що енергія надходить з потужного і високого енергетичного
Джерела, яке ми з пошаною називаємо Богом; і що Мова – не якась випадковість, а
інформаційно-енергетичний потік, який також витікає звідти ж. Це і є те Джерело національних мов, завдяки якому кожен народ, стаючи носієм окремих потоків, отримував свою неповторність. Пояснюючи вищеназваний тандем любові-ненависті, слід
сказати, що Джерело одне, але в нього є як верхній полюс з високими вібраціями, так
і нижній з грубими та низькими. Саме тому мовні потоки різні, бо витікають з різних
рівнів, несучи в собі багатоманітну мовно-вібраційну палітру, – від золотого, в якому
купаються сонячні промені, аж до темного підземелля, де сонця немає.
Кожна нація, як тип енергії, індивідуально виражена саме у Мові. Це і є Богом
роздані Ключі в руки кожного етносу. Ось чому етнос такий важливий, він – єдина
групова одиниця, що має свій власний Ключ. Немає космополітичної мови, як немає
космополітичного етносу. Це алогізм. А штучно створена мова, яка має не Божествен
не, а людське походження, – мертвонароджена (як, приміром, есперанто та ін.). Отож,
сама ідея космополітизму також є мертвою, бо кожен початок розмивання межі між
націями є початком свого кінця. Хоч нація, як птиця Фенікс, має можливість відродитися з попелу.
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Золотий Ключ Української Нації, того велетенського Дому українців, є один і неповторний. Жоден інший не відімкне наших дверей. Адже кожен з них створений
виключно для дверей свого інформаційно-енергетичного поля, саме тих вібрацій, на
частотах яких знаходиться його нація і Його Величність Ключ. Тож не ламаймося у
чужі двері, а оберігаймо свої.
Українська мова відіграє в Україні ключову роль. Чи ж тільки тому, що вона створила нас українцями, що зберігає нашу ідентичність, є схроном нашої історії, ключем
до джерела знань, що визначила наш тип мислення, відмінний від типу мислення
інших націй? Очевидно, що є ще щось, таємничо-приховане, затаєне в глибинах національного духу і несказанно важливе, те, від чого залежить наша доля – українська
мова реалізовує код української нації! Ось так! Не більше і не менше. І це не просто
гарні слова, а фундаментальна основа існування народу! Адже код утримує у собі всі
дані щодо завдання та ролі нації серед інших народів. Цей «набір знаків для представлення інформації у вигляді даних»* і є ментальним відбитком зашифрованої у
знаках та символах долі, реалізацію якої здійснює Українська Мова. Розуміння цього
допомагає нам глибше усвідомити роль Мови в житті нації.
То який механізм її дії? Думаю, його треба шукати в площині трьох чинників:
егрегора, нації-людини і землі. Це Трисуття, присутнє у нашому архетипі, ці три
складові пов’язані між собою інформаційно-енергетичним променем, який ми називаємо Українською Мовою. Що ж до терміну «егрегор», то він у філософії визначається як Дух нації, а за християнською термінологією – Архангел, охоронець нації
(людину охороняє ангел, а націю – Архангел). Таким чином, українська мова для
українця – це інформаційно-енергетичний потік, центральна магістраль життєзабезпечення, що пролягає між українським егрегором, нацією-людиною та етнічною землею. Кодовий узор української мови резонує з кодовими узорами названих суб’єктів,
створюючи загальне електромагнітне поле. Так замикається національне коло єдиної
України, в якому реалізовується доля нації. Колообіг енергії дає такий же результат,
як і кровообіг у людському тілі. Поки існує цей інформаційно-енергетичний обіг, з
нами, українцями, усе гаразд: у нас гармонія і здоров’я. Але тільки він блокується, як
приходить біда. Що ж породжує енергетичні блоки, і чому вони дають такі серйозні
наслідки?
Кожен новонароджений, який приходить у конкретний етнос, проходить крізь «національні ворота», або національний егрегор (бо немає космополітичних воріт). У момент народження він отримує національний код-матеріал (те, що ми називаємо ментальністю нації). І тому на підсвідомому рівні в кожної людини закладений менталітет
тієї нації, в якій вона народилася, саме він направляє її кроки в житті. Національна
мова, як поєднуюча ланка між егрегором, людиною та енергетикою території, забезпечує її енергією. Оскільки код землі має аналогічний етнічний код, то людина і від
землі отримує життєву силу. Так створюється єдина система, яка функціонує завдяки
*
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національній мові, що поєднує усі три ланки в єдине ціле та реалізовує долю нації. Але
національна мова не лише прокладає канал, вона є Душею народу, його інформаційноенергетичним забезпеченням. Це включає такі складові, як морально-етичні принципи,
світоглядні основи та духовні засади. Усі вони зашифровані в коді нації.
Коли народжується українська душа, відповідно, в українському егрегорі
вона отримує код України та українську мову. Вони записуються в його енергетичних центрах у вигляді мислеформ-архетипів. Ці записи діють і на клітинному рівні:
передають сигнал генам для творення фізичного тіла з відповідним типом, кармою
роду і кармою нації. Усе це після народження починає в людині працювати. Отже,
українська мова відіграє тут особливу роль. Без неї ми сліпі, глухі і німі – раби тих,
чия мова пробує нас поневолити. Адже діапазон національних мов дуже великий:
це можуть бути вібрації серця, яке любить і співає, а можуть бути і вібрації важкого
рок-металу, які наступають і знищують. Ці мови є антиподами. Розведені по різних
націях, вони нікому не шкодять. Оскільки одні нації живуть на одних енергіях, інші –
на інших, і кожна з них розвиває свою долю. Але мови-антагоністи, поселяючись в
одній людині чи в одній нації, вступають між собою в конфлікт, руйнуючи її саму, її
долю і долю нації. Це – як у горщику меду ложка дьогтю.
Ось тут ми підходимо до найважливішого: що породжує блоки в енергетичних
каналах життєзабезпечення українця та української нації? Відповідь однозначна:
накладання узору іншої мови на узор української!
На жаль, на сьогодні в Україні найбільшою проблемою є нерозуміння завданої
собі шкоди внаслідок русифікації. А коди України та Росії не просто різні, а полярно різні! Якщо коротко, то інформаційно-енергетичні поля обох націй діаметрально протилежні. Вони несуть різні Програми. Тому мовна несумісність цих двох народів – очевидна. Щодо Росії, то найкраще про неї сказав російський письменник
Д. Андрєєв у книзі «Роза мира», де яскраво описав російського демона великодержавності на ім’я Жругр (це егрегор Росії), який програмує свідомість Росії і напов
нює її інформаційно-енергетичний мовний потік.
Що ж відбувається при русифікації українця і України?
Русифікація має дві стадії: двомовність і повне знищення. Двомовність українця
призводить до того, що енергії життєзабезпечення з егрегора течуть до такої людини
покрученими рівчаками, а не прямим потоком. Спочатку зовні це малопомітно, та
внутрішнє життя зазнає негативних змін: внутрішній світ розколюється і утворюються дві матриці, дві світоглядні картини, два коди із своїми Програмами. А оскільки
вони антагоністи, то ці дві мови (два світи!) в одній свідомості мирно вжитися не можуть: вони конфліктують, і таке ратне поле бою, підсвідомо виснажуючи особу, може
призвести навіть до суїциду. В людини поступово руйнується все: здоров’я, бізнес,
сімейне та суспільне життя тощо. І причиною своїх бід стає вона сама, бо з доброї
волі заклала собі таку програму.
Українець, впустивши до своїх жовтих енергій темні (особливо коли останні беруть верх), впадає у стани пригнічення, які можуть призводити до затяжних депресій.
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Чому? Бо починається забруднення енергетичних центрів: вібрації стають важчими,
і, як наслідок, відбувається зміна лінії долі (людина з вищої, в якій закладені легкі
та високі вібрації, лінії долі опускається на нижчу – з низькими та грубими, сценарій її життя міняється на гірший). Тому двомовність, як перша стадія русифікації,
є негативним явищем для того, хто народжений в Україні, адже при народженні
енергетичні центри українця наповнені українською мовою. Міняючи мову, він шкодить собі, пригнічуючи цим і себе, і свою націю. А пригнічення титульної нації
автоматично тягне за собою пригнічення матеріальних благ країни. Якщо ми
хочемо бути багатими й заможними, титульна нація повинна розвиватися за Законом
Справедливості – бути в державі правлячою силою. Без цього сподіватися, що Украї
на буде здоровою і багатою – марна річ. Адже здоров’я можливе там, де гармонійно
протікають енергії, а багатство – де енергії об’єднані й нація становить єдине ціле
(адже гроші – це концентрована енергія, національний енергетичний згусток, який не
може народитися у пригніченій нації).
Двомовність в Україні – це не тільки внутрішній конфлікт нації на рівні розколів, це
ще й процес темного програмування національної свідомості. Темна енергія спрямована не лише на заземлення, але й генерує колективну свідомість багаторівневого темного світу. Матеріальне починає домінувати над духовним. Дивує тут лише те, що люди
гинуть, не усвідомлюючи, що гинуть з власної волі: на них сипляться нещастя, вони
плачуть і страждають, але не бачать, що породженнями своїх нещасть є вони самі.
А тепер від дорослих перейдемо до дітей: що ж відбувається з маленькою україн
ською дитинкою, в якій закладений код української мови, а її батьки (вихователі) з
перших слів вчать розмовляти російською? Такі батьки забруднюють енергетичні
центри дитини темною енергетикою російської мови і заробляють собі карму як
перед дитиною, так і перед Україною. Дитина не винна, що її долю самочинно змінили на початку життя. Якщо ж центри очистити, то можна побачити і сам код, і його
колір, і кольори центру. Все відновиться і почне працювати, але таке очищення – болісний процес, бо воно приходить через страждання, до того ж, його може зробити
тільки сама дитина, коли виросте і усвідомить шкоду, завдану їй.
Якщо людина народилася в Україні, але переїхала в іншу країну, то її український код
не зникає, але, підпадаючи під вплив енергетичного поля іншого егрегора, вона може користуватися українською мовою лише у домашньому вжитку і серед українців, в усьому
ж іншому повинна підпорядкуватися мовним і конституційним законам тієї країни, в яку
переїхала. Відповідним чином мають поводитись і ті, хто приїхав до України.
У разі народження за кордоном дітей, українські душі проходять для свого народження спочатку через український егрегор, а потім через егрегор тієї нації, в якій
народжуються, – туди їх притягує карма. В українському егрегорі вони отримують
усе своє спорядження українця, а в егрегорі іншої нації отримують кармічні записи
у своїх центрах. Коли ж в українців народжуються неукраїнські душі (батьки у них
кармічні), то такі діти вже отримують інший код, код тієї країни, через егрегор якої
проходили перед народженням. А вже любов до України та української мови їм при492
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щеплюють батьки. Головне коректно поводитися на території іншого егрегора й відчувати відповідальність перед своїми дітьми та нацією.
Двомовність – дуже небезпечна річ. Вона є передостанньою стадією смерті
нації. Зникає мова – зникає нація. Коли українці підключилися б до російського егрегора – Україна втрачає свою незалежність і державність. Отже, русифікація України – це не що інше, як продовження загарбницької війни, розпочатої з
другої половини 17 століття. Це продовження окупаційного режиму в політичноінформаційному полі. Русифікація українця – це мутація його особистого кодового
узору, а русифікація України – мутація національного кодового узору. Вона в Украї
ні породила не один рід «мутантів»: згадаймо історії зрад серед багатьох поколінь.
Це тяжка карма, яка лягає на плечі наступникам і продовжувачам роду, допоки не
появиться хтось, хто усвідомить і почне очищати свою ауру, міняючи цим родовий
візерунок. Двомовність – ще лише розкол свідомості, але русифікація – це вже її
руйнація. Це велике забруднення. Повна русифікація – остаточне відречення від
своєї нації, злодійство і зрада. Ось який вигляд має душа, яка, втілюючись, отримала від українського егрегора дари життєзабезпечення, а назад не повернула, заробивши, таким чином, карму.
Варто сказати і про діаспори в Україні. Зрозуміло, що у першому поколінні – це
люди, народжені в іншій країні під іншим егрегором. У них працює код нації, в якій
вони народилися. Але зовсім інша ситуація у їхніх дітей, народжених тут. Якщо це
українська душа, то навіть якщо батьки цієї дитини не мали українського громадянства і не приїхали на постійне місце проживання, ця дитина – українська, тому що
її поява на землі стала можливою тільки завдяки українському егрегору, який забезпечив її усім необхідним для життя на землі. До того ж, вона отримала своє власне
завдання, пов’язане з Україною (тому і народилася тут!), незалежно від того, чи усвідомлює себе українцем або українкою і де буде жити потім. Не розуміючи цих процесів, люди багато страждають і втрачають. Для прикладу можна назвати і М. Гоголя,
і М. Булгакова, і А. Ахматову, і М. Бердяєва, і О. Блаватську, та ще багатьох і багатьох, життя яких пішло нижчою лінією їхньої долі (через драми потрясінь та великі
страждання!), оскільки вони несправедливо вчинили щодо української нації, коли
відреклися від рідної мови. Все одно вони – українці, незалежно якою мовою користувалися, бо прийшли у світ з кодом України, тому уся напрацьована ними енергія
творчого здобутку після смерті перейшла в український егрегор.
Треба сказати, що невиконання взятих душею зобов’язань перед егрегором не
проходить безслідно. У такої людини перекритий канал щастя, а також канал здоров’я
та ін. Оскільки в Україні таких людей багато, то можна стверджувати, що наше суспільство хворе: воно хворе фізично, психічно, ментально і морально. Хвороби його
фізичного тіла мають здебільшого не-фізичне походження. Такі як рак, туберкульоз,
СНІД стали можливими внаслідок русифікації свідомості; неврози, психічні розлади, роздвоєння особистості – від нелюбові або байдужості до своєї нації, її мови,
минувшини і традицій; серцево-судинні – від недостатності любові до нації тощо.
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В Україні 48 % сімей, у яких хтось сидить або сидів у тюрмі. Чи ж це не показник
духовного падіння і внутрішнього конфлікту?
Російська мова в українську ауру людини і нації вносить деструкцію – руйнується гармонія і створюється дисгармонія. Українське інформаційно-енергетичне поле
несе в собі абсолютно інші морально-етичні та духовні цінності, що радикально відрізняються від російських. Тому вони – два антагоністи, тому ці мови перебувають у
постійному конфлікті між собою.
Тотальна повзуча русифікація спричинилася до смертельно небезпечної хвороби,
яка має умовну назву «український суїцид» – агресія українців проти себе самих.
Усі природні катаклізми – це реакція Землі як живого організму на те, що посилає
їй людина: яку енергетику, які емоції. Адже енергетика егрегора-нації-людини-землі
має жити в гармонії. Коли ж у жовте світло україномовного енергетичного потоку,
який насичує своєю енергією нашу землю, скидають чужу їй темну енергію, – виникає конфлікт. Він в енергетичному полі землі породжує протест. Земля виборсується
як може, бунтується своїми діями: через затоплення, паводки, пожежі, обвали, вибухи
шахт і будинків, зсуви ґрунтів, шторми на морі, катастрофи на землі, воді та повітрі,
отруєнням вод та земель тощо. Відомо, що українська нація південно-східної частини України хворіє на тяжку недугу. СНІД, – це, перш за все, хвороба національного
відречення і повної бездуховності. А прояв її на фізичному рівні – лише наслідок. Із
втратою духовних цінностей неминуче виходить з ладу двигун, що є основою фізичного життя – енергетичний життєдайний потік. Енергетичні центри людини, хворої
на СНІД – повністю забруднені. А що таке імунна система на духовному плані? Це
захист від зла. А імунодефіцит – це неспроможність людини протистояти злу.
СНІД – це ще і космополітизм, тобто розмивання духовних правил, вседозволеність
на духовному рівні, бездуховність.
Отже, причини хвороб закладені ТАМ, в енергетичних центрах, тому і вилікувати
фізичне тіло практично неможливо. Хвороба лише завершується у фізичному тілі,
а корені її знаходяться вище. Потрібно лікувати душу. Без лікування свідомості-душі
вилікувати фізичне тіло неможливо. Насамперед треба повернути собі національну
свідомість, повернутися до українських коренів. Якщо це було забрано в дитинстві
батьками – напрацювати тепер. І розмовляти та думати українською мовою. Тільки
тоді енергетичні центри почнуть очищатися, а через очищений канал потече енергія
життя. Вже сьогодні можна констатувати, що кодом недуги, яка охопила південносхідний регіон України, є Програма російського егрегора темного Жругра, який, хоч
і розміщений над територією Росії, накрив собою ще й український російськомовний
регіон. А це, в свою чергу, означає, що український егрегор хворий, він усе більше
позбавляється імунозахисних сил, яких усе менше може надавати хворій нації.
Потрібно зупинитись, поки не пізно. Космос посилає нам попередження. Першим
сигналом українцям став Чорнобиль, як відповідь на введення В. Щербицьким прог
рами тотальної русифікації України, поставленої ним на державний рівень із засто
суванням репресивного механізму. Це була нечувана політика українського суїциду,
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коли державний апарат знищує свою ж націю. Другим після Чорнобиля сигналом
космосу є епідемія СНІДу. Проте політикум, який за природою своєю є або неукраїнським, або антиукраїнським, не реагує, і українська нація продовжує балансувати
на межі життя і смерті.
Мова – дуже стійка енергетична одиниця саме тому і тільки тому, що вона йде з
Високого Божественного Джерела. Але її розвиток потребує свободи. Відрадно хоча
би те, що навіть коли вона опиняється у застінках, то і там може жити і перемагати. Бо навіть якщо відібрати в українця усі свободи, мовлення в тім числі, то і тоді
у нього буде свобода в невисловлених думках. Якби можна було записати хроніку
думок української нації протягом двадцятого століття, ми б отримали несподіваний
результат – ментальний відбиток безперервної боротьби за державну незалежність
України. І це завдяки серцевим енергіям, які несуть вібрації любові та патріотизму.
Й поки жива наша мова, до тих пір ніхто не зможе нас підкорити. Тому українська
мова така небажана для антиукраїнських сил. А вона живе до тих пір, поки потрібна
нації. І так виходить, що не зовнішній ворог нас може знищити, а ворог внутрішній,
який робить нас спочатку енергетичними покручами, а потім – мерцями. Ось тому і
прозвучала напочатку фраза «Якби ж то!». Золотий Ключ – це гарно, це щастя, але…
ми приводимо до влади тих, хто не здатний взяти його до рук.
Наближаючись до святкування дати прийняття Акта незалежності України,
який для мене особисто є святим, є іконою мого життя, мушу з сумом констатувати: в Україні немає України, тієї України, яку Верховна Рада І скликання заклала у
своїх перших документах, – Декларації про державний суверенітет та Актові незалежності.
Запис у Декларації про те, що «суверенна національна держава розвивається в
існуючих кордонах на основі здійснення українською нацією свого невід’ємного
права на самовизначення», і що «будь-які насильницькі дії проти національної державності України з боку політичних партій, громадських організацій, інших угруповань чи окремих осіб переслідуються законом» (що підтверджується і Актом незалежності), який проголошує «створення самостійної української держави» і
всеукраїнським референдумом 1 грудня 1991 року, сьогодні має вигляд фантастики.
Я хочу запитати теперішнє керівництво держави: де та Українська національна
держава, на якій мапі світу вона знаходиться, і де ті органи влади, під кару яких підпадали би антиукраїнські сили, які мають переслідуватися законом?
У Казахстані, наприклад, зняли з передвиборчого марафону кандидата у президенти через «недостатнє знання державної мови». І нам, українцям, не соромно? Хоч
би у Казахстані повчитися, як захищати свою державну мову. І де той гарант Конституції, який гарантував би дотримання конституційної норми щодо державної мови?
Коли в нашій країні почне відповідати перша особа за недотримання Конституції?
Виставила я ці питання і побачила, якими риторичними вони є у нашому часі. І чи
варто вже говорити, що коли державну мову поставлено на межу виживання, то чи не
діагноз це усім президентам? Адже усе починається з МОВИ, й усе закінчується
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мовою. Так може зникнути на планеті ще одна нація з древнім корінням. Тяжка карма
впаде на плечі усіх, хто могли щось зробити, а не зробили.
Ось такий, чи приблизно такий, аналіз мала би зробити Україна за двадцять років
незалежності. Порятунок наш у виборах, які можуть внести бажані зміни. Мусимо думати, аналізувати, аби вкотре не наробити лиха у своїй хаті. Завжди слід пам’ятати, що
перемога Української Мови в Україні – це перемога життя над смертю! Адже питання
української мови є найпершим і найважливішим питанням безпеки України!
А скажіть, хто з президентів незалежної України розробив концепцію розвитку
української мови як державної і впровадив її у життя? Хто з них видав Указ про захист української мови в межах України, як це зробила королева Англії, видавши Указ
про захист англійської мови в межах Великобританії, як це зробив президент Франції, видавши Указ про захист французької мови в межах Франції, як це зробив президент Росії, видавши Указ про захист і поширення російської мови? А ніхто! Чому?
Бо не було українського президента, а були президенти України! Якщо в Україні появиться український президент, то йому українці ставитимуть пам’ятники із Золотим
Ключем у руці, а його ім’я стане символом української нації, як ім’я її національного
генія і пророка, будівничого української мови, Тараса Шевченка. Але ж нема кому
ставити пам’ятник! Хоча… так і тягнеться рука вписати ім’я одного президента, на
якого покладалися найбільші надії, та, на жаль… українська нація і досі чекає «свого
Вашингтона зі святим і праведним законом».
А який Кабінет Міністрів усіх часів незалежності виділив кошти на впровадження у життя Програми розвитку державної української мови? А ніякий! Не було
українського кабміну, були кабміни України! Тому нація і досі посилає до Бога сигнали SOS щодо мови, яку протягом багатьох віків у нас відбирали різними Указами,
заборонами та репресіями на державному рівні, і на тому ж державному рівні її нам
не повернули досі. Ось тому ми й живемо в облозі злиднів, невиліковних хвороб, бід,
нещасть, суцільних катастрофічних ситуацій та суїцидальних станів. Допоки Украї
на не ЗАГОВОРИТЬ УКРАЇНСЬКОЮ, до тих пір нас буде лихоманити від негараздів. Адже Україна – це не лише територія, Україна – це щось набагато більше, це
нація з її духовними, національними (не лише матеріальними) запитами.
Нація, яка не розвиває свою власну духовну свідомість і не захищає своїх духовних надбань, – приречена бути підкореною. А нація, яка не виробляє духов
них знань, – стає духовно зубожілою і породжує покручів. Смертельна загроза, яка
нависла над нами, може призвести до повного зникнення нації внаслідок тотальної
інформаційної окупації через поглинання нас російською мовою, через винищення
тих слабких ще паростків свободи і демократії, через перекручення української історії, нищення пам’яток архітектури, музеїв, театрів та української естради. Внаслідок
цього можуть швидко зникнути багатовікові духовні надбання нашої древньої нації,
а ми, розпорошені, будемо не здатні протистояти російському засиллю та захистити
цілісну недоторканність і духовність нашої країни, зберегти чистоту її високої духов
ної свідомості.
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Повзуча тотальна русифікація зробить більше, ніж російський Чорноморський
флот у Криму. На агресивні дії останнього відреагують не лише українські Збройні
Сили, але й світова громадськість та нормативні міжнародні документи. А на дії русифікаторські немає у нас захисту зовні, окрім захисту нами самими своєї свідомості.
Не допустити тотального наступу на Національну Ідею, на пригнічення Національної
Мови, втрати Самоідентичності – завдання кожного з нас. Зберігаючи і захищаючи
українські національні цінності, ми, тим самим, вчимося бережно ставитися до цінностей інших національних меншин. Ми готові бачити у них своїх партнерів і добрих
побратимів. Ця боротьба – щоденне долання усього перекрученого у самих собі. Ми
зможемо, не зважаючи навіть на те, що на двадцятий рік Незалежності України нація
й досі не отримала свого Золотого Ключа, бо ми – сильний народ з древнім міцним
корінням. На жаль, перший президент України не думав про свій головний обов’язок,
другий заявив, що «Українська Ідея не спрацювала», не тямлячи що каже, третій знав
і міг, але перед самими дверима зупинився, а четвертий уже не цяцькався – вхопив у
руки і розламав Золотого Ключа на дві половини. В української нації вже немає вибору поза боротьбу. Як писав І. Франко: «Мусимо навчитися чути себе українцями»*
і скласти докупи розламаного Золотого Ключа, без якого нас не існує!
Боротьба за незалежність України триває.
«Борімося – поборемо, нам Бог помагає».

28 лютого 2011 рік.

Націоналізм. Теорії нації та націоналізму від Йогана Фіхте до Ернеста Ґелнера. – Київ: Смолоскип, 2006. – С. 434–447.
*
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Валерій ІВАСЮК,

народний депутат України І скликання ВР

ЯК ПРИЙМАВСЯ ГОЛОВНИЙ ДОКУМЕНТ
20 років незалежності – це вже начебто чимало для повноліття, зрілості людини.
А з огляду державного становлення, як підтверджує реальність, – цього періоду ще
замало.
Вся історія становлення пройшла крізь мене – це частина мого життя, це й стало
справою мого життя. Щасливо й боляче водночас. Наче в калейдоскопі стільки подій
за цей час прокрутилося, шаленим вихором пролетіло через те горнило, через яке
може хтось проходить віками. Ураганом пронеслися події, факти, знайомі й незнайо
мі обличчя, – і часом, як лакмусом, пройшли перевірку на істину.
Найбільше з всіх подій запам’ятався саме факт проголошення Незалежності, день
народження Держави. І думаю, кожен з нас, відчуваючи таку причетність, дякував би
за це долі.
Все розпочалося саме 19 серпня, в день Спаса. Хоча сама незалежність держави
України – споконвічна мрія багатьох поколінь. Крізь віки, трагедії, зради й поневіряння бажання до волі в українців було не знищеним. Мільйони йшли на смерть,
вмирали в муках в далеких засланнях, таборах чи казематах імперії, на зміну їм приходили інші – і, як вогонь з рук в руки, від серця в серце передавався дух нескореності. Та ж незламність підточувала мури імперії. Чи символічно, чи гротескно,
але в падінні цієї тюрми народів нам допомогли самі «борці за великодержавність».
Мається на увазі так зване ГКЧП.
Літо – сезон відпусток. То ж і ми, група українських депутатів, відпочивали в
санаторії «Україна» – Мінеральні Води, Єсентуки. Прийшли на сніданок – а там вже
«Лебедине озеро» транслюють. Як люди, навчені радянською історією, відразу подумали – хтось помер. Що на цей раз вмирала сама імперія, не здогадувалися.
З нами було багато депутатів Союзу, Росії, але й з них ніхто нічого до пуття не
розумів.
Ми зрозуміли одне – треба негайно повертатися до Києва, додому.
Коли побачили заяви кремлівських «старців», тоді зранку все сприймалося надто
серйозно, це ще підтвердило переконання в необхідності бути в стінах нашої Верхов
ної Ради, разом з Україною.
В Мінводах вже було введено режимний порядок – органами КДБ, внутрішніми
військами, запроваджено жорсткі умови пересування, вірніше, обмеження. І тут же в
«наших рядах» рознесли новину – виїжджати з міста заборонено.
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Неймовірно, але нам вдалося відшукати головлікаря і, на відміну від багатьох
колег, вмовити надати нам транспорт до аеропорту. Так само неймовірно, але він
знайшовся – той, що використовувався в господарських потребах санаторію.
За годину були в аеропорту, де все теж було «очеплено» й перекрито. Й тут обмеження! Рейсів нікуди не давали, Москва взагалі опинилася «закритою». А з Києвом
нам трохи підвезло. Бо на вимогу великої групи депутатів керівництво аеропорту
знайшло нам літак.
Вщерть заповнений «біженцями», він піднявся в напрямку на Україну.
В Києві в аеропорту теж вже стояли внутрішні війська.
Ми викликали машину з Верховної Ради і, не переодягаючись, з рюкзаками, ввечері вже були в ВР. Ми пробули там безвихідно аж до вечора 23 серпня, боялися,
що якщо вийдеш звідси – то назад не впустять. Не впустять, або щось без нас таке
станеться.
Розподілили місця «спальні» – тобто, ті м’які меблі, які були в закутках.
Кравчук, тоді голова ВР, відмовлявся збирати депутатів й проводити позачергову
сесію. І до нього «на переговори» пішли голова Народної Ради Ігор Юхновський, Вячеслав Чорновіл та Сергій Головатий. Вийшли звідти таки з рішенням про скликання
позачергової сесії!
Знаю, що була дуже жорстка розмова. Леонідові Макаровичу в дуже настійливій
формі пояснили, що у нього є два шляхи:
– стати зрадником українського народу;
– або стати першим президентом Незалежної України і увійти в історію, як Творець історії, Батько держави.
Перемогло друге. Наскільки мені відомо, парламентарії дали гарантії, що допомагатимуть Кравчуку в розбудові держави. (В результаті цих обіцянок, домовленостей, як я розумію, Юхновський став першим віце-прем’єром, Народна Рада перестала бути в опозиції, і пам’ятаю, як неодноразово Юхновський наголошував, що
«Кравчуку треба допомагати»).
Були інші, більш радикальні вимоги в наших лавах – як от, довести ситуацію до
максимальної екстремальності і, в результаті «буремності», знищити докорінно всю
комуно-совдепівську систему. Звичайно, вона була ідеалістичною, тривалою й небезпечною. Та й історія підтвердила, що як в тодішньої Народної Ради, так і всього українського народу не вистачило б тієї «напруженості», потенціалу, аби самостійно, без
комуністичної номенклатури, перейти до розбудови держави. Хоча тоді не так різко
стояли проблеми стосунків з Росією, не візуалювалася потреба європизації тощо.
І якби ми тоді взяли владу «самостійно», то чи впоралися? А що, якщо інша частина України не підтримала б цей шлях?..
Тобто, іншого шляху в нас на той час і не було. Крім того, в нас було найголовніше,
найцінніша цінність – отримання незалежності. А вся решта була малозначимою.
І якщо ми пішли на так званий «м’який варіант», то це було в засобах, а не в
суті!
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Якщо зачинати дитину, то насамперед треба подбати, аби вона була без вроджених вад! І саме для забезпечення цього народилася ідея прийняти Акт незалежності
як «установчий документ».
Тут же спонтанно утворилася група – Вячеслав Чорновіл, Михайло Горинь, Іван
Заєць, Левко Лук’яненко та Сергій Головатий. Я безпосередньої участі не брав – занадто молодий, але був у цій групі від першої до останньої хвилини, від написання
акта до занесення його в залу.
І ось колективно написано текст Акта. Мене вражало те, як наші старші колеги
зачаровувалися від пафосу тексту, його епохальності. І в цих емоціях вони ледве не
забулися, що в новонародженої дитини, в її свідоцтві про народження обов’язково
мають бути вписані батьки, аби вона не була безрідною. Сергій Головатий наполіг,
власною рукою дописав, аби до цього основоположного документа, замість «продов
жуючи традиції державотворення Української народної республіки», було внесено
«продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні».
То ж ця дитина – самостійна держава Україна не є безрідною, а спадкоємицею багатовікової історії, історії українського державного становлення, культури, має право
на хоч і трагічну, але генеалогію, тяглість і зобов’язання перед тими ж прабатьками.
Вірю в те, що прийде справжня українська влада, яка пред’явить претензії до
тих, хто намагається обрізати нам нашу історичну пам’ять, коріння нашої праматері
Київської Русі.
І коли текст був виписаний, то прийшла знову «державницька думка» – чи не стане
цей Акт про незалежність Колосом на глиняних ногах? І тут же для міцності підмурівка розробили колегіально ще 13 нормативних актів – Законів і Постанов ВР, якими мав
бути виписаний устрій держави, як повноцінного організму, з усіма органами.
Серед них насамперед такі, як
1. Закон України про державний кордон;
2. Закон України про Збройні сили;
3. Закон про власність всього того, що фізично перебуває на території УРСР;
4. Право України на адекватну частку в загальному майні СРСР, що перебувало на
його території і за межами, як посольствах, представництвах тощо;
5. Закон України про грошову одиницю;
6. Постанова ВР про заборону Комуністичної партії;
7. Закон про люстрацію;
8. Закон про Національний банк.
Це той кістяк, який би дозволяв закласти повноцінну здорову життєздатність
Держави. Передбачалося, що депутати попередньо приймуть перед проголошенням
Акта. А вже сам Акт увінчував би весь процес народження.
За такої підтримки народу ми відчули, що так зване ГКЧП – лише лялькова вис
тава, з’явилося чітке відчуття факту розпаду Союзу й прогностичність у народженні
нової й нових! держав. Комуністична система рухнула, отже, загрози проголошенню
нашої незалежності немає.
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Почесне право зачитування Акта довірялося народному депутатові Левку
Лук’яненкові, багатолітньому в’язню в боротьбі за Україну.
Пам’ятаю, коли йому дали цей текст Акта, і він, очевидно, усвідомивши важливість історичного моменту, дуже розхвилювався, так, як у людини буває після Причастя. Уявити собі – тобі дали в руки найсвятіше, просякнуте тоннами крові, поту,
сліз, – і він не стримувався в емоціях.
Це був сильний психологічний стрес і для всіх нас, небайдужих до такої події.
Були з нами й ті, які мовчазно начебто погоджувалися на це все з «примусу історії».
І переконаний, що якби в ті хвилини ми приймали навіть закон про будь-яку символіку
чи устрій, вони, так звана група 239 на чолі з Морозом, – вони б погодилися. Надто вже
хотіли вони залишитися біля влади, надто міцним був зв’язок з годівницею.
Ввечері 23-ого, коли вже було погоджено всі моменти, документи, ухвалили рішення їхати по домах, аби вранці повернутися вже на саме свято проголошення.
Вранці 24-ого ніщо не передбачало неприємностей, все начебто йшло, як обумовлено звечора. Напевно, ми, спантеличені самою величчю події, втратили почуття
пильності, що не відчули дрібних «деталей», які й сотворили біду.
І цю роль іуди, підступно, по-угодовськи виконав не хто інший, як «демократ»
Яворівський. Це просто було його чергове гріхопадіння. Левко Лук’яненко стояв з
текстом руках, чекаючи надання йому слова для зачитування Акта. І тут, як чорт з конопель, вискочив Яворівський, вирвав з рук Лук’яненка Акт й зачитав його. Кравчук
відразу ставить «про процедуру голосування». В Лук’яненка – сльози. Я, певно, один
поміж усіх зрозумів, що відбувається. Більшість проголосували «за». Ми, декілька
депутатів, перші, хто отямився від такої шахрайської маніпуляції, проголосували
«проти», сподіваючись на диво, що хтось ще таки прозріє, нас підтримають, й тоді
довелося б переголосовувати заново. І тоді б уже все відбулося так, як і планувалося
поетапно – спочатку закони, постанови про декомунізацію України, а потім сам Акт.
Нас ошукали. Комуністи й решту перевертнів залишилися щасливими. Й дотепер.
У перший вечір ми з Сергієм Головатим не пішли на гучне бенкетування – святкування «незалежності», а пішли на прямий ефір до Євдокії Колесник на УТ-1, «Вечірні вісті» й розповіли про все те, що сталося в стінах ВРУ й чому нам так невесело.
Адже поруч із народженням нової незалежної Держави залишалася по суті не демонтованою стара комуністична система, яка своїми пазурами міцно тримала всі сфери й
галузі. Не було прийнято й не проведено люстрацію, без якої не те що успішний розвиток держави, а просто виживання неможливе. Отак проголосована комуністами незалежність і перетворилася невдовзі на їхню незалежність, вже комуно-олігархічну.
До того, не прийнявши цих 13 головних Законів і задекларувавши, що віднині
на території України діють тільки Конституція й законодавство України, утворився юридично правовий колапс. І тут ситуацію знову врятував правник Головатий,
запропонувавши невдовзі постанову про те, що до прийняття Конституції України
тимчасово діє Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної
Республіки. Отак ми «розбудовували» нову державу за старими законами.
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Саме те, що тоді сталося із підміною й порядком прийняття вкрай необхідних
законів, і є причиною всіх наших теперішніх негараздів. І ті два разом підняті прапори – червоний із серпом, молотом та червоною зіркою і синьо-жовтий над куполом
уже незалежної України – це і є те роздвоєння, медичною мовою кажучи, шизофренія. Цієї роздвоєності зазнало й все суспільство. Владна номенклатура жила й працює з подвійною мораллю. То ж не дивно, що на двадцятому році незалежності нас
ділять на захід-схід, і червоний прапор уже не маячня, а як загрожуюча реальність
над Україною. Нас не просто й досі випробовують на зрілість, а відверто шантажують оновленою старою імперією. Оце і є ціна зради.
Очевидно, й за це все ще доведеться розплачуватися. Має визріти суспільство,
пройти очищення, й тільки тоді з’явиться, як справжня проукраїнська влада, так і
найсправжнісінька, незалежна цивілізована демократична Україна.

13 червня 2011 року.

502

В і кто р В Е РЕ ТЕН Н И КО В

Віктор ВЕРЕТЕННИКОВ,

народний депутат України І скликання ВР

День, який не забути
То був бурхливий період нашої історії. Країна жила політичними дискусіями, доленосними очікуваннями і тривогами. Події змінювалися з калейдоскопічною швидкістю. Усі зачитувались романами «із шухляд», яскравими публіцистичними виступами в газетах і журналах, прикипали увагою до екранів телевізорів, вслуховувалися
в голоси, що долинали з радіоприймачів.
З кожним днем ставало очевиднішим, що Радянський Союз доживає свій останній час. Одним це додавало оптимізму, політичного і соціального азарту, відкривало
можливості для пошуку і реалізації себе в нових умовах. Вони були ініціаторами,
палкими учасниками і лідерами дискусій, мітингів, демонстрацій. Багатьма із них,
здавалось мені тоді, сильніше керували емоції, навіть егоїстичні інтереси, ніж раціональні оцінки і прогнози.
Потужним був і спротив партійної системи, державної машини цьому процесу.
Підсилював його і страх багатьох людей перед новими реаліями, контури яких уже
не можна було не бачити.
Усі ці настрої були сфокусовані і в діяльності Верховної Ради України, політичні
баталії в якій розгорталися між демократичним її крилом, що, в основному, складалося із представників національно зорієнтованої інтелігенції, і прокомуністичною силою, сформованою здебільшого за партноменклатурним принципом. Протистояння
тоді було насправді сильним і доволі безкомпромісним, але, мушу зауважити, культури політичної боротьби дотримувалися майже всі. Мало хто дозволяв собі принизити
свого опонента. Але гострих слів не жалів ніхто. А за необхідності, розважливо сідали за стіл переговорів домовлятися. Так поводилися і найзатятіші радикали. Часто
мені здавалося, що їхня принциповість показна, а насправді вони виторговують те,
що їм вигідно. Пригадую, під час розподілів посад у владі до мене, як керівника
фракції «Злагода», підходили представники прокомуністичної «групи 239» і рухівці:
В. Чорновіл, М. Горинь з однаковою пропозицією підтримати рішення, щодо якого,
за логікою політичної поведінки, у них мали б бути непримиренні позиції. Це мене
розчарувало. Та вже пізніше зрозумів, що це – звичні реалії політики: так зароджувалось у політичній традиції «пакетне голосування».
Ми вчилися тоді парламентаризму, повільно і болісно позбавляючись нашарувань
партійної дисципліни і партійної етики. Ті, хто не міг знайти собі місця в жодному
таборі, що протистояли, сформували фракцію «Злагода», очолювати яку довірили
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мені. Серед фракційних колег були відомі сьогодні політичні діячі – Леонід Кучма,
Анатолій Кінах, Анатолій Толстоухов. Усього у фракції було 48 депутатів. Ми виступали за національне примирення, конструктивне вирішення всіх проблемних питань,
і, здається, у Верховній Раді нашу позицію враховували обидві сили.
Усе очевиднішою ставала неминучість розвалу Радянського Союзу. Однак подальшу політичну конфігурацію на такій великій території мало хто уявляв. Бо непросто
було побачити автономне, відособлене функціонування новоутворених національних держав, між якими десятиліттями формувалися господарські, культурні зв’язки,
представники яких створювали міжнаціональні сім’ї. Питань, на які не просто було
знайти однозначні оптимістичні відповіді, зринало в голові тоді багато.
І все-таки наша фракція без особливих вагань вирішила підтримати рух за незалежність України. Готовим був проголосувати за таке рішення був і я, хоч не одну
безсонну ніч провів у роздумах про те, як жити країні далі. Але я і не бачив перспектив у наскрізь здеградованої попередньої політичної системи, розваленої економіки.
Країна стояла на порозі голоду. А що це таке, знаю ще з 1947 року. Про це кілька років перед тим писав у надрукованих у газеті «Правда» статтях «Не будь строптивым»
(1987), «Тень бюрократа» (1988), «Древо бюрократии» (1989). Зміст їх не всім сподобався у владі. Мабуть, тому моє прізвище значилося у списках народних депутатів,
над якими у дні серпневого заколоту 1991 року готувалася розправа.
День, коли голосували за державну незалежність, забути не можна. З різним настроєм збиралися тоді депутати в залі засідань Верховної Ради: одні – з урочисто
піднесеним, інші – в роздумах. Приміщення під куполом по вулиці Грушевського
оточили тисячі людей, відгороджених двома рядами спецназівців у касках зі щитами
і кийками в руках. Усі поводилися надто емоційно, не приховуючи свого негативного
ставлення до тих, хто прямував до службового входу. Не одному депутатові довелося
почути на свою адресу приперчене слово, відчути стусана чи удар поліетиленовою
пляшкою по голові – «щоб думав»...
Результати голосування (339 – «за»!) більшість депутатів сприйняла з бурхливою
радістю, вітаючи один одного, обнімаючись. То був справді віколомний історичний
момент. І не лише для тих, хто голосував, переживав цю історичну подію, а й для поколінь людей, які народилися пізніше і народжуватимуться в майбутньому.

10 лютого 2011 року.
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Юрій Єльченко,

народний депутат України І скликання ВР

СКЛАДНИЙ ПРОЦЕС ЗАКОНОТВОРЕННЯ
Отримавши прохання правління Асоціації народних депутатів України про участь
у написанні матеріалів до чергової книги, пов’язаних з діяльністю парламенту країни, я, звичайно, подумав, про що варто сказати. Адже вже виходила перша книга, та
й взагалі про діяльність Верховної Ради і надруковано, і показано чимало. Прийшов
до такої думки: процес законотворення складний, і дізнався я про це не з розповідей інших. За роки своєї трудової діяльності мені випала велика честь – сім разів
обиратися до складу Верховної Ради України і двічі – СРСР. Тому процес прийняття
законів мені добре відомий. Він, зрозуміло, не простий і вимагає чималих зусиль депутатів. Але після прийняття закону розпочинається ще більш складний процес його
реалізації, і це охоплює, за найменшим винятком, масштаб всієї країни і, як правило,
усіх виконавчих органів знизу доверху.
І для того, щоб він здійснювався успішно, потрібні, звичайно, організація виконання і обов’язковий контроль за виконанням. І тут хочу підкреслити, що у відповідних формах це теж функція Верховної Ради.
Слід зазначити, що такий контроль – річ не менш складна, адже, повторюсь, він
знову ж таки охоплює виконавчі органи всієї держави. Але без контролю не зрозуміло,
як діють ці органи і, без перебільшення скажу, як живе держава. А ще – наскільки дійо
ві самі закони, яка їх якість. Тобто це оцінка і якості роботи самої Верховної Ради.
А тепер більш конкретно: про контроль над виконанням яких законів може йти
мова. Тут, звичайно, обмеження визначити дуже важко. Імпонують дві проблеми.
Перша – економічний розвиток держави і друга – виховання підростаючого покоління, нашої молоді. Ці проблеми мені добре відомі по своїй суті. Чому? За спеціальністю я інженер-механік, закінчив Київський політехнічний інститут. Хоч і недовгий
час працював на машинобудівному заводі, дух виробничого колективу, робітничого
класу увійшов у формування мого характеру, і я пишаюсь цим. Стосовно процесу виховання молоді, то і тут життя подарувало мені нагоду декілька десятиріч перебувати
і працювати в комсомолі – унікальній громадсько-політичній організації. А тепер хоч
коротко по суті вказаних проблем.
Економіка. Її стан визначає все інше, що відбувається в житті суспільства. Тому
варто, перш за все, дати оцінку економічному розвитку України. Зафіксуємо деякі
економічні показники на останньому переході до нового складу державної влади. Обраний новий президент, сформовано новий уряд. В 2011 рік країна увійшла в глибо505
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кій кризі. І, звичайно, перед владою стоїть завдання, головним з яких є відновлення
економіки та її подальший розвиток.
У другому кварталі 2011 року звернув увагу, як на ці запитання відповідають Президент фонду «Інститут енергетики і фінансів» Григор’єв Л. М. та старший експерт
цього фонду С. В. Агібалов. Ось що вони установлюють: «Новому главі держави
належить серйозно взятися саме за відновлення економіки, потім за розвиток». Спочатку треба зрозуміти, яку економіку залишає Ющенко новому президентові. Друге
основне питання: як українська промисловість буде розвиватися в умовах нинішньої
економічної кон’юнктури? Третє ключове питання, що випливає з другого, як із ним
Україні розвиватиме свою економіку. Як бачимо, перед новою владою постали складні, нелегкі завдання.
До висновків зазначених вище авторів доцільно навести деякі опубліковані дані,
джерелом яких є Державний комітет статистики України. Вони стосуються випуску
деяких видів продукції в порівнянні 1990 і 2009 років. Наводжу ці дані: електроенергія (млрд кв/г.) 298 – 173; вугілля готове (млн т.) 38,6 – 16,1; труби сталеві (млн т.)
6,5 – 1,7; аміак синтетичний (млн т.) 4,9 – 3,0; мінеральні добрива (млн т.) 4,8 – 2,2;
цемент (млн т.) 22,7 – 9,5; автомобілі (тис. шт.)196 – 194; холодильники побутові
(тис. шт.) 903 – 325; тканини (млн м2) 1210 – 9; взуття (млн пар) 196 – 20; ковбасні
вироби (тис. т.) 900 – 260; масло вершкове (тис. т.) 444 – 75; цукор (млн т.) 6,8 – 1,9
(2007 р.); масло рослинне (тис. т.) 1070 – 866 (2007 р.).
Висновки з наведених порівнянь читач, звичайно, може зробити сам.
Продовжуючи тему посилення з боку парламенту контролю за економічним зростанням, хотілося б ще зупинитися на проблемі житлового будівництва. Доводити її
важливість, звичайно, нема необхідності. І тут не без задоволення слід підкреслити,
що його збільшення стало помітним проявом економічного росту в цілому в 2000–
2008 роках. Введення житла тоді зросло з 5,6 до 10,5 млн кв/м, або в розрахунку на
душу населення з 0,11 до 0,23 кв/м. Динамічно розвивалася і промисловість будівельних матеріалів. Але весь цей ріст навіть не на кращому фоні дивиться дуже блідо – в
Росії будівництво в цей період зросло з 0,21 до 0,45 кв/м на душу населення.
Всебічний і глибокий аналіз економічного розвитку України з боку кваліфікованих спеціалістів свідчить про його нерівномірність (ріст-падіння), як у цілому, так і
окремих його галузей, що знову ж таки свідчить про відсутність належного контролю і в центрі (міністерства, комітети), і на місцях. На моє переконання, авторитет
Верховної Ради може позитивно впливати на поліпшення цієї найважливішої державної справи.
І, як зазначалося вище, ще одне гостре, на мій погляд, питання: не треба доводити важливість законів, які торкаються виховання підростаючого покоління. Зрозуміло, що цей процес здійснюється з малих літ дитини і досить значний період у її
сім’ї, члени якої, так би мовити, перші відповідальні за виховання дітей, підлітків,
юнацтва. І тут, звичайно, наше законодавство не повинно стояти осторонь впливу
на цих вихователів. Давайте оцінемо, як, по перше, відповідає цьому процесу саме
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законодавство і як здійснюється контроль за виконанням відповідних законів з боку
вищого законотворчого органу – Верховної Ради. Далі ідуть дитячі ясла і садки, школи, училища, технікуми, вищі учбові заклади, трудові колективи, різні громадські організації. Як тут налагоджена робота щодо виховання молодих? Гадаю, позитивних
прикладів можна навести чимало. Та чи веде в цьому процесі контролюючу функцію
Верховна Рада? Саме в цьому ми майже не можемо знайти вдалих прикладів ні в самій системі контролю, ні в змісті відповідних законів.
У той же час, поведінка сучасної молоді викликає неабияку стурбованість, а інколи навіть почуття страху. Чого тільки не спостерігаємо в досить значних і численних проявах: відсутність елементарної культури у поведінці, одязі, висловлюваннях,
пияцтво, статева розбещеність, хуліганство і т. д. і т. п. Засоби масової інформації
буквально переповнені відповідною статистикою і прикладами. Звичайно, Верховна
Рада не може проходити повз ці факти і статистику. Та робити це треба вдумливо і,
чесно кажучи, зважено.
І ще одна думка стосовно ролі нашого парламенту в процесі виховання молоді.
Це вплив на її підвищення засобами літератури і мистецтва. Тут, я б сказав, ще не задіяні як слід можливості. І це в той час, коли художня культура в Україні залишається
такою яскравою і бажаною.
Мені випало три роки займатися справами культури на посаді міністра, і я добре
пам’ятаю, як тягнулися до культурних заходів молоді люди, з якою повагою і зацікавленістю вони ставилися до діячів культури, як сприймали їх виступи. Юнаки і дівчата не з меншим ентузіазмом сприймали зустрічі з представниками різних галузей
культури. Гадаю, що ми тут втрачаємо чимало можливостей у вихованні молоді.
Такі лише деякі думки щодо чергової нашої депутатської публікації. Із неабиякою
зацікавленістю чекатиму виходу нового видання. А наша Асоціація робить, за моїм
переконанням, дуже корисну справу.

17 травня 2011 року.
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Микола ПІВЕНЬ,

народний депутат України І скликання ВР

Влада повинна служити
народові України
Я прожив понад 60 років у Східній Україні. Не бачу різниці між людьми Західної
й Східної України. Всі люди хочуть одного: гідної заробітної плати, спокою в країні
і в своїй сім’ї, гідну старість, повагу до себе як особистості зі сторони влади. Адже
влада давала присягу – вірно служити народу й Україні.
22 січня 1919 року на Софійській площі в Києві об’єднались Схід і Захід в єдину соборну Україну. Народ об’єднався і будував квітучу державу. Наші діди, батьки
змогли захистити країну від фашизму. Цього року ми святкуватимемо 20-річчя незалежності України, свято Злуки. А політичні чвари не тільки залишились на місці, але
й набувають щорічно нові сюжети боротьби серед українських олігархів, яких підтримують із-за кордону. Це наочно видно в повсякденному житті. В своє 20-річчя ми
перебуваємо у глибокій кризі. Паралізовано багато галузей промисловості, розвалено
сільське господарство. Забули, що ми аграрна країна, яка має понад 25 % чорнозему
світу. Працьовитий люд має можливість нагодувати свій народ чистою сільськогосподарською продукцією і левову частку продавати за кордон.
Говоримо про єднання, а не називаємо про яке: багатого з бідним, злодія з працьовитим, бандюка з інтелігентом? Про що говорять ці політики? Адже вони не договорюють, що хочуть неосяжної влади над нами, щоб ми служили їм, їхнім дітям вірою
й правдою, щоб дивились на їхнє розкішне життя, як вони чуманіють від неробства,
бездіяльності, не знають, чим корисним зайнятися.
Яке майбутнє нас чекає? Хто виробив чи спрогнозував національну, економічну й
соціальну політику в питаннях росту, благополуччя кожної людини, сім’ї?
Міняється влада, а проблеми залишаються. Тільки стає смішно, як чиновники
один перед одним виправдовуються й показують, як вони турбуються про народ. Виправдовуються заможні «буратіно» й справно платять податки в бюджет. Тільки забувають про те, звідки вони такі взялися в нашій країні, як на Заході, так і на Сході.
Вони зайняли весь центр України й звідти продовжують керувати розрухою країни.
Звідки у них взялися такі багатства, хто їм дав таку спадщину? Якими схемами чи
піратськими пірамідами обікрали своїх же людей? Про які б реформи вони не говорили,
все це обман й ошуканство людей. Влада відволікає суспільство від головних проблем.
Візьмемо простий приклад. Говорять про бюрократичний механізм звітності уже
10 років, проте нічого не роблять. А питання про це вирішується просто. Указ Президента про скорочення тільки на папері.
508

М и ко л а ПІ ВЕН Ь

Чиновники не довіряють один одному, щоденно вигадують собі бонуси величності в житті, тому розповсюджуються папери в геометричній прогресії.
Прийняли Закон «Про збір й облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» в 2010 році. Багато говорилось, а все залишилось на
місці. Звітувати доводиться в п’яти різних установах. Адже ми платимо єдиний внесок у Пенсійний фонд. Нам обіцяють щорічно проводити реформи адмінуправління,
але все це черговий «хід конем», точніше кажучи, вівці цілі й вовки ситі.
Розплодили апарат чиновників, який необхідно скоротити не в процентах, а наполовину. Але для цього необхідно опрацювати структуру управління державою й її
оптимізувати.
Тут нам не потрібні іноземні експерти й консультанти. Потрібно, в першу чергу, поважати себе при наявності наукового потенціалу патріотів України, а не грошоотримувачів.
Це не може вічно продовжуватися. Ланки чиновників необхідно скорочувати. Вони повинні переходити працювати в сферу підприємств матеріальних благ. Необхідно створювати матеріальні цінності для суспільства, а не продавати все, що бачимо в країні, те, що
ще залишилося. Не треба продавати чужий ширвжиток. Це веде країну в тупик.
Не треба буде щоденно видумувати реформи, як обкрадати й кривдити людей, які
працюють на благо суспільства, й таких, які дожили до старості. Людям щоденно говорять, про незаконні пенсії, а самі підвищують ціни на послуги, продукти споживання,
ліки, проводячи розмови про країни Європи, створюючи ширму словоблукання.
Обіцяли дуже багато. Проте заходи, які виправлять кризову ситуацію в агропромисловому комплексі, не реалізуються через невиконання Законів «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві України». На додаток була створена штучна система внутрішніх цін за рахунок здешевлення праці в сільському господарстві, дуже низька ціна на сировину.
Закон «Про колективне сільськогосподарське виробництво», прийнятий 14 лютого 1992 року, похоронили. А 13 березня 1992 року прийняли «Земельний кодекс
України», який пізніше опрацювали нові депутати, виходячи із вигоди кланів, які появилися. Вони взяли за мету – продаж сільськогосподарських угідь. А ми знаємо, що
земля дорожче усяких грошей. Без землі не може бути народу. В Конституції України
чітко записано, що земля є спільне й рівне надбання всіх людей і не може бути предметом власності окремих осіб. Власність на землю, по своїй суті, відрізняється від
власності на предмети, які створені працею. Якщо дозволити цей грабіж землі з народу, він буде продовжуватися вічно. Втягнуться покоління, які змінять одне одного,
й настане ворожнеча нації.
Перший парламент був найбільш представницьким і демократичним за весь час
існування України. Нам не потрібна була недоторканність, тому що не було думки
про злодійство. Зате після на нашу адресу було багато образ.
Я це перевірив на собі, коли на виробах третього скликання опоненти зрозуміли,
що можна одержувати гроші, нічого не роблячи. Зате кричати про братство, дружбу народів, відновлення СРСР, отримувати девіденди від наївних людей, вірячи в їх
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порядність. І це в багатьох виходило. Все це довело нас до сьогоднішнього стану в
промисловості, в сільському господарстві. Все це відбувається на життєвому рівні
багатьох українців, не враховуючи багатіїв.
Я гордий тим, що був депутатом першого скликання, брав участь у створенні незалежності України.
А сьогодні ріжуть слух слова, після виборів 31 жовтня 2010 року: «Ми перемог
ли». І перемогли не просто, а як завжди «з успіхом».
97 % депутатів у складі селищних, сільських і міських рад – члени Партії регіонів. Це кращий показник в Україні. 75 % макіївчан підтримали Партію регіонів, а забули сказати, що на вибори прийшло не більше 40 % виборців. А висновок – головне
не професіоналізм у роботі на місцях, а на якій партійній платформі стоїть людина,
чи пристосувалася з часом для своєї особистої вигоди в житті. Це занадто. Не можна,
щоб особисті інтереси були вищими громадських.
Напрошується висновок: не мовчіть, виборці, звертайтесь до своїх депутатів усіх
рівнів, за яких ви голосували. Нехай вони відкриють свої партійні програми й присту
пають до їх виконання. Час відмовок пройшов.
Повинен бути один девіз: пообіцяли – зробіть, не можете – покиньте, дайте місця
більш чесним і здібним.
Моя вам порада: «Необхідно будувати нашу країну для всіх на національній ідеї.
Люди, які працюють на землі, повинні бути захищені від подальшого пограбування.
А Україна повинна бути заможною державою. Щоб чиновники на місцях орієнтувались не на політичні міфи центру, а на вирішення місцевих проблем, несли відповідальність перед тими, хто їм довірив, хто цю владу вибрав. Адже влада їм підконтрольна, як на центральному, так і на місцевому рівні. Сила влади полягає в силі
розуму, прийнятті відповідальних зважених рішень».
Сьогодні потрібно взяти курс на розвиток національної економіки на основі використання власних ресурсів і робочої сили. Приділити особливу увагу моральним і духовним
цінностям. Освіта, наука й культура – основа духовного розвитку. Боротися проти культу
наживи, насилля, жорстокості, п’янства й розпусти серед українського народу.
Влада повинна спуститися на землю, припинити вчити своїх дітей у престижних
школах, ВУЗах за кордоном. Треба створити такі ж самі умови в Україні.
І хто б ти не був, повинен зрозуміти, що ми всі – люди, вічного нічого немає. Імперії руйнуються, а клани – тим більше.
І коли будемо святкувати 30-річчя незалежності України, щоб наша економіка була
конкурентоспроможною, щоб наша держава входила в першу десятку країн світу.
Необхідно жити в мирі, дружбі й згоді, в красі й милосерді на ідеалі соціальної
справедливості. Ми повинні пам’ятати слова з пісні:
Одна-єдина, одна-єдина,
Моя ти рідна мати Україна!

20 лютого 2011 року.
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Валерій Грищук,

народний депутат СРСР від України

В ПРОЦЕСІ СТАНОВЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
ПЕРЕМОГЛИ ПАРТОКРАТИ
Розмова з народним депутатом Верховної Ради СРСР Валерієм Грищуком
Яків Зайко (Я. З.): Сьогодні 19 липня 2011 року. Ведемо розмову з Валерієм Грищуком – народним депутатом Верховного Совєта СССР 1989–1991 років. Мова не
лише про те, як формувалися законодавчі передумови створення незалежних парламентів колишніх республік СССР напередодні розвалу Союзу, а й про хоч деякі підсумки 20-річної української незалежності.
Валерій Грищук (В. Г.): Я був учасником історичного Першого з’їзду народних
депутатів СРСР. Тоді обирали народних депутатів СРСР уперше і востаннє. До нас
обирали депутатів Верховної Ради СРСР. Це дійсно була історична подія, такий могутній демократичний поштовх.
Розпочався з’їзд, і зразу ж помітно виділялись на ньому дуже яскраві історичні постаті. Але потім обрали Верховну Раду, і вона вже була менш демократична – Верхов
на Рада Радянського Союзу. Чому? Коли обирали народних депутатів СРСР, не було
прямих виборів Верховної Ради СРСР. Була двоступенева система. Обрали 2250 депутатів: 750 від територіальних округів, 750 – від національних і 750 фактично було
призначено від громадських організацій. Найбільшим недоліком виборів були так
звані вибори, «обрання» депутатів саме від громадських організацій.
Звичайно, маючи на увазі, що через рік відбудуться вже вибори народних депутатів
союзних республік, ми, група народних депутатів, намагались скорегувати майбутній
закон про вибори народних депутатів Української РСР з урахуванням як позитивних,
так і негативних моментів виборів народних депутатів СРСР. І наші перші вимоги були
прості: прямі вибори до Верховної Ради України, «ні» виборам від громадських організацій – обиратись тільки в округах. І третє гасло (воно тоді було актуальне, зараз не
дуже) – щоб була виборність, щоб на одне місце було не менше двох кандидатів.
Існувала стара партійна практика, коли висували одного кандидата на одне місце,
і безальтернативно він практично завжди обирався. Я був одним з ініціаторів цієї
ідеї – написати альтернативний закон про вибори, і очолив робочу групу від народних депутатів СРСР. Ми ознайомились з проектом, який готувався в Україні. В ньому
йшлося про вибори з’їзду народних депутатів Української РСР – 600 чоловік, з них
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150 чоловік обираються від громадських організацій, тобто від комуністичної партії,
комсомолу, профспілок. Верховна Рада УРСР обирається з’їздом – аж 120 чоловік.
Звичайно, за таких умов обрання це був би ручний парламент і ручний з’їзд. Ось
тоді Олександром Коцюбою був написаний альтернативний закон про вибори, уперше опублікований 7 вересня 1989 року в газеті «Ленінська молодь».
Перед цим тодішня голова Президії Верховної Ради УРСР Валентина Шевченко
казала: якась купка людей там щось пише, але нічого в них з цього не вийде. В нас
усе вийшло.
Хочу з теплотою згадати партійного лідера – Володимира Антоновича Івашка,
який був першим секретарем ЦК КПУ. Саме за його безпосередньої підтримки відбувся певний альянс двох законів. Дійсно було прийнято рішення, звичайно, партійне, може трошки недемократичне, але на сесію в жовтні 1989 року винесли закон,
який поєднав у собі фактично два закони, – офіційний і альтернативний. За альтернативним були прямі вибори до Верховної Ради України, не було виборів від громадських організацій, і тому дуже багато таких лідерів, як та ж Валентина Семенівна
Шевченко, взагалі не брали участі у виборах. Бо їм важко було б обратися.
До речі, з цим пов’язана одна цікавинка: чому в українському парламенті саме
450 чоловік? Мало хто знає. А суть ось у чому. Коли планувався з’їзд народних депутатів Української РСР, він мав відбутися у складі 600 чоловік. 150 планувалось від громадських організацій, а від округів – 450. І коли ми з Івашком з’ясовували, скільки ж
депутатів обирати до Верховної Ради, то вирішили, що, оскільки «нарізано» є фактично 450 округів, то слід обирати 450 депутатів, а потім, на майбутнє, обирати їх 300–350,
бо для України, напевно, 450 забагато. Отаким чином ця цифра 450 і з’явилась.
Дехто каже, що це нововведення було започатковано від Української РСР, але це не
так. Верховна Рада Української РСР до 1989 року обиралась у складі 600 депутатів.
Оце рішення, узгоджене між демократами і партократами, було прийнято. Той же
Івашко, я вже скажу наперед, обрав собі не тихий округ десь на Дніпропетровщині –
він пішов по Києву, обирався в Дарниці, і його обрали народним депутатом Україн
ської РСР. Якби його не прибрали за комуністичним зговором на чолі з Гуренком і
Кравчуком, це був би дійсно справжній новий партійний лідер. Фактично цю людину
викинули з України.
Моя думка не така, яку хотіли би почути не тільки комуністи? Ну що ж, я був
свідком тих процесів...
Я. З.: Така думка існує не тільки в тебе.
В. Г.: Так, Гуренко і Кравчук викинули Івашка з України.
Я. З.: Щоб потім не повертатись до цього питання, дай відповідь: це було що –
страх перед не партійною, а чисто людською особистістю Володимира Івашка?
В. Г.: Звичайно.
Я. З.: Цікава особистість на зламі тодішньої історії… Я з ним теж був у хороших
депутатських стосунках… В Івашка домінував позитив людської енергетики: спершу
людина, а вже потім партійний діяч.
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В. Г.: Ця Людина що пообіцяла, те й зробила. Він пішов з посади першого секретаря ЦК КПУ, був головою Верховної Ради.
Я. З.: Він був людяним, дуже простим, без перебільшення – нормальна людина.
В. Г.: Я наведу один штрих, лише один штрих. Залишиш ти це в тексті нашої розмови чи ні, але все одно скажу. Пам’ятаєш, свого часу обирали Голову Ради міністрів
України. Від демократів балотувався Володя Черняк, який, як завжди, запізнився на
засідання Верховної Ради... Але в першому турі вже тоді переміг Масол, причому з
суттєвою перевагою. Проте з’ясувалося, що за один одержаний бюлетень розписалася людина, яка на той час була у відрядженні. Івашко запротестував: поки я тут,
шахрайства не потерплю, давайте робити перевибори Голови Ради міністрів.
Звичайно, демократи сказали тоді, що переміг Черняк, а партократ Івашко робить
перевибори... Оце тоді й була проявлена принциповість.
Я пам’ятаю, як деякі депутати (був такий Іван Родіонович Швець) аж піною бризкали, мовляв, що тут починається? Вже ж переміг Масол! Чого ми тут ідемо на поводу у деяких?!. Мали на увазі Івашка. Але все-таки були тоді перевибори, і вже
бюлетені взяли всі ті, хто був на той час у залі. Звичайно, переміг Масол. Тоді був
такий склад Верховної Ради. Але траплялися й такі випадки, коли справжні партійці
не терпіли будь-яких підлогів. І вони ж викинули з України таку справедливу людину,
як Івашко.
Я. З.: Хіба лише Івашко опинився за межами України?!. Перемогли не людяні, а
хитромудрі...
В. Г.: Звичайно, коли ми вибороли прямі вибори до Верховної Ради і відмінили
вибори від громадських організацій, – сама сесія, на якій приймався закон Української РСР «Про вибори народних депутатів Української РСР», була надзвичайно цікавою для мене. Оскільки я повністю перебував у стихії творення цього закону, то
крім того, що запропонував ці центральні ідеї, зробив ще декілька виступів. І мені, як
на сьогоднішній день, цікаво згадати пропозиції, які я вносив.
А вносив я поправки до 34-ї, 35-ї, 40-ї статей. Ось що саме увійшло в статтю 34:
«Кандидатами в народні депутати Української РСР висуваються громадяни, які проживають на території Української РСР».
Я. З.: Це твоя як на той час радикально дійова правка?
В. Г.: Це моя правка. До її прийняття в законі було записано так: «кандидатами в народні депутати Української РСР по відповідному округу можуть бути висунуті особи,
які проживають або працюють на території округу, або чия діяльність розповсюджується на територію округу». Тобто по старому закону брати Горині, які повернулись із
заслання, конкурували б між собою. А так вони розійшлись по різних округах. Більше
того, депутатами Верховної Ради Української РСР раніше були дуже шановані люди з
Москви. Їх союзна діяльність розповсюджувалась і на територію України.
Коли оцю мою поправку прийняли, то в перерві до мене підійшла дуже шановна
людина, наш земляк Павло Романович Попович, і сказав: «Що це ти мене викинув
з депутатів?». Кажу: «Павле Романовичу, ви в Москві живете, ото переїжджайте в
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Україну, і вас тут оберуть… Але якщо ви в Москві живете, то обирайтесь до Верхов
ної Ради Росії.»
Потім була прийнята моя поправка до 35-ої статті: за реєстрацією по виборчому
округу мають висуватись у депутати не менше двох кандидатів. Як на сьогоднішній
день – то не дуже важливо, але тоді це була «забойна» поправка. Проте найцікавішою
була норма (мені здається, і на сьогоднішній день надзвичайно демократична), якої
зараз немає.
Подивіться, стаття 40 – програма кандидата в народні депутати РСР. Що тут записано? «Програма кандидата в депутати не повинна містити закликів до повалення або насильницької зміни радянського державно-суспільного ладу, закріпленого
Конституцією СРСР і Конституцією Української РСР». Я вніс тільки одну правку:
«насильницької зміни», бо було написано «або зміни радянського ладу, закріпленого
Конституцією…»
Я. З.: Існував абсолютний політичний бар’єр, здолати який нікому не дано було. В
тих умовах не могли відбуватися жодні демократичні процеси.
В. Г.: Так. Якби людина сказала, що хоче обратись до Верховної Ради, щоб зробити Україну незалежною, їй би перекрили дорогу. В такому випадку Верховний суд міг
розглянути питання і скасувати реєстрацію такого кандидата в депутати. Визначення
«насильницька» розставило всі крапки: ненасильницьким шляхом – будь ласка.
Зараз сперечаються з приводу того, що 2005 року отой Сєвєродонецьк порушив
питання про федералізацією... До речі, я весь час належав до демократичного табору,
але, з моєї точки зору, в Сєвєродонецьку великої крамоли не було. Люди ненасильницьким шляхом хотіли зробити федеративний устрій в Україні. Я і зараз дотримуюсь цієї точки зору. Мені здається, що було б краще, якби в Україні була федерація…
Пам’ятаєте, в свого часу було сім раднаргоспів. Територіально Галичина – один раднаргосп, Донеччина – другий, Слобожанщина… і т. д.
Я. З.: Це давало б право кожному регіону бути самим собою.
В. Г.: Так. То чому б нам не зробити Федеративну республіку України – сім земель зі
своїми урядами? Я вважаю, що це і на сьогоднішній день актуальна річ. Але, за сьогоднішніми законами, до цього закликати не можна, бо це вже зміна конституційного ладу.
Я закликаю до того, що насильницької зміни не повинно бути. А якщо зміна така і
відбувається, то слід вносити правки лише за чинним законодавством…
Я. З.: Тим більше, що цей процес історично обумовлений.
В. Г.: Так. Я зараз схиляюсь до того, що, якщо проживаєш на території України,
будь ласка, обирайся в будь-якому місті України... Вважаю своїм значним внеском у
розвиток демократії те, що висунув ідею про написання нового закону…
Ми – єдина республіка, де діє цей принцип, а в Білорусії отак і забуксувала де
мократія, в Росії ж врешті-решт усе закінчилося кров’ю. Коли Єльцина обрали головою Верховної Ради на з’їзді народних депутатів, були дуже великі бійки. Україна
подолала цей бар’єр – відсутність з’їзду, і різні люди – радикально демократичні та
консервативні були представлені в Верховній Раді. Щоправда, лаялись досхочу що514
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дня, але саме це, напевне, і призвело до того, що в Україні більш-менш нормально
пройшов процес розпаду комуністичної системи і творення суверенної держави.
Я. З.: Слушна думка. Ти торкнувся двох головних чинників, які формують все-таки
самостійну, незалежну державу. Без застосування будь-яких насильницьких засобів.
В. Г.: Абсолютно.
Я. З.: Але ж... можливість федерації чи її відсутність...
В. Г.: 90-го року був референдум, Горбачов оголосив про народну підтримку Союзу, разом із тим тоді ж було сформульовано поняття «майбутня незалежна Україна»... І Горбачов переміг на всі 70 %. На 70 з лишком відсотків перемогла і Україна як
майбутня незалежна держава. Тоді, коли я давав інтерв’ю деяким українським засобам масової інформації, сказав: я ще включив би третє запитання – щодо федералізації… Унітарна чи федеративна Україна. І зараз дотримуюсь думки, що федеративний
устрій ніколи б не завадив Україні.
Я. З.: Але поза державними структурами СССР – у межах самостійної Української держави.
В. Г.: Звичайно. Згадаймо, Німеччина – федеративна республіка. 12 земель. Звичайно, вони балансують, та ж Баварія має 15 мільйонів населення, власну конституцію. Захоче вийти із складу німецької держави – і буде найбагатшою країною в Європі, а то й у світі. Але німці розуміють, що їм краще триматися вкупі. І коли сьогодні
кажуть, що федерація – це розпад України, я не погоджуюся.
Головне: ви послуговуйтесь Конституцією України. Якщо федерація, то, звичайно, кожен регіон має право на вихід. Візьміть Канаду. Там також мають право на вихід, але Канада до цього часу об’єднана, тримається вкупі.
Я. З.: Але ж... В Андрія Дмитровича Сахарова все-таки була ідея збереження Совєцького Союзу. Мовляв, не можна допустити, щоб він розпався, а потрібно, щоб на
базі колишнього Совєцького Союзу була федерація.
В. Г.: Московські демократи – дуже розумні люди, але вони слабко відчували незалежність. Свого часу всі вони були за Союз. А коли Союз розпався, мало не всі підтримали незалежну Україну. Вони не відчували цього питання так гостро, як люди,
як то кажуть, на окраїнах Союзу. Хоча, коли вперше пролунала ідея Союзного договору і про федеративний устрій, навіть прибалти були дуже і дуже задоволені.
Перший радикальний закон, прийнятий українським парламентом 90-го року, здається, був закон про економічну незалежність.
Я. З.: Так, це сталося 3 серпня 1990 року.
В. Г.: У ті часи утворювався союз фізиків України, фізичне товариство України. Я
виступав і приблизно так казав і зараз кажу, що політична незалежність – це за одну
ніч замінений прапор, а економічна самостійність – це дуже ризикована річ.
Уже після краху СРСР розпадалась Чехословаччина. Дві республіки були у складі Чехословаччини. Жили досить пристойно. Але, дивлячись на розпад Радянського
Союзу, здається, 1993-го вони визначили перехідний рік. Там був розпад не тільки
підприємств... Коли все закінчилось, вони сказали: треба було визначати набагато
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більший строк, бо це дуже складний процес. То от я і кажу, що, якби оголосили політичну незалежність, а економічно СРСР розпадався би 5–10 років, то це було б тільки
на користь усім незалежним державам, які утворились на базі колишнього Союзу.
Я. З.: Микола Михайлович Голушко пише про те, що КГБ був ініціатором ГКЧП…
Ці свідчення Голушка є в нинішній нашій книзі як свідчення учасника історичних подій. Тим більше, ми його слухали в Верховній Раді 24-го чи 25-го серпня 1991 року. Матеріали Голушка – це чудова ілюстрація тих історичних процесів, які зараз дехто коментує
по-своєму. Більше того, дехто стверджує, що Кравчук був разом з ГКЧПістами…
В. Г.: Коли Верховна Рада Союзу дала дозвіл на арешт Лук’янова, він був присутній у залі, і я недалеко від нього сидів. Закінчилось обговорення цього питання, я
підійшов до звинуваченого в організації ГКЧП.
Зрозуміло, він був знервований, не в собі. Запитую: «Анатолий Иванович, как вы
могли пойти на такое дело?» Він у відповідь: «А вы спросите у своего Кравчука, что
он там планировал в те времена»...
Я розумію, що непрості були часи. Але зараз, коли вже роки минули і багато пост
радянських країн Європи пішли на люстрацію, пора і нам стати на шлях самоочищення... У нас же ніхто не захотів робити люстрацію. Гаразд, але ж, будь ласка, опуб
лікуйте ці архіви. Ну що там за секрети?
Я. З.: Чого там боятись?
В. Г.: Так, чого там вже боятись? Хай люди знають правду!
Я. З.: Тим більше, що ця правда рано чи пізно все одно ж повиповзає зі схованок.
Ми це знаємо, і от тоді спливе такий тонкий начебто нюанс цих засекречених хитромудрих проблем. Ти кажеш, що легко змінити прапор в одну мить…
В. Г.: Дійсно, легше заявити про політичну незалежність і зайняти відповідну позицію. Та з економікою треба бути надзвичайно обережним, усе треба виміряти. Тим
більше, що все було заплутано в такий складний клубок.
Я. З.: К контексті того, що ти кажеш, будемо мислити по-марксистськи: базис
і надбудова. Базисна основа – це економіка, надбудова – це прапори, гімни й усе
інше. У Москві ж Єльцин круто повернув усе проти ГКЧП. В Україні досить просто
об’єднались ГКЧПісти № 2 (я умовно так їх називаю) і рухівці. І що? Оголосили вибори президента України. 5 демократів рвонули на виборчі барикади, Кравчук самодин – і переміг.
Ти економіст, людина грамотна – все бачиш набагато глибше... Верховна Рада
прийняла доленосні рішення за участю комуністів: нате вам прапор, нате вам герб,
нате вам гімн «Ще не вмерла…», а собі залишили базисні структури. І за 20 років
майже нічого не змінили в країні на краще!
Був соціалізм із майже людським обличчям, а тепер став вбивчий комунокапіталізм із вовчим оскалом зубів. Клановий. Вкрай корумпований.
В. Г.: Я абсолютно згодний.
Я. З.: Люди, які були в партійних і комсомольських органах, повиповзали, повипливали на поверхню дня мільйонерами, мільярдерами.
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В. Г.: Дикий капіталізм мав на увазі все-таки те, що саме творчі і талановиті люди,
хоч би навіть бандитського схилу, але економічно беручкі мають стати капіталістами.
А в нас була нерівність. Дехто зразу допався до комсомольських і партійних грошей,
на яких досі сидить.
З одного боку, оця комуно-партійна номенклатура спершу вкрай перелякалась,
тому підтримала всі зміни; з іншого боку, вони прекрасно розуміли: хай хлопці побавляться в політику, а ми тим часом осідлаємо грошові потоки і створимо потужні
корпорації.
Я. З.: Багатьох ще мучить таке питання: швидко оголошена незалежність, яка так легко спустилась із неба, за цих 20 років випшикалась. Тобто оцю всю начебто напрацьовану
нову структуру влади, як виявилось, не оновили. У владному механізмі все залишилось
по-старому. Вже не кажучи про економічні важелі – владний механізм, та комуністична
бюрократія не зникла – вона навіть повністю поглибилась, удосконалилась.
В. Г.: Як технократ, але і на це також маю свою думку. Отам, де капіталісти в вільному світі народжувались завдяки своїй голові і здібностям (ті ж Сполучені Штати,
Німеччина), там склалося так, що розум людини завжди цінується. І тому там, незважаючи на шалену конкуренцію, з’являються і білли гейтси, і цукерберги, які не мають
вищої освіти, а стають мільярдерами, тобто перетворюють свій інтелект у товар…
Я. З.: Вони затребувані часом суспільного добротворення.
В. Г.: Оптимістично звучить! Дуже затребувані самим суспільством. У нас же наз
віть хоч одного олігарха, напіволігарха, який би став багатим завдяки своїй голові?
Розумних просто не пущають. А це «не пущають» призводить до деградації України
і незабаром приведе до того, що Україна скотиться в розряд третіх країн світу.
Я. З.: Але є люди вже твого віку (я старший і бачу, відчуваю, спілкуючись з ними),
яких ніде ніхто не залучає до справ на державному рівні. Вони просто не затребувані,
абсолютно на узбіччі життя. І в літературі, мистецтві, театрі, де не візьми.
В. Г.: На жаль, це так.
Я. З.: І знову ж таки... Ми знаємо Павличка, Драча, знаємо, як вони прославляли
партію Леніна. Торік газета «2000» надрукувала велику статтю про комуністичного
Павличка. Зараз він криком кричить, що Україну нищить п’ята колона. Але чи не
найбільша біда України – її внутрішнє національне взаємне нищення: «я – геній, ти –
ніщо», «я – інтелектуальна еліта»... на службі в президента Януковича... А практично
що позитивне ти несеш?
Дай свою оцінку цієї так званої комуно-незалежницької еліти, особливо літературної, яка так люто воювала проти твоєї колеги по Верховному Совету СССР Алли
Ярошинської.
В. Г.: Мені ж і казали оце: «а, твоя там залишилась у Москві!». Кажу: хлопці, ну і
що, приїхала б вона сюди і в однокімнатній квартирі жила б у Житомирі, зацькували
б її тут – десь би жебракувала зараз. А так стала нормальною людиною…
Я. З.: Була першим заступником міністра преси Росії, представником Росії в ООН.
Стала лауреатом хоч Малої, але Нобелівської премії. Вони здатні зрозуміти це?..
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В. Г.: Захистила дисертацію, доктор філософії, віце-президент Російського союзу
жінок. Алла просто талановита жінка. В Україні б її талант ніколи не розкрився. Ніколи! І гнобили б її такі, як Павличко…
Я. З.: Коли з питанням її працевлаштування в Україні (вона мені його доручала)
я пробився до Кучми, він сказав: вона буде очолювати державний Комітет по пресі.
Це було тоді, коли ми обирали Кучму прем’єром, і депутатську групу тоді я очолював
і закликав уже прем’єра: Леоніде Даниловичу, дайте нам місця в уряді! Ми назвали
імена семи міністрів, восьмою була Ярошинська. І Кучма дав демократам сім посад...
Але ж демократами були і Жулинський, і Павличко, і Павло Мовчан…
В. Г.: І Яворівський...
Я. З.: Всі вони, крім Яворівського, виступили проти Алли. Особливо постарався
Жулинський, він тоді був призначений віце-прем’єром, і через нього сталася ця вся
катавасія з поверненням Ярошинської в Україну. Більше того, Павличко сказав Аллі:
приїжджай – будеш громадським кореспондентом газети «Радянська Україна». Ти розу
мієш? Як сьогодні можемо давати оцінку нинішнім елітним літераторам у політиці хоч
би через призму їх ставлення до таких визнаних особистостей, як Алла Ярошинська?
Роз’їхались такі, як вона. Я знаю, маса людей виїхала до Польщі, до Італії, до
Аргентини. Ця втеча з України справжніх інтелектуалів триває досі. Що тут, з твоєї
точки зору як аналітика, можна зробити, щоб зупинити цей руйнівний, обвальний
для України процес?
В. Г.: Колись, 2005 року, перед виборами в місті Києві я написав аналітичну статтю
«Надзавдання для міста Києва, або Відкрийте шлюзи для науково-технічної, інженерноконструкторської та іншої творчості мас». Головна моя ідея концентрувала думку на
тому, що деякі наші політики полюбляють посилатись на мудрість народу.
Ми їздимо по селах і прекрасно бачимо, що народ впродовж цих 20 років в основному тупіє. Але в будь-якому забитому селі знайдеться кілька людей, які десь пробились,
стали вченими десь там в Києві, працюють, скажімо, в Харкові, Донецьку чи ще десь. І
звичайно, коли ці люди відвідують рідні місця, на них реагують позитивно.
От нинішній президент Янукович оголосив курс на інноваційний розвиток країни.
Кажуть, що це – основа. А ви можете назвати хоч одну інновацію українців? От ті ж
навіть літаки – радянської розробки. За 20 років немає жодної української інновації!
А ми все дивимось на японців, на Південну Корею, американців… Та ви на своїх людей подивіться, реалізуйте їх потенціал. І поки ви не створите умов для повноцінної
діяльності таких людей, Україна не відродиться.
Коли ця незалежність дійсно просто з неба впала, для когось партійні, комсомольські гроші стали основою збагачення, конкуренція там не потрібна була. Поки ті нуворіші будуть живі, вони нікого розумного не допустять до розбудови України, яку
грабують досі.
Але ж не забуваймо, що в них є діти. Діти ж ще дурніші, зараз кажуть мажори.
Вони успадковують негативні якості таких батьків. Тому Україна, з моєї точки зору,
практично приречена на втрату своїх кращих національних якостей.
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Я. З.: Але ж сьогодні, у порівнянні з Білорусією, Росією, Україна набагато прогресивніша.
В. Г.: Звичайно, наша країна і компактніша, у нас тут й люди добріші, і до Європи
нам ближче...
Я. З.: Повністю загнати наших людей в євразійський глухий кут практично вже
неможливо. Але як допомогти кращим людям реалізуватися в Україні? Що зробити
реально, щоб українці відродилися на своїй благодатній землі?..
В. Г.: Треба, щоб ці люди висували і обирали до влади таких сучасників, які б їм
допомогли реалізуватись. Поки таких не оберуть, ніхто їм не допоможе. (Сміється.)
Я. З.: Згадую Лідію Графову. Вона розказувала, як вони з цими помаранчевими
краватками ходили один до одного в гості. І це в Москві! Я здивувався: невже? Вона
каже: саме так. Але ж, каже, ці краватки ми брали з собою в кишені, і тільки тоді,
коли виходили з ліфта, чіпляли на себе цей помаранч, заходили в гості. А ті були
здивовані: як це так сміливо ви чините в Москві? Та, вийшовши з гостей, ховали це
нагадування про тодішнє одухотворення української дійсності… Отак-то.
В. Г.: Україна – цікава республіка. Яценюк, наприклад, уособлює її сутність. Начебто розумний хлопець, демократичний. Ось що я скажу як фізик і викладач – систему освіти дуже добре розумію. Ідея Яценюка, на перший погляд, благородна: треба,
щоб у будь-якому селі будь-яка дитина мала можливість отримати нормальні знання,
що дало б можливість вступити в кращі університети України.
Як фізик кажу, що зараз у нас фізиків нормальних не те що в столиці не вистачає,
а їх не вистачає навіть у вузах. Дуже низька кваліфікація. І мріяти про те, що колинебудь у будь-якому селі буде нормальний фізик – це утопія!
Більше того, вчителів треба ще й зарплатами зацікавити, житлом і таке інше. Але є
кращий вихід – створіть для них хоч би такі умови, які були в Радянському Союзі. Наприклад, я закінчував республіканську фізико-математичну школу. Таких шкіл було
всього чотири на Радянський Союз – Київ, Москва, Ленінград і Новосибірськ.
В Києві була школа, в яку вступали з Молдови і з України. В ній дійсно кожна дитина з будь-якого села мала можливість отримати освіту. Адже шкільний вчитель фізики, який навіть погано знав фізику, бачив, що дитя талановите, він міг узяти такого
за руку і привести в цю шкоду на екзамени, а тут уже фахівці робили свою справу.
Тобто бачте, Яценюк, з одного боку, на словах пафосний такий. А кому це треба?
Він абсолютно не розуміє, скажімо, освітянську систему! Він зовсім недієздатний
теоретик – справжній утопіст, як Кампанелла чи хтось на його кшталт.
Я. З.: Цікаво.
В. Г.: І от толку з того, що я вийду і скажу: треба те і те, бо вчителів добрих мало.
Та мене ж ніхто не обере. А його – утопіста, оберуть. І ось, поки так буде чинитись,
Україна деградуватиме.
Я. З.: Може, це ментально так?
В. Г.: Може й так.
Я. З.: У багатьох аналітиків існує така думка, що в українців споконвіку мрія була
основою їхнього уявлення про цей світ. Не основа реальна, а уява про світ…
519

V. О Ч И М А УЧ АСН И КІВ

В. Г.: Може й так, бо те, що українці – талановита нація, очевидно. Російська
імперія мала купу вихідців з України, які там творили справи ого-го. То там десь їх
помічали і витягували деінде. А зараз оцей же відбір талантів є в Росії!
Що б там не казали про Путіна і Медведєва, там ці питання вирішуються нормально. Там будується своя Каліфорнія: є приватні школи, де талановитих дітей безкоштовно вчать, а потім вони в кращих університетах здобувають знання. Там в молодь
вкладають дивіденди.
Хто такий Пінчук чи Ахмєтов порівняно з Гейтсом? Хто знає американських Пінчука, Ахмєтова чи тих, хто там труби виробляє, поставляє метал? А хто такий Гейтс –
знають усі. У нас, правда, пінчуки і ахмєтови намагаються також патронувати талановиту молодь, як і в Росії, але це робиться таким ось диким чином: я патроную їх,
але те, що вони «заведомо ниже меня – очевидно».
Це, до речі, інтелектуальна біда й Росії. Вони там патронують талановитих людей,
але вважають їх за інтелектуальних рабів. Суспільство ж має бути налаштовано так:
воно шукає оцю родзинку, цей діамант, і якщо він, цей діамант, відшліфується так,
що затьмарить усіх навколо, то це нормальне явище, бо життя не тільки триває, а й
духовно збагачується. В нас хочуть так: я знайшов тебе, розумну людину, але ти будь
при мені.
Я. З.: Ще один нюанс. У нас, особливо це по Ющенку було видно, начебто виношує ідеї – говорить, говорить, говорить – і нічого не робить. Але ж чи є у нас можливість хоч би психологічно скеровувати цей процес: сказано – зроблено? Особливо
це стосується керівника. Якщо ти керівник і кажеш: «треба зробити», то кому ти це
кажеш? Ти ж є першою особою. От тобі і карти в руки – роби. І в першу чергу на
державному рівні.
В. Г.: Це, певно, також ментальність. Візьміть хоч би парламент наш. Голосують… У залі сидить сто чоловік, а голосують за триста. Ото коли бютівці голосували
за пенсійну реформу, Литвин правду й каже: подивіться на себе. Мені розповідали,
як у Бундестазі відбувається подібне явище: там інколи один голос багато важить, і
конкуренти беруть якогось молодого депутата і звечора накачують його горілкою,
щоб він не зміг прийти вранці на засідання. Тоді колеги з фракції його везуть на таксі.
Там навіть думки немає: хай він спить, а я за нього натисну кнопку. Складається враження, що у людей мозки зовсім не так повернуті.
Я. З.: Що за судилище влаштувала влада над Юлією? Юля – унікальна особистість,
і на тобі – цей чорний, печерний суд над нею. Що це за шабаш, з твоєї точки зору?
В. Г.: У мене своя думка про Юлю.
Я. З.: Я розумію. Якщо її судять, то чому, як дехто каже, не можуть засудити? В
чому причина цього явища?
В. Г.: Чому не можуть засудити? Тут певна процедура. І мені здається, що Юля
трошки переграє, звичайно. Вони взагалі в жорстоку гру грають. Молодий хлопець –
суддя, вони з нього знущаються, звичайно. Те, що він багато помилок робить, – це
безсумнівно. І, певно, вони сподіваються на якийсь нервовий зрив.
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Коли буде інший суддя, то, за юридичною процедурою, треба буде знову починати
все з самого початку. Інший суддя не може прийти і продовжувати цей самий процес
далі. Як тільки буде інший склад суддівської колегії – все починається спочатку. Але
тут можу сказати одне: нервовий зрив може бути в іншому випадку – коли розмірковують: посадять Юлю чи ні, дадуть їй умовний строк чи як це воно буде по-іншому?
Кірєєв може їй впаяти десять років, і є за що.
Я. З.: Він уповноважений владою – це його право.
В. Г.: Звісно, уповноважений. Я навіть ось що скажу. Мені розповідав дехто з
юристів, що деякі депутати з Юліного блоку відверто кажуть: ми знущаємось з Кірєєва, і зараз у наших планах запізнюватись на засідання на півгодини, на годину. То
юристи їх попередили: шановні, ви граєте з вогнем. Ви можете прийти на півгодини
пізніше, але й на 5-ій хвилині, коли ви запізнюєтеся, суддя може винести рішення: у
зв’язку з тим, що підсудної чи когось там немає, змінити запобіжний засіб. І в камеру
посадять, і тоді буде зовсім інша картина судового процесу. Отакий оцей правовий нігілізм… Тим більше, всім відомо, що це за така Юліна фракція. Я сам від них трошки
потерпаю, борюся...
Я. З.: Так що ти зсередини бачиш цей процес.
В. Г.: Саме так. У мене дві доньки – кандидати юридичних наук, і сам я, як то кажуть, якусь клепку в голові маю. Так що знаю, що сьогодні діється в Україні.
Я. З.: Повернімось до великого Совецького Союзу, який розпадався. Про той час,
про прийняття Декларації, якою Україна заявила про своє прагнення стати незалежною, ми випустили книжку...
В. Г.: Ти хочеш, щоб я подивився «Ave, Ukraina!»? Диви, відкрив: Корнієнко Анатолій Іванович... Зараз я йду на зустріч із ним.
Я. З.: Зараз в Асоціації нардепів ми робимо ще одну двотомну книгу, цікаву –
«Здобуття незалежності України». Саме для цієї книги твої думки є важливими як
погляд на Україну незалежну дещо збоку – навіть з московського боку...
Як прокоментувати те, що зараз нинішні так звані демократи кричать, що вони
розвалили Союз?
В. Г.: 2009 року була 20-а річниця першого з’їзду Верховної Ради СРСР, і я там був
на круглому столі народних депутатів СРСР. Засідала Міжрегіональна група. Цікаво,
чи залишилися якісь матеріали. Треба буде з Аркадієм Мурашовим зв’язатися.
На круглому столі дуже вдало виступив Афанасьєв. Якщо докупи зібрати їх виступ,
то картина вималюється приблизно така: звичайно, Перший з’їзд – це перемога демократичних сил, які завдали потужного удару по партійній і радянській бюрократії! Але потім партократи оговтались і повністю перемогли в процесі становлення незалежності.
Це – неабияка перемога радянсько-партійного бюрократичного апарату. Вони хоча й
почали підтримувати оці незалежні настрої, виставили демократів на посміховисько.
Я. З.: Чинилась повна імітація історичних процесів.
В. Г.: Абсолютна імітація. Звичайно, зіграли на найкращих почуттях людей про
незалежність. Але чи багато дала людям незалежність? Я не проти незалежності. Я
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якраз за те, щоб розкрити цю змову і от, може дійсно, рано чи пізно треба люстрацію
провести. Люстрація – розкрийте секрети не тільки 19–22 серпня, а й 15–18 серпня,
розсекретьте старі архіви.
Для мене, наприклад, Кравчук – перевертень, бо він, як гутаперчевий хлопчик.
Виявляється, будучи секретарем ЦК КПУ, він не знав, що був голодомор, який винищив мільйони українців. Бачте, він про таке не чув раніше…
Олесь Гончар при мені розмовляв з Івашком, що треба виносити питання про голодомор… Всі все знали. А Кравчук у той час десь там збоку був. А потім, заявляє,
що він уже торбинки з харчами носив воїнам УПА… (Сміється.) Та ну їх!.. Але,
дійсно, ніхто нічого кращого не придумав – потрібна люстрація.
Про тебе ніхто нічого не має. Займайся бізнесом, будь мільйонером, але не лізь у
владу. Не лізь.
Я. З.: Навіть якщо ти, партократ, у владі, не гальмуй історичний процес – звільни
місце, хай приходить до влади нове покоління, викинуте живими комуністичними
класиками на узбіччя історії.
В. Г.: Абсолютно точно.
Я. З.: Для того, щоб прийшли свіжі сили... Нормальні люди в нас є, але їм нема
місця у своїй країні, вони розбігаються по закордонах.
В. Г.: Голушко мені якось казав: «Валера, твои друзья-руховцы думают, что они
в списках КГБ. Я никого не продам». (Сміється.) Ну так, сміючись, сказав, але все
ж – недалеко від істини.
Я. З.: Чи є можливість зустрічатись з Миколою Михайловичем? Ти буваєш у Москві?
В. Г.: Та буваю. Але щодо зустрічі з Голушком… Востаннє телефонував до нього
десь ще весною. Він каже: «Так, Валера, мне сейчас плохо, даже говорить не могу».
Я. З.: Тоді, коли ти поміг мені зв’язатися з ним, він сказав: пізніше зустрінемось,
зараз я ще в лікарні… Більше того, він заінтригував: йому є що сказати. Цікаво так
сформулював це питання. То я хотів би проговорити з ним деякі нюанси.
В. Г.: Дай бог йому здоров’я, щоб він видужав… Влітку уже навряд чи, а десь у
серпні – вересні я може й під’їхав би до нього.
Я. З.: Якби я з тобою – мені легше було б поспілкуватися з Миколою Михайловичем… Через Ярошинську Голушко передав мені свою книжку, але досі я не відчув
можливості зустрітись із ним... Що ж, подумає він, лайно якесь цей Зайко – я йому
книжку передав, запросив на зустріч, а він… Ти розумієш? Це ж людський фактор,
навіть літературний нюанс.
В. Г.: Він – нормальна людина.
Я. З.: Поки ми іще маємо можливість, нам треба проговорити хоча б деякі зашифровані КГБістами нюанси… Наскільки це буде в моїх силах, я хочу використати розповідь Голушка в роботі над матеріалами для нової книги, яку видаватиме Асоціація
народних депутатів.
19 липня 2011 р.
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У цьому розділі публікуються фрагменти транскриптів
відеоінтерв’ю з політичними лідерами, дисидентами, дипломатами, журналістами, релігійними діячами, підприємцями,
вченими, військовими, розвідниками, які брали участь або
були свідками політичних процесів у 1988–1991 роках. Записи інтерв’ю здійснені у 1995–1997 рр. в рамках Проекту Маргарити Гевко та Сари Сіверс (репозиторій відеозаписів і транскриптів – Український католицький університет у Львові).
Проект є своєрідною хронікою процесу постання незалежної
України.
Тексти наводяться за публікацією на www.oralhistory.org.ua.
Вибірка інтерв’ю та їх фрагментів для цієї публікації здійснена Редакційною радою.
Ознайомитися з повними текстами усіх 69-ти інтерв’ю та переглянути їх відеозапис можна на сайті www.oralhistory.org.ua.
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Леонід КРАВЧУК
Ми почнемо з першого, так би мовити, загального питання. Яка була Ваша посада в часи приходу до влади Горбачова i коли Ви почали спостерiгати цi процеси,
якi врештi-решт привели до незалежностi України. Не спостерiгати, а думати над
ними i якось висловлюватись, принаймнi собi. Може, Ви в ЦК не могли казати це
Щербицькому, але ж собi мабуть казали?
Я з 80-го року очолював iдеологiчний вiддiл ЦК компартiї України по 89-й рiк. Це
була, ну, така важлива планка в Центральному Комiтетi партiї. I можна без перебiльшення
говорити про те, що... якщо взяти масив iнформацiї, яка надходила до працiвникiв Центрального Комiтету, то принаймнi до iдеологiчного вiддiлу цей масив був значно бiльшим.
Але я подiлив би це питання на два. Перше, коли ми почали помiчати, що Радянський
Союз втрачає свої позицiї i внутрiшня ситуацiя ускладнювалась, i зовнiшнi процеси загострились навколо участi Радянського Союзу в рiзних конфліктах, зокрема в Афганiстанi,
Чехословаччинi, Угорщинi.
То перша частина, будемо говорити вiдверто – занепад Радянського Союзу. Це ми
почали спостерiгати в перiод, ну, так званих, процесiв похоронів генеральних секретарiв
Центрального Комiтету КПРС. Адже у 80-х роках буквально десь протягом 3–4 рокiв
померли Брежнєв, Андропов, Черненко. I оце цей факт, якщо можна так сказати, вiн дав
дуже цiкаву iнформацiю для спостереження принаймнi для тих, хто аналiзом займався. Що керiвництво Полiтбюро i Центрального Комiтету – це є керiвництво, яке ну, не
здатне, будем говорити, нi фiзично, нi полiтично забезпечити належний рiвень аналiзу i
управлiння державою i зростання її сили i авторитету. Це вже було всiм, ну, принаймнi, я
наголошую, хто аналiзував, вiдомо.
Але коли прийшов до влади Горбачов у 85-му роцi, то, звичайно, цi всi процеси, якi
десь ще тлiли, вони дуже швидко розгорiлися, тому що вiн, вiдкривши еру гласностi i перебудови, спроби демократичним шляхом вирiшувати проблеми внутрiшнi i зовнiшнi... –
це пiдняло на поверхню всi негативнi процеси, якi дрiмали в суспiльствi. I вже стало
очевидно... А я був учасником ну, всiх, скажiмо, великих зустрiчей в Києвi, частково
в Москвi, я маю... «великих» за участю в Полiтбюро за участю членiв Центрального
Комiтету, я був членом Центрального Комiтету компартiї України, з 26-го з’їзду – членом
Центрального Комiтету КПРС. Тому, ясна справа, я знав багато того (посмiхається), чого
не знали iншi. Оце був початок, будемо говорити, нашого бачення, нашої фiлософiї, що
Радянський Союз довго не утримається.
I природньо виникало друге запитання, яке вже Ви поставили. А якщо Радянський
Союз розвалиться, що станеться? Що станеться з Україною? В що перетвориться ця система, iмперiя, тоталiтарний режим, чи це завершиться конфлiктом, чи це буде миром, чи
як воно станеться, як воно буде вiдбуватися? I тодi вперше, може, ще не оформлено, але
вже зародились, зародились iдеї суверенiтету, незалежностi України. Я не хочу бути просто, щоб це були голi слова... У 89-му роцi вже, це за моєю пропозицiєю i за моєю участю,
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i за моєю розробкою... Центральний Комiтет компартiї України прийняв постанову про
економiчний i полiтичний суверенiтет України... – розумієте, Центральний Комiтет.
Правда, це, ця постанова була, ну, не такою, як, скажiмо, ми хотiли бачити. Але факт
прийняття Центральним Комiтетом компартiї України – цього нiхто нiколи чогось не згадує. А в документах це позначається. Сам факт прийняття Центральним Комiтетом, я
повторюю.., такого документа, вiн про те, що... дуже багато, я б сказав, свiдчить, що
такi iдеї, таке бачення, – воно вже дрiмало не тiльки, скажімо, в тих, хто пропонував документи, я мiг запропонувати, але його могли не прийняти. А прийняв його пленум Центрального Комiтету, навiть не Полiтбюро i не Секретарiат, себто 350, здається, людей, якi
зiбралися з усiх регiонiв України i прийняли такий документ.
I друге, що знову ж таки дуже важливо, саме в цей час Верховна Рада України, так,
Верховна Рада Радянського Союзу... Радянської України, приймає закон про державнi
мови, про мови в Українськiй РСР, де визнає українську мову державною. Це знову ж
таки за пропозицiєю, яку внесли ми вдвох з Борисом Олiйником, – Верховна Рада прий
няла, до цього розглядались цi питання в Центральному Комiтетi. I третє, Центральний
Комiтет приймає постанову про видання книги документiв про Голодомор в Українi.
От я цi три факти Вам навiв. Можна багато наводити, але цi три, якi пiдтверджуються
документально, засвiдчують, що ситуацiя, полiтична ситуацiя в структурах влади, в
тому числi в партiйних, – вона набувала iншого змiсту й iншого характеру. I це я вважаю
достатньою пiдставою для того, щоб говорити, що вже почали набувати сили процеси,
якi змiнити практично було неможливо.
Так думали Ви. Я маю на увазi до 89-го року. Чи так думали ще якiсь люди в ЦК?
I як думав, як ставився до цього сам Щербицький?
Ну, я так сказав би: Щербицький не сприймав ту полiтику, яку проводив Горбачов. Це
було однозначно. Хоч Щербицького не можна вважати, ну, скажiмо, еталоном консерватизму, нi в якому разi. Вiн бачив це трошки по-iншому. Вiн бачив це шляхом демократiї i
демократизацiї якихось незначних процесiв при збереженнi тої системи, яка iснувала, сили
партiї, її влади, але трошки, так, знаєте, «припудреної» якоїсь демократiї. I я думаю, що в
Українi не пройшло б це так швидко, такi змiни, коли б залишився при владi Щербицький.
Коли прийшов Iвашко, це вже зовсiм iнша людина. Я не скажу, що вiн був (смiється),
скажiмо, проти партiї чи хотiв докорiнно змiнити партiю – нi. Але вiн вже бачив, що
в партiї вималювалось два, двi лiнiї – консервативна i демократична, ну, можемо говорити, так звана демократична, якщо брати демократiю в повному розумiннi цього слова. Але партiя подiлилась. Скажiмо, секретарi райкомiв партiї i частина з ними перших
секретарiв, частина обкомiв – це були, ну, в переважнiй бiльшостi страшеннi консерватори. На ХІХ-й, здається, партконференцiї в Москвi, всесоюзнiй партконференцiї Горбачов
з ними зустрiчався... з ними декiлька разiв, переконував їх, що демократiя потрiбна i
в партiї. Вони були категорично проти будь-яких змiн в партiї, категорично! Вони вважали всiх, хто так думає i хто так дiє, – зрадниками! А таких на всесоюзнiй партiйнiй
конференцiї було бiльше тисячi, тисяча п’ятсот чоловiк. I з ними Михайло Сергiйович
зустрiчався декiлька разiв.
Чого я це говорю, тому що я знаю, я з ним спiлкувався, i потiм вiн розповiдав менi
особисто, Горбачов, як йому було непросто переконувати тих людей, що в партiї потрiбна
хоч якась демократiя. То Iвашко вiдносився до тих, хто не був серед консерваторiв, – ось
в чому суть. I по-своєму вiн розумiв демократiю в партiї, але вiн давав можливiсть дiяти,
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i вже при ньому був прийнятий оцей документ, про який я вам кажу – про суверенiтет
економiчний i полiтичний України, про Голодомор, – це було прийнято при Iвашковi.
Тобто, вiн дав згоду на прийняття таких документiв, що є надзвичайно важливо, тому
що зараз кажуть, що першою вийшла книжка... ця... як вона називається?.. художня,
документально-художня в Українi «Голодомор. 1933 рiк». Першими вийшли документи
про Голодомор, які пiдготували ми разом з Фелiксом Рудичем. Вiн тодi був директором
iнституту партiї.
I такi документи були, ото я розповiдаю, що на мене найбiльше вплинуло, коли
мене питають: «От що на Вас вплинуло, на змiну Вашого ставлення до партiї, на Вашу
фiлософiю, на Вашi погляди?» Я завжди, серед iнших називаю ну, двi таких важливих,
два таких важливих процеси – це пiдготовка книжки i ознайомлення з бiльше, ну, десь
бiльше п’яти тисяч рiзних архiвних документiв, фотокарток. I знову ж таки ознайомлення
з репресiями щодо iнтелiгенцiї в Українi, яку я мав тiльки вже пiсля цього побачити в документах так, як вони були насправдi. Ось тому я можу сказати, що процеси в Українi i в
партiї, компартiї України, в межах того розумiння тої фiлософiї, розпочались, коли при
йшли до Центрального Комiтету Iвашко i Гуренко.
Трошки назад повернемся. Загалом, яка була реакцiя на обрання Горбачова, ну,
не 11 березня, припустiмо, коли його обрали, а от першi мiсяцi, коли його знаменитi
промови були в Ленiнградi, що вже треба щось робити, треба припиняти. I Ви сказали про ланку, яку ми не можемо квалiфiкувати, як низову ланку, обкоми чи райкоми.
Як реагували члени ЦК i апарат ЦК компартiї України на оцi змiни?
Значить, на перших порах всi реагували позитивно, от всi, я те, що знаю, я не можу
залiзти в душу кожного, i так... Тому що, знаєте, вже оцi похорони i оце невігластво на
рiвнi ЦК КПРС i генсекiв, якi не вимовляли навiть слiв... Я особисто часто сидiв бiля
телевiзора, i мене... Трепетно чекав, щоб вiн не сказав якоїсь дурницi, хто-небудь iз генеральних секретарiв, тому що я знав, що йдеться про авторитет в цiлому країни, i це
можна зрозумiти. Я не вболiвав за нього особисто, я вболiвав за, за державу велику! I що
таке сором, коли людину вже водять, i коли вона перетасовує, плутає сторiнки, читає одну
сторiнку двiчi, розумiєте, це вже набридло настiльки, що коли обрали Горбачова i перший
його виступ – людини, яка не користувалася нiяким текстом, говорила вiльно, говорила,
ну, переконливо, – це сприйнято було просто... всi казали: «Ну, накiнець, з’явилась людина, яка є представником такої партiї великої».
Але потiм, коли крiм цих розмов, ну, почались процеси демократизацiї, коли виступили... «Правда» першою, до речi, виступила проти рiзних привiлеїв в партiї, проти, скажiмо,
бюрократизму, почала бить перших секретарiв центрального ком..., е-е-е, обкомiв партiї.
Ви собi не уявляєте, що то було. Я пам’ятаю, значить. А те, що готувалась якась стаття,
то про це знав i автор, i знав той, про кого це буде написано. Я пригадую, як з’явилась
перша стаття про Львiв i про Добрика, тодi вiн був першим секретарем Львiвського обкому партiї. Так вiн вночi менi дзвонив додому: як це так? Критична стаття у «Правде»
має з’явитися. (Смiється). Я кажу: «Я “Правдою” не керую».
I одного, другого… Почали швидко змiнюватись... Проблеми, скажiмо, луганського
нашого першого секретаря. Зняття першого секретаря одного, другого, зняття запорiзького
секретаря першого, львiвського... Це були, ну, стовпи, скажiмо, стовпи були партiйної
елiти в Українi. I їх швидко почали... почали змiнюватись першi секретарi райкомiв партiї.
I цi побачили, що дiло пахне табаком (смiється), як кажуть хлопцi. I почали тодi вони дуже
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бути незадоволенi Горбачовим. Оце перше було, коли торкнулось особисто кадрiв, i коли
в Центральному Комiтетi компартiї КПРС був проведений пленум про кадрову полiтику.
Поки що, поки там говорили про технiчний прогрес, скажiмо, що вiн є, поїздки його...
нагадували його поїздки до Ленiнграда, тепер до Санкт-Петербурга. То ще так, ну... Але
коли торкнулося кадрової полiтики, то дуже швидко все почало змiнюватись – настрiй i
ставлення до Горбачова. Як говорити про Щербицького, то вiн не сприймав його так як,
скажiмо, ну, як вiн сприймав Брежнєва... там iнших – ні. Вiн вважав, що то є не настiльки
серйозний полiтик, як, скажем, вважали iншi.
Ви думаєте, вiн думав, що ... Щербицький думав, що це тимчасове явище? Ви думаєте, його консерватизм полягав в тому, що вiн думав: зараз це минеться, i потiм
комунiстична партiя буде знов... керувати повнiстю?
Безумовно. Безумовно. Однозначно. Вiн вважав, що це хвороба, яка має пройти. Це
була його позицiя, i тому, я пам’ятаю такий факт. Я брав завжди участь у пiдготовцi якихось документiв. А коли помер Черненко i пленум обирав Горбачова, Щербицького на
пленумi не було. Вiн був, здається, в Сполучених Штатах Америки. Ну, потiм про пiдсумки
пленумiв завжди писали... тема була звичайна: «Про пiдсумки пленуму ЦК КПРС i нашi
завдання», це однаково на всi часи, як належить. I я брав участь в підготовцi, i вже, коли
ми… (можна говорить, так? – Да, да). I термiнологiя партiйна почала змiнюватись. Ну, я написав: дуже важливо, що в партiї починається перебудова. I загалом перебудова стає гаслом
дня. Зiбрались у Щербицького. Вiн читає те, що написали. Дiйшов до цього слова «перебудова», i дивиться на мене, каже: «Який дурень придумав оце слово “перебудова” (усмішка).
I де Ви його взяли?» Я кажу: «Це Горбачов, Володимир Васильович». Вiн знiяковiв: «Ну,
все рiвно це слово потрiбно замiнити». (Смiх). Тобто, розумiєте, вiн настiльки не сприймав
цього всього, що вiн не мiг навiть з цим словом примиритись. Ось в чому суть.
I... то була iнша школа, то Кунаєв, Щербицький, Гришин, ну, вони рiзнi були. Рiзнi
за своїми поглядами, за своїм баченням – це правда. ...Щербицький вiдрiзнявся вiд них.
Той авторитет, який вiн мав, i ту пiдтримку, яку вiн мав вiд Брежнєва.., вiн мiг, щоб це був
характером iнша людина, вiн мiг наламати таких дров. Поламати стiльки хребтiв людям,
що навiть важко собi уявити. Але вiн цього не допускав. Вiн i в особистому життi, Ви ж
бачите.., вiн не жив в окремому будинку, вiн не захоплювався якимись, ну, особистими...
будинками для себе, для якогось вiдпочинку.
От два... двi будови, якi до цього часу часто на словi – це музей Ленiна, тепер Український Дiм, i Музей Великої Вiтчизняної вiйни. Коли вирiшували цi питання, ми задавали
запитання i на секретарiатi, i у його. Чого? Навiщо нам таке? Це каже, єдине, що ми можемо
побудувати без критики. Тобто нiхто, вiн знав, що нiхто з Москви не мiг сказати: «Навiщо
ви будуєте музей Ленiна?» Уявiть собi, знайшовся б хтось такий (смiється), це б було останнє його запитання. Або навiщо ви будуєте музей Великої Вiтчизняної вiйни? То були святi
для партiї поняття, i всi розумiли, що так повинно бути. Ось що я можу тут сказати.
Чи можна так вважати? Це взагалi досить така притаманна риса оцим процесам середини 80-х рокiв. Деякi вважають, що Щербицький за Брежнєва, тобто до Горбачова,
був на партiйному рiвнi, можна було б його назвати лiбералом. Але вiн не встиг за процесами, якi дуже швидко пiшли пiсля Горбачова, i став консерватором?
Нi. Не можна.
Вiн лiбералом не був нiколи, Щербицький. Вiн мав свою точку зору. Вiн... скорiше його
можна було б назвати таким яскравим прагматистом. Вiн не сприймав багатослiв’я, вiн
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не сприймав такого, знаєте, ну, загального фiлософського тлумачення якихось процесiв.
Вiн – нi. Вiн завжди: «Що конкретно, Ви скажiть. Що побудувати, що реконструювати?» Вiн за фахом був iнженер. I це його, оця його, скажiмо, ну, професiональнiсть,
професiйнiсть, вона наклала вiдбиток на все його фiлософське бачення. А лiбералом вiн
нiколи не був. Бiльше лiбералом можна назвати Iвашка. Тут уже можна сказати, що в
нього були якiсь елементи лiбералiзму.
Як реагували Ви i Вашi колеги щодо початкiв нацiональних конфлiктiв. Ну, я б не
сказав, що широких нацiональних конфлiктiв, а нацiонального незадоволення? Ну i
конфлiктiв, як конфлiкт ми можемо говорить – Карабах, та нацiональне незадоволення, як Балтiйськi республiки, i може трошки ми почнемо про Україну, тобто про...
Я сказав би так, що вiдносно Карабаху i вiдносно Прибалтiйських процесiв – це не
було однозначне тлумачення. До Карабаху було одне, що це, значить, спроба розв’язати
якусь, ну, вiйну в iнтересах певних сил. I нiякої пiдтримки, нiякої позитивної оцiнки нiхто
цьому не давав. Нiхто. А ось що торкається Прибалтiйських, – тут було iнше уже бачення. Тут, в основному, говорили про те, що тут повертається проблема нацiональновизвольна... стає на чергу дня. Що Прибалтiйськi – це не просто якийсь конфлiкт, а
це йдеться про нацiональне визволення. I до цього було ставлення зовсiм iнше в усiх
партiйних структурах. Якщо брати Москву, то звiдти аналiзи, якi ми отримували, завжди
ж з Москви отримували основнi орiєнтировки, аналiзи, то про Карабах практично дуже
мало писалось. Основне зверталась увага на Прибалтiйськi республiки. Вже почали творитись ці нацiональнi фронти рiзнi, рiзнi рухи. I вже партiйний апарат i партiйна елiта
розумiли, що справа тут непроста.
I все ж таки i апарат, i ЦК негативно ставились до iдеї нацiонального визволення?
Безумовно. Безумовно. Нiхто не мiг навiть собi допустити про те, що, ну, скажiмо,
настане... що все це може призвести... i Україна вийде iз складу Радянського Союзу. Це
нiкому в голову не могло прийти. I коли уже це почалося, навiть в 91-му роцi, це вже
пiзнiше в нас там буде ця тема. Але вже в 90–91-му роцi, коли проблема загострилася,
Горбачов навiть цього не розумiв. Ну, що навiть? Вiн просто не розумiв цього. Вiн вважав, що Радянський Союз є i має бути.
А щодо... От тодi ж з’явилися цi демократичнi, чи демократична платформа в
КПРС. Яке до неї було ставлення?
Оце ж я говорю. Якраз про цi зустрiчi. Партiйна керiвна, низова i середня ланка, що
називалось основою партiї, – первиннi органiзацiї, вони подiлилися в iнститутах, в культурних закладах, десь в iнших. Там первиннi партiйнi органiзацiї складали демократичну
платформу. Сiльськi i бiльше промисловiсть – абсолютно консервативну. I всi секретарi,
оцi 1500 перших секретарiв райкомiв партiї, що є найважливiшою силою у партiї, тому
що вони весь час з людьми, – вони виступили категорично проти цього. Категорично.
Щодо утримання влади. Чи можна сказати, що на певному етапi комунiсти,
тоб... чи комунiстичнi лiдери почали втрачати вплив, втрачати реальну владу, тобто, безперечно «Правда» виходила, i на першому мiсцi в програмi «Время» виходило
там щось, але реально їх вплив був зменшений? I що влада вiд КПРС перейшла до
iнших структур? Чи це є перебiльшення?
Ну, це перебiльшення. Влада не перейшла. Але зупинити, скажiмо, дiї центру, особ
ливо засобiв масової iнформацiї, як Ви самi сказали, – газети, телебачення. Як виступали
проти цього всi без винятку, це Ви собi навiть уявити не можете. Як виступали проти
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такого, ну, впливу, атаки, будемо говорити, засобiв масової iнформацiї. Але вже зробити
щось реально не могли.
Яким було ставлення до Руху? От почав з’являтися Рух. Як в ЦК поставились до
Руху? Є такий жарт, що найбiльшу помилку зробив Щербицький, коли створив цей
Рух. Йому треба було просто перейти з одного боку вулицi на iншу, увiйти в Спiлку
письменникiв, i сказати: «Пиши мене першим, там, другим, третiм». I тодi б це
було б розвалено просто.
(Смiються).
Як дуже часто комунiсти робили. Яке було ставлення до Руху в ЦК? I чому його
врештi-решт не заборонили, при початку, зразу?
Для того, щоб перейти на той бiк, i сказати: «Пиши мене», то треба мати те переко
нання, що ти стоїш на позицiях Руху. Щербицький, не тiльки Щербицький, бiльшiсть в
ЦК i в партiйних структурах – в Київському мiськкомі партiї, в райкомах Київських особ
ливо до Руху ставились вкрай негативно. Негативно. Скажiмо, я не можу сказати, що я
також належу то тих, хто з першого разу зразу побачив в Русi щось позитивне, нi в якому
разi. Я, як i всi, уважно аналiзував. Ну, всi, хто iдеологiєю займався, я маю... секретарi
ЦК. I я зрозумiв, що Рух – це не просто, скажiмо, забава, що то є серйозна рiч. Оце я
зрозумiв, коли поспiлкувався з органiзаторами Руху.
Чого я це зрозумiв? Тому що я з ними спiлкувався, всi останнi користувалися моєю
iнформацiєю. Тобто для того, щоб щось... зробити якийсь висновок, треба самому, самому подивитись на це i збагнути, що хочуть цi люди. Але чого не заборонили? Тому, що
боялись Москви. Адже коли приїхав Горбачов в Київ, то за iнiцiативою Щербицького i за
його iнiцiативою, вiн сам вирiшив зустрiтись з членами українського Руху, Горбачов. I в
кабiнетi Щербицького на зустрiчi були – Щербицький, Єльченко i я, – втрьох з нашого,
Горбачов четвертий. I... не тiльки члени Руху, а українська елiта. Це був Гончар, Драч,
Павличко, ще було.., десь їх було, здається, чоловiк шiсть. Вони прийшли на цю зустрiч.
От тодi я побачив. Як не робив спробу Щербицький довести, що ну, що це погано – Рух.
Горбачов весь час говорив: «Ну, не треба їх боятись, хай працюють».
Щербицький був правий. Виявилося, так... треба було боятися Горбачову.
(Смiються).
Про що я й говорив.
Якi варiанти щодо полiтики Руху ще були? Тобто, Ви назвали Ваш варiант, тобто, все-таки дивитися на них і вивчати, i варiант негативний. Розроблялись в ЦК
якiсь ще варiанти контактiв, чи навпаки, якихось бiльш жорстких заходiв?
Ну, таких жорстких заходiв – заборонить… Принаймнi, я тодi був ще на початку
завiдуючий вiддiлом. Я не все мiг знати. Це я кажу, iнколи цього не розумiють, тому що
завiдуючий вiддiлом ЦК – це керiвник департаменту, скажiмо, якщо брати захiдну структуру. А керiвник департаменту i господар знають багато не однакову iнформацiю. Тому я
не можу говорити, що нiчого не розроблялось або щось розроблялось. Скажiмо, питання
Чорнобиля, коли я був завiдуючим, я майже таку iнформацiю мав, як i пересiчний громадянин – завiдуючий вiддiлом. Iнформацiю мали секретарi ЦК Iвашко, Щербицький,
Єльченко. Те, що вони мали, я не мав навiть, ну... i десяту долю того, що вони мали. Тому
я про це говорити не можу – чи були якiсь варiанти.
Я говорю те, що я ... в чому я брав участь i що особисто спостерiгав. Ось моє завдання
в спiлкуванні з Вами. Я нiчого не хочу домовить, тому що це справа дуже серйозна. Але
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я так, аналiзуючи i знаючи цих людей, можу говорити, що питання, скажiмо, активного
залучення до боротьби з Рухом спецслужб не використовували дуже активно. Були певнi
застереження, були побоювання, тому що, я ще раз пiдкреслюю, то була не така незалежна Україна, як сьогоднi, – що хочу, це й ворочу. Завжди стояв так-о Центральний
Комiтет КПРС, Полiтбюро. I я не знаю, чи знаєте Ви цю рiч, скажiмо, КДБ українське, в
КДБ українському був спецiальний вiддiл КДБ СРСР, який контролював дiяльнiсть КДБ
компартiї України. I контролював всiх посадових осiб. Я не знаю, чи пiдпадав пiд це
Щербицький i iншi посадовi особи, але то було так. То була централiзацiя неймовiрна.
Тому, чого Ви кажете… Чого зараз хлопцi так ведуть себе? Що хочуть, те роблять? Це
серйозна рiч. Причому керiвники, тому що над ними вже нема нiкого. У Бога не вiрять, а
Москви нема. I вийшли з берегiв. I роблять таке, що важко навiть собi уявити. Я маю на
увазi їх дiяльнiсть, i кажуть, – чого це так сталося? Тому що 70 рокiв отак: слово сказав –
туди пiшов, слово не те сказав – туди пiшов. I оце так.
Ну, тодi наступне питання таке. Все ж таки той, хто прийняв рiшення, чи я б так
навiть сказав. Хто Вам дозволив вийти на теледебати з Мирославом Поповичем?
Це цiкава рiч. Значить, в таких дебатах, такого рiвня, брали участь, як правило, бiльш
високо поставленi партiйнi бонзи: секретарi ЦК, члени полiтбюро. Завiдуючий вiддiлом
не мав таких повноважень нiколи. Я скажу бiльше, скажiмо, я як завiдуючий вiддiлом,
я був членом ЦК, я був депутатом Верховної Ради. Але я, коли їхав в область, я не мав
повноважень говорити вiд iменi ЦК. Це зараз говорять всi, що хочуть. При чому iнколи
плетуть таке, що важко собi уявити. Я, повторюю, належав до керiвної частини, ну, Центрального Комiтету, я не мав права вiд iменi ЦК говорити будь-що в областi. Наскiльки
все було пiд контролем i наскiльки не давалось рiзного тлумачення. Все говорили одне i
те ж, всi говорили одне й те ж.
Але чому, скажiмо, не пiшов на теледебати хтось iз секретарiв ЦК, членiв Полiтбюро?
Щербицький сказав прямо: «Не треба, щоб iшов член Полiтбюро, а раптом провалиться, то це буде сором для Центрального Комiтету», а Кравчук, все ж таки, завiдуючий
вiддiлом. Якщо, скажiмо, Кравчук не.., ну покаже свою нездатнiсть вести дискусiю, будем
говорити з Рухом, то це не буде якимось... якоюсь плямою чи якимось... на Центральний
Комiтет. Це таки можна було сказати, ну, що завiдуючий вiддiлом, вiн не має таких знань
і ... А Центральний Комітет, секретарі залишаться поза критикою громадськості, тобто
думали тодi про, скажiмо, авторитет Центрального Комiтету. Ну, що то? То iнструктор
зробив, то завiдуючий вiддiлом зробив, заступник завiдуючого. А секретарi ЦК (чужина – це зоря)?
(Смiх).
Отже, значить, рiшення було прийнято Щербицьким?
Щербицьким. Тобто, може не так сказати – рiшення. Вiн знав про це i це обговорювалось в Полiтбюро, тобто це не було… Нiхто, я повторюю… Такi рiшення приймались
завжди колегiально: засiдання Полiтбюро, засiдання Секретарiату. От, щоб Ви знали,
скажiмо, ну, це не демократiя, але є одна рiч, скажiмо, цiкава. Рiшення приймав секретар ЦК один, коли вирiшувались якiсь питання у межах своєї компетенцiї, ну, скажiмо,
послать когось у вiдрядження, якусь невеличку фiнансову справу вирiшить, – всi iншi
питання, Ви пiднiмiть всi документи, якi знайдете, пiдписи всiх секретарiв i всiх членiв
полiтбюро. Тому скажуть, ось вiдповiдальнiсть яка, колегiальна, – ось тут справа в чому.
Тому рiшення це приймалося, я повторюю, на колегiальному якомусь засiданнi ще...
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Пане Президент, а як взагалi, ... звiдки взялося це рiшення, чому взагалi раптом
вирiшили зробити дебати?
З мiсць почали надходити запитання – з областей, з району: що це вiдбувається?
Нас – плещуть, нас критикують, нас це... Рух набирає авторитет. Треба провести дебати
i розтрощить Рух – ось в чому йшло завдання. Тобто, пiдiрвать його iдейно, сказать що
ось – бачите... I коли я виступав то з... в дискусiях, то я знаю, всi секретарi ЦК сидiли –
дивились: хто ж узяв верх, – це було дуже важливо.
Що Вас вразило в цих розмовах з паном Поповичем? Я пам’ятаю, що дiйсно була
така дивна ситуацiя, коли Ви один одному доводили... Ви, наскiльки я пам’ятаю,
доводили, що, ну... так Горбачов же сказав про перебудову, ну, то давайте робити,
як Горбачов сказав. Хтось проти? Кожен сказав – нi, ми не проти, ми хочемо допомагати. А тодi... а чи Ви вважаєте, що партiя настiльки слабка, що їй треба допомагати? Менi здається (смiється), якщо я не помиляюсь.
Да, так. Ну, бiльше того, в тій зустрiчi, про яку я нагадував, у Центральному Комiтетi
з участю Горбачова виступив Гончар Олесь Терентiйович i iншi виступали, то не такi
були виступи, як пiзнiш, навпаки: «Ми хочемо допомогти партiї, – вони казали – ми хочемо змiни в партiї. Ми знаємо, що Україна – це велика дер… республiка в Союзi, Михайло
Сергiйович, наш Рух – це рух на користь партiї, а не на користь якоїсь незалежностi».
Тому i я говорив: «Якщо ви хочете допомогти партiї, то допомагайте так – берiть свою
дiлянку якусь i кожен пре свого плуга, а якщо ви пiд виглядом допомоги партiї (смiється),
маєте намiр робити щось iнше», – я ж це бачив, розумiєте, я вже вiдчував i бачив, що
йдеться про iншу ситуацію.
Але я розумiю... я не можу говорити, що це була тактика така. Адже спочатку, адже
Рух виник не як Народний Рух, а... За перебудову рух був. Потiм вiн став Народним
Рухом, i весь... велась дискусiя в чому – чи Рух – це якась iнша партiя, чи це щось..,
що це таке? Перше запитання було Щербицького, всiх. Це що, партiя в Українi? Нi, це
рух за перебудову. Так чого ж вони тодi хочуть розтрощить партiю? Логiки тут нiякої не
було, i чого менi, скажiмо, подобалось вести дискусiю з Поповичем? Попович – фiлософ,
iнтелiгентна людина, скажiмо, я не можу говорити про низький рiвень iнтелiгенцiї всiх
iнших. Я думаю, вони на мене не образяться, але iнколи цi дебати перетворювались, ну,
скажiмо, в базар, так будемо говорити. I це... Я не мiг до цього ставитись спокiйно, ну,
ну, ну, базар – Бесарабка, от. Ну, вони (смiється) це розумiли, це розумiли. А Попович,
Попович – це вже iнший рiвень дискусiї. I вiн пiзнiше вже, коли вже пройшло, вiн тодi
сказав: «А Кравчук був правий», – коли говорив, що Рух – це щось iнше, Рух за перебудову. (Смiється).
Так, це цiкава постать, Попович, тому, що вiн, бачите, вiн вiдiйшов, все
спостерiгає збоку зараз. Якi помилки, на Вашу думку, 88–90-го рокiв були допущенi
i демократами, і, ... я не знаю, як назвать, i некомунiстами, так скажем, i, i тими,
хто... про кого ми кажемо, як Рух, чи якiсь ще, i що зробили поганого комунiсти?
Може, я б сказав трошки по-iншому. Чи в тiй ситуацiї, в якiй ми жили, чи скажiмо,
могло бути по-iншому? Так давайте поставимо питання. Так я Вам скажу, що можна говорити про помилки, про успiхи. Я можу сказати одне, що в тiй ситуацiї, в якiй опинились
всi ми, пiсля 70-лiтнього режиму, не можна говорити про те, що то були помилки чи то
були успiхи, – то були першi кроки i були i з того боку помилки i успiхи, i з того боку помилки i успiхи. Це була перша проба сил, розумiєте, це щось iнше, тому що, iнколи, от,
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допустили помилки. Життя настiльки було, ну, закуте в той перiод, що говорити про щось
iнше, ну, я б не наважився.
Я знаю, що було надзвичайно важко, надзвичайно неймовiрно... Нiхто не знав, а як
же воно має бути насправдi. Демократи вважали, що це наступ, кавалерiйська атака i
негайно – тiльки перемоги, перемоги, перемоги... Народ пiднявся. Воно ж так зовнi все
складалося, це не тiльки у нас. Це вже потiм, коли сталося те, що сталося, i всi побачили, який це важкий процес будiвництва нового життя. Мали демократи уявлення такого
легкого, полегшеного, я б навiть сказав, ставлення до тих процесiв, якi вiдбуваються. Ну,
уявiть собi, скажiмо, iде на президентськi вибори Левко Лук’яненко, при всiй повазi до
нього. Йому задають запитання, мiтинг: «Скiльки Вам потрiбно часу, як Ви станете президентом, щоб Україна стала багатою», – вiн каже: «Пiвроку» (пауза). Пiвроку, каже! При
чому, вiн в це вiрив. Вірив... ось Вам, а це ж не просто людина з вулицi. Вiн же читав, я
знаю? Вивчав і... і фiлософiю там, в тих непростих умовах життя – засланнi, в тюрмах, i
от каже «пiвроку».
Я коли почув, я своїм вухам не повiрив. Кажу: «Дайте менi текст його виступу», читаю: «Пiвроку». Я хочу цим сказати, що в демократiв – а серед демократiв, знову ж таки
не хочу нi на кого кидати нiяку тiнь – це було бiльшiсть iнтелiгенцiї, яка добре володiє
словом, але зовсiм не знає економiки.
Така тендiтна тема. Якi... які були стосунки, Ви трошки про це говорили, який
вплив був на ЦК з боку армiї, КГБ, Мiнiстерства внутрiшнiх справ, от що... що генерали казали. Вони пропонували, припустимо: «Та давайте ми зараз їх всiх заберемо», – там?
Армiя до цього не мала нiякої причетностi, тому що армiя, яка стояла на Українi, вона
пiдпорядковувалась тiльки Москвi. Навiть Щербицький не мiг давати, член Полiтбюро,
нiяких директив командуючому округом, нi-я-ких, це було поза республіканським впливом будь-якого рiвня керiвництва. Мiлiція, – вона виконувала свою справу, i я так думаю,
що рiвень, скажiмо, тих людей, якi були тодi в Мiнiстерствi внутрiшнiх справ, вiн якраз,
i, ну, будемо говорити відверто, вiдповiдав тому, що вони мають виконувати те, що їм
скажуть. Якщо хтось i робив якийсь вплив на керiвництво, то це тiльки Федорчук, вiн був
членом Полiтбюро ЦК Компартiї України.
Це КГБ.
КГБ, потiм Муха, от, i вже зовсiм вiд всiх вiдрiзнявся Голушко, Голушко, вiдрiзнявся.
То вони давали аналiзи, вони вносили пропозицiї. Якi? Я не знаю.
Чи можна вважати, що роль органiв КГБ i Мiнiстерства внутрiшнiх справ була
таким чином не дуже впливовою, а саме тiльки дорадчою, так би мовити, тобто
письмовою, так би мовити?
Безумовно. Вони не мали впливу прямого, скажiмо, на, ну, на процеси, вони могли
рекомендувати, не бiльше.
Хто вiдiграв, вiдiгравав головну роль, серйозну роль взагалі в цих процесах становлення незалежної України? Я хотiв би бiльш широке коло торкнути, припустимо, якась частина комунiстiв, якась частина рухiвцiв, якась частина, тодi вже
з’явилися – преса, більш-менш рiзна, дипломати приїхали, дiаспора почала їздити.
Як Ви могли б проаналiзувати?
Якщо говорити про демократизацiю процесiв i нагромадження цих незалежницьких iдей, незалежницької фiлософiї, то це двi сили були – iнтелiгенцiя i засоби масової
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iнформацiї. Я б навiть сказав, не полiтичнi якiсь на початку сили – нi Рух навiть, а Рух тодi,
вiн тодi ототожнювався з iнтелiгенцiєю, якщо брати от.., – i засоби масової iнформацiї.
Всi останнi, ну, скажiмо, якщо взяти, так: лiдер, оце лiдери, а всi останнi йшли. Хто йшов,
хто сприймав, хто не сприймав, але щоб активно, скажiмо, в партiї хтось пiдтримував
цi iдеї... В партiї пiдтримувались однi iдеї, що потрiбно щось змiнювати. От всi говорили – «Щось потрiбно змiнювати». А що? Тi пропонували, тi нагромаджували якусь,
скажiмо, концептуальнi питання, як це зробити, не тiльки що, а й як зробити, тобто, то...
Я вважаю то є двi сили, якi напочатку їх започаткували, власно кажучи, оцi демократичнi
i незалежнi процеси в Українi.
Трохи пiзнiше почалась низка виборiв, i до Верховної Ради СРСР i до Верховної
Ради України. Фактично на той час, як ставилось керiвництво, мабуть була ж якась
пiдготовка до виборiв, як завжди, ще й бiльша мала би бути. Як на Вашу думку, як,
на що... чому наголошували при пiдготовцi на виборах, Щер.., ну, не… Щербицький
ще був тодi.
Був, був, був.
Щербицький i iншi, i чому вони не змогли отримати сто вiдсоткiв голосiв?
Ну, тому що то вже було iнше голосування, i, розумiєте, от були такi, скажiмо, речi. От
проходить пленум, щоб Ви зрозумiли, що вiдбувалося. Проходить пленум ЦК і закiнчився
пленум, i в газетах, це вже я вiдповiдав, що повинно з’явитися про пленум? Що вiдбувся
пленум, розглянув такi питання, те й те, й те. Цей документ розглядав секретарiат, тобто
кожному секретарю давалось – що дать в пресу. Для чого я це, говорю? Тому що, оця, ну
це... Нагадайте менi, яке Ви запитання сказали...
Пiдготовка до виборiв, як...
Ось, ось, ось. I ось Москва також читала газету «Правда Украины», ми зразу направляли у Москву із звiтом про пленум. Менi негайно йшов звiдти телефонний дзвiнок, –
«Що це у Вас за звiт? Не було критики на адресу Щербицького, не пишеться в газетi, не
було критики на адресу секретарiв ЦК, покритикували там райкоми i так далі. Ви що,
проти тих процесiв, якi вiдбуваються в партiї?» Цим я хочу сказати, що все йшло звiдти,
i подобалось чи не подобалось, можна говорити, що не подобалось це нi Щербицькому –
нiкому. Але змiнити, знову ж таки, коли Москва наполягає на тому, щоб ці... критика,
самокритика, щоб перебудова в партiї. Кожень день сидiв звiдти, секретар ЦК Лігачов,
там iншi, при всiй їх консервативностi, i говорили одне: «Немає критики у компартiї
України, немає критики». Вибори мають бути на багато... цiй основi, що це має бути
декiлька кандидатiв, – тобто вже, ну, ми тут не могли з своїм самоваром щось змінювати
(смiється). То була лiнiя, яка йшла з Москви.
Як... і все ж таки... як Iвашко очолив компартiю? Як взагалi проходив цей Пленум,
i що змiнилося пiсля цього Пленуму?
Ну, пленум мав особливiсть, це вперше на пленум органiзацiйний приїхав Генеральний Секретар. До цього довiра до України була така, що на з’їзд компартiї України не
приїжджав нiхто з членiв Полiтбюро ЦК КПРС, там був свiй член Полiтбюро – Щербицький, то цього було достатньо. Органiзацiйнi пленуми – нiхто не приїздив. Ну, скажiмо,
обирали Щербицького i звiльняли Шелеста – нiкого не було, абсолютно. Сам. Говорили в
Москвi так: «Компартiя України настiльки сильна, могутня – вона сама справиться з цiєю
задачею, нiкому не треба їхать», – а на цей пленум приїхав Горбачов. Вiн приїхав, i вiн
сам сказав, чого приїхав, щоб сказать добре слово на адресу Щербицького, тому що вiн
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не їздив нi в Алма-Ату, нi в Ташкент – нiкуди. Там знiмали з певними висновками, а тут з
переходом на пенсiю, i по сутi, i по формi.
Тому що iнколи писали з виходом на пенсiю, але це було не так – ми знали, чого
знiмали, от. I вiн приїхав – виступив, дiйсно так вiдверто, i я наскiльки зрозумiв – щиро.
Подякував Щербицькому за роботу в партiї, i сказав, ну що, час iде – треба змінювать.
Хто? Ну, вiн запропонував Iвашка, вiн. I тут обрали, не було такого, альтернативи.
Там була альтернативна якась...
Був Гуренко... але це було для того, щоб засвiдчить, що у нас також є демократiя, – не
бiльше. То таке було, ясно було всiм, що він... так, так треба, сказали, от i все.
I...
От Iвашко прийшов, звичайно ситуацiя змiнилась. Змiнилася дiйсно на такi... Вiн
провiв зустрiчi i з апаратом зразу, i сам сказав, що тепер ми будемо працювати, ну так,
не те, що по-iншому, але будуть отакi змiни, така буде перестановка. Вiн нiколи нiде не
сказав, як це робили iншi, поганого слова на адресу Щербицького, який вiдiйшов, нiколи.
От за це я завжди кажу, що як би не ставились до Iвашка, у нього вистачило культури не
обливать брудом, тому що це була традицiя. Хто пiшов, того вже немає, вiн вродi так би
i заважав комусь, якусь створював незручнiсть, вiн був зайвий, краще б було, щоб його
не iснувало бiльше, цiєї лю… Пiшов на пенсiю i на цьому – кiнець, не iснує, нiкому не
створює нiяких незручностей.
А вiн проводив цi змiни в роботi, в апаратi, а тодi кожен день щось змiнювалось.
То скорочувались вiддiли, то якiсь створювались вiддiли, то дiлились вiддiли, то об’єд
нувались, ну, це я думаю, хтось добре працював: щоб розвалить партiю, то треба весь час
проводить реорганiзацiю. (Смiється). Я наприклад... У нас було чотири вiддiли: був вiддiл
пропаганди, науки, культури i закордонних зв’язкiв – став один iдеологiчний з чотирьох,
а це ж люди – всi чекали, що йому запропонують, нiхто не думав про роботу, а думав про
свiй завтрашнiй день, це ж завжди так, коли вирiшуються такi питання реорганiзацiї.
Якi були Вашi враження вiд перших тижнiв роботи Верховної Ради нового скликання, так би мовити, от коли... коли з’явилася вже якась третина, чи чверть, чи
скiльки там була?..
Ну, навiть для мене, чого, що «навiть»? Людини, яка вже пройшла дебати з Рухом,
яка вже трошки, ну, на цьому, будемо говорити вiдверто, щось вiдчула, ця атака, яку
органiзували, ну, так можна говорити, демократичнi депутати...
Антикомунiстичні.
Антикомунiстичні, я умовно кажу – демократичні, справдi. Тому, що це досить умовна назва – демократичнi, от, були просто неймовiрнi для мене. В цiм, що на мене справило
перше найбiльше негативне враження, це – базарна риторика, це – звинувачення, – обливать брудом, причому не шукаючи або не пiдшукуючи слiв, ось це на мене було страшно
вплинуло, негативно, я скажу вiдверто. Але потiм, знаєте, до всього звикаєш, i вже коли
цього немає, то стає навiть дивно, чому його немає?
I тодi ж, наскiльки я пам’ятаю... Я думаю, що я не помиляюсь, Iвашко поїхав до
Москви?
Так. Ну, його обрали спочатку Головою Верховної Ради.
Так, так, вiн став Головою Верховної Ради.
Головою Верховної Ради, до речi, то була проведена колосальна робота, щоб його обрать, ну, всi знали, що оберуть. Ну, iз 450-ти депутатiв 380, здається, було комунiстiв ну,
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зрозумiло що, а для Голови потрiбно всього 226, от. Ми знали, хто буде голосувать «проти», хто «за», але все ж таки роботу провели велику. Хотiлось, щоб масово, бо перший
секретар, бездоганно i так далі. Робота така велась, i обрали його, дискусiя, здається, два
днi iшла. Багато було...
(перебиваючи) Всi висунули свої кандидатури...
...свої кандидатури для того, щоб засвiдчить свою позицiю, це було зрозумiло, для
чого. Обрали. I якраз тодi готувався 27 з’їзд КПРС. Я тодi був, ну, секретарем ЦК, я вже
був другим секретарем ЦК. Тому що я був членом ЦК КПРС обраний. В общем, це не
має значення, але ж вже я розумiв так, що це була в мене бiльш повноважна посада. I
нiхто не знав, що вiн збирається в Москву, Гуренко тоже не знав. А вони з Гуренком були
в найбiльш таких стосунках, тому що,.. а чого Гуренко? Вiн, коли його... обрали Головою – Iвашка, вiн склав повноваження першого секретаря, i першим секретарем обрали
Гуренка, а мене другим, ось, чого я... другим секретарем... То не знав Гуренко…
Тому що я був в Москвi. Ми жили всi в постпредствi, i раптом, значить, Горбачов
шукає Iвашка, наша ж делегацiя на з’їздi сидить разом. У нас велика делегацiя, десь бiля
тисячi делегатiв, вiд компартiї України. Це в палацi з’їздiв двi таких полоси займала
українська делегацiя, як вона голосувала, то це мало велике значення. (Смiється). Шукає
Горбачов Iвашка – знайшли Iвашка. Вiн пiшов до Горбачова, Горбачов сидiв в президiї.
Бере Iвашка і iде в тому ж... президiї, так десь на останнiй ряд президiї, вдвох сидять i
щось говорять, – мабуть з годину говорили. Ми всi спостерiгали, що вони там говорять?
Цiкаво було знать. Ну, i пiсля цього Iвашко сказав Гуренку, що вiн iде, що Горбачов йому
запропонував, i ось вiн, мабуть, не вiдмовиться. Тодi це сказав менi Гуренко.
Що робить? Це ж ми знали, знову ж треба обирать голову, а як його обирать, ми знали, що це таке (смiється), вже Iвашко показав. Но це ж не так просто проголосувать, да. Я
кажу: «Давайте, ми з ним поговорим». Вiн каже: «Знаєш що, давай я сам з ним поговорю,
якщо вдвох – вiн може психонуть». – «Ну, будь ласка». Значить, він з ним говорив, говорив, потім питаю: «Ну, як?» – «Та ну, його»... Кажу: «Що таке?» Пiде, каже. Що робить?
I вже – нiчого. Вiн такий впертий був страшенно. Тут i секретарi ЦК, i iншi до нього:
«Володимире Антоновичу, що ж Ви робите», – i так далі. Вiн нiякого, нiякого кроку назад. Тодi: «Хай приїде Плющ». Плющ був першим заступником у Iвашка. Приїхав Плющ,
вони говорили щось з Iвашком, десь хвилин 15–20, i Плющ поїхав назад. I тодi вiн сказав
Плющевi, що подасть заяву.
От пiсля цього Горбачов i Гуренко зустрiлись... що треба посилать когось в Київ. Викликають мене – кажуть, що треба їхать в Київ i щось там робить, тому що iнформацiя така, що
депутати бунтують. Оце я приїхав в Київ, зiбрав всiх комуністів-депутатiв Верховної Ради, i
почали радиться. Що там тiльки було! Цi ортодокси-комунiсти, як вони тiльки паплюжили,
значить, Iвашка – це важко собi уявити. Що вiн зрадив, що вiн покинув, що такий час, Украї
на! Ну що робить? Я... на нас критика була страшна, що ми там Iвашка не переконали, що вiн
не має партiйної дисціпліни, що..., ну, тут це важко було збагнуть, що творилось. Але його
обирають заступником Генерального Секретаря, i виникає питання про...
(перебиваючи) Ну, я Вам нагадаю, що Ви теж були не задоволенi. Я Вас тодi
спитав в коридорi Верховної Ради, я на все життя запам’ятав це питання i Вашу
вiдповiдь. I потiм англiйцi були дуже... Я поїхав в Москву до посольства, британцi
були дуже здивованi, що є якась боротьба всерединi партiї. Тому що Ви сказали, що в
цей важкий час варто було б залишитися в Українi.
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Так. Я про це казав, i я переконаний був тоді, що це саме так. Тому що ми знали,
що накручувалась така хвиля, що обрання голови, це знову програми. То було, скажем,
дев’ять, буде – сімнадцять.
Ви не помилились, менi здається, таки другий раз було сімнадцять.
Я ж кажу. Таки сімнадцять їх було... (Смiються).
I всi знали, що нiхто не буде виставлять себе, крiм там уже визначених людей, але
треба знову все, i це ж два днi. Програми i... тому i розумiли, що воно так буде.
Я перепрошую ще раз. Коли постало питання про новий Союзний договiр? I яке
було Ваше ставлення, i взагалi, яке було ставлення iнших людей з iнших республiк
колишнього Союзу?
Ну, те що я вже сказав, всi бачили, що Союз знаходиться в такому станi, що вiн рано
чи пiзно має змiнитись, то я думаю i Горбачов це бачив. Не думаю, я точно знаю. I тому
в нього виникла iдея документально засвiдчити новий Союз. Розумієте, ну, з радниками
своїми вiн, я так бачу, там розумно вони пiдiйшли. Ось приймається новий Союзний
договiр, пiдписують його всi суб’єкти федерацiї, i вже тодi нiхто не скаже, що старий
Союзний договiр пiдписаний ще за часiв Ленiна, от. Новий договiр з новими якимись
там змiнами трошечки, от. Бiльше прав союзним республiкам, але концептуально залишається все незмiнне – Союз, федерацiя. Ось тодi це питання в нього виникло. I вiн
запропонував прийняти новий Союзний договiр. Причому вiн був переконаний твердо,
що це єдиний вихiд iз ситуацiї – прийняти..., от. Не було жодної розмови зi мною... Ми
спiлкувались, щоб вiн не говорив, що тiльки Союзний договiр. Все треба вiдкинути –
прийняти Союзний договiр, це вже на часi, i iншого бути не може, ось.
Яке ставлення було? Ну, рiзне було ставлення. Скажiмо, прибалти загалом вiдмовились,
ну вже на той час вони одержали iншi свої можливостi, а тi, хто брав участь – рiзне
ставлення. Скажiмо, крiм Назарбаєва, якщо брати ту частину колишнього Радянського
Союзу, всi в основному погоджувались лiдери на тi пропозицiї, якi були в Союзному
договорi – всi. Ми з Єльциним – тут наша точка зору абсолютно спiвпадала – ми виступали за конфедерацiю, не за федерацiю, а за конфедерацiю. Бiльше того, я Горбачову
запропонував проект, який ми розробляли тут, в Українi, i я очолював тодi цю групу. Я
доручив як Голова Верховної Ради Гриньову – вiн працював з союзними, з представниками союзних республiк, щодо Союзного договору конфедеративного характеру, – Гриньов.
I вже через деякий час – дуже напружено велась робота, дуже напружено – Горбачов
десь почав схилятися до того, що можливо i треба щось типу, якась нова, як вiн казав,
«нова конфедерацiя», – не традицiйна, а нова, ну – нехай нова. Я повторюю, це було для
нього, ну, питанням номер один, прийняти новий Союзний договiр. Ми – конфедерацiю,
частина – за федерацiю, частина загалом вiдiйшли вiд обговорення цього питання – це
прибалтiйськi республiки, отака... така була розстановка, розклад сил.
I в той же час… Трошки повернемось на Україну, дуже багато людей кажуть,
що для того, щоб засвiдчити силу, Горбачов саме в Києвi, в Київ запросив, наскiльки я
пам’ятаю, Коля, для того, щоб показати, що всi республiки пiд контролем, i тут вiн
проводив свою зустрiч. Як Ви поставились (смiється) до цієї пропозицiї?
Я брав участь у тiй зустрiчi з Колем. Це був Гуренко, Фокiн i я. Фокiн тодi був
прем’єром.
Ну, ми так не дуже поступово йдемо, трошки стрибаємо, тому що був Радянський Союз i була Україна, i дiї розвивалися неоднаково. Але звiдки виникла iдея прого537
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лошення суверенітету України? От 17-го, наскiльки я пам’ятаю, чи 17-го чи 16 липня – так? Акт про суверенiтет i чому, це був такий план, щоб поступово це робити?
Щоб подивитися на реакцiю Москви, тому що це був нiбито суверенiтет, але не
незалежнiсть. Але як подивитися в словники, то суверенiтет – це вже майже... – це
незалежнiсть, це суверенна ... тутешня людина якась, тобто, народ тутешнiй. Як
ця iдея взагалi розвивалась?
Ну, я думаю, що треба повернутись трошки назад. Адже, коли Горбачов оголосив референдум про збереження або змiцнення, або вдосконалення Союзу, то я тодi на
Верховнiй Радi запропонував свiй бюлетень. Це мало хто пам’ятає, але то було дуже важливо, i Верховна Рада пiдтримала. Таким чином, це був березень, i в березнi Україна
проводила референдум з двома бюлетенями: московським i київським – так. I в нашому
бюлетенi уже була закладена iдея суверенiтету, вiн ще не був так випукло, як, скажiмо,
Акт 24 серпня, але це була iдея – закладена в бюлетенi. I справа в тому, що i за той, московський, проголосувало бiльше 50 процентiв, i за нас, наш, наш – бiльше 50-ти, але за
наш бюлетень проголосувало значно бiльше, нiж за московський.
I це було, розумiєте, дуже серйозно, це був перший сигнал, серйозний такий сигнал з посиланням на народ, що дуже важливо – iдея суверенiтету пiдтримана народом,
ось. Коли вже ми голосували першого грудня, i коли мене питали, чи я не маю сумнiвiв
в тому, що може i не проголосують? А Ви знаєте, що проти референдуму виступали i
демократичнi сили, бiльше, нiж лiвi. Вони просто вважали, що вже 24 серпня проголосили Акт незалежностi Верховною Радою i цього достатньо. Але я знав, що якщо ми не
проведемо референдуму, не пройдемо цю складну, але важливу дорогу через волевиявлення народу, то, по-перше, до цього... до цiєї незалежностi може поставитися дуже критично Москва, я м’яко кажу – критично. I свiт може, орієнтуючись на Москву, холодно
i обережно, i з застереженнями поставитись до нашого рiшення. Тому я i запропонував
провести референдум 1 грудня. Таким чином, було два референдуми. Ось я вiдповiдаю на
це запитання, як виникала iдея i як вона формувалася. Але цiлком природньо, що ми тодi
не могли сказати точно i ясно, коли, в який час буде прийнято остаточне рiшення щодо
незалежностi, i щодо (усмішка) розпаду Радянського Союзу.
От коли... я маю на увазi трошки iнше..., давайте повернемося ще назад. От коли
Акт влiтку 90-го року, пам’ятаєте? 17 липня...
Ну, це Декларацiя.
...Декларацiя, я перепрошую, я переплутав. Як та iдея з’явилася, Декларацiї? Тобто, це намацування шляхiв було, чи...
Я думаю, що це перше була реакцiя, ну, власне кажучи, не реакцiя, а спроба повторити
те, що зробила Росiя. Адже, першою Декларацiю про суверенiтет прийняла Росiя – найпершою. Потiм прийняла Україна, потiм посипалось – всi iншi держави, або ж республiки
тодi ще Радянського Союзу, почали приймати Декларацiї про суверенiтет, це була дiйсно
реакцiя на потреби народу, i це були також першi сигнали до того, що Радянський Союз
приказав довго жити.
Чому в тi самi часи... Адже, наскiльки я пам’ятаю... трохи до партiйних, до
комунiстично-партiйних. В той самий час, приблизно, коли пiшов Iвашко, це все,
наскiльки я розумiю, лiто 90-го року, який опікував... який займав посаду i першого
секретаря ЦК i Голови Верховної Ради, чому стало...
(перебиваючи)
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Вiн тодi не був уже першим секретарем ЦК.
Вiн зняв з себе повноваження?
Так, вiн зняв, і першим секретарем ЦК став Гуренко.
Тобто, коли Iвашко пiшов, вiн пiшов не з посади першого секретаря...
Не з посади…
А з посади Голови…
А з посади... тiльки Голови Верховної Ради. Тобто – вiн дiяв послiдовно. I треба було
б, мабуть, повчитися i теперiшнiм нашим керiвникам, я маю на увазi, Головi Верховної
Ради – Морозу. Тому що вiн не хоче нiяк, ну, прислухатись до своїх попередникiв, якi негайно пiсля обрання Головою Верховної Ради, складали партiйнi повноваження. Це зробив Iвашко, i це зробив я, зразу ж, на третiй день пiсля обрання мене Головою Верховної
Ради, я написав заяву i склав повноваження другого секретаря Центрального Комiтету
компартiї України.
Якщо я помиляюсь, Ви мене можете поправити, але менi здається, що в той же
перiод, десь, приїхав Коль в Київ?
Так, це було, це був...
90-й рiк, влiтку.
90-й рiк, восени, так уже було...
Влiтку менi здається...
Влiтку, ну влiтку, так, так, так, серпень, здається, або вересень, я вже точно не
пам’ятаю. Вони... Була зустрiч Горбачова...
(перебиваючи) Горбачов – Коль.
Коль тут у Києвi, в Мiжгiр’ї. I я брав участь в зустрiчi з Колем.
Чому, як Ви думаєте, пан Горбачов пiшов на цю зустрiч? Ми про це говорили
минулого разу, але менi здається не записали. Бо складалося враження, що Горбачов
хотiв показати, що вiн дiйсно реально панує в країнi пiд назвою СРСР, i щоб показати, що периферiя є слухняна, вiн запросив Коля саме сюди?
Це по-перше. Мабуть, i по-друге, все ж таки, вiн хотiв устами європейських керiвникiв
показати, що вони ставляться з повагою до Радянського Союзу, що вони пiдтримують
iдею Союзу, а не iдею суверенiтету республiк, i це для нього було важливо, щоб це сказав
Коль, а потiм це сказав Буш – так..., який приїхав у Москву, i з Москви прилетiв в Київ, i
виступаючи на Верховнiй Радi вiн однозначно сказав про те, що вiн пiдтримує iдею збереження Радянського Союзу i його змiцнення.
То Горбачов мав великий авторитет ще тодi, особливо в захiдному свiтi. Ну, авторитет,
як людини, яка, власне кажучи, розкрила шлях до демократiї i розвалу тої тоталiтарної
системи, i розвалу, я маю на увазі європейського, Варшавського Договору, об’єднання
Нiмеччини i скорочення атомної зброї. Ви ж зрозумiєте, якi кроки були зробленi: виведено вiйська з Афганiстану – раз, пiдписано СНО-один – два, об’єднання Нiмеччини – три.
Свiт приймав Горбачова як людину, яка iде дорогою – цивiлiзованим шляхом. А тут у нас
такi почались процеси. Ясна справа, що вiн хотів – чого i я був запрошений, власне кажучи, на цю зустрiч i інші – хотiв пiдкреслити, що Захiд пiдтримує Союз, i Михайла Горбачова – це для нього було принципово – це вiдчувалося в усьому: i в сценарiї, i в розмовi.
I далi почалась пiдготовка до референдуму, про який Ви вже, ми вже говорили,
мається на увазi перший референдум?
Березень.
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Березневий. Коли у Вас з’явилася думка оце доповнити московський варiант волевиявленням українським, i чи Ви радились з Горбачовим, i чи Горбачов, дiзнавшись що
така думка iснує, дзвонив до Києва, щоб Вас, щоб залишити українську?.. (Смiється).
Справа в тому, що я був проти того Союзного референдуму загалом. Я вважав, що
Україна, пiсля прийняття Декларацiї про суверенiтет, не повинна проводити в себе референдум, який оголошений Москвою, але Центральний Комiтет компартiї України
пiдтримав, причому, однозначно пiдтримав той референдум. I вiдбувся пленум ЦК, на
якому я виступив. В архiвах цi документи, якщо вони є, – зберiгаються, це дуже цiкавий
був пленум. Я на цьому пленумi виступив i сказав, що компартiя України могла б зробити,
i Центральний Комiтет, дуже багато для України, коли б вона переконала або хоча б прий
няла рiшення про те, що ЦК вважає недоцiльним проведення референдуму в Українi, це
пряма мова – «недоцiльним».
Пiсля цього зiбралось Полiтбюро Центрального Комiтету i мене виховували двi години, причому, виховували в дуже таких, ну, рiзких тонах. Я вiдчув сценарiй, який був
складений до того, особливо вiдзначався вже тодi другий секретар, який прийшов на моє
мiсце, пан Харченко – перший секретар Запорiзького обкому партiї, який був до цього.
I Ви знаєте, що цiкаво? Що мене пiдтримали тiльки члени Полiтбюро, якi не входили в
апарат Центрального Комiтету. Я пам’ятаю, це був вiд Академiї Наук член Полiтбюро,
вiце-президент Академiї…
Кухар.
Кухар, i був голова колективного господарства «Святошино», от вони вдвох сказали:
«А чого? Є в цьому рацiя» (смiх), – а всi останнi просто виховували до неможливостi. На
що я сказав, що якщо Ви мене виховуєте як члена Полiтбюро, ну, це цiлком природньо,
тому що це внутрiпартiйна справа, а що торкається Голови Верховної Ради, то Ви сюди
не маєте нiякого вiдношення.
(Смiх).
От цi Вашi думки щодо недоцiльностi...
Я вибачаюсь.
Так.
...I коли я оце…, вони вiдхилили цю iдею на... на пленумi… мою... мої пропозицiї,
звернутись про недоцiльнiсть проведення референдуму загалом i в Українi зокрема, то
в мене виникла iдея, яким же чином, ну, протидiяти, i появився другий бюлетень, – ось
яка ситуацiя.
Ваша фiлософiя тодiшня, Вашi роздуми, вони на чомусь базувалися, ось, щодо
недоцiльностi, щодо цього вiзиту Коля. Як… який вiдсоток чи яким чином на Вас
впливали тодi люди, так би мовити, яких тодi i зараз продовжують називати де
мократами? Адже тодi, в той перiод стався перший з’їзд Руху, i Ви там були?
Ще ранiше.
Ну, ранiше стало, i Ви там були?
Був, виступав двiчi причому.
I з того часу про Вас ходять рiзнi речi, i дуже цiкавий момент, це коли Вам цей
значок жовто-блакитний, i як Ви хитро вийшли з ситуацiї, знявши жакет, щоб не
знiмати значок, яке Ваше тодi було...
Ну, звичайно я... Справа в тому, що я повинен був реагувати, адже я не просто прийшов, як доцент чи професор, чи, скажiмо, ну, письменник. Я прийшов – посадова осо540
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ба, посадова особа, депутат Верховної Ради, член Центрального Комiтету, завiдуючий
вiддiлом Центрального Комiтету, i ясна справа, що я не мiг змiнити сам, самоцільно,
прихилитись до iншої символiки, була затверджена державна символiка. Я вважаю, що
є i сьогоднi принциповим питанням, коли пани депутати приходять на Верховну Раду з
iншими значками, з iншими кольорами, то вони цим не поважають державу i державнi
символи, то подобаються вони тобi, чи не подобаються – це iнша справа, це не невiстку
вибираєш, а є держава, є її символи. Я не мiг, скажiмо, погодитись з тим, що я вже цим
актом, так би мовити, відхиляю державнi символи, якi iснували на той час в Українi, i
беру якiсь iншi символи, але як було це зробити, скажiмо, демонстративно? Бо зал був
налаштований дуже рiзко i агресивно проти тої системи. Я, так як в залi було дуже тепло,
то я знайшов миттєво вихiд, я зняв пiджак i повiсив його на стiлець. (Смiх).
А от, якщо припустити, що Ви, що було б, хто був би Кравчук тепер, якби тодi член
Полiтбюро i завiдуючий iдеологiчним вiддiлом повнiстю перейшов би на позицiї Руху, ну,
умовно назвемо. Вийшли б з партiї i таке iнше. Яким мiг би бути розвиток подiй?
Ну, в усякому разi, президентом не став би нiколи. Тому що треба бути реалiстом,
Ви знаєте, при всiй повазi до Руху, до демократичних сил, i першi вибори Президента i
другi вибори – обирав схiд, тому що дев’ять областей України Захiдної ототожнюються
за кiлькiстю населення з двома областями – Донецькою i Луганською, – ось Вам i все.
Бiля 35 мiльйонiв, не бiля, а 35 мiльйонiв – це схiд i центр, – ось Вам i вся, весь розклад
сил. Рух сприймався i тодi, i зараз бiльшiстю, особливо партiйною, держ..., представниками рад, депутатами, я ж їздив i бачив – як ворожа сила.
Цьому сприяли i та робота, яка проводилась партiйними органiзацiями, що це
нацiоналiзм, а для України i зараз жупел нацiоналiзму для будь-кого – це найстрашнiше,
що можна собi уявити. Якщо Ви хочете, щоб, ну, скажiмо, вiдхилились вiд нього, – це,
скажемо, нацiоналiсти, i все, – достатньо, нiхто не вникає, що воно таке i яка суть цього
нацiоналiзму українського i таке iнше. Не було жодної доповiдi, де б Володимир Щербицький, якщо ми пропускали, не нагадував менi: «Ви впишiть, що лютим ворогом
українського народу є український буржуазний нацiоналiзм», – я завжди його... задавав:
«Чого саме буржуазний? I чого лютим ворогом?» На що вiн говорив менi, що «ти не задавай зайвих запитань». То роками, днями, мiсяцями, тижнями – утверджувалось в головах
людей, що ворогом для України є нацiоналiзм.
Ось i вчора святкували в Будинку офiцерiв, вiдзначали трагедiю Крутiв. Це ж хто?
Де може таке бути, щоб тi, хто захищав землю, ввiйшов в iсторiю як зрадники, а тi, хто
йшов поневолював, – як герої? I це в свiдомостi кожної людини утверджувалось, i тiльки
незначний вiдсоток, я не перебiльшую – iнтелiгенцiї, свiдомих українцiв, бачили в цьому
трагедiю, а бiльшiсть людей цього не вiдчували. То я чого говорю, коли б я був просто…
пiшов у Рух, i мене навiть висунули б на президента, то я б набрав стiльки голосiв, ну,
скiльки набрали в той час i пiсля цього деякi представники Руху, ні бiльше, ні менше, а
може, ще й менше. Тому що мене охрестили б зрадником.
Ще й зрадником стали б, так... тоді вже все...
Тут для них не було цього слова. Чого зараз така, ну, ненависть, скажiмо, до мене, особливо комунiстичних сил? Тому що вони, тi, вони йшли дорогою весь час, а я ж був на партiйнiй
посадi i досить високiй – член Полiтбюро, член ЦК КПРС, член ЦК компартiї України, депутат, секретар, другий секретар, тобто, вищi посади в України. «I що Ви ще хотiли?» – менi
ставлять запитання. Вважається, що це вже все: маєш посаду i це вже достатньо, ось яка
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фiлософiя. I коли я перейшов на незалежну позицiю, на державницьку позицiю, українську
державницьку позицiю, то перше, що менi прилiпили: «Зрадник». Я, коли другi вибори були
президента, на сходi, де б я не був, з залу вигукували одну й ту ж фразу: «Зрадник, зрадник,
зрадник». І це вбивалось у голови тих виборцiв, якi голосували на сходi.
То не треба бути в станi ейфорiї, ще тривалий час, повiрте менi, якщо ми не зможемо згуртуватись i по-справжньому органiзувати роз’яснення, пропаганду нашої iсторiї,
наших велетнiв, наших... нашої культури, причому послiдовно, систематично i силою –
саме на сходi, я пiдкреслюю, на заходi i так все зрозумiло, – на сходi, там свiдомiсть
одна. Ви запитайте тих людей, якi в Росiї: «Хто знає про… щось про Україну?» Як писав
Маяковський, що про Україну знають – про двох Тарасiв, росiяни – Шевченка й Бульбу,
а якщо, каже, ви хочете ще щось дiзнатись, i запитаєте кого-небудь з росiян, то вiн може
ламаною мовою розповiсти якийсь анекдот український або розказати про борщ i сало, i
вiн, Маяковський писав: «Москаль, на Україну зуби не скаль».
(Смiх).
То таких людей, я наголошую, в Росiї, якi пiднялися над шовiнiзмом власним, над
iмперською iдеологiєю, дуже i дуже мало, i ця iмперська iдеологiя, оцей своєрiдний
шовінiзм на теренi в Українi, вiн охопив i схiднi областi, i Крим, так що треба реально
оцiнювати ситуацiю, сьогоднi треба працювати на сходi.
На жаль, цього не всі... може не всi це розумiють. Повернемося в минуле. Той же
90-й рiк закiнчувався, ну, я б сказав безпрецедентними в цiлому в соцiалiстичному
таборi студентськими, студентськими рухами... студентським рухом.
Так, так, так.
...i як Ви ставились до студентських виступiв, до студентських страйкiв? I чи
Ви вiдчували, що Гуренко i iншi розумiють, що це вже зовсiм серйозно, що це вже
може третiй дзвоник?
Вони не розумiли цього, тому що виховання кожного працiвника партiйного, навiть
дуже високого рангу, вiдбувалося в однiй системi, що силою є робiтничий клас в союзi
з селянством – все останнє не є сила, i поки не пiднявся робiтничий клас, який складає
бiльшiсть, i то є правда, в тому разi, а тим бiльше люмпенiзований, частина робiтничого
класу, якому втрачать справдi нiчого, – нi власностi, нi iншого, вiн... людина, яка може
перемiщатись по територiї, i будь-де одержує вiд держави житло, роботу i все, а де живе?
Це для нього не iснує проблем, то така була фiлософiя. I тому цi виступи студентiв,
iнтелiгенцiї, навiть Руху, вони недооцiнювались, вони вважали, що це явище тимчасове,
що пролетарiат все поставить на свої мiсця.
Ну, все ж таки, якась була контрозвiдка, iснувало КГБ i таке iнше, i таке iнше.
Ну, невже, якщо я знав 25 вересня, що з 1–2 жовтня 90-го року Донiй Олесь i iншi
готуються i тренуються, там, на схилах Днiпра намети ставити за 45 секунд, i всi
про це знали, i тодi ще теперiшнiй депутат Михайло Ратушний щось профспiлки
пiдбурював, таке iнше, i таке iнше, – все це на Музейному провулку, – i це знали. Невже
вони настiльки недалекогляднi були, що за тиждень не могли якось зробити, щоб...?
Нi, це знали, знали i мiська влада i центральна влада знали. Я Вам скажу, от тими
дiями, якi, про якi я говорив минулого разу, Центрального Комiтету КПРС, коли були
постiйно, було одне i те ж запитання: «У вас розвивається демократiя? У вас розвивається критика i самокритика? У Вас критикують першого i другого, i третього секретаря чи
не критикують?» – це просто паралiзувало владу, я без перебiльшення... I от ставилось
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питання: якщо, скажiмо, взять цих людей i пiти на схили, i в автомобiль, i вивезти, то це
ж не демократiя. (Смiх).
...Це (смiється) щось iнше, i оце, постiйнi оцi лiнiї, якi йшли з центру, вони просто
приголомшили керiвництво, i в багатьох випадках люди не знали, збиралися, скажiмо, на
Полiтбюро: «Ну, що робить?» Ну, цi радикальні ніхто не думав, як на це подивиться «Арсенал» чи, скажiмо, унiверситет. Як подивиться Москва? – перш за все. Так що я наголошую на одному, – не було б такої лiнiї з Москви, тут могли бути подiї… по-iншому розвиватись. Боялись, а дисциплiна була страшенна, i що каже Центр – то треба виконувать.
Ну добре, це навiть цiкаво. Ну вже коли гасла ж пiшли дуже простi: «Геть Масола й Кравчука»?
Так.
Ну центр, це вже ба... Україна – це є основа, як це, ну, перший авангард
комунiстичної партiї – 3 мiльйони там з чимось комунiстiв i посадових осiб, членiв
Полiтбюро, членiв ЦК КПРС. Ходять сто тисяч студентiв i кажуть: «Геть Масола
й Кравчука», – так Москва вже i до того, i в той момент не зрозумiла, що це є безпосередня небезпека?
А що ... ну, а що таке, як: «Геть Масола й Кравчука»? Прийдуть, скажiмо, Кравченко
i Гуренко i будуть продовжувать, i все заспокоїться. До речi, коли пiд тиском студентiв
зiбралась узгоджувальна комiсiя, її очолював з боку Верховної Ради Плющ Iван Степанович, а вiд студентiв, я зараз не пам’ятаю – хто, i практично було вирiшено про достроковi
вибори Верховної Ради. І затверджено це Верховною Радою, але потiм вiд цього відмовились. І тут було вирiшено також, що потрiбно когось кинуть. Ну, кого? Масола, i
так було вирiшено в Полiтбюро. То, мабуть, Ви не знаєте цього, Масол їздив до Москви,
до Рижкова, тому що вони з Рижковим були в добрих стосунках. Масол був директором
Краматорського заводу, а Рижков, здається, був Уральського, це заводи-близнецi, якi...
важкого машинобудування.
Рижков його прийняв. Рижков в присутностi Масола дзвонив до Горбачова, щоб Горбачов прийняв Масола. Горбачов вiдмовився прийнять Масола – оце я постiйно наголошую
на тому, що Москва не думала, i Горбачов, про те, що ще когось там скинуть, перекинуть.
Кадри є, прийдуть iншi, аби заспокоїть i розвивать демократiю i гласнiсть. Але Горбачов
не знав, що це поступово пiдбирається i до нього. Я йому про це говорив. Я говорив: «Михайло Сергiйович, Ви не думайте, що демократiя може буть тiльки для мене, а для Вас – нi,
вона й для Вас буде», – i кажу: «Ви не думайте, що Ви будете закликать топтать кадри там,
внизу, i до Вас не пiдберуться, пiдберуться до Вас, через певний i недалекий час». – «Та
це так ти кажеш». Все вiдбулося саме так, тому, що закони розвитку суспiльства i закони
демократiї, вони визначаються однiєю фразою: «Або вона є, або її немає».
Та то я тепер це вголос питаю. Тобто, це... це практика, яка залишалась за Горбачовим, називати, як Генеральний Секретар, всiх на «ти»?
Ну, звичайно. Я думаю, що вiн, вiн навiть i Щербицького iнколи називав на «ти», хоча
вiн був значно старший за нього.
Окей. Ну, це такi не... не важливi студенти, але вже був Донбас. Як, якi
консультацiї йшли тодi, що в Донбасi починаються страйки? Починається, я Вас
питаю про Донбас, тому що були... були там, i в Росiї...
Отже, я хочу цим сказати, що перша гра, яку почав з шахтарями, – розпочав Горбачов. Особисто вiн вирiшив використати силу шахтарську для того, щоб поламати хребет
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консервативнiй частинi партiї на мiсцях, перш за все. Але я пам’ятаю, якi були страйки в
Донбасi, i шахтарi ходили навiть по квартирах i заглядали в холодильники секретарiв райкомiв
i мiськкомiв партiї. Вiдкривали холодильники i виносили на вулицю, там два-чотири, значить,
якiсь куски ковбаси, i показували – ось, як багато живе секретар, i це кричали: «Ганьба. Ганьба. Ганьба». Але якщо говорити вiдверто, то оце був початок руйнування економiки.
Шахтарi вiдчули, що вони можуть знiмати, призначати, страйки набували полiтичного
забарвлення, i кожен раз пiсля страйку шахтарська галузь, вугiльна промисловiсть ставала все гiршою i гiршою. I я переконаний, що пiсля цього страйку, який зараз вiдбувається
в нас, хоч вiн поки що не носить, так, вiн приховано носить полiтичний характер, тому
що сьогоднi тим, хто органiзовує, в тому числi i лiвим силам, вигiдно випукло говорити про полiтичний напрямок страйку, але повiрте менi, пiсля цього страйку вугiльна
промисловiсть стане багато складнiшою нiж вона була до цього.
То я веду до того, що гра з шахтарями почалася Михайлом Горбачовим, i вона продовжується ще сьогоднi, i зупинити, скажiмо, щось, або змiнити щось не могли, тому що
Горбачов весь час зустрiчався з ними, шахтарями, ось, i були, i представники вiд України,
до речi, якi на цих страйках стали лiдерами, були обранi депутатами i сьогоднi є депутатами. Вiн говорив, що «я пiдтримую вашi прохання, я пiдтримую, я пiдтримую». Ну,
що означає пiдтримую? Якщо там пiдтримують, то що робили нашi? Члени Полiтбюро
їздили в Донбас i вмовляли шахтарiв, а тi їх виганяли з тих розмов, – от i вся була логiка,
так що не можна було щось, Ви розумiєте, треба знать одне, що Україна тодi не була державою нi в полiтичному, нi в економiчному, нi в будь-якому сенсi. I тi люди, якi стояли
при владi, вони жодного дня, жодною клiтиною свого мозку, тiла не вiдчували, що вони є
державники: що робить Москва – то держава, то вiрно i потрiбно виконувати, раз Горбачов зустрiчається i пiдтримує – ми не можемо виступати проти, все зрозумiло.
Можна казати, що Горбачов, ну, якщо просто послухати те, що Ви про нього кажете, то в полiтологiї вiн був повний невiглас, вiн просто не розумiв, як дiють великi
маси людей, тобто, вiн не був полiтиком, принаймнi внутрiшнiм полiтиком.
Я сподiв… я так з розмов з ним можу зробити такий висновок, що вiн i його психологiя,
його фiлософiя, свiтосприйняття будувалось на тому, що народ, який жив десятки рокiв в
тоталiтарно-комунiстичному режимi, який, якому забороняли творити, виступати, бути людиною, бути постаттю, гiдно вести себе, буде весь час вдячний йому за те, що вiн дає йому
демократiю порцiями – сьогоднi дав тому, завтра дав тому, пiслязавтра... і його будуть пiднiмати
весь час на п’єдестал i кланятись, вклонятись йому тiльки за те, що це вiн робив – вiн.
Хрущов свого часу зробив якiсь кроки, бачте, як Хрущова в народi, що хоч що-небудь
зробив для того ж, аби вiд культу вiдiйти, а вiн же вiдкрив ось якi широкi дверi. I вiн думав,
що саме оце буде стримуючим фактором, хоч пiдкреслюю, йому всi говорили, i я йому говорив: «Михайло Сергiйович, справа надто серйозна. Якщо Ви хочете зберегти ситуацiю,
то Ви маєте очолити ту ситуацiю, або вже бути на демократичнiй дорозi i iти по шляху
суверенiзацiї, переходу федерацiї в конфедерацiю, вибори-перевибори, як належить. Не
можна зберiгати старi форми i проголошувати новi iдеї – це просто нереально». Я йому, я
наводив приклад. Я йому говорив: «Табун коней летить в прiрву, як зупинити табун коней?
Треба сiсти на найрезвiшого скакуна, вийти наперед i вiдвернути, а Ви, – кажу, – хватаєтесь
за хвости, за хвости тих коней, нiчого не вийде – вони полетять в прiрву разом з Вами».
А вiн, всi вважали, що вiн не сприймав критику в очi, а от як... Коли Ви з ним розмовляли, вiн нормально ставився до всiх зауважень?
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Нормально. Нi, нi, це не так. Вiн слухав, вiн завжди находив контраргументи, докази,
що це не так, що так. Але, щоб говорити що, якщо йому скажеш, що це не так, а краще
так, вiн не робив з цього, ну, скажiм... Вiн навiть дозволяв таке робити. Скажiмо, Брежнєву нiхто не мiг, або Черненку, або комусь сказати, що Ви щось робите не так, Ви робите
тiльки так, i тiльки генiально.
А якi стосунки Ви спостерiгали... його стосунки з Єльциним, от пiд час Новоогарьовського процесу?
Спостерiгав, звичайно. Ну, ну, не тiльки спостерiгав. Не було жодного засiдання Ради
федерацiй, в тому числi i по вiдпрацюванню Союзного договору, де б в будь-який момент
або декiлька разiв на протязi цих засiдань не виникали такi, знаєте, перепалки мiж Єльциним i Горбачовим. Не було жодного. То ми вiдчували, що це є велика напруга. Єльцин
не мiг змиритися з тим, що в Москвi ще є один керiвник, крiм нього. (Смiх). А Горбачов
вiдчував це, але вiн не бачив, просто не бачив, як змiнити ситуацiю на свою користь,
вiн бачив, що Єльцин росте. I все, що робиться проти Єльцина, iде йому на користь.
Скажiмо, у Полiтбюро на пленумi критика – Єльцина пiднiмають. Знiмають його з секретаря Московського мiськкому партiї – Єльцина ще пiднiмають. Єльцин падає з моста, то
це сприймається як? Це ж наш хлопець!
Росiя по-iншому оцiнює. Якщо президент може випити стакан спирту при натовпi,
то це ска... – «Оце чоловiк». (Смiх). Це ж треба знать Росiю. Коли президент може пірнути, скажiмо, в крижану воду i вийти, зняти труси i викручувати їх, то це приймається
як велика сила, це людина така, як ми, – ось ситуацiя, вона така, як ми. Коли, скажiмо,
ми з Вами, ну, тут, в Українi, десь навiть шкодуємо або протестуємо, що люди говорять
поганою українською мовою, то це таких буде десь п’ять-десять вiдсоткiв, а всi останнi:
«Нi, – кажуть, – то вiн там, так i так, як ми. Ми не знаємо i вiн не знає, він наша людина». То це враховувавати оцю, не враховувати цю ситуацiю, це означає нiчого не знати
в полiтицi, тому, що те, що думає п’ять вiдсоткiв – зовсiм по-iншому думає дев’яносто
п’ять відсотків і оцінює по-іншому.
Осінь 90-го року. Закінчилися страйки студентськi, у вiдставку пiшов Масол,
напруга трошки спала i знов виникла справа Хмари. Що це за справа? Звiдки вона
взялася? Хто її iнспiрував?
Ну, може вона була iнспiрована? Але вона була психологiчно або ж логiчно завершена. Я не пригадую, чи всi це пам’ятають, але коли першi вибори депутатiв – зразу змiнили
назву депутата. То вiн був депутат Верховної Ради до цього, а став народним депутатом. Пленум Центрального Комiтету КПРС, сесiя Верховної Ради, виступи Горбачова,
що сила народного депутата не має меж, що вiн є господарем тепер, не якiсь там партiйнi
функцiонери, не якiсь владнi там структури, а депутат, i бiльшiсть, ну, не бiльшiсть, а депутати з певними емоцiйними зарядами, з певною фiлософiєю i свiтоглядною позицiєю
зрозумiли так, що вже можна, потрiбно наводити порядок скрiзь: i в державi, i нема
дрiбниць, i на вулицi, i в примiщенях, скрiзь депутат є недоторканим i вiн може, i повинен будувати Українську Державу.
Цим скористались тi, хто мiг спровокувати, тобто, не було б оцiєї фiлософiї, психологiї,
адже мене не спровокуєш, я не пiду наводити порядок в переходах, розумiєте? То не можна так думати, що це випадковiсть. Так, знаходять людину, яку пiдбурюють, якi знають,
що вона емоцiйно налаштована, i можуть знайти силу, яка пiд... підштовхне її до якихось
дiй, і це достатньо для того, щоб вже потiм утворити справу, я думаю, що це тут було
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поєднання саме двох цих факторiв, а все останнє, це вже наслiдок, в тому числi i обговорення, i рiшення на Верховнiй Радi.
Просто, саме так я пам’ятаю, я був в мерiї тобто, в мiськрадi, коли якраз з’ясовувалось,
що буде на 7 листопада...
...i як будуть дiяти, i там був пан Хмара i вiн запитував: «Як, як, як буде?» I
йому пояснювали, яким чином, ну, там будуть, хто де буде стояти, хто пiде на
демонстрацiю, я вже так тонкощiв не пам’ятаю, i тому я вжив слово iнспірацiя,
тому що я зрозумiв, будучи присутнiм, що все буде нормально, мене дуже сильно здивувало, що тут є цей Григор’єв, що тут Хмара, там хтось iще, якась бiйка i таке
iнше, i таке iнше. А Верховна Рада, Ви розмовляли тодi з депутатами, як ставились
до цього, i чому все ж таки рiшення про... чи зняття iмунiтету, чи щось там, оце
було прийнято?
Так, так. Ну, справа в тому, що до цього ставились депутати негативно, до таких дiй,
принаймнi депутати-комунiсти, а їх було переважна бiльшiсть, ставились негативно. I
доповiдь тодiшнього прокурора України Потебенька на Верховнiй Радi, яка довела депутатам суть, донесла, вiрнiше, до депутатiв суть того, що скоїлось там, в підземному
переходi, і дії Хмари. І вона була тендецiйною, безумовно, в тому сенсi, що виставлялась
та сторона – Григор’єв i та сторона, як потерпiлi, а ця сторона – як агресiя. Ну, Ви знаєте,
до потерпiлих завжди ставляться, особливо в нашому менталiтетi, тим бiльше, що б’ють
мiлiцiю вже, б’ють органи – це вже серйозно, а це було донесено як бiйка i агресивнi дiї з
боку Степана Хмари. Тому, коли поставили це питання на голосування, то проголосували
про зняття iмунiтету.
Ви могли... Ви могли якось впливати на це, тобто не поставить на голосування
чи не запрошувати до трибуни цього Потебенька, тому що вже п’ять рокiв Верхов
на Рада, ну, 6 рокiв, так би мовити, оновлена Верховна Рада iснує, i постiйно є такi
розмови, чи можна керувати Радою? То про Плюща говорили, про Кравчука говорили
там, тепер про Мороза?
Звичайно, говорити про те..., значить... Якщо говорити суто по регламенту, то я не мав
права не поставити, але якщо говорити, що зараз, як i тодi, постiйно порушується регламент, як i закони, i не тiльки в Верховнiй Радi, яка приймає цi закони, а й виконавською
владою, тобто, поваги немає i зараз, i тодi її не було. Тим бiльше в перехiдний час вiд
законiв Радянського Союзу до законiв вже України, то можна було, скажiмо, ну, знайти
пiдставу сказати, що питання не готове, але я дiяв по регламенту – група депутатiв, це ж
не просто так, звернулася до Президiї Верховної Ради поставити це питання на сесiю, а
за регламентом навiть один депутат коли звертається, то Голова Верховної Ради має ставити це питання на обговорення, тому що вище або найвище завдання Голови – не свою
волю диктувати на сесiї, а довести до трибуни депутата i дати йому право виступити як
депутатовi, i вiн навiть не має права коментувати виступ депутата – за регламентом усе.
Тобто я дiяв за регламентом, тим бiльше, коли б я не дiяв за регламентом, то тодi ще, це ж
був Радянський Союз, була партiя, був Центральний Комiтет, це ж не так, я входив до складу
Центрального Комiтету i не мiг з усiх питань займати, якусь особливу позицiю кравчукiвську,
це ще тодi потрiбно було маневрувати, аби не втратити, скажiмо, якихось своїх позицiй. То
таким чином, я наголошую, я мiг би, коли б я пiшов на порушення регламенту.
Хто от, впродовж цього гострого, дуже гострого перiоду осенi 90-го року, тобто, i
шахтарських, i студентських виступiв, особливо страйки i вiдставки прем’єра, справи
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Хмари – хто найкориснiшу роль вiдiгравав тодi ... конструктивнiшу роль, скажемо, з
некомунiстiв, назвемо їх так, тобто не... з ЦК не Гуренко, а от з iншого боку?
Ну, звичайно, всi питання, якi торкались отаких рiшень принципових, або позицiй
відпрацювання, вони вирiшувались у Верховнiй Радi i в Президiї Верховної Ради, без перебільшення. Тобто, Верховна Рада, ну, тодi Голова Верховної Ради був найвищою посадовою особою в державi, так за Конституцiєю, яку прийняла, доповнення до Конституцiї,
доповнення Верховна Рада зробила... Таким чином, президiя тодi мала iншi повноваження, нiж нинiшня президiя, тодi ж не було президента. I всi питання, економiчнi, i полiтичнi,
i державнi – вирiшувались на президiї, якщо тiльки потрiбно було щось вирiшити – негайно скликалась Президiя, i вранцi, i в обiдню перерву, ввечерi, Президiя працювала
дуже iнтенсивно того часу.
I в Президiї поступово вимальовувалась група, скажiмо, членiв Президiї, якi займали,
ну, конструктивну позицiю, я б так сказав, не якусь демократичну, не якусь незалежницьку, державницьку, але конструктивну, тобто, не загострювати, не доводити, скажiмо,
ситуацiю до конфлiкту, – це було найперше завдання. I так воно, i в нашiй свiдомостi,
i в нашій фiлософiї, i в державотворчiй роботi, i зараз продовжується – знаходити
конструктивнiсть, не доводити до конфлiкту, не доводити проблему до бiйки, ось.
Хто був бiльш конструктивним – комунiсти чи антикомунiсти? Ну, чи тi, чи
некомунiсти?
Я сказав би так, що це, ну, скажiмо, якщо говорити про державницькi позицiї, то
природньо некомунiсти. Але я собi зараз весь час думаю, коли б, скажiмо, не було такого
балансу в Президiї, могли б бути кроки поспiшнi i могло б це обернутися якимись за
гостреннями. Ну, от, наприклад, по ГКЧП. Ну, от скажiмо, коли б пiшли зразу ж, з першого дня на пропозицiю тих, хто пропонував негайно зiбрати Верховну Раду, негайно,
коли ще в Москвi невiдомо було, куди схилиться ситуацiя. Я переконував, що ми можемо зiбрати Верховну Раду i втратити. Тому що я знав, яка ейфорiя вже iснує в деяких
партiйних функцiонерiв – перемагає ГКЧП. І ми могли поставити це питання на Верхов
ну Раду, i Верховна Рада – не проголосувати за пiдтримку, або не засудити ГКЧП. Це був
би, ну, в iсторiї України, може найганебнiший факт.
А це могло статись, тому що в усiх областях, в обкомах партiї почали збиратись, проводити наради, давати директиви, уже, скажiмо, вимальовувати плани на майбутнє – кого
змiнити, кого поставити в список, все ж вже робилося, i тому я вiдтягував, відтягував
засiдання Верховної Ради, i коли вже стало абсолютно вiдомо, що перемогла демократiя
в Росiї, ГКЧП був, власне кажучи, розпущений, i ... заарештований наче, заарештований
Горбачов повернувся до Москви, тодi можна було проводити засiдання Верховної Ради.
Ми його провели, i вона засудила ГКЧП, i проголосила незалежнiсть України. Я можу,
ну, говорити з абсолютною переконанiстю, що 20-го i 21-го Верховна Рада незалежностi
не проголосила б.
31 грудня 1990 року Ви сидiли, мабуть, i пiна в келиху опускалася, коли Ви наливали туди шампанське, і Ви думали про той рiк, який пройшов, 90-й, про той, який
наступає, 91-й. Ви могли повiрити, що 31-го, наступного року над Кремлем будуть
спускати червоний прапор, i таку країну, як СРСР, бiльше на картi не можна буде
знайти?
Нi! Я знав одне, що вже СРСР не буде. Але я думав, що вiн протягне довго. Я так знав
ситуацiю добре, знав, яка сила стоїть на сторонi Радянського Союзу, позицiя Горбачова,
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позицiя Лук’янова, позицiя Верховної Ради СРСР, iнститути КДБ, МВД, ну Ви, знаєте, це
було, я знаєте, знав всi цi пiдземнi, скажiмо, сили, не тiльки якi на поверхнi, то я не думав, що
так скоро, скажiмо, вони складуть свої повноваження i вiдмовляться вiд Радянського Союзу. I
повiрте, не було б ГКЧП, то я можу говорити з повною переконанiстю, що в 91-му роцi Радянський Союз ще iснував би, i ми, 31 грудня 91-го року були б в складi Радянського Союзу.
Першi тижнi 91-го року показали те, що боротьба триває досить серйозна, я
маю на увазi балтiйськi подiї, оцi всi, я маю на увазi розмови, менi здається, тодi ж i
була вiдставка Шеварднадзе, ще до ... до... в 90 роцi...
Да, вiн сам...
Да ... i Ви вiдчували, що в Москвi зростає вплив консерваторiв, Ви вiдчували, що,
як то кажуть, Горбачов «cдает своих»? Бакатiн пiшов, пам’ятаєте, потiм Шеварднадзе i таке iнше?
Ну, як Вам сказать, такого вiдчуття ясного i чiткого, що перемагають консерватори
чи демократи, в мене не було. Тому що то йшла боротьба i голосування на з’їздi, ще коли
був з’їзд народних депутатiв, i обговорення на сесiї Верховної Ради СРСР засвiдчувало,
що тут є... ну, немає такої одностайної переваги, скажiмо, конструктивної частини, я не
буду зараз говорити – демократи чи недемократи, конструктивної частини Верховної
Ради по вiдношенню до консервативної, – не було цього. Ви знаєте, от сила цього серпня
91-го року полягала в тому, що тi, хто коливався, кажуть, «болото», не примкнув ні до
того, ні до того, вони остаточно визначились i перейшли до конструктивної частини чи
то демократичної. Но кожен демократію розумiв по-своєму, як i незалежнiсть по-своєму,
це ж зараз уже воно прояснилось, i людина, коли говорить, то вона вже має якийсь власний життєвий досвiд, тодi вона могла апріорi тiльки говорити або вiдчувати, а власного
досвiду не мала.
Тепер ми переходимо вже безпосередньо до деяких, ну, може ще не до путчу, але до
таких моментiв. Ви пам’ятаєте, мабуть, що одним з останнiх поштовхiв... останніх поштовхів з... до ГКЧП, мабуть, сталося декiлька подiй в суто в партiйних, скажемо, як заборона Єльциним iснування, тобто, дозвiл Єльциним не iснувати первинним партiйним органiзацiям на заводах, фабриках i таке iнше. Була шалена реакцiя
тоді на це, але вiн на це пiшов. Як тут ставились? Чи могло бути таке в Українi,
щоб Гуренко сказав: «Давайте i ми зробимо це»?
Нi. Нi в якому разi, справа в тому, що Єльцин не був секретарем ЦК Росiйської
комунiстичної партiї – вiн був Головою Верховної Ради. (Перебиваючи один одного).
I вже Президентом, тодi навiть.
В 91-му роцi?
Так.
Так, i Президентом...
Пiд кiнець вiн вже...
Вiн в липнi був обраний...
Обраний – i це було одно з перших його цих...
От, i вiн мiг собi такi речi дозволити, i його позицiя була зовсiм iншою нiж, скажiмо,
позицiя Гуренка. Гуренко був членом Полiтбюро ЦК КПРС, вiн був першим секретарем
ЦК компартiї України, i вiн виконував рiшення Полiтбюро ЦК КПРС. Єльцин не входив
до складу. Вiн на ХІХ-iй партконференцiї, здається, вийшов iз партiї, оголосивши свою
позицiю, i таким чином, у нього була антикомунiстична чiтко спрямована позицiя, чи вона
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була за глибоким переконанням, чи це було, ну, скажiмо, дiєю на потреби дня? Я зараз не
буду остаточно висловлювати свою точку зору, але позицiя така була в Бориса Єльцина.
Коли Ви... так... Це не просто приватне питання. Коли Ви прокидаєтесь звичайно по... вранцi, от коли у Вас це стається? О сьомiй, о восьмiй, о дев’ятiй?
Ну, як правило – о сьомiй.
О сьомiй. Як Ви дiзналися про путч 19 числа?
Я тодi не проснувся о сьомiй, не проснувся, то я iнколи сплю... загалом я сплю мiцно,
i це i лiкар, який давно зi мною працює, ну, i мої домашні – вони дiйсно переконанi в тому,
що це є одна iз переваг, i тому що я, ну, встаю вранцi з енергiєю. Скажiмо, я нiколи за
свою, все життя не приймав снодiйного, я не знаю, що це таке. Але тодi я жив в Кончi, як
i зараз живу, тiльки в iншому мiсцi. Кiмната, де я сплю, на другому поверсi, а кабiнет на
першому. Всi телефони, як називають – «сотка», ВЧ, там урядовi рiзнi стоять на першому
поверсi. I дружина почула випадково, просто почула, що телефон дуже сильно дзвонить.
Я спускаюсь вниз, пiднiмаю трубку, Гуренко менi: «Спиш?» Кажу: «Сплю». – «А знаєш,
що в Москвi переворот?» Кажу: «Нi, вперше чую». – Я зразу ж отаке, знаєте запитання
(смiється) досить складне, кажу: «Хвилинку, я ввімкну радiо». Воно стояло там на столi.
Я вмикаю – якраз передають документи...
(Перебиваючи) Це шоста година, ну десь шоста, п’ять?
Десь шоста десять, десь отак. I я почав слухать, i дiйсно – дуже серйозно. Вiн на тому
боцi телефону, чекає, я кажу: «Ну, тут, я так не можу, треба прочитать i до кiнця послухать».
«Та я ще дзвоню чому, – каже, – тут знаходиться представник ГКЧП, генерал Вареннiков, i
вiн хоче з нами зустрiться». Я кажу: «Ти з ним зустрiчався?» – «Нi», – каже. Хоч я думаю,
що якщо не зустрiчався, то телефонна розмова в них уже вiдбулася, може... ще звечора,
тому що вiн вродi звечора приїхав. «Ну що ж, – кажу, – якщо треба, то треба». «Знаєш, я
думаю, что нам нужно встретиться в ЦК» – Гуренко говорить. Я зразу збагнув, куди вже переходить влада (смiється), говорю: «Станiслав Iванович, справа в тому, що держава уособ
люється Верховною Радою, а я Голова Верховної Ради. Якщо Вареннiков хоче зустрiтися,
то зустрiнемся в моєму кабiнетi у Верховнiй Радi». – «Вот и он говорит, что нужно было
бы в ЦК». Я кажу: «То, що вiн говорить – це iнша справа, – це я говорю, – так що я зараз
одягнуся i буду виїжджать до себе, а ви пiдходьте з Вареннiковим до мене».
Тут же я звоню Масику – вiн спить, а Фокiна не було, вiн був в вiдпустцi, i Плющ
був у вiдпустцi – така, такий був перiод, нiкого ж не було, от. Кажу, отака ситуацiя. Ну
вiн зреагував тоже досить так, кажу, без хвилювання, значить от. Кажу: «Значить, – я
вже не пам’ятаю, кажу десь о десятiй годинi зустрiчаємся у мене, є представник ГКЧП –
Вареннiков». – «Гаразд». Ну, сiдаю в автомобiль i їду, по дорозi менi звонить Єльцин в
автомобiль, десь до Корчуватої доїжджаю чи, от, Чапаєвка – Корчувате. Дзвонить Борис
Єльцин в автомобiль: «Леонид Макарович, от я все время звоню к Горбачову – меня не
соединяют. Может Вы позвоните, может Вас соединят? Вы ж на Украине, Крым в общем». Ну, я говорю: «Хорошо».
Я приїжджаю в кабiнет i негайно набираю телефон Михайла Горбачова в Криму, вiн
же тодi був на дачi. Вiдповiдає досить так ... таким, делiкатним голосом, жiночим голосом. Вiдповiдь: «Михайла Сергiйовича немає, вiн просив його не турбувати». Я кажу:
«Передайте Михайлу Сергiйовичу, що дзвонив Кравчук, Голова Верховної Ради України». – «А ми Вас знаєм». Я кажу: «Передайте, що я дзвонив, коли можна було б подзвонить?» – «Дзвонити не потрібно, він просив його не турбувати». Я набрав Єльцина, гово549
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рю: «Борис Миколайович, така ситуація, і мене, – кажу, – не з’єднують». «Ну, – каже, – все
ясно». I якраз у цей час, десь там за десять хвилин до десятої, почали заходить запрошенi
Вареннiков, Чечеватов – командуючий Київським вiйськовим округом, i Шариков – це
управлiння полiтичне та партійне ...Гуренко i Масик, ну й Вареннiков, звичайно...
Вареннiкова я знав давно. Вiн був членом Центрального Комiтету компартiї України
i командуючим ПрикВО, так що вiн входив в склад ЦК, i я сидiв отак, як зараз сижу,
скажiмо, а Вареннiков сидiв за мною, вiд Львiвської партiйної організації, – прямо в потилицю, так що це для мене була не нова людина, i я для нього не нова, але перша зустрiч
в кабiнетi i першi слова, я зрозумiв, що вiн робить вигляд, що загалом для нього те, що
було, не має нiякого значення, вiн приїхав з певними повноваженнями.
Тобто ми знаємо, хто зайшов, i якi першi слова були Вареннікова. Ви кажете, що
вiн вiдкинув старi, старi знайомства, так би мовити...
Абсолютно. Вiн зробив, ну так, вiн загалом людина така суто вiйськова, в нього навiть
походка така солдатська, вiн крокує маршовим кроком, от. Вiн прийшов i каже: «Вы знаете, что произошло в Москве?» – перше запитання до мене. Я кажу: «Загалом знаю, але це
тiльки, – кажу, – я знаю по радiо». – «Ну все ж ясно». Я говорю: «Справа в тому, що менi
не ясно, я не можу так без документiв. От коли, – кажу, – прийде з Москви документ, – я
навiть сказав, – з червоною печаткою – менi адресований, тодi, я можу його вiдкрити, прочитати, ким вiн пiдписаний буде, це також має значення, i тiльки пiсля цього я, як Голова
Верховної Ради, можу виходить на Верховну Раду, маючи конкретний документ». Кажу:
«Радiо – це одне, Ваша розмова, це також не є документальна для мене, тим більше». Я
зразу задаю йому запитання: «У Вас повноваження якiсь є? Документ, що Ви вiд ГКЧП, з
якими повноваженнями Ви приїхали?» Оце, менi здається, ця фраза була для нього дуже
незручною, тому що дiйсно ж, документа не було нiякого, я навiть сказав, кажу: «От коли
...в цi грiзнi роки 17-й, 18-й, уповноваженi вiд Ленiна їздили з документом»...
Мандат.
(Смiх). Мандат... «А у Вас, – кажу, – мандату немає, тому ми Вас послухаємо уважно».
Вiн почав викладати свою точку зору i звiв до того, що нам потрiбно вводити надзвичайний
стан. Я кажу, що... а я пiдготувався вже частково. Я беру документи Верховної Ради СРСР,
тодi був такий документ прийнятий «Про введення надзвичайного стану», i в яких, при
якiй ситуації, там було чiтко вже обозначено, вводиться надзвичайний стан, ким вводиться
i як вводиться, от. Я кажу: «За нашими законами, якi ми вже також поприймали, у нас надзвичайний стан може ввести тiльки Верховна Рада. Я, як Голова не можу, бiльше нiхто не
може ввести надзвичайний стан, це по-перше, а по-друге, якi пiдстави, – кажу, – нам вводити надзвичайний стан? Що в нас вiдбувається в Українi: мітингів немає, танки не їздять по
Києву. По iнших мiстах, ну, в Москвi, Ви кажете, що там, – так, це ж в Москвi, а ми живемо
в Києвi». Гуренко за цей час не обмовився жодним словом, от вiн сидiв, голову так нахилив
на стiл i щось, чи писав, чи робив вигляд, що пише. Масик брав участь в розмовi.
Пiд час нашої зустрiчi позвонив менi Крючков – керiвник КДБ СРСР. Телефон:
«Здравствуйте, Леонид Макарович». – «Здравствуйте». – «Это Крючков, у Вас есть Варенников?» Говорю: «Да, єсть він. Зараз ми ведемо розмову». Я зараз оцiнюю, що це був,
так сплановано, що це була одна з лiнiй тиску на мене, що, мовляв, от, бачите, керiвник
КДБ дзвонить, i, значить, це ж загальна лiнiя, а КДБ тодi силу мало досить серйозну, от.
Я... «Передайте ему привет от меня». – «Хорошо», – кажу. Я кажу... як же його... Вiталiй
Iванович Вареннiков, я знав – зараз забув, здається Вiталiй Iванович. Я кажу: «Вiталiй
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Iванович, Вам привiт передає Крючков». – «А, да, передайте и ему привет». То вiн не
захотiв навіть по телефону спiлкуватися, нiчого...
(Перебиваючи).
Все було узгоджено.
Тобто було абсолютно ясно, що це була продумана така, ну, одна з лiнiй тиску на мене:
«Ну, если..., – говорит, – если не в целом в Украине, то я предлагаю ввести чрезвычайное
положение во Львове. А що там, – кажу, – у Львовi вiдбувається? Може Ви поїхали б у
Львiв i подивилися б, якщо вже так хочете». – «Я, я поеду». Вiн, до речi, їздив у Львiв,
да, їздив у Львiв, от. Дуже активно його пiдтримував цей... командуючий Київським
вiйськовим округом – Вареннікова. Масик робив спробу, ну, так, не дуже чiтко, але все ж
таки робив спробу, – зайняти позицiю ту, яка була мною виголошена з самого початку. А
суть позицiї нашої було, що те, що робиться в Москвi, то в Москвi. Україна проголосила
суверенiтет, Декларацiю, у нас дiють уже свої закони, свої порядки, є Верховна Рада, i
нам немає чого реагувати на те, що робиться в Москвi. «Дворцовi перевороти» в Москвi
не означають прямої дiї для Києва.
Ось я займав... i виступ мiй по телебаченню, на другий день, якраз i полягав в тому –
довести, що Україна – держава. Ну, якщо не повноцiнна, скажiмо, ще, з точки зору, – документального оформлення не було, нi Акта про незалежнiсть, нi референдуму, – але
вже є Декларацiя. I ми маємо дiяти за власними законами. У нас є Конституцiя, є все, що
належить. I так я, i виступив по телебаченню, що я закликав до спокою, не виходить...
Я боявся, щоб люди не вийшли на вулицi, тому що це було б пiдставою для вiйськових,
тому що вiн кинув таку фразу: «Ну, мы можем ввести, если будет такая ситуация, округ
и мы, военное положение», – це мене дуже насторожило. Тобто я бачив, що тут уже йде
прямий тиск: «Якщо ситуацiя, – говорить, – будет оборачиваться сложными процессами,
мы можем это сделать с разрешения ГКЧП», от.
Тому я, знаючи про це... оце там... я знав, що збираються вже дехто виходить на
вулицi, я закликав працювать i не виходить на вулицi, не дать пiдстави, тому що у нас
могла бути iнша ситуацiя, нiж в Москвi. Ви знаєте, ну, всi, i демократи, будемо говорити,
також, були зорiєнтованi на Москву тодi. От ми маємо пiдтримать Єльцина, ми маємо
пiдтримать демократiю, ми маємо пiдтримати то... Коли Єльцин в 90 роцi ще, приїжджав
до Києва пiдписувать договiр, то вiд площi, Майдану Незалежностi, зараз вiн називається, тодi був Жовтневої революцiї, до профспiлок, де вiдбувалася зустрiч, Єльцин виступав перед громадою українською, київською. Я йшов з Єльциним, i скрiзь на дорозi
стояли гасла «Кравчук – вчися у Єльцина», – розумiєте? Зараз, правда, нiхто б цього не
сказав. (Смiх). Уже рiк, коли в Києвi вiдбувалося засiдання Ради глав держав СНД, то
вже Єльцина в аеропорту i скрiзь зустрiчали з гаслами «Геть, геть!», бачите за, буквально
десь за рiк–пiвтора як змiнилась ситуацiя, а тодi так було.
Я i зараз переконаний, що то була моя єдина правильна позицiя: «Москва – Москвою,
Київ – Києвом», i ми не маємо безпосередньо втручатись в тi процеси, якi там... У нас
спокiйна ситуацiя, нiяких мiтингiв, нiяких нiчого – ми ведем собi свою роботу в Українi,
i ведемо її на наших законах, на наших засадах.
Чи в цей важкий день для Вас, Ви приймали оцi рiшення самостiйно, чи Ви комусь ще дзвонили, хтось ще у Вас був до десятої години, якiсь люди з України, я маю
на увазi, може Президiя, може якiсь...
Нiкого не було.
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Нiкого.
Iван Плющ, я кажу, був на вiдпочинку, Гриньов був на вiдпочинку – це заступники,
першi заступники. Фокiн був на вiдпочинку. Члени Президiї роз’їхались на вiдпочинок.
До речi, це приголомшило досить серйозно, то 22-го уже почали всi виходить. 22 серпня,
я маю на увазi. І кожен приписувать собi здобутки, i критикувать Кравчука, що вiн був
надто радикальним, а 19-го i 20-го не всi навiть з’являлися в Верховну Раду. І була така
панiка, я розмову чув на коридорах, що, ну все – догрались, догрались – тепер треба
тiльки вибирать камеру в тюрмi, щоб пiвденна сторона була. Отакi були жарти досить
(смiється) симптоматичнi для того часу.
А вже коли зiбрались 20-го, здається, на Президiю, там ще так, я можу говорити
сьогоднi, що Юхновський, скажiмо, i Лесь Танюк, це я запам’ятав, вони радикальну
позицiю займали, що негайно треба скликать Верховну Раду, скликать i приймать рiшення
на підтримку – засудити ГКЧП i пiдтримати те, що робиться у Москвi Єльциним i його
прибiчниками.
А яка була реакцiя в... на Банкiвськiй, тобто на Орджонiкiдзе, чи Ви не знаєте
от, як реагували, не Гуренко сам, який, як я розумiю, нiяк не реагував принаймні пiд
час розмови? Як...
Ну вiн реагував… Вже потiм дiзнався, коли вже цi почали... Ми утворили вже
пiзнiше, пiсля 24-го... утворили групу розслiдування в Центральному Комiтетi, то записи
розмов ВЧ, не самої сутi, а ВЧ, телефон записувався, що такий-то дзвонив такому-то,
розмови не передавали, змiсту, от. Всi знали, кому я дзвонив в цей день, скажiмо, – це
все фiксувалось, i кому дзвонив Гуренко, так по тих дзвiнках видно – Гуренко дзвонив
Шейнiну, Шейнiн дзвонив йому. Значить, йшли досить iнтенсивнi консультацiї з членами
ГКЧП, i тi рiшення, якi приймалися секретарiатом ЦК компартiї України в тi днi, вони,
я переконаний, узгоджувалися з Центральним Комiтетом або з членами ГКЧП вiд Центрального Комiтету партiї – це вже однозначно.
А чого я не все знав, тому що, ну, вже моя позицiя вимальовувалася – Голови Верховної Ради, незалежна позицiя, позицiя на захист iнтересiв України, суверенiтету,
державностi. Це ж не сталося раптом в 90-му роцi, це ще в 89-му, я ж вам розповiдав.
Ми внесли пропозицiю про статут компартiї України – свiй, що викликало страшенну
реакцiю, програму компартiї України. Тобто я вiв в той час лiнiю на що? Щоб компартiя
України стала незалежною, не була складовою, невiд’ємною частиною, бойовим випробуваним загоном КПРС (смiється), а була компартiєю України. Це викликало страшенне
обурення. На мене, на мої виступи на пленумах i скрiзь, були досить рiзкi, особливо, дехто iз теоретикiв, от, скажiмо, Орлов, є такий, вiн тодi в ВПШ був завiдуючий кафедрою
КПРС. Вiн зараз, здається, я так дивлюсь пленуми Центрального Комiтету по телевiзору,
там де-небудь мелькає, то його постать десь в перших рядах видно, що вiн там дуже
серйозним консультантом працює у них. Я не знаю, це я кажу, що я бачу. Так що то... І
знаючи це – вони вiдрiзали мене вiд iнформацiї.
Я iнформацiю дiзнавався з обкомiв партiї. От менi дзвонили, скажiмо, голова обласної ради, а всi дзвонили зразу ж в той день – телефон був червоний: «Чо робить?» Я кажу,
що я виступлю по телебаченню, скажу, ну, але, звичайно, i по телефону велась розмова.
То я в тiй розмовi: Запорiжжя, з Київського там обкому, ну, з усiх, я дiзнавався, що ро…
якi... які iнформацiї iдуть туди на мiсце з ЦК, а мене не iнформували, от. I я тодi подзвонив Гуренкові i кажу: «Ви свiдомо це робите? Чого Ви мене... Я член Плiтбюро компартiї
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України. За статутом я маю знати все, бiльше, нiж секретар ЦК, тим бiльше, говорю, я
не просто член Політбюро, я ще Голова Верховної Ради, чого Ви мене не iнформуєте?» –
«Нi, нi, ми все тут все... Ви все знаєте, Ви все...» Але я йому наводив приклади, я кажу:
«Я ж не знаю?» I цей документ, який посилався вiд секретарiату ЦК обкомам партiї про
пiдтримку ГКЧП, ну, вiн для мене був вiдкриттям – вони повиннi були, враховуючи,
скажiмо, що вiн торкається ж безпосередньо не тiльки партiйних, а й державних справ,
повиннi були мене iнформувати – не iнформували.
Чим закiнчилась розмова з Варенніковим? Ви так поговорили, вiн сказав...?
«Ну, я поїду, я поїду зараз в округ, – його штабом був округ, – ми там ще порадимся.
Ви тут проаналiзуйте, ми будем аналiзувать, потiм ми ще повернемось до цього», – але
вже не повертались.
I вiн в той же день поїхав з Києва?
Нi. Вiн поїхав у Львiв, наскiльки я знаю, в ПрикВО. Йому потрiбно було там, бо вiн
же був командуючим ПрикВО, свого часу. Йому важливо було, яка... щоб там дать директиви, вiдповiдно, командирам.
I до Києва вiн прилетiв, наскiльки я пам’ятаю, з Криму...
З Криму, з Криму...
...з переговорiв невдалих з Горбачовим?
З Криму. Я йому задав питання: «В якому стані Горбачов?» – тому що зразу, хворий...
«Ну, что-то с ним происходит». – «Це справдi, – я кажу, – вiн в такому, як передають по радiо
i так...» – «Да, что-то с ним происходит», тобто він... Ну я ... я говорю: «А довiдка? Ви можете
дать от... лiкарську довiдку про те, що вiн дiйсно хворий?» – «Да нет, справки-то нет, ну, в общем, что-то с ним происходит», – така була вiдповiдь. А я йому це питання задав.
Ви тодi... Пiсля цих розмов у Вас були ще розмови з Єльциним чи з Хасбулатовим,
ще в той день?
Були, були, були розмови з Єльциним, з Назарбаєвим, з Шушкевичем, з Прибалтiйських
республiк дзвонили. Для них було дуже важливо, вони наголошували, позицiя України в
цей iсторичний момент. Тому що якщо Україна, скажiмо, хитнеться i виступить на боцi
ГКЧП, то це буде, ну, надзвичайно ускладнить ситуацiю прибалтiйцям i бiлорусам, от,
особливо ця частина. З Молдови дзвонили, тобто, дзвонили... Коли ми зайняли на сесiї
24-го таку, ну, будемо говорити, позицiю, то потiм йшли телеграми менi, знову ж таки
розмови, що вони щиро були вдячнi, особливо прибалти, за те, що Україна в цей важкий час стала отак за державнiсть, за незалежнiсть, засудила ГКЧП i все, що з цим було
пов’язане.
Окрiм Вареннікова, i оцього... корот... короткої розмови з Крючковим, у Вас були
розмови з членами ГКЧП? Може хтось дзвонив – Павлов чи...?
Нi. Я мав розмову з Лук’яновим. Я йому подзвонив сам. У мене, до речi, тодi в
кабiнетi був присутнiй Юхновський, коли я говорив з Лук’яновим. Розмова звелась до
того, що Україна нi в якому разi не може пiдтримати жодного кроку ГКЧП, до тих пiр,
поки... Якщо ви вважаєте, що це так, скликайте сесiю Верховної Ради СРСР, запрошуйте
на сесiю Горбачова – ми, як депутати, як представники держав, республiк, послухаємо
i ту, i ту сторону, i нехай сесiя Верховної Ради прийме тi документи, якi прийняв ГКЧП,
тодi цi документи набудуть державної сили, i вже ми тодi будемо визначатись, як до них
ставитись. А зараз ми не можемо просто навiть їх обговорювати.
Що вiн сказав на це?
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«Да, Вы правы, Вы правы, – вiн сказав, – Вы правы». Причому була дуже рiзка, в
рiзких тонах розмова, в рiзких тонах. Ми говорили: «Що ж Ви там робите? Що Ви, це
ж переворот, це ж зовсiм неконституцiйно. Де в Конституцiї записано, на яку статтю Ви
можете послатись про це ГКЧП? Де воно є? В якiй Конституцiї? В якому документi? Це
ж свавiлля, це переворот». – «Ну, мы вот... спасибо, мы подумаем». Але – нiякої сесiї.
Тодi iшла така думка, що вiн якось був вiдокремлений. Вiн не був же членом ГКЧП
безпосередньо?
Не був. Вiн був iдеологом.
Але Ви вiдчули, що вiн все знав?
Вiн все абсолютно знав. Вiн був iдеологом. Лук’янов набирав в партiї очки, як людина, яка хотiла зберегти КПРС. І на пленумах, на яких вiн був, вiн виступав з критикою
радикальної частини, натякав безпосередньо, що Горбачов займає м’якотiлу позицiю,
i вiн... Аплодисментами його зустрiчали на пленумах, його виступи, аплодисментами.
Вiн у Верховнiй Радi займав таку позицiю – збереження Союзу. Вiн брав участь в усiх
засiданнях Ради федерацiї, коли обговорювали Союзний договiр, десь з травня по липень. Це був, ну, кожний тиждень майже ми були в Москвi, обговорювали цей договiр.
I вiн завжди… Був ще такий Рафiк Нiшанов, це колишнiй секретар, здається – перший,
Узбекистану. Вiн був тоже на цих зустрiчах Ради федерацiї, i вони вдвох особливий тиск
робили на Горбачова, щоб вiн не пiддавався нi на якi пропозицiї Єльцина–Кравчука,
iнших щодо конфедерацiї, що тiльки федерацiя, тiльки єдина держава, союз оновлений,
демократичний. Ну, находили багато слiв таких. Так що, вiн мав... він був iдеологом, i вiн
готовив себе на мiсце Горбачова, у мене не було нiякого сумнiву в цьому.
Коли Ви говорили з Єльциним в тi днi, про що, про яку, якi теми Ви обговорювали?
Ну, головна тема: як ситуацiя в Москвi? Я бiльше дзвонив, менi було дуже цiкаво,
його було важко знайти на телефонi. Вiн весь час був десь, так сказать, мiсце пересування… iнколи навiть не говорили, де вiн. Я розумiв, що там ситуацiя непроста. Я весь час
цiкавився, яка ситуацiя. Я дзвонив, також, мiнiстру оборони, це було десь 20-го числа,
от, декiлька разiв, по пропозицiї Назарбаєва, щоб ми проводили одну лiнiю, нi в якому
разi не вводити в Москвi вiйськового стану, що це буде сприйнято дуже погано, що це
буде знак, скажiмо, до вже остаточного, так сказать, панування ГКЧП i перевороту, от,
що ми цього не пiдтримуємо. Назарбаєв йому дзвонив i додзвонився до нього. Я двiчi
йому дзвонив, залишав свої координати, тому що його весь час: «Де?» – «На засiданнi
ГКЧП». – «Де?» – «На засiданнi ГКЧП». Але вiн менi телефонну... не телефонував, тобто
я не мiг з ним поспiлкуватись, я... але Назарбаєв, коли додзвонився до нього, сказав, що
це позицiя i України, i ми з ним тут були, узгодили нашу позицiю, нашу концепцiю.
Якiсь у Вас були розмови в тi днi з українськими... ну, от Ви кажете, з Юхновським? Ви не дзвонили, допустимо, безпосередньо до штаб-квартири Руху чи до
штаб-квартири якоїсь iншої органiзацiї, чи Вам вистачало оцих...?
Нi, вони вже... вже 21-го числа, от, всi були у Верховнiй Радi – i керiвники Руху, i депутати, i це вже, ну, зустрiчi... Президiя засiдала, як це кажуть, перманентно: з ранку i до
вечора, i на коридорах запрошували до Президiї людей i висловлювались.
Вже носили документи. Копiї першої, першим ... копiю, про... копiю телеграми вiд
Центрального Комiтету знайшов Чорновiл у Львiвському обкомi партiї – принiс i показав.
Вiн першим це зробив, от.
Так що вже не потрiбно було комусь дзвонить, тут уже все вирiшувалось в
примiщеннi.
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Якi першi думки у Вас виникли, коли Ви побачили Горбачова, який повертається,
по телебаченню, до ... до Москви? Чи Ви думали тодi, що можливi новi кроки? Чи це
була розгубленiсть? Чи що Ви вiдчували?
Ну, Ви знаєте, от в цей час, коли мене не з’єднували, я давав двiчi iнтерв’ю. Я в інтерв’ю
казав, що це неподобство, я не вiрю, що Горбачов хворий, тому що ми зустрiчалися з ним,
я називав, коли, i кажу: «За вечiр випили вдвох практично 0,75 лимонної, як же може
людина захворiть так швидко? Я в це, кажу, не вiрю», от. I коли вже, я вже побачив його
по телебаченню, то я зрозумiв, що, ну, вiн зробить висновки з цього. Але я знав, якi це
будуть висновки... Мене... я завжди знав одне, що якщо вони будуть разом з Єльциним –
вони можуть швидко пройти, але все рiвно далеко не зайти. Тому що не можуть в Москвi,
знаючи характер Єльцина, щоб вони були разом навiть на рiвних якихось паритетних
засадах, я цього.., але я ж пiсля цього... Вiн повернувся до Москви, i через деякий час,
буквально два-три днi, ми ж зiбралися в Москвi, в нього в кабiнетi, i вiн нам розповiдав
все, як це вiдбувалось. Усi глави, члени Ради федерецiй, глави держав, хто мiг, тiльки не
приїхали, тi, хто не мiг з якихось причин, так що вiн особисто нам доповiдав, iнформував,
як все там було, причому, дуже довго.
Ви обмовились... тому ми трошки вимушенi назад повернуться... Ви обмовились,
що за якийсь короткий термiн до 19-го зустрiчались з Горбачовим. Як, за яких обста
вин, де це було?
Вiдпочивав я в Криму, от...
Так.
...i вiн вiдпочивав в Криму. Пiсля зустрiчi з Бушем, я так зрозумiв, що вiн хотiв також, щоб я, ну, скажiмо, свою реакцiю на вiдвiдини Бушем України i його виступом, от.
I вiн запросив мене до себе на дачу, з дружиною було сказано. А я вiдпочивав в «Чорноморському», є такий санаторiй, а вiн там в «Зорi», от. I в певний призначений час при...
ми сiли в автомобiль i поїхали. Нас зустрiли, провели. Вони нас зустрiчали з Раїсою
Максимiвною при... на порозi, на схiдцях тої основної їхньої дачi. Прийшли, привiтались,
так – загальний огляд i зразу за вечерю. Раїса Максимiвна сiла за стiл головуючою, а ми
сiли так – проти, такий довгий стiл, наша сторона i їх сторона, от. Був Горбачов, його доч
ка, зять i онуки були. Онуки, правда, виходили i заходили, а ми, проводили цю вечерю,
дуже довго. Розмовою, як... будемо говорити вiдверто, керувала Раїса Максимiвна. Вона
й запитання задавала i все.
Настрiй був, ну... нормальний, будемо так говорити, навiть жарти були, анекдоти були,
я розповiв декiлька анекдотiв, таких пристойних, з українським акцентом, от, було сприйнято це нормально, без особливого якогось, вибуху смiху, але так досить пристойно було
все. Повечеряли, от, i вийшли на вулицю. Михайло Сергiйович каже: «Нехай Антонiна
Михайлiвна з Раїсою Максимiвною, а ми пiдемо вдвох, ще поговоримо окремо». I ми
ходили по територiї, мабуть, з годину ще. Нiч була тепла така, це був серпень. Велась розмова, знову ж таки, весь час навколо Союзного договору. «От чому ти не хочеш пiдписать
Союзний договiр?» «Та, – я кажу, – хочу, тiльки не такий». Тодi ще не було питання зовсiм
не пiд... – «А що ти хочеш?» – «Ну, от щоб це була конфедерація». Тодi я стояв на позицiї
конфедерацiї, тобто не було такого, що от уже тодi… в нас було повнiстю… ми не знали, бачте ... Референдум березневий показав, що люди ж за Союз, бiльшiсть, хоч i… а
той наш бюлетень ще не говорив про незалежнiсть, він тiльки давав таку канву, десь там
пiдтекст такий знаходився, розумiєш?
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I я ж не мiг говорити, що народ наш не хоче жити в Радянському Союзi? Я ж не мiг
цього говорити. Народ показав, що вiн хоче. Значить потрiбно було знаходити… Я йому
тодi розповiв про цей табун коней, оцей, в цьому... цiй розмовi. «А як Гуренко?» – «Ну, –
кажу, – Гуренко, це Ви краще знаєте, кажу, – вiн член Полiтбюро, я, – кажу, – їм не керую,
от». – «Ну, а все ж таки? А вот если мы пойдем на уступки такие-то, такие-то там, о
налоге, там, чтоб не был многослойным, а федеративный налог, а взнос каждого государства». Це дуже важливо було, от. Вiйськовi, там, проблеми. «Ну, я, – кажу, – Михайло
Сергiйович, Ви читали договiр 22-го року? Ленiнський?» – «Ну, конечно». – «Ну, так от,
там Українi дозволялось мать Збройнi сили, – кажу, – свої мiнiстерства, свої вiдомства,
свої, все своє, – кажу, – це потiм вже Сталiн все позабирав вiд України, а то ж договiр і
було… i було воно в 26–27-му роцi, ще ж було, – кажу, – все це. Так, що, хiба може, кажу,
цей договiр бути гiрший ленiнського?»
(Смiх). «Ну збагнiть, – кажу, Михайло Сергiйович?» (Смiється). Ну, це для нього було:
«Ну, с тобой очень тяжело говорить». – «Ви розумiєте, якщо я скажу, що цей договiр знач
но гiрший генiального ленiнського договору, хто, – кажу, – нам буде аплодувать? Давайте,
хоч такий, як ленiнський, а Ви, – кажу, – хочете, зовсiм iнший вже...» – «А вот, как будет
избираться президент, если конфедерация?» – «Ну, як, кажу, почергово». – «Нє, нє, нє, нє,
нє, нє», – оте-то було для нього саме страшне, що почергово. Нi в якому разi! Президент
має обираться всiм народом. Я кажу так: «Михайло Сергiйович, пiдтримки, уже у Вас нема,
України». – «Ну, ты мне специально хочешь насолить». Кажу: «Що ж насолить? Ми проводили в Луганськiй областi, в Луганськiй, – кажу, – не у Львiвськiй. Ви взяли стiльки,
скiльки Чорновiл, навiть менше». – «Это точно?» – «Ну, я, – кажу, – не став би, це серйозна
розмова. Вийшов Кравчук на перше мiсце, Єльцин – на друге, а Ви на саме останнє. Ми ж
не агiтували проти Вас, партiя проводила». Якi ж вибори президента, оце i про коня, i табун, i все iнше. То була дуже цiкава розмова, ну, вона велась вiльно, невимушено, навiть так
надто вiльно, тому що 0,75 лимонної, вони свою справу зробили вiдповiдно. (Смiється).
(Смiх).
( … ).
Яким чином зумiли переконати комунiстичну фракцiю в Верховнiй Радi голосувати за незалежнiсть 24-го?
Ви знаєте, їх нiхто не переконував. От я зустрiвся з керiвниками фракцiї…, щоб
якась велика робота проводилась, щоб були... Настiльки були приголомшенi, настiльки
була активнiсть демократичних сил, щоб так було сьогоднi... мiтинги, колони йдуть до
Центрального Комiтету, вiдкривають дверi, вiдкривають сейфи. Тобто це була настiльки
серйозна атака в Києвi, i не тiльки в Києвi, що вони зрозумiли: треба рятувавтись, а порятунок може бути один – стати на бiк брата депутата...
Переможця.
Переможця. I проголосувати так, як хоче переможець, тим бiльше, що каже їхнiй
колега Кравчук, який, власне кажучи, був з ними, раз вiн так каже, значить, вiн знає, що
вiн каже. I тому я, коли вийшов на трибуну, i почав робити доповiдь 24-го числа, ну, це
була доповiдь цiкава з усiх точок зору, доповiдь сама тривала не так довго, а вiдповiдi на
запитання – двi години, от. I мене перiодично.., Лариса Скорик витiснила вiд трибуни,
потiм прийшов Гуренко, в один бiк. Я кажу: «Будь ласка, говорiть, панове». Вони сперечалися, але в нас була остаточна лiнiя, що ми маємо прийняти документ про державну
незалежнiсть. Оце була, ну, визначальна, так сказать, лiнiя в всiх розмовах i висновках.
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Тому... а голосували ж поiменно, зразу ж було внесено пропозицiю голосувать поiменно,
i нiхто не хотiв в той час такого пiднесення, i в Москвi, i в Києвi, засвiтити себе як консерватора, це одна тiльки, здається, людина це зробила...
Одна чи двi.
Чи двi, а то всi проголосували «за», триста, здається, сорок п’ять, якi були у Верховнiй
Радi депутати. Це було, дiйсно, ну, дiйство таке.
Це було, пiдготовка до нього була десь 23-го, я так розумiю?
23-го.
Як це от, як це вимал... От Ви прийшли на роботу, i думаєте, що робити далi:
ГКЧП перемогло... Єльцин на конi, i Горбачов, мабуть, вже не такий сильний?
Значить... значить, для мене було одне: ми збираємо Верховну Раду, 22-го було прий
няте рiшення зiбрать Верховну Раду. Я пiдписав i пiшли телеграми. Всiм депутатам прибути 24-го, сесiя вiдкривається о десятiй годинi. Одне питання, наше – ситуацiя в Українi,
ставлення до того, що сталось.
Ясна справа, що тут роздуми тiльки навколо цього. Як? Якi документи? Чим завершиться? Постiйно iшли консультацiї, переговори. В мене члени, члени Президiї: Павличко, Юхновський, Танюк, керiвники полiтичних партiй, рухiв, – всi йшли, i йшли, i йшли, i
всi пропонували щось. Це йшло – процес. Я консультувався з областями, з iншими силами, якi були тут, з вiйськовими, до речi, це дуже важливий факт, що в той час, 19-го числа,
коли, ну, було дуже важко, нiхто – всi злякалися i мовчать. Раптом дзвонить в приймальню по «сотцi», i: «Передайте Кравчуку, що ми з ними», – так от... i поклав трубку.
А хто ж це такий?
Менi доповiдає приймальня, що був такий дзвоник по «сотцi», «сотка» – це хтось
дуже високий. Я кажу: «Знаєш, що, – кажу, – якщо буде дзвонить i знов покладе трубку,
ти не клади i через секунду менi скажуть, хто дзвонив», – просто робиться. Дзвонять
другий раз, вiн знову: «Передайте, що ми пiдтримаємо, виступимо – хай Кравчук держиться», – i поклав трубку, це не страшно, тiльки я не маю покласти. Вiн не поклав, – тут
же на станцiю: «Хто дзвонив?» – Морозов Костянтин Петрович. Я тодi йому подзвонив,
кажу: «Що ж ти бо...» – «Та Ви понимаете, хтось слушает», – i так далі. Ось, одна людина
була з усiх, я наголошую. В той час тих вiйськових i iнших, урядових, якi подзвонили i
сказали, що тримайся, ми тебе пiдтримаємо, це було дуже важливо для мене.
I, значить, Ви думаєте, що не було... комунiсти просто прийняли самостiйно
рiшення, вони перелякались?
Я думаю, звичайно, не можна говорити, що я ж казав Вам, що я зiбрав керiвникiв
фракцiй, груп вiд кожної областi, а там, як правило, очолювали комунiсти. I я їм сказав,
що справа досить серйозна, що ми, бачите, що сталося? От уже тут Центральний Комiтет
зрадив Україну, ви ж, кажу, думайте, що тут далi буде? Зрадив. Адже ця, ця... ну, i телегра
ма, вона свiдчила про абсолютну зраду, тут не було ж нiякого iншого тлумачення. Ви ж її
читали? Це все рознеслось. Президiя йде, все це, iнформацiя пiшла, пiшли документи в
зал: фракцiям, депутатам, групам.
Тобто не можна сказати, що тiльки злякались. Але, я так думаю, воно так швидко все
робилося, що часу для аналiзу i самоаналiзу, якихось зiставлень не було, тим більше, що
в Москвi, також це на Верховнiй Радi досить серйозна пiдтримка. Ми ж не могли залишитися бiлою вороною, i разом, i коли було запропоновано… Я запропонував, прочитав Акт
про державну незалежнiсть України, натисли кнопки, i на табло 345–346, я вже по пам’ятi
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говорю... I буря аплодисментiв, всi встали, почали обнiматись i цiлуватись, поздоровляти
один одного – комунiсти, некомунiсти, i все. I потiм, зразу група – Чорновiл, там, Танюк,
Поровський принесли величезний стяг український, от...
I накрили, менi здається, прямо це...?
Принесли до мене його, до президiї отак несли, великий-великий був, несли його
таким, значить, коридором, оцим проходом, передали. Я взяв цей флаг i перед, до того ...
пiсля цього почали вирiшувати, де його поставить i так далі...
Леоніде Макаровичу, мій колега закінчив розмову з Вами якраз на дні 24 серпня
1991 року. У мене свої є якісь спогади про цей день, про сесію Верховної Ради, скажімо,
ось я якраз розповідав Маргариті про такий епізод, який якось мені дуже закарбувався в пам’яті. Я був на засіданні Народної Ради, яка тоді була у відкритому режимі
десь в холі Парламенту. І тоді деякі депутати, здається, це був Володимир Гриньов,
була Лариса Скорик, здається, – вони виступали за те, щоб депутати Народної Ради
не голосували за Акт незалежності без того, щоб не заборонити компартію, щоб
це було пакетним рішенням і щоб, якщо будуть якісь спроби змінити це, щоб заблокувати трибуни і зірвати засідання сесії, і їхні колеги їх не умовили так не робити,
фактично, це було рішення більшості тих депутатів, які потім будуть називатися
в нас націонал-демократами. І Ви в цей момент з’явилися в кулуарах. Я до Вас підійшов і сказав: «Леонід Макарович, здається, що голосування зірветься і Акт не прий
муть, тому що Народна Рада проти цього виступає». І Ви на мене дуже здивовано
подивилися і сказали: «Я вже все вирішив. Я вже з усіма домовився». (Сміх Кравчука).
І я був цим дуже здивований, бо Ви якось... Ви не зустрічалися на моїх очах принаймні з керівниками фракцій, і вони всі були на наших очах. Як Вам вдалося… коли Ви
встигли провести ці консультації?
Я запрошував до себе на зустрічі перш за все, тих лідерів, за якими справді стояла більшість, це по-перше, по-друге, я тоді орієнтувався не стільки на фракції, яких не
було, не стільки на групи, яких також не було, і Народна Рада існувала чисто номінально,
адже організаційно вона не була позначена, тим більше, що в ніяких документах Верхов
ної Ради це не передбачалось. А я орієнтувався на реґіональні депутатські групи, тобто
кожна область мала свого лідера, без винятку. І я запросив всіх лідерів областей – 25-ть,
і сказав їм, що така ситуація, що ми маємо голосувати. І не робіть того, що вам рекомендують, навіть, коли говорив з львів’янами, з іванофранківцями, тому що це – безглуздя,
це – провокація.
Тому що таким чином хочуть... – одні виконуючи якусь, будемо говорити, політичну
акцію або позицію, а інші за непорозумінням – можуть не проголосувати за історичний
акт, який ось у мене. Я його їм в загальних рисах прочитав – познайомив, і вони всі сказали, що будуть голосувати за цей акт. Тому я був спокійний. Я знав, що це просто нічого не
вийде, і ще одна річ. В той період слухали мене, а не, скажімо, когось з тих лідерів, – вони
не мали авторитету. В мене був досить серйозний, скажімо, ну, імідж і авторитет, і не
тільки в Верховній Раді, а і в Україні, про що, до речі, засвідчили і перші президентські
вибори – без всяких складнощів особливих і напруги якоїсь. Голосування відбулося відповідно, адекватно. То я був переконаний... І я всім говорив, що обов’язково проголосують. Я тільки... відверто скажу, я не думав, що така буде одностайність (Посміхається).
А із Станіславом Гуренком Ви розмовляли в той, в той момент?
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Справа в тому, що він ухилявся від якоїсь прямої розмови. Але там були інші лідери,
були секретарі ЦК, які... і Єльченко був, і були... інші секретарі Центрального Комітету
депутатами, і я з ними також перемовився.
А я попрошу, а Ви з ним взагалі спілкувалися?
Спілкувались...
...тому що я ніколи в житті не бачив, щоб Ви розмовляли взагалі в будь-яких кулуарах, я не бачив Вас, от як людей, що розмовляють між собою?
Спілкувався. Він загалом людина така своєрідна. Ну із всіх секретарів ЦК він, на мою
думку, був найбільше підготовлений як лідер, але в нього були досить серйозно розвинені
амбіції. Він вважав, що на спілкування повинні до нього приходити, а не він. Тобто ініціатива повинна була бути за кимось. Я не вважав тоді за потрібне звертатись безпосередньо
до нього, тому що, на жаль, 19 серпня в розмові з Варенніковим і з групою людей, які
прибули з Москви, Станіслав Іванович показав себе не з кращої сторони. Тобто, він абсолютно уникав підтримки мене не тільки словами, а навіть, ну скажімо, мімікою якоюсь,
якимось рухом руки, нічого, – він сидів, як скеля, як мумія. Ні пари з вуст, як кажуть, не
промовив жодного слова. І я зрозумів, що з ним усе узгоджено, і що Компартія України,
принаймні Секретаріат Центрального Комітету зайняв позицію, яка не відповідала моє
му баченню державності і незалежності, і таке інше. Тому спілкуватися з ним у мене безпосередньо не було ніякої потреби.
Скажіть, Леоніде Макаровичу, а ось якщо повернутися саме до моменту голосування. Наскільки я пам’ятаю, на той момент, коли Ви поставили Акт на голосування, трибуни і мікрофони – вони були блоковані, на них були члени Народної Ради,
вони там стояли, фактично в залі не було кворуму як такого. І Ви в цей момент
сказали, що ставите на голосування, на голосування Акт про незалежність. Ви якраз
враховували те, що люди кинуть мікрофони і трибуни, побіжать на місця реєструватися, чи Ви просто намагалися якось розрядити ситуацію в залі?
Ні. Я бачив, що це багато в чому робиться штучно, загалом я не вірив, що знайдуться
божевільні або багато божевільних, які виступлять проти незалежності, імітуючи одну
божевільну ідею, що, мовляв, комуністи не можуть дати Україні незалежність. Що треба спочатку знищити компартію, утворити якісь демократичні структури, а потім постало питання обрати новий парламент, а тоді вже ставити питання про незалежність. Тоді
загалом це питання було б ніколи парламентом не вирішено. І я відчував в розмові з
регіональними лідерами, що в душі, в середині люди не можуть... тим більше, в мене
була... запасний варіант – поставити на поіменне голосування. Я міг запропонувати, скажімо, це. І тоді ніхто б не захотів світитись для історії, скажімо, що він раптом проти того,
аби проголосували ці депутати. Тим більше, що серед тих, хто так активно виступав за
те, щоб спочатку знищити або заборонити комуністичну партію – були комуністи або
колишні комуністи, тобто це було просто несерйозно. Це була така зовнішня, така політична якась іміджова акція: от мовляв, бачите, які ми патріоти. Ми настільки патріотичні,
що ми навіть не хочемо приймати незалежність з рук комуністів.
Діяльність компартії була призупинена наступного дня, а на сесії цей варіант в
кулуарах пророблювався, взагалі Ви з кимось його обговорювали?
Про... заборону?
Ні. Ні, тоді ще цього не було. Тому що ми не все ще знали 23-го... 24-го була ця сесія,
я не мав можливості навіть серйозно познайомитись уже з різними документами, які на559
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дійшли до мене з областей, а коли сесія закінчилась, я зміг познайомитись уже з документами, які надходили, і які показали участь тих чи інших комуністичних сил ГКЧП, і вже
тоді почали надходити копії документів, які розіслав секретаріат ЦК на місця. Першим
приніс В’ячеслав Чорновіл цей документ, який він зміг знайти у Львівському обласному
комітеті партії.
На Сесії Верховної Ради був присутній тодішній Голова Генеральної Асамблеї
ООН. І Ви з ним зустрічалися після сесії вже як керівник незалежної держави. Якою
була взагалі його реакція на те, що відбувалося?
Позитивною була реакція. Тоді ще, в цей же день, як в нас перебував посол з Мальти...
Оце він і був...
Я ж кажу. Він же поєднував це.
Так.
І він настільки був, ну, вражений і схвильований. Він поздоровляв мене, поздоровляв
всіх. Він потім виступав в пресі. І ось нещодавно він десь, це, по-моєму, в минулому році,
приїжджав сюди знову ж таки на День незалежності, і був у Палаці «Україна», і я з ним
зустрічався. І він пригадав цю зустріч нашу тоді і виголосив відповідно промову, пригадуючи, що він першим з іноземців, причому на такому рівні, дізнався про те, що Україна
проголосила Акт про державну незалежність.
Скажіть, Леонід Макарович, а коли було засідання Президії Верховної Ради, на
якому ухвалювалося рішення про заборону компартії? Я так розумію, що все ж таки
більшість Президії, вона не схилялась до цього рішення. Як вдалося їх переконати?
Справа в тому, що тоді загальний клімат був в країні, дуже такий для комуністів і комуністичної партії надзвичайно складний. І в Росії, а тут передавалось це все. І сам Горбачов тоді висловився дуже, я б сказав так, однозначно, щодо майбутності, майбутнього
Комуністичної партії Радянського Союзу. Єльцин, і це все створювало таку ауру, при якій
комуністи, навіть ті члени Президії, хто мав симпатії, не міг... не міг прямо висловлюватись по-іншому, тим більше, що на столі лежала ціла низка документів, які засвідчували
про негативну роль Комуністичної партії України, і просто про пряму підтримку ГКЧП. І
коли ці документи були розповсюдженні в Президії і з ними ознайомились...
А це правда, що Ви обіцяли на засіданні Президії опублікувати стенограму із засідання, на якому більшість членів виступило фактично на підтримку ГКЧП, і що
це теж зіграло свою роль у забороні компартії?
Ні. Не було більшості, – не виступало на підтримку ГКЧП. Виступило на під... це
розумієте, це не виступало на підтримку ГКЧП...
Ну, не виступало проти засудження, скажемо так?..
Ні, ні, ні, – це було не так. Значить, ми коли приймали рішення про скликання позачергової сесії, ми засідали днів... – два дні: 19-го, 20-го і навіть 21-го. І тільки в кінці
21-го нам вдалося прийняти рішення про скликання сесії 24-го. Значить так, 20-го, 21-го
і 22-го. 19-го ми не засідали, тому що не приїхали члени президії, – всі ж були у відпустці. До речі, ні Плюща не було, ні Фокіна не було, – нікого не було, був один я... Власне
кажучи серед... (сміється), якщо взяти керівництво Верховної Ради, всі були у відпустці.
І поки скликали їх і вони приїхали, ну дехто сам почув по радіо – зразу ж приїхав, а декотрим дали телеграми.
От у ці дні дуже серйозно розділилась точка зору членів Президії. Тому що тоді ще
не було ясно – хто переможе. Багато вигадували, були такі, що навіть руки потирали, що,
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мовляв, вам залишилося не так уже й багато. Деякі демократично налаштовані члени
Президії (хоч і з жартом, але в цьому жарті був якийсь смисл) говорили про те, що всі ми
сядемо, тільки я кажу: «Не хвилюйтесь, я вам забезпечу південну сторону в’язниці, от».
Тобто були такі жарти уже. Тобто люди...
Не так воно просто було, то вже 22-го всі почали говорити про свою персональну
роль в забезпеченні, скажімо, боротьбі з ГКЧП, а 19-го, 20-го і 21-го ніхто ніде не виступав – це так воно, знаєте... зараз... Я 20-го виступив по телебаченню, а більше ж ніде...
Хоч я говорив: «А чого вам не піти, не виступити по телебаченню. Я гадаю, що у вас візь
муть інтерв’ю і все!» Люди вигадували… Ото була тоді боротьба, і я тоді з... ну сказав,
дійсно, на засіданні Президії, що, раз така справа, то нам потрібно оприлюднити. А ми
голосували, тому що скликання сесії означало позицію по відношенню до ГКЧП, не те,
щоб прямо або опосередковано засудити або підтримати – це дуже важливо.
Я також не поспішав скликати сесію. Я скажу відверто, я побоювався одного: якщо
б сталося, скажімо таке, що сесія... Сесія, ну, або прямо не підтримає, або займе якийсь
нейтралітет по відношенню до ГКЧП, це було б величезною плямою для всієї історії
України. І події могли б, і розвиток історичний України міг би бути абсолютно іншим. Ну,
скажімо, уявіть собі: скликається сесія 22-го числа ще, або 21-го, більшість комуністів в
залі, зорієнтувати їх було непросто, і вони не засуджують ГКЧП, не засуджують, не засуд
жують або приймають якесь рішення таке, ну, кругленьке, формулювання незрозумілі.
В Москві перемагають прогресивні сили. Під натиском того в Україні... піднімаються
прапори за незалежність. Верховну Раду просто змели б, абсолютно. Хто приймав би
рішення тоді про незалежність? От я задаю собі завжди питання, хто прийняв би історичний цей Акт про незалежність? Верховну Раду змели б...
Тобто легітимного органу влади немає?
Нема легітимного органу влади. Якісь тимчасові установчі збори чи ...все це для
Центру потім? Для Горбачова і для інших не мало б ніякого правового сенсу, – це була б
просто трагедія. І тільки тому, що я весь час тримав зв’язок з Єльциним, з Назарбаєвим,
з прибалтійськими керівниками, з Карімовим, Узбекистан і іншими. Ми десь..., ну відчували. Я відчував, власне кажучи, я не міг всього цього говорити, тому що це... Але в
душі я відчував, що на терезах переважає, скажімо, демократична сила. І ще один день,
ще один день, що вплинув, ситуація на депутатів, не тільки мої слова, а вся ситуація. І це,
я гадаю, є виграш, то був великий виграш з точки зору збереження Верховної Ради, хоч
потім був знову програш.
Коли Верховна Рада прийняла Акт про незалежність, потрібно було прийняти рішення про нові вибори Верховної Ради. Тоді б не було б оцих коливань, тоді можна було Верховну Раду під впливом ситуації обрати з нормальних демократично налаштованих... Ну,
не всіх нормальних, я умовно кажу, але у всякому разі, не така вона була б, як нинішня.
І та Верховна Рада, обрана вже одночасно з новим Президентом, – це була б єдина сила,
яка обрана за демократичних, на демократичних засадах, з єдиною ідеєю – утворення і
збереження Української Держави. А так ми затягли... Я пропонував це, мене переконали, що не треба цього робити. Хто ви думаєте? Демократи. Комуністи були за те, щоб
переобрати Верховну Раду, а демократи – ні. Не всі, але більшість приходило: «Леонід
Макарович, не треба. Ми й так... от бачите, ми маємо верх, вони вже, ну... втратили силу,
авторитет, і ми зможемо їх перемогти тут у Верховній Раді».
Переробити можна...
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Переробити, перемогти, а виявилося все по-іншому, коли ситуація змінювалась, наростала енергія і сила, і спроба поновити силу, уже з боку лівих.
Скажіть, Леоніде Макаровичу, з... під час проголошення незалежності Ви мали
контакти телефонні з Горбачовим, з Єльциним, вони реагували якось на те, що відбувається?
Я Єльцину потелефонував і сказав, що в нас отака ситуація, Горбачову також. Що
ситуація дуже складна у Верховній Раді, що під впливом... «Ну, що ж, – Єльцин сказав, –
ну, це нормально». – А Горбачов каже: «Що, як же воно, ну, що це означає?» А потім
подумав і сказав: «Ну, це ж Верховна Рада приймає, а був же березневий референдум, де
проголосували за Союз у березні, а Верховна Рада не може відмінити, каже, рішення Верховної Ради, відмінити березневий референдум, де більшість населення проголосувало
за збереження Союзу».
Після цієї розмови з Горбачовим у мене виникла зразу ж ідея прийняти рішення про
референдум грудневий, інакше, коли б ми цього не зробили... А мені пропонували, знову
ж таки демократи, що Кравчук там щось видумує, для чого це робити? Ну і так уже є незалежність. Я... пам’ятаєте, на Софіївському майдані зібрались там, виступали. Як вони вже
мене там... називали і все інше, що я придумав якийсь референдум, і що може референдум
не відбутись і тоді, мовляв, ось, що станеться. А я говорив: «Якщо ми цього не зробимо, –
нас світ не визнає. Тому що Горбачов скаже: “Нема такого в практиці”». І це дійсно правда
була б, щоб Верховна Рада відмінила референдум. Тобто референдум можна було відмінити
тільки референдумом. Це була друга важлива дія і перемога, – це була політика справжня.
Оце одну помилку, яку ми допустили, що не прийняли рішення про вибори нової Верховної Ради, в зв’язку з тим, що утворилась нова Держава. Я так аргументував: потрібна
нова Верховна Рада нової Держави. Не послухали.
А Єльцин розумів, що Україна таким чином виходить з Радянського Союзу? Українська ж Верховна Рада денонсувала Союзний договір...
Ні. Вони настільки тоді були збуджені тою ситуацією...
Що вони взагалі на це не звертали уваги...?
Вони... Тоді був загальний рух до суверенітету. Росія ж також на цьому, і Україна, і
всі інші. І комусь не могло прийти в голову, що, скажімо, ну... це закінчиться розвалом
Радянського Союзу. Всі були переконані, і Єльцин в розмовах – я можу про це говорити, –
що так, будуть утворені незалежні держави, але ця незалежність буде все ж таки в рамках
Союзу. Ну, принаймні, найбільше, що можна було допустити, – це конфедеративна. І це
підтверджує, тому що вже після нашого рішення Верховної Ради, з вересня, десь з 20-го –
починаються весь час засідання Новоогарьовського процесу.
Але Ви в них не берете участі?
Я вже не беру участі в Новоогарьовських цих зустрічах про підписання нового Союзного договору, і знову ж, не звертаючи на всі ці рішення Верховної Ради України і
інших, – рішення – Союзний договір формулюється не як конфедерація, а як федерація з
якимись ну, ознаками, може в якихось окремих пунктах – конфедерація, бачите, так що,
на це не звертали уваги.
Ви були на позачерговому з’їзді народних депутатів СРСР, який тоді відкрився.
Останній він був уже, да.
Так. І там Ви зустрічалися з керівниками інших союзних республік – це була така
державна рада тоді сформована... Радянського Союзу. Я думаю, що Ви в кулуарах
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спілкувались. Який був настрій взагалі всіх інших Ваших колег – на незалежність чи
на якісь домовленості з Горбачовим?
Ну перший пункт нашої... Ми так... Ми зібралися – групами збиралися. Спочатку ми
зібралися по наших, по депутаціях. Я – з своїми депутатами, Єльцин – з своїми, ну, кожен
з своїми. І проговорили це питання, що з’їзд має припинити своє існування, так як він
є структурою, ну принаймні штучною. Тим більше, частина депутатів там від партії, –
незрозуміло, що це таке, за списком голосувались. І передати повноваження Верховній
Раді, – оце було основне питання. Питання про, скажімо, дальші кроки в бік незалежності або утворення Радянського Союзу, або федерації, або конфедерації – тоді детально
не обговорювалось. Нам потрібно було усунути цей орган, який представляв, ну, з точки
зору Радянського Союзу, структуру, яка могла вплинути або позитивно, а більше всього
негативно на ймовірні подальші процеси. То було одне питання, і ми домовились, принаймні голосування показало. Я виступав тоді на з’їзді. Голосування показало, що більшість депутатів не підтримало ідею збереження з’їзду.
Ви говорили про свої контакти з Єльциним, для Вас нічого такого, аж такого...
для нього не сталося негативного, трагічного. І все ж таки, от, наступними днями,
здається, це було 27-го, якщо я не помиляюся, серпня, чи 26-го... Виходить заява прессекретаря Президента Росії про територіальні претензії. В тому разі, якщо союзні
республіки будуть проголошувати незалежність, виникне питання про територіальні проблеми..., ну, Ви пам’ятаєте цю заяву, яка потім...
Да, да...
...сказали, що це була заява прес-секретаря, але всі розуміли, що вона іде від Президента Російської Федерації. Як взагалі сталося, що вона взагалі виникла? У Вас були
контакти з Єльциним після цієї заяви прес-секретаря, чи це вирішувалося практично випадково, хаотично?
Ми говорили з Єльциним чимало на цю тему, і я йому телефонував, – чого раптом
порушено це питання? Я послався на договір, який є між Україною і Росією. А він був
підписаний в жовтні 90-го року, причому з чітко позначеною відсутністю будь-яких територіальних претензій один до одного. Тобто я кажу: «На якій підставі?» Ну, Єльцин
говорив, що ця заява виникла поза його..., скажімо, думкою, так. Хоч він наголошував на
тому, що, ну, мовляв, це ж договір був підписаний за радянських часів, була ж єдина держава, а тепер, мовляв, будуть різні держави, і, ясна справа, виникне проблема кордонів.
Він мав рацію – вона і зараз існує, ця проблема. (Сміється). Але я йому сказав: «Ну що ж,
є в всіх проблєми в таких випадках, і їх потрібно вирішувати цивілізовано».
Він негативно не ставився до незалежності України тоді, абсолютно. Він говорив, да,
ну, треба було якось порадитись ще, мовляв. Ну, кажу: «На якій підставі, з ким радитись,
коли ми ж... ж... Ви – Російська Федерація, ми – Україна». Чого я маю радитись з Єльциним про прийняття Акта незалежності України, я мав би радитись з Горбачовим, а не з
Єльциним, він ще тоді був Президентом. Тобто він... Я гадаю, його підставили тоді. Він
вже себе десь уявляв, ну, скажімо, керівником Радянського Союзу. Десь принаймні, якщо
не першим, то десь в майбутньому першим.
Тоді приїхала з Москви досить поважна делегація врегульовувати ці проблеми
на чолі з Руцьким і Собчаком, здається. Ви з ними зустрічались, і взагалі, яка була
тональність цих контактів?
Ну, контакти були нормальні. Спочатку ми з ними переговорили, а потім я кажу: «Ну
чого ми будемо тут говорити, все рівно, я ж не Президент, я сам рішень не приймаю, я
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Голова Верховної Ради, а в нас є два органи, які приймають рішення: Президія Верхов
ної Ради, тоді вона приймала рішення за Конституцією, і сама Верховна Рада. Давайте
скличемо Президію». Ми скликали Президію. Всі члени Президії і делегація російська,
до речі, там серед них був Собчак, наш Щербак, там...
Союзна Російська? Тому там і був Щербак...
Союзна... Так, так, так, от. І ми домовились тоді, здається, нормально, хоч допізна, до
двох часов ночі ми сиділи, от. Але домовились все ж таки, що Радянський Союз як геополітична система вже не має сили, і тоді було записано одне формулювання, яке підтримав
Руцькой. Воно пройшло в пресу, що ми маємо все зробити, щоб розвал Союзу не став обвальним. І щоб ці уламки не засипали наші народи, отака була, таке було формулювання,
воно було підписане і пішло в пресу. Так що я тоді не... не було в нас, скажімо, ну якихось
гострих розмов навіть. Ми знаходили формулювання і знайшли їх. Ну Руцькой тоді, десь
стояв ближче до Єльцина, або майже, він представляв його точку зору і інтереси, – це
потім вони вже розійшлись.
Ви на сесії Верховної Ради, тоді, коли говорили про...? В дні ГКЧП говорили багато про контроль над військами, щось, Голова Президії Верховної Ради не мав реального навіть контролю над силовими структурами, і що тепер цей контроль потрібно
надати, щоб виключити подібні ситуації. Ви цей контроль рішенням Парламенту
одержали, а от наскільки реальним взагалі був цей контроль до 1 грудня 91-го року?
Які у Вас були контакти взагалі з військовим керівництвом, яке було тоді в Україні?
Ну сказати, що тоді я мав прямий вплив на військових або міг наказувати, – ні. Я
мав можливість запросити, мав можливість телефонувати, можливість узгоджувати, вони
узгоджували зі мною, але прямого наказу я давати не міг, і вони виконували накази Моск
ви, тому ми вирішили утворити хоча б для якоїсь безпеки Національну гвардію, яка була
утворена зразу ж, як сила, яка могла хоча б охороняти, тому що я говорив депутатам: «Ви
ж подивіться – 19-го числа до мене до кабінету заходить Варєнніков, там, Чичеватов,
ще група, в приймальні група офіцерів, яка приїхала з Москви. В мене охорона – три
чоловіки з малесенькими пістолетами. Вони могли б без перешкоди, – ніхто б нічого не
зробив». Взяти, скажімо, заарештувати Кравчука і вивезти з України. Не було сили, яка б
сказала, що... Всі сили і силові структури фактично підпорядковувались Москві, Горбачову і союзним структурам, значить ГКЧП і вони...
Тому Варєнніков так і, ну, говорив, будемо говорити, так настирно, переконано. Він
відчував, я ж... я ж його давно знав, тому що він був керівником Прикарпатського військового округу, я знав його, як він говорив раніше, тобто вже він відчував в своєму голосі
силу, навіть, в своїй постаті, в своїх формулюваннях. Він уже пропонував, поки я не сказав: «Ви кого представляєте?» А він каже: «Ну, кого? ГКЧП». Я кажу: «Ваш мандат?» –
Він подивився на мене. «Ну Вы же меня знаете». – «Да, – говорю, – Вы меня тоже знаете.
Мандат?» А в нього ж нічого не було, абсолютно, ніяких документів, крім того, що він
Варенніков. «Де мандат, підписаний керівником ГКЧП про Ваші повноваження?» – я
йому задаю запитання. Це дуже вплинуло на розмову, дуже вплинуло. Він зрозумів, що
він на словах представляє ГКЧП. (Сміється). Тоді телефонує мені Крючков...
Які були у Вас контакти після 24 серпня з керівництвом Комітету держбезпеки
України? Вам не можна сказати, що вони вже більше прислуховувалися до республіканських структур чи вони...?
Безумовно, безумовно. Я відчув зовсім інше ставлення, тому що 19-го... я нікого не
міг знайти. Мені сказали, що Голушко десь там на річці пішов рибу ловить, чи що...
564

Л е о н і д К РАВЧ УК

Люди трошки порозбігались. Дехто злякався, дехто вирішив вичекати, от. Очікування,
як... Як повернеться. Я..., ну, я знав багатьох особисто людей серед депутатів. Я бачив в їх
поглядах, в їх розмовах, що вони не готові, скажімо, сьогодні прийняти рішення, – їм
треба час, щоб подивитись, куди схилиться маятник.
Як сталося, що Голушко став Міністром безпеки Російської Федерації взагалі?
Це з нами ніхто не погоджував, абсолютно, от. Загалом навіть телефонної розмови
не було, да... відносно нього. Він просто сказав, що... ну він же спочатку ж не став міністром, він пішов працювати...
Начальником штабу...
...Штабу якогось союзного, не російського, а союзного КГБ, от. Це вже пізніше його
Єльцин призначив – Російської Федерації. Так що він просто пішов туди працювати, а ми
зайнялися формуванням вже. Уже тоді було трошки по-іншому, розумієте, все ж такий
цей Акт, хоч він не визначав уже остаточно незалежності України і всього іншого, і законодавства не було, і Конституція стара, – багато було, ну, це зрозуміло, але політично він
настільки, ну в правовому плані, не стільки в політичному, він вже впливав на свідомість
керівників навіть силових структур, дуже впливав.
А скажіть, Леоніде Макаровичу, ось Ви казали про Ваші контакти з керівниками
там от, пострадянських держав, а чи були відразу після Центру якісь контакти з
керівниками держав Заходу, скажімо, держав Центральної Європи? Чи були якісь
розмови про визнання до референдуму? Яка була взагалі атмосфера навколо цього?
Були. Перша розмова була з Бушем. Я мав з ним телефонну розмову, сказав, що Украї
на прийняла Акт, розказав йому, в чому його суть, от. Він не дуже так, ну, конкретно
реагував, щоб то, що це там..., не висловлювався з точки зору, що це означає для Заходу,
ні. Він висловився, що – привітав, – що це демократично, що це шлях до волевиявлення,
що це вже відповідає демократичним нормам, але відносно того, чи це сприймається,
ну, скажімо, Сполученими Штатами як утворення держави, – про це не йшлось. Це був
прямий, з моєї ініціативи, моєї ініціативи.
Але він погодився на таку розмову?
Да, звичайно, звичайно.
Очевидно, що Горбачов був достатньо ображений таким контактом?
Ну він не висловлювався, Горбачов, з цього приводу. Ну принаймні мені, от.
Тоді, здається, деякі політичні діячі навіть відвідували Київ, і це був міністр закордонних справ Польщі, і тоді також були якісь розмови про те, що буде з визнан
ням України під час цих візитів?
Була розмова одна, що Україна...
Має провести референдум...
...взяла курс до незалежності, і вже тоді було прийнято рішення про референдум. І я
говорив, що ми зараз, от вирішуємо... – рішення про референдум є. Вирішується питання
про прийняття Закону про Президента і вибори Президента. Ми хочемо це зробити одночасно. От після цього можна буде говорити вже про, про більш конкретні кроки, але
всі знали, і я це знав, що поки існує Радянський Союз, як система, навіть референдум
91-го року не міг означати для України, що вона може незалежно отак... просто сама
приймати рішення, які будуть мати силу і обов’язкові для інших в системі Радянського
Союзу. Тому що, Ви розумієте, в наш час і зараз, і тоді, – політика будується не на основі,
скажімо, випробуваних часом, історією, досвідом: європейським, світовим, вона будується від того, як хочуть оцінити, а не як факти свідчать.
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Після цього також говорили, і зараз говорять от в нашій Верховній Раді, – ну, що ви,
мовляв, посилаєтесь на референдум 91-го року, був же референдум в березні 91-го року,
чого ви тільки берете той, а не той, – от і все. Тобто для Горбачова і для інших, поки був
Радянський Союз, навіть наш референдум не став би, ну будемо говорити відверто, уже
початком визнання повністю України, іншими навіть державами світу. Я переконаний,
коли б 7 грудня був не денонсований Радянський Союз як система, – повірте, не всі зразу
визнали б Україну як державу.
Перед підписанням угоди про оновлений Союз, явно Кремль все ж таки спробував підписати угоду про економічний союз колишніх радянських республік, – це було
в Кремлі, здається, навіть там Явлінський готував проект цієї угоди. І Україна не
брала участі в цьому підписанні, але там були присутні...
Плющ і Масик.
Плющ і Масик, так.
Ну я їх свідомо послав туди, тому що вони не мали права підпису, вони приїхали як
спостерігачі. Тобто з правом виступу, з правом пропозицій... А коли б я поїхав, то мені
потрібно було б визначатись.
Масик після цього дав мені інтерв’ю, воно було надруковано тоді в «Независимой газете», потім в «Молоді України», яке мало такі цікаві наслідки. Він в ньому
розповідав про свою розмову з Горбачовим і Єльциним на цьому підписанні. І під час
цієї розмови Єльцин сказав йому, що він... так нібито жартома, що він проводив засідання з військовими, на якому обговорював можливість обміну ядерними ударами
між Росією і Україною, наскільки це технічно є можливим. Коли це інтерв’ю Масика
вийшло, то була досить велика реакція з російського боку, – вони спростовували це
повідомлення. І... казали, що ніколи в житті не було таких засідань, не було таких
консультацій. Ви ніколи не намагалися дізнатися, що це було...?
Ні. Я не знав про це. Мені здається, що це... Я не буду говорити однозначно, но мені
здається, що це в запалі Масик перебільшив щось, тому що я скільки говорив з Єльциним
після цього, тому що це ж пішло в пресу.
Ну так...
Да. Я говорив: «Борис Миколайович, ну це якась хвороба». Каже: «Я з ним загалом на
цю тему не говорив». Ну так, як це говорять люди – Президент і Віце-прем’єр, я не хотів
це, ну, скажімо, зводити або доводити, хто з них каже неправду.
Тоді якраз, як ми можемо зрозуміти, в ці місяці було остаточно ухвалено рішення
про проведення президентської кампанії, – наскільки Ви впевнено себе почували в цій
ситуації?
Ну Ви знаєте, я знав, що приречений бути Президентом. Тому що серед тих кандидатів, які були, і серед тих розбіжностей, які були між ними, навіть між кандидатами
демократичного, тоді, орієнтації – і Чорновіл, і Юхновський, і Лук’яненко, це три кандидати від одного напрямку, всі вони входили до Народної Ради – я відчув, що між ними
вже єдності немає, і справді не було. Потім там Гриньов. Я знав, що його ніхто не знає в
Україні, і я... Мої зустрічі тоді в цю кампанію перетворювались у величезні мітинги, знаєте, збиралося по 20 тисяч людей і більше. І я бачив, як люди до мене ставляться, навіть
тільки подивитись приходили.
Тому що тут була ще одна ситуація, скажімо, мої дебати з Рухом, 89-й рік особливо,
ще коли я був завідуючим Центрального Комітету відділом. Це вони принесли мені дуже
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широку популярність, а потім весь час перебування в кріслі Голови Верховної Ради – це
ж прямі трансляції. Оця боротьба, ця... Мені навіть, я пам’ятаю: як Ви їх витримуєте,
Леонід Макарович, вони Вас ображають. Люди, ну, відчували, що я є Голова Верховної
Ради, який несе важкий хрест, і що мене треба підтримати, і що мене треба оберігати навіть від таких нападок, тобто я бачив, що тут...
Їй-Богу, я це кажу відверто, мене більше хвилював референдум, тому що я дуже багато наобіцяв Горбачову і всім, що референдум ми виграємо, але в душі, розумієте, я,
все ж таки, думав – як же, особливо схід, південь. Все ж такі, люди розуміють, що таке
незалежність.
Хмара мені за тиждень до референдуму, він був у Москві, і він мені назвав абсолютно
точну цифру тих, хто проголосує за...
Таку ж – 92?
Ну він сказав не 92, він сказав 90. Сказав, у нас буде 90 відсотків. Я йому сказав: «Ви
божевільні».
Тому я... Оце мене хвилювало, чесно скажу, тому що, ну десь було відчуття таке в
зустрічах, уже люди так...
А оця пропагандистська машина наша, вона почала фактично на бік незалежності перебудовуватися з перших днів, і фактично цю машину конструювали. І наскільки легко її було змінити?
Не просто, але тут була ще одна важлива ситуація. Попри все, попри всі розходження
6-ти кандидатів – всі виступали за незалежність. От не було жодного серед 6-ти, як це було,
скажімо, вже в другі президентські вибори, коли кандидати розійшлися в поглядах. А тут...
Так, хтось там говорив про якісь речі, там, деталі, але щодо курсу на незалежність – всі однозначно. Остання наша зустріч на телебаченні, коли сиділо 6 кандидатів в президенти – це
перед самими виборами, то єсть 30 листопада. Я просто був здивований – жоден не сказав
якихось навіть сумнівів щодо... Всі закликали голосувати за незалежну Україну, і це зіграло
велику роль. І Гриньов, і Кравчук, там, скажімо, Чорновіл – от хто мав більше підтримки на
сході, того слухали, хто на заході слухали ті, – але всі голосували за незалежність.
( … ).
Референдум відбувся. Ви виграли вибори. Референдум мав такі, я думаю для Москви
ошелешуючі підсумки... Ну, от, перший Ваш президентський день. Що далі робити?
(Сміється). Це дійсно... Я про це вже не раз..., мені задавали запитання. Я десь о другій годині ночі, з основних областей вже були телефонні дзвоники, де мені доповідали,
скільки проголосувало, там скажімо, Запоріжжя, там – 76 відсотків, там, Миколаїв... Ну,
я побачив, що за мене проголосують і за референдум уже голосують, я був спокійний.
Вранці мені повідомили приблизно цифру. І я поїхав на робоче місце до кабінету. Зателефонував Горбачову, – сказав йому цю цифру (сміється). Він не повірив, не повірив.
Ну, те, що обрали мене Президентом, він десь відчував, що оберуть, але що 92 відсотки
населення проголосують за незалежність, причому, в Криму проголосувало більше половини, в Севастополі – більше половини. Тобто не було в Україні жодного міста, жодного
населеного пункту, де б ми сказали, що проголосувало менше половини, це ж просто був,
ну, феномен. Коли я йому сказав, – він не повірив.
Ну... Закінчились розмови – почались поздоровлення, знаєте, телефонні дзвінки з областей, з усього... – це був такий важкий день для розмов, емоційний особливо, але ж
емоції емоціями, а треба починати роботу. І ось, ну що, спочатку я запросив до себе тих,
567

V I. « УС Н А І С ТО РІ Я Н Е З А Л Е ЖН О Ї УКР АЇН И – 1 9 8 8 –1 9 9 1 »

хто працював зі мною як Головою Верховної Ради. В мене ж апарату ще не було ніякого:
Хоменко, там, помічники, які були, і попросив їх подумати, з чого ми маємо починати,
з якихось, скажім, правових документів? Укази. Про що? Перший указ – це про апарат,
який має зайняти свої місця, і, ну, і здійснювати управління, керівництво, виконувати
волю, скажемо, Президента. Це був перший указ.
Тобто почали ми з кадрів, з організації безпосередньо президентської команди. Ну
спочатку це було десь, там, 15 чоловік, потім більше. Прийшли ті, хто був зі мною у
виборчій кампанії, от, і так почали поступово-поступово набирати документи, досвід.
Подивилися, як в інших країнах це робиться. Взяли і укази Президента Росії – перші,
для того, щоб зорієнтуватись. Тобто почали з організації власної внутрішньої роботи,
організації управління державою.
Ну, а що до того, що взагалі робити з українським статусом? Ви самі казали, що
Радянський Союз існував?
Ну, от. Ну, це перше було, що потрібно, створити команду, яка б почала виконувати
повноваження Президента, почала працювати. А друге: зразу ж виникло питання, а як же
бути – от для мене особисто, – з Радянським Союзом.
Ну тим більше, що Ви вже були визнані, так, вже були перші визнання за кордоном, так...
Ну, звичайно... Ну Україну ще не було визнано, до 7-го числа не було...
Ну як? От було визнання Канади?
Масового визнання не було. Була Канада і Польща, але масового визнання, масового
визнання України державами ще не було, але вже почалися: Польща перша, Канада друга, якщо брати так. Але канадський тимчасово повірений перший мене повідомив і приїхав до мене... туда, за місто. Ми навіть випили з ним коньяку... закарпатського (сміється),
як зараз пригадую, так. І вечір був чудовий тоді, от. Ми вийшли на вулицю. Він приїхав
ще з кимось, я не пам’ятаю, їх двоє чи троє було, от. І зразу ж виникло питання: а як же
бути? Україна – незалежна держава. Акт однозначно тлумачить незалежність, це ж не те,
що так – незалежність в чомусь.
І разом із цим Конституція Радянського Союзу її включає там.
Існує Конституція... Наша Конституція не змінена. Існує Радянський Союз, існують
держави в Радянському Союзі. І ось тоді почались..., а загалом про зустріч без Горбачова,
ми вели розмову давно, ще коли я приїжджав в Новоогарьово. Що треба зустріться, повияснять деякі питання, всі ж відчували, що народ, демократичні сили набирають... ну,
скажемо, такого масштабного характеру, і потрібно було визначатись. І тоді я зателефонував Шушкевичу. Говорю: «Станіслав Станіславович ну, от, наша думка..., моя принаймні,
я так і з Єльциним перемовився, якщо зустрічатись, то у вас. В Києві воно якось... ну,
буде у вас мабуть не так помітно», – так ми тоді виходили з цього. І тоді Єльцин якраз,
Ви пам’ятаєте, здійснював державний візит уже до Білорусії. Шушкевич мені телефонує:
«Єльцин тут, – каже, – він з... офіційний візит, тобто тут не... поза будь-якою підозрою...
з боку, скажімо, Горбачова, чи союзних органів, а чи не могли б Ви приїхати?» Я кажу:
«Міг би»... от. І там все вирішили.
Як сталося, що не прилетів Назарбаєв?
Я гадаю, тут десь ми допустили, ну, скажімо, або багато перестороги, або хотіли дуже
це утаємничити, щоб було надзвичайно конфіденційно, і не одержало розголосу, – ми
його своєчасно не повідомили. Тобто ми його повідомили тоді, коли фактично питання
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про Бєловезьку угоду було вже сформульовано, і навіть готове до підпису, от. Тоді потелефонували в це... в Алма-Ату. А там сказали, що Назарбаєв вже в літаку летить до Моск
ви. Це справді, а тоді в літаку в нього зв’язку не було ще, користувався тими літаками
Радянського Союзу. І ми зразу в аеропорт, – там його і знайшли в аеропорту. Сказали, що
ми отут приймаємо таке рішення, чи не зміг би він приїхать? Він сказав: «Зміг би, але я
спочатку, – каже, – заїду до Москви, до посольства». Заїхав, переговорив з Горбачовим
і потелефонував, що він не зможе приїхати. Я гадаю, що тут може й Горбачов на нього
трошки вплинув, але все ж таки мабуть на першому місці були його невдоволення, що не
поставили до інформації своєчасно, і що вже він, ну якась вторинна його роль. А він, як
всі люди – честолюбива людина, з амбіціями, це зрозуміло.
Як всі такі люди, Ви мали на увазі?
Такого рангу.
Скажіть, а Єльцин розумів в Бєловєзькій Пущі, що мова йде саме про ліквідацію
Радянського Союзу?
Розумів. Він розумів, він тільки... От я відчував тоді, і вже потім все випукліше і випукліше, випукло це було видно: він гадав, що це СНД швидко перетвориться в новий
Союз. Він був переконаний в цьому, що це на початку ми так. Для світу сказали, що ми
ж не зруйнували зовсім Радянського Союзу, що на місце його ось нова структура – СНД.
І це їх справді заспокоїло, що наша заява, наша угода, що ми, що Україна, що СНД бере
на себе відповідальність, правонаступництво про всі ті акти, які здійснив Радянський
Союз, – це зразу заспокоїло, що... Але він думав, що ми трошки побавимся так і потім
побачимо, що воно ж не йде справа, і швиденько СНД буде, щільність, скажімо, наших
стосунків буде поглиблюватись, поглиблюватись і утвориться новий Союз.
Без Горбачова...
Без Горбачова. І Єльцин буде лідером.
А Ви не побоювалися, що так насправді може статися, до речі?
Я це також пере... Тому ми й зайняли з самого спочатку позицію, що СНД потрібно
для того, щоб, як шлюбно-розводний процес. Вирішити всі питання, які нагромаджені
були історично, і економічно, і політично, і військово в колишньому Радянському Союзі
вже. Їх вирішити демократично, цивілізовано і тоді можна тільки ставити питання про
якісь більш тісні союзи або щось таке. А зараз просто це... – тільки утворились і зразу
говорити (сміється) про Союз, хто б нас зрозумів. І... і як це загалом можливо?
Українська делегація ніяких попередніх документів не привозила до Бєловєжжя?
Ні, були в мене чернетки, ну, тому що я, воно проходило в пресі, Ви мабуть пам’ятаєте,
що в Києві працювала група, не група, а, ну, керівники парламентів багатьох країн Радянського Союзу – республік, які готували свій проект, наш проект Союзного договору на засадах
конфедерації. Очолював з нашого боку, з України, Гриньов цю групу, і такий документ готувався, навіть обговорювався, – вони мені доповідали. Він в Москву їздив, я з ним. Горбачова
інформував, Єльцина, обговорювали з Єльциним. То я був, ну, в матеріалі щодо варіантів
можливого документу. І в мене були відповідні записи, ну, і були... і точка зору була.
І російська делегація теж з чимось своїм приїжджала?
У Бурбуліса було, тому що він з кишені діставав часто якісь записи і дивився у них,
коли йшло питання про формулювання того чи іншого пункту. Було.
Це правда, що Ви заборонили під час вечері в Бєловезькій Пущі – вже, коли зустрічалися втрьох там з делегаціями, – що Ви заборонили вживати алкоголь? Сказали,
щоб члени делегації не вживали і президентам не давали?
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Ні... Це не заборонили...
Ну попросили...
Ні, ні. Це було не напередодні, а в день відльоту, коли вже підписали документи. Я
просто виступив і сказав, що дуже складна ситуація, що нам потрібно бути, ну, дійсно, в
такій хорошій формі (сміється), і що я прошу не зловживати, значить, тому, от, кажу, сядемо
в літак, приземлимося, все буде нормально, тоді кожен зможе діяти так, як він забажає.
Ви зателефонували з дачі Шушкевича до Горбачова. Ви з ним також говорили
особисто?
З Горбачовим?
Так.
Да. Горбачов мені зателефонував – це не я йому. На другий... Це ми прилетіли пізно
ввечері, а наступного дня вранці мені телефонує Горбачов. І каже: «Леонід Макарович,
Ви повинні, – прямо починає з того, – Ви повинні приїхать до Москви». Я кажу: «Чого?»
(Сміються). – «Як чого? – каже, – Ви ж там таке натворили. Ви навіть собі не уявляєте –
весь світ стоїть дибом». Я кажу: «Ну, що ж ми натворили – це оприлюднено вже. Ми –
інтерв’ю, преса знає...»
Нам треба поговорить: «От тут уже Назарбаєв, Єльцин, погодився Шушкевич. Тепер, – каже, – справа за Вами». А я кажу: «Михайло Сергійович, я в Москву не прилечу».
Ну, це Ви розумієте, треба збагнуть, скажімо, психологію, менталітет, рівень того часу,
щоб колись Генеральному Секретареві ЦК, Президентові (сміється) Радянського Союзу,
хтось сказав... Його викликають, тоді казали, а він каже – я не прилечу, ну, це...
Ну, до речі, він запам’ятав цю розмову. Бо от я коли з ним бачився останнього
разу, – це було кілька місяців тому, – я згадав Ваше прізвище. Він потемнішав обличчям. Просто не може про Вас згадувати.
(Кравчук сміється).
Да. А я знаю, він весь час вважає, що я основна причина розвалу, і втрати їх сили,
влади і таке інше, от. Хоч це... я кажу, що це перебільшення. Головною причиною були...
об’єктивні. Люди були готові до цього. Історія вже поставила свої крапки, а не те, що раптом Кравчук зміг перевернути все. Коли б не було матеріальних, духовних і політичних
засад – ніхто б не зміг цього зробити. Приречена була вже імперія, Радянський Союз був
приречений – це всім було відомо. Тільки питання було часу, але Михайло Сергійович,
на жаль, він не здатний на такий аналіз. Він – я і сьогодні кажу – людина поверхового
аналізу. Він все думав, що можна зробити, якщо захочуть. От треба, щоб ви захотіли, і
все. Він переконаний у цьому.
Я сказав: «Я не полечу». Тоді, ну, думаю, ми ж з Шушкевичем домовились, що – не
летимо ж. Ми доручили Єльцину. Сказали: «Борис Миколайович, Ви викладіть нашу
позицію, чого ж ми будемо втрьох доповідать?» Він тоді сказав: «Важко, але, – каже, – я
виконаю ваше доручення». (Сміється). Я телефоную Шушкевичу, кажу: «Станіславе Станіславовичу, Ви що, летите в Москву?» – «Та Ви що, ні, ні в якому разі». Я побачив, що це
вже мене беруть на перекос. Значить, мені каже, що Шушкевич прилетить, а Шушкевичу,
мабуть, казали, що я прилечу, розумієте, така цікава була політика.
Ну і після цього я ще сиджу, то рано було дуже, ще звонок з Москви. Дзвонить його
Ревенко, це був його керівник Адміністрації Горбачова. А Ревенко ж був першим секретарем Київського обкому, кандидатом в члени Політбюро, так що ми за одним столом обідали. На «ти» ми з ним були природно. А він каже: «Леонід Макарович, ну, ти поступил
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неправильно». Кажу: «Чого?» – «Ти навіть собі не уявляєш, який він збуджений, Президент Горбачов». Я кажу: «Так я дію відповідно до документів, які... чого, чого летіть?» А
я знав, що це значить. Зберемось тоді: Єльцин, Назарбаєв, Шушкевич… Я бачив, що ці
люди можуть проявити нетвердість, навіть Єльцин.
Тому що початок нашої розмови в Бєловєжі був все ж такий... Такий, що от Горбачов
сказав, що все ж таки, які поступки можна дати Україні, щоб вона погодилась на Союзний договір. А напередодні, якщо Ви пам’ятаєте, в Кремлівському палаці всі..., Горбачов
всіх поставив в Георгіївському, здається, залі, де кожен виступав перед мікрофоном і підтримував Союзний договір – і Єльцин, і Назарбаєв, і Шушкевич – я там не був. Ну час,
то... відтинок часу десь два тижні. Я думаю, коли всі зберуться і Горбачов, а там же ж
буде інша ситуація, інша аура в Кремлівському палаці кругом. (Сміється). Незрозуміло,
чи повернешся, от.
Я тоді прийняв тверде рішення – не летіть в Москву. І це знову ж таки, коли б я полетів в Москву, ну, я б, скажімо, до кінця стояв би. Я б свого підпису не… не дезавіював
би свій підпис, а як інші? Я не був переконаний. Тоді міг залишитись мій один? І тоді що
ж це, вже ж без Росії, яка це СНД. Це тоді залишився підпис про вихід України з Радянського Союзу...
Який би продовжував існувати. Так.
Який продовжував існувати, і невідомо... Зараз який тиск здійснює незалежна Росія
на Україну як держава, уявляєте собі? Що б це було, коли був Радянський Союз? Я переконаний, що ми б довго не витримали просто. Не витримали б.
Ну я думаю, що ми наближаємося до кінця нашої розмови. Ми хочемо Вас...
Маргарита Гевко: Я маю одне питання...
Коли Сполучені Штати визнали українську незалежність, як це було?
Ну, я точно дати не пам’ятаю, але одними з перших. Після референдуму, після виборів Президента, це був, здається, грудень, кінець грудня. Вони визнали... Подзвонив
мені Бейкер, тоді був, от. Спочатку в МІД наш, а потім зі мною мав розмову про те, що
Сполучені Штати визнають. Я подякував. Прийшла телеграма від Буша, ну, тобто, по
всьому протоколу.
Після референдуму... Це було до Бєловєжі чи вже після?
Після.
Після. Після Бєловєжі.
Після. Після. Після. До Бєловєжі не було масового визнання, це все ж таки, ну, ні
Франція, ні Велика Британія, ні Сполучені Штати Америки, ні Німеччина. До Бєловезької Пущі не... Я можу сказати прямо, не приймали такого рішення, це от після 7-го–8-го
вже пішло, ну, просто масово.
Може ми Вас щось не запитали, Леонід Макарович, такого істотного?
Ні, здається, здається все. Я і до цього там же ж багато говорив.
Я Вам дякую. Дуже Вам дякую.

Інтерв’юери – Микола ВЕРЕСЕНЬ, Віталій ПОРТНІКОВ
29 січня та 5 лютого 1996 р.; 28 травня 1997 р., Київ
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Іван ПЛЮЩ
Шановний Iване Степановичу, ми дуже дякуємо Вам, що Ви погодилися з нами
спiвпрацювати впродовж пiдготовки цього проекту до життя, для того, щоб люди
потiм знали, що вiдбувалося в Українi, як робиться незалежнiсть. I отже, перше питання: Ви пройшли довгий шлях до того, як стали обiймати високi посади в Українi,
i чим Ви займалися? Яка Ваша, так би мовити, бiографiя, автобiографiя?
Ви знаєте, автобiографiя, вона мало чим вiдрiзняється вiд номенклатурних працiвникiв
тiєї нашої системи, яка iснувала у Радянському Союзi. Школа, пiсля школи навчальний
заклад, у мене так сталося, що я перший закiнчив навчальний заклад середнiй – технiкум
плодоовочiвництва, i отримав спецiальнiсть молодшого агронома-плодоовочiвника. I був
за те, що закiнчив на «вiдмiнно», нас десять молодих хлопцiв i дiвчат з Чернiгiвської
областi направили до столичної областi, в розпорядження Київської областi, для працевлаштування. Приїхав до Києва на Хрещатик, 13, м-м-м, Червоноармiйська, 13. Мене
направили до радгоспу «Хмільовик» для працевлаштування. Я довго чекав директора,
прийшов директор i сказав: «Нам спецiалiсти не потрiбнi, якщо ви хочете в нас так працювати...» То ми погодились. Тобто, що менi було робить? Тiкати нiкуди. Я кажу: «Та,
може, ж якась робота найдеться для мене?» Ну, каже: «Йди на перевалку». А на перевалку – це там, де сортували яблука. I от я почав, першi днi маркував ящики, потiм днiв через
три менi доручили вже вести облiк. А потiм десь через тиждень менi вже... Вiдправили
бригадира в вiдпуск, менi доручили бути бригадиром. I так я працював бригадиром в
радгоспi. Але я був комсомолець, i менi потрiбно ставати на облiк у райкомi комсомолу.
Приїхав в райком комсомолу, тодi був першим секретарем там Вам вiдомо, по-моєму,
Петро Назимко, який зараз готує кадри тут, перепiдготовка i так далi.
I з цього часу так, як у цьому радгоспi кадрiв вистачало, а в колгоспах не було кадрiв,
то мене, як комсомольця, направили в колгосп через 2 мiсяцi. Тодi вiдмовляться не можна
було. Куди направив комсомол, туди треба йти. (Посмiхається). I я так опинився в колгоспi
агрономом вiддiлку. А через рiк на базi чотирьох колгоспiв роблять радгосп знову, тобто, перетворюють форму власностi, змiцнюють. І я агроном вiддiлку, агроном вiддiлку. I
поступаю кандидатом у члени КПРС. Видно, примiтив мене перший секретар райкому i
через рiк запропонував – у Києвi відкривалася перша школа керiвних кадрiв колгоспiв i
радгоспiв, голiв колгоспiв i директорiв радгоспiв. I мене, можете уявить, двадцятирiчним
юнаком пропонують у цю рiчну школу на голову колгоспу.
I так я приїхав в обком партiї Київський, зустрiвся з секретарем обкому, той був страшно невдоволений, що такий молодий. Але коли я цю рiчну школу закiнчив непогано, на
«вiдмiнно», мене направляють керуючим вiддiлку радгоспу. Працював 5 рокiв у двох
вiддiлках, закiнчив академiю сiльськогосподарську. Визивають на бюро райкому мене i кажуть: «Пiдеш головою колгоспу в таке-то село». Я кажу: «Я не хочу йти головою колгоспу.
Менi тут непогано». У мене вiддiлок гарний, у мене зарплата така, що мене задовольняє, у
мене все вже, от менi здавалось, – є. «Я не хочу головою колгоспу». Бо колгосп такий був
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забитий, можна уявить Вам: пiсля вiйни я був у 67-му роцi дев’ятнадцятим головою колгоспу. Тобто, за 23 роки змiнилося вiсiмнадцять, дев’ятнадцять голiв колгоспу. Але секретар
райкому запитав: «Партквиток iз тобою?» «Звичайно, є». Вiн каже: «Давай». Я взяв, вiн у
сейф кинув, i сказав: «Нам такi комунiсти не потрiбнi, хай iде». Я й пiшов.
А директор радгоспу, старший мiй товариш, був член бюро райкому, вiн приїздить
вечором i каже: «Нiчого, нiчого, працюй, все буде в порядку». Коли приїжджає через
недiлю i каже: «Iди просись, бо виключать». «Як просись? Ви ж член бюро, чо ж Ви
менi казали, що все в порядку, а тепер просись?» Каже: «Вже погодив iз обкомом партiї
виключить». Я не поїхав проситься, але до мене на другий день приїхав голова райвиконкому i сказав: «У тебе два: або iди головою, або ми тебе взагалi...» От, i я так пiшов на
збори, де обирали головою колгоспу. Приїхав, мене люди не знали, але так, як я працював
рядом у селi, то деякi знали.
I от що цiкаво: пiд клубом рано-вранцi збори, загальнi збори цього села. Виставляють
мене: «Розкажи за себе, так як Ви оце». Тодi, правда, менi було мало що розказувать. I кажуть: «Ну як, будем за його голосувать?» Хто хоче, а хто не хоче голосувать, тому що той,
що був попереднiй, передi мною, тоже нестарий i багатьох влаштовував. I от я пам’ятаю
зараз одну жiнку, яка була ланковою, вона так виступає, бере слово i каже: «Дiвчата, ви що,
не знаєте його?» А всi кажуть: «А чого там?» – «Та це ж той, що до наших дiвчат у магазин
їздить». – «А! Той?! Давай!» От я вам показую такий характерний момент, щоб Ви знали
нашу дiйснiсть тодi, розумiєте? Що, з одного боку, в якiйсь, в якiйсь мiрi уже демократiя
була в нас на такому рiвнi, на тому рiвнi, де не було такої черги в ту номенлатуру.
I от я попрацював 2 роки головою колгоспу, а потiм знов на базi трьох колгоспiв роб
лять радгосп, це вже слiдуючий район. I до цього колгоспу приєднують ще два, i я становлюсь директором уже на три села, на три колгоспи. Працював я директором 5 рокiв,
а потiм запропонували менi йти замдиректором тресту. Трест – це вже декiлька районiв,
i вже 21 радгосп, таких як... Заступником директора тресту. Я пiшов. А ще через рiк мене
викликали в Київ i запропонували iти працювати в обласний комiтет партiї. От де зараз
Мiнiстерство закордонних справ. Я звичайно пiшов, тому що це вже була висока посада,
i це вже була гарантована квартира в мiстi Києвi i в непоганому будинку. (Смiється). I от
тому, коли мене запитав перший секретар райкому партiї, нинi покiйний, царство небесне, Володимир Михайлович Цибулько...
Обкому партiї.
Обкому партiї. Вiн менi, як я прийшов до його i поговорив з ним, вiн менi сказав:
«Иван, ты что, не умеешь нормальным языком розговаривать?» Я говорю: «А я що, ненормальним говорю?» «Та нет, ну ты русским языком, можешь нормальным языком розговаривать?» Я говорю: «Виноват, буду русским говорить». (Смiх). И он говорит: «Ты
знаешь, мне что-то кажется, что ты не с удовольствием идешь работать. Что тебя смущает?» Я говорю: «А откуда ж у меня будет удовольствие, если я там зарабатываю, мне
платят там 375 рублей в месяц, получаю, у меня там машина закреплена, водитель, все,
дом усадебного типа, все условия. А к вам идти – зарплата 220-ть, машины нет такой..., –
значит, ну я говорю, – если квартиру дасте, вже ж». А он говорит: «Ну, конечно, квартиру
дадим». I от так я пошел в обком партии.
Работал в обкоме партии 2 года, 2 с половиной. Приглашает этот же секретарь меня,
Владимир Михайлович, и говорит: «Все у тебя хорошо, но у тебя производственный
стаж, а нужно овладевать марксистско-ленинской идеологией, так что нужно тебе закан573
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чивать какое-то партийное учебное заведение, высшее партийное учебное». Я, правда,
ему сразу сказал: «Вы знаете, я знаю КиевВПШ и не хотел бы там учиться, потому что я
знаю все, как это...» Он говорит: «Я тоже так думаю. Поэтому мы тебя пошлем в Москву
у высшую учебную...» (Смiється). И вот я уехал в 77-м году в Москву, в высшую партийную школу при ЦК КПСС, которая в 78-м году была реорганизована. На базе Академии
общественных наук при ЦК КПСС и Высшей партийной школы была создана качественно новая Академия общественных наук при ЦК КПСС, и представлял это все покойный
Михаил Андреевич Суслов, главный идеолог. В ленинской аудитории, есть такая на
Миусах в Москве ленинская аудитория.
И вот когда я начал, это уже очередной раз изучать марксизм-ленинизм, при том я
должен сказать, что это была все-таки настоящая школа. Ну, во-первых, все условия, вовторых, очень квалифицированные, грамотные профессора, и знаете, такая обстановка –
не школы: вот это тебе задано выучить, а вот такой... творческого подхода к этой науке.
И когда я творчески начал подходить к основному вопросу философии, я на очередном
собеседовании профессору задаю вопрос: «А можно Вас спросить, от Вы меня все время
спрашиваете, а я хочу Вас спросить?» Он говорит: «Пожалуйста». Я говорю: «Вы действительно верите, что мы пошли от обезьяны человекоподобной?» (Смiх).
Так я говорю: «Ви що, Ви дiйсно вiрите, що...?» А я ж тодi говорив росiйською i так у
мене як одклалося, так я вже це закончу на росiйськiй. Я говорю: «Вы что, действительно
верите, что человек пошел... вот это... в результате труда от обезьяны?» Он говорит: «А
почему Вы меня так спрашиваете?» Я говорю: «Нет, вот Вы мне ответьте на этот вопрос,
потом мы дальше будем говорить, потому что если не уясним, не уточним этот вопрос,
как же мы дальше будем тогда рассматривать, что первично, что вторично, и как, и так
дальше. Ну потому что вся ж, вся ж наука на этом построена, все ж это в самом начале».
Он говорит: «Давайте Вашу зачетку». Я ему даю, он говорит: «Отлично, идите». (Смiх).
Так он на этот вопрос мне и не ответил.
Я это говорю не потому, что хочу как-то... Я хочу сказать, что уже в то время профессора, которые читали, они знали, что они читают, ну, примерно, я не скажу, не то, но во всяком
случае, я в этом высшем учебном заведении уловил такую деталь: чем более сильный человек в естествознании и в политике, тем более он верующий, понимаете, вот такая прямая
связь. И я эту связь уже, когда начал вот более широкий круг людей уже, с которыми я
был знаком, я ее устанавливаю дальше и дальше. Если сильный профессор в медицине, он
обязательно верующий и так дальше, и сильный в физике – он верующий. Подавляющее
большинство. Были, конечно, исключения, но как правило, это были такие люди.
Так вот, мне кажется, что многие уже тогда сомневались, особенно в такой дисциплине, как научный коммунизм, понимаете? Она ж, эта наука, появилась, ее ж не было
после войны, до войны не было, не было после войны, она уже появилась в 60-х годах.
И Вы знаете, вот мне кажется, она не просто появилась, эта наука, научный коммунизм,
потому что исторический материализм понимали все, потому что... диалектический уже
понимали меньше, а научный коммунизм – это уже такое, что вообще понять нельзя, потому что он, он создан на трьох столбах (Смiх), значит, это три столбы эти, значить, один
столб – это философия, другой столб – это политэкономия – наука о производстве, об
экономике, значит, и третий столб – это история партии. Вот три столба. А теперь я Вас
спрошу: если все смешать – это что будет? (Смiх). Вот очень трудно, вот это называлось
научный коммунизм. (Смiх). Так вот, значит, когда я уже сдавал научный коммунизм, там
574

І в а н ПЛ Ю Щ

был такой Шевель, я помню, он тоже поставил пятерку мне, хотя мы спорили с ним очень
долго. Я примерно ему так пытался обьяснить.
После школы я возвратился в Киев и год был в немилости, потому что, знаете, в номенклатуре было такое неписаное правило: коль я учусь в таком высоком заведении, то
меня должны повысить серйозно в должности. А это значит, кого-то нужно ущемить, не
всегда это так просто. Поэтому за это время собирают компромат для того, чтоб доказать,
что он не может там это... Так случилось и со мной, и год меня проверяли, это действительно компромат, и он действительно достоин–не достоин. Но потом через год все-таки,
благо опять этот же первый секретарь. И вот прошло, Я уже буду перескакивать.
Значит, было такое время, что в 81-м году он меня отправил с обкома партии. Но
этот раз уже, правда, в Киевский трест совхозов, он был на площади, на територии Софии, Святой Софии, я каждый день туда ходил на работу. Значит, через год он забрал
меня опять в обком партии, а в 84-м году он мне предложил должность председателя
Киевского облисполкома, это уже вторая должность после первого секретаря в области,
в губернии. Но для того, чтобы стать на эту должность, это номенклатура ЦК КПСС,
Политбюро ЦК КПСС. И вот я первый раз попадаю на такой высокий... – я упускаю ЦК
компартии Украины, – на такой высокий уровень в Москву. Генеральным секретарем в
это время был Черненко, но Черненко был болен и, как правило, всю работу черновую
вели Лигачов и Горбачов, а правильнее будет – Горбачов и Лигачов.
Вот, но так, как эти люди уже, особенно Горбачов, он теоретически был готов к перестройке, а Лигачов Егор Кузьмич, его называли Юрий Кузьмич, Егор почему-то он
слово не любил, видимо, старинное очень, а Юрий – это другое. Поэтому все знали, что
он Егор, но называли Юрий Кузьмич, и предупреждали, кто к нему шел (смiх). Вот так
и меня предупредили: «Ты ж смотри, называй Юрий Кузьмич». Я так и делал, конечно
(смiх), потому что... И вот когда я пришел к нему, мы с ним беседовали час десять. Я Вам
скажу, у меня сложилось мнение, что это очень умный, очень умный, очень опытный
старший товарищ.
Так как он меня сумел выслушать, я ему расказывал такие вещи, он меня спросил:
«Как же нам поднять село?» Я ему сказал: «Егор Кузьмич, Юрий Кузьмич, если бы мы
это начали тогда, когда я только начинал в селе, а это уже 59-ый и 84-ый, это 25 лет, то его
можна было поднять в 25 раз быстрее и дешевле в 25 раз. Сегодня поднимать село нужно
в 25 раз дольше и дороже в 25 раз, потому что тогда, когда я начинал в селе, тогда приходили молодые парни с армии. И если бы я мог предложить ему или машину, или трактор,
какую-то работу и дать участок земельный под застройку, и дать несколько тысяч кирпича хоть на фундамент и 150 листов шифера на крышу, – они б, люди оставались бы в селе,
не было б у них желания у всех бросить это село.
Но у него, он приходит с армии, а у него дома подрастают другие, мать, отец, дед,
баба – многие семьи, и хата шесть на семь, сорок два квадратных метра. Где там жить?
Одни на полу, другие на печи, вот в три этажа, понимаете? Это ж серьезный вопрос, и
поэтому люди уходили из села. Не потому, что они не любили село, они уходили искать
лучшей жизни». Так от i я, йому розказуючи це, вiн мене, менi так здалося, що зрозумiв.
I вiн каже: «Ну хоть поздно, но мы ж должны проводить реформы, мы должны реформировать село». Як вони думали реформувать село? От була така утопiчна думка, що
можна пiдiбрать кращих голiв колгоспiв i директорiв радгоспiв, що можна дальше бiльше
видiлити коштiв на село i реорганiзувать управлiння селом, i село запрацює. Тобто, це не
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реформа була, а це було вдосконалення системи управлiння у їхньому розумiннi. То це
не реформа.
От я вернувся i став головою облвиконкому. Нi про яку перебудову нiчого в мене ще
не закрадалось, я чесно, добросовiсно удосконалював керiвництво. I тут уже коли голова
облвиконкому, мене обирають членом ЦК компартiї України i заступником Голови Верховної Ради України. Не Президiї, а Голови, був Голова Верховної Ради в нас, i був, була
Голова Президiї. От останнiм Головою Верховної Ради був Платон Григорович Костюк,
України, це директор Iнституту фiзiологiї, вiдомий Вам Платон Григорович. I вiн, Ви
знаєте, дуже талановита людина, i менi було приємно в його робить заступником. Але ми
робили це на громадських засадах, тобто, це як нагрузка.
А Головою Президiї Верховної Ради – це була Валентина Семенiвна Шевченко, це
по наших тодi, якби розiбраться, по юриспруденцiї, то це робочий орган, це виконавчий
орган, але вона була так високо, що нам з Платоном Григоровичем удвох не достать було,
тому що вона була член Полiтбюро i, звичайно, всiм управляла. Так от, я працював, а
по долгу, по виконанню службових обов’язкiв треба було приймать iноземнi делегацiї
парламентськi, якi приїздили в Москву, а з Москви вже їх вiдправляли в республiки. I от
коли перед прийманням, i менi треба приймать делегацiю, менi ж розказують: «Ти ж дивись, вони не розумiють, що таке Голова Президiї, тому ти, ти так веди себе, як ти керуєш
Верховною Радою i розказуй, як це воно є, так як...»
Я так i розказував (смiється), дурив в якiйсь мiрi. Деякi, я вiдчував, що розумiють це. I
був один такий серйозний випадок. Приїхала делегацiя, от Маргарити нема, з Бразилiї. А
в нас був сухий закон, увели. I коли ми... з Москви вони прилетiли, старшою була поетеса
Гуля з Таджикистана, я її знаю. I вона коли приїхала, вона в такiй ролi, як i я, заступник
Голови, тiльки в Москвi була. I оце керiвний склад делегацiї сiв зi мною за стiл, а другi
члени делегацiї за другими столами сiли. В нас тiльки вода оце i страви, а за другими столами вже з’явилося спиртне. (Смiх). I цi керiвники делегацiї дивляться, що там є, а в нас
нема. Я це замiтив, я ж бачу, що... I я старшому кажу: «А чо в нас нема?» – «Потому що
не можна ж. То вони, – каже, – самi заказали за свої грошi, ми ж їм не можем заборонить,
а нам...» Я кажу: «Так давай сюди, я заплачу». Ну невдобно, я ж бачу, що цi дивляться i
хочуть також, щоб було спиртне. (Смiх).
I от я це до чого пiдводжу? Цей керiвник вловив цей момент i каже: «А скiльки Вам
плотять за значок?» А в мене був значок депутата Верховної Ради. А я кажу: «Сто двадцять карбованцiв». А вiн каже: «В день?» (Смiх). А менi платили в мiсяць за це. Тому от
так, як нас розумiли тодi, я ж кажу, – це Бразилiя, це ж не Сполученi Штати, хоч були
делегацiї i такi. Тому, коли вже я працював оце в таких ролях, то я вiдчував, що щось у
нас... Вже я вперше став вiдчувать: ми свiту показуєм, що Верховна Рада – це все, а на
самом дiлi це ширма. Усе – це Центральний Комiтет i його Полiтбюро, ото все, керують, а ми як ширма. Це вже я вiдчував, але думаю: «Ну так, це ж наша система. А яка
там система? Там же страшна взагалi система, там же ж зброя вiльно лежить, убивають,
стрiляють там, там акули цi, капiталiсти, поїдають, пожирають усе, там бiднi негри цi, їх
б’ють палками (смiх) i так далi».
Отак я був вихований, нiде за кордоном я у капiталiстичнiй країнi не був до того часу.
Мене пускали – в Болгарiї я був, я був у Чехословаччинi i у Польщi проїздом, отак, i в
Угорщинi був, в Угорщинi був. Ну в капстрани нi разу не пускали, тому я так думав, що
це дiйсно так, це я Вам вiдверто кажу. Але перестройка набуває… I от в 87-му роцi пле576
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нум прийняв рiшення про – червневий пленум ЦК КПРС – про радикальну економiчну
реформу. І я тодi вже зрозумiв, що радикальна економiчна реформа передбачає рiвнiсть
всiх форм власностi. Тодi я вже розумiв рiшення пленуму. А в 88-му роцi вiдбулася 19-та
партiйна конференцiя, яка вiдмiнила статтi п’яту i шосту Конституцiї, де визначалася
керiвна, спрямовуюча лiнiя партiї. I будучи делегатом з’їзду, я уже говорив своєму першому секретарю, це вже був другий секретар: «Я Вас не розумiю, Ви всiм кажете: “ну
что, коммунисты, так будем отдавать власть или сами будем при власти?”» Я кажу: «Так
Ви комунiст получається, а я не комунiст, тому що я в совєтах, я вже не власть?» Вiн же
перший, вся власть у нього. Я вже розумiв тут, що ми вступили в серйознi протирiччя,
уже партiя i совєти, i Центральний Комiтет зайняв правильну лiнiю, вiдмежувавшись,
або – це вже я так зрозумiв, що вже їм дальше на Заходi, вже на мiжнароднiй спiльнотi
нiчим крить було, i вони пiшли на цю перебудову.
89-й рiк. У нас iдуть вибори у Верховну Раду СРСР. Це щоб Ви зрозумiли оцей наш
перiод. А в 90-му роцi обираються... Верховна Рада України обирається. I я йду кандидатом
у депутати, вже п’ять нас претендентiв, до цього я йшов сам, i отримував 99 i 94 проценти
голосiв, а це вже йде нас п’ять. I вже чотири кажуть, що я – не такий, уже чотири перед
людьми зустрiчаються i розказують, що... i так дальше, i тому подiбне. Тому я вже розумiв,
що це за демократiя, але я був радий цьому. I от, коли я був обраний у другому крузi депутатом, то у лютому – а це ще у тiй Верховнiй Радi – виступаючи на Верховнiй Радi (от у моїй
книзi є там виступ на сесiї Верховної Ради попереднього скликання, не цього, де я був Головою, а ще попереднього того), і я там говорив: «Щоб оце нам вiдiйти вiд цього всього, нам
потрiбно зробить три речi. Перше – демократизацiя, гласнiсть насправдi, друге – покласти
край насильству над економiчними законами i третє – наповнити суверенiтет реальним
змiстом. Тобто, будувати свої вiдносини у вiльному союзi держав».
Це Полiтбюро сидiло, всi аплодували. Тому що так з пафосом було пiднесено, висока
оцiнка була, тодi було модно одне говорить, а друге робить. Модно тодi було говорить про
реформи i про, про це. (Смiється). I я так говорив модно, i менi аплодували. А коли я вже
через рiк, прийшовши в Верховну Раду, почав це робить, то менi сказали: «Вiн продався». А от кому – я й сьогоднi не знаю. (Смiх). Я це так довго на цьому першому, щоб Ви
просто... Про цей перiод Вам нiхто не розказував, щоб Ви уловили оцей момент, як iшла
в нас трансформацiя ця. Для Вас трудно це зрозумiть. Так як менi Вас трудно зрозумiть,
так Вам – мене.
I Ви були, обiймали високу посаду в Київськiй областi тодi, коли сталася катастрофа в Чорнобилi. Як вона на Вас вплинула, ця катастрофа? Чи, чи вплинула вона, припустимо, на такi речi тонкi досить, як нацiональна свiдомiсть, чи не виникло у Вас...?
Не тiльки вплинула. У цьому виступi, де Ви прочитаєте, це ж аби я сьогоднi говорив,
то можна ще думать: а як би я тодi говорив? Так от коли я говорив, я сказав: «Що треба
робить, щоб не було Чорнобиля? Чому стався Чорнобиль? – я запитував себе i вiдповiдав,
це в виступi на сесiї. – Перш за все тому, що тi, хто приймав рiшення, знали, що вони
нiколи не несуть нi перед ким вiдповiдальностi за невiрно прийняте рiшення. А тi, хто
повинен був вiдстоювати, вони боялися прогнiвити тих, хто приймав рiшення. I вони
пiдписувались, погоджували i аплодували, – все, як би тiльки вгодить вище. Так сталося
i з Чорнобильською станцiєю».
Чорнобильська станцiя, пiсля аварiї я все зрозумiв, я побачив увесь цвiт нашого великого Союзу, цих людей, якi все робили на вiйну. I тому Чорнобильська станцiя, коли
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би сталась трагедiя, то пiдходили до цього, як до ядерного вибуху. Тобто, людей треба
вивозить при рiвнi радiацiї 25 рентген. Це, тобто, як вiдводить, Ви розумiєте? I тiльки
завдяки Лiгачову Валерiю Олександровичу покiйному, який казав: «Я вас прошу: вивезiть
людей хоч на тиждень, щоб побачить, як вона себе далi вестиме». Лiгачов не гарантував,
як чоловiк, який був близько знайомий з цим, не гарантував.
I тодi я зрозумiв, що Чорнобильську атомну станцiю будували не для енергiї, не для
електроенергiї, а це була перша така станцiя, яка напрацьовувала те, що треба для плутонiю,
який iде на iншi цiлi, – це перше. Друге – як же можна було будувать цю станцiю вище Киє
ва в устi трьох рiчок: Десна, Прип’ять i Днiпро, якi зв’язанi, а вниз вiд Києва 35 мiльйонiв
п’ють воду iз цiєї, iз цього... I вона зверху. Тобто, якщо тiльки щось на станцiї пiшло все в
рiчку, то тридцять мiльйонiв – нема чого пить. Не тiльки пить, а й варить i, i так далi, – це
все, можна було так рискувать? Ну хто ж може дать стопроцентну гарантiю?
Я знаю, що у Францiї 70 процентiв… Я приймав французьких конгресменiв, в їх
сенатори, сенаторiв французьких, у мене десь їх i знiмок є. I я – бо один iз сенаторiв був
дуже великий вчений у областi хiмiї i ядерної фiзики – i я його запитав: «А Ви не боїтесь,
що у вас 70 процентiв майже, 66 тодi було, енергiї атомної?» Вiн каже: «В нас не такi
станцiї». У їх станцiї будували десь у, у горах, у такому мiсцi, i пiд станцiєю таке було
провалля, що чуть що, так цю станцiю можна було заховать у те провалля, i все отак. А
не так, як у нас будували цю станцiю.
Тому я вже глибоко був свiдомий пiсля аварiї, що Москва, якщо це можна – Москва, а
бiльше – це люди, якi сидiли в Москвi при владi, вони знали, що не тiльки «Наш адрес –
не дом и не улица, наш адрес – Советский Союз». Тобто, я вже без дому, без вулицi i, i
без, без адресу, адрес у всiх однаковий – Совєтський Союз. Так от, для того, щоб Україна..., це все було сплановано, щоб на Українi, не дивлячись на те, що була така розвинута
промисловiсть, особливо вiйськово-промислового комплексу i атомнi електростанцiї, i
все, але замкнутий цикл увесь був у Москвi, i от ми зараз...
I у вас таке дальше було запитання: як воно вплинуло на мою свiдомiсть вiдносно
партiї.
Так. То я Вам скажу однозначно, я про це говорив даже на Полiтбюро в Москвi в 86-му
роцi. Я говорив так: «Якщо ви будували станцiю, то ви мене даже на станцiю не пускали,
як господаря областi. Коли станцiя працювала, то область не отримувала нi копiйки вiд
станцiї, а коли сталася аварiя, то ви мене послали на станцiю лiквiдовувати цю аварiю
разом з вами, ще й хочете мене винуватим зробить. Я ж орденiв за станцiю не получав, а
ви получаєте ордени за будiвництво i за лiквiдацiю аварiї». Оце я казав у вiчi партiйним
керiвникам. I в кiнцi я казав: «Це сталося тiльки тому, що така система породжувала кругову безвiдповiдальнiсть. Вони чiтко знали, що їм нi перед ким не вiдповiдать. Тодi вони
могли приймать такi дiйсно антилюдськi рiшення, дiйсно антилюдськi».
Ви це казали на Полiтбюро в Москвi i там був i Лiгачов... чи тут?
Це... Так, так. Ну, в такому я не казав – «антилюдськi рiшення». А я казав так: «Люди,
якi приймали рiшення про це, знали, що вони не несуть вiдповiдальнiсть, i тому такi
рiшення можливо було прийнять».
Коли Ви вперше дiзналися про нацiональнi рухи, i яким було Ваше ставлення?
Вперше я за нацiональнi рухи серйозно, свiдомо узнав, коли слухав iнколи iнформацiю
Комiтету державної безпеки. Комiтет державної безпеки доповiдав тiльки партiйним органам, i тiльки першiй особi. Ну, а так, як я був другою особою, то iнколи або був присутнiй при
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цiй доповiдi, а iнколи доповiдали й менi. I от коли наш керiвник служби цiєї доповiдав про
те, що Чорновiл розвiв дiяльнiсть таку у Львовi (це в 89-му роцi, 89-му роцi, пiдкреслюю,
вперше) що його емiсари є вже й пiд Києвом, що Хельсiнськi цi, Гельсiнськi, значить, спiлки,
що це вiдроджується антидержавницька нацiоналiстична дiяльнiсть, i що, на жаль, багато
хто з наших людей сприймає це, – оце тодi я дiзнався. І скажу Вам вiдверто, розцiнював
як ворожу дiяльнiсть i розцiнював як прояв українського буржуазного нацiоналiзму. Це я
Вам кажу вiдверто, що я так саме розцiнював цю дiяльнiсть, тому що мене виховали в дусi
ненавистi до цього всього, починаючи од Симона…, Бендери там i так дальше.
I тому, Ви знаєте, я належав до тих, хто вважав, що вони не тiльки не розумiють,
що ми хочемо реформуватись, перебудуватись, а що вони хочуть нас змести, прийти до
влади, i, може, в якiйсь мiрi ще i вiддячать нам за те, що ми натворили, – отак я розумiв
в 89-му, 90-му роцi.
Чи можна вважати, що Ви усвiдомлювали... З Ваших слiв виходить, що
Ви усвiдомлювали, що у них намiри серйознi, хоч це i вороги, як Ви тодi розумiли в
89-му роцi, але Ви вважали, що...
В 89-му вважав, що це несерйозно.
Несерйозно.
Вважав, що це несерйозно, що вони будуть придавленi, що вони будуть придушенi,
i що з ними... В 90-му пiсля виборiв, пiсля виборiв, якi я пройшов в 90-му роцi, я вiдчув
настрiй у людей, це вже в Київськiй областi, в пригородi Київської областi, я вiдчув
настрiй, симпатiї до цих рухiв, до визвольного, так скажу, до визвольного руху України,
були вiдвертi симпатiї людей, якi вже побороли в собi страх. Були такi, багато людей, якi
не побороли страх, але вони симпатизували, не заявляючи про це. Це я, маючи досвiд
спiлкування з людьми, я бачив. Тому в 89-му роцi я не сприймав серйозно, в 90-му я вже
сприймав серйозно, тому що я бачив настрiй людей.
Таке питання виникає: все ж таки Ви, хоч i були в Радах, але на досить високому рiвнi, i Ви обговорювали з комунiстичними дiячами, партiйними рiзнi речi, i як
Ви думаєте, чи не дивно те, що дозволено було оцим нацiонально-визвольним рухам
iснувати за умов панiвної сили комунiстичної партiї, за умови КГБ, за умови людей із
зброєю, яка пiдкорялася компартiї: армiя, КГБ, мiлiцiя, – це все було в їх руках. Як це
сталося, що Ви їм дозволили все ж таки?
Ну, я Вам скажу прямо, що це сталося непросто. Але це сталося тому, що не можна
об’єктивне щось, на об’єктивнiй основi щось таке вистраждане, не можна загнать джина
в бутилку, не можна загнать, можна було його не випускать. А коли його випустили, то
подивилися на прикладi Прибалтики, Литви, на прикладi Баку. На прикладi Тбiлiсi, що,
не дивлячись на те, що в Тбiлiсi була за нiч кинута десантна дивiзiя – я пiдкреслюю,
дивiзiя десантна, не якийсь там полк чи рота – i потiм не могли з’ясувать – а хто ж кидав
i якими, i так далi.
Було зрозумiло, що сьогоднi однозначної сили в жодних органах, включаючи тих i
КГБ, i МВД, i... уже нема тiєї вiри, щоб перестрiлять оцих людей. I вони цього боялись,
хто вiддавав цi укази, вони бачили, що люди не йдуть на це. Я Вам скажу, я забiгаю, менi
здається, що це i в Чечнi сьогоднi. Нема того вже, що «мы как один умрем», нема. А менi
здається, сьогоднi той, хто пiднiмає i стрiляє, вiн... Добра половина уже бореться з собою:
куди ж я стрiляю, i в кого ж я стрiляю, i для чого ж це я роблю? Менi здається, що це вже
вiдчули в 90-му роцi.
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I були обговорення... Ви чули про обговорення рiзних варiантiв, навiть в керiвництвi
України...?
Ви знаєте, як правило, такi обговорення велися дуже пiд великим секретом. Але така
була боязнь у iєрархiї, що, якщо, не дай Бог, старший узнає, що я це не сприймаю або
хочу якоїсь, знаєте, такими якимись засобами, не притаманними, ще втручатись i побороться, то менi не... Це страх перед номенклатурою, страх перед собою, це страх перед
вищим, це страх перед цим – вiн такий був, що боялись приймать якісь рiшення. А в душi
визрiвало оце, знаєте, оце те заховане, оце те, що воно проявлялося, оця якась воля до
волi, до свободи, оце якась, знаєте, ну якесь таке почуття гiдностi, самостiйностi, воно ж,
воно ж не витравлене, у багатьох людей це проснулося. I коли вони побачили, що є хоч
маленька, Ви знаєте, надiя на це, багато людей пiшло.
Я Вам приведу такий приклад по Києву. То коли говорять за Львiв, там захiднi областi,
я не хочу, я не жив там багато i не хочу... Я Вам приведу приклад в Києві, в якому я прожив 25 рокiв. Подивiться, сама доблесна, багаточисельна органiзацiя партiйна була Київська, столична, бiльш як 300 тисяч комунiстiв. I зародилася рухiвська органiзацiя в Києвi,
i носять жовто-блакитнi прапори. Ну, самi високi тупають на КГБ i на мiлiцiю: «Ну чо ви
їх не поламали?» – «А як поламать? Ну, давайте команду тогда, так мы будем ломать».
(Смiх). Понiмаєш, сразу хребти, а потом древка. Сразу ж нада хребти поламать, голови
попробивать, потiм уже древка. А таку команду нiхто не дає, а пiсля Тбiлiсi уже задумавсь каждий у погонах, що я сьогоднi зламаю хребта, а завтра – хтозна-де буду.
I тому, коли пiдняли жовто-блакитний прапор бiля мiськради, то там було бiля 40 чи
50 тисяч людей. Але з них було 39-ть або 49 тисяч тих, хто хотiли пiднять, i тiльки, може,
якась тисяча, враховуючи i в, i в погонах, i з партквитками iз цiєї тристатисячної доблесної армiї. Тому, якби людям це не хотiлося, якби вони цього не сприймали, то вийшло б
не 300-та, а хоча б 100 тисяч цих комунiстiв, обступили б i не дали б замiнить прапор,
розумiєте? Не вийшли, нiкому було бороться за той прапор. I сьогоднi нема кому за його
бороться, за ту символiку, це просто спекуляцiя на колбасном вопросi.
Як Ви думаєте, чи є у Вас iнформацiя, якi були стосунки мiж Києвом i Москвою
впродовж кiнця епохи Горбачова, там 87-й, 91-й рiк, i як цi стосунки розгорталися?
Я Вам скажу, що неоднозначно. Київ все бiльше, офiцiйний Київ, проявляв невдоволення щодо полiтики Москви. Але я ж знов-таки хочу Вас, привернуть Вашу увагу,
що Київ слiпо боявся Москви, слiпо! От Ви знаєте, в кожному генi, в кожнiй клiтинi
було: як це так, не повинуваться Москвi? Тодi Москва була... Що угодно, було б прийнято
рiшення – i тут би: «Єсть!», – i хто первий виполнить. Оце, оцей синдром. Було внутрiшнє
невдоволення: ну що там? Але коли з Москви був дзвiнок або емiсар приїжджав, то: «Єсть!
Мы все, мы уже делаем вот так, как вы сказали. Вы сказали сегодня, а мы уже вчера
так думали делать». Понiмаєте? (Смiх). От оця, оця специфiчна, оця, оцей синдром... Ви
знаєте, що в свiтi не робиться, воно ж вiдносно. От оця височайша дисциплiна, вона тут
вiдiграла на нацiональну iдею, вона вiдiграла на оце вiдродження. Тому що, якби не було
такої дисциплiни, то ще б, хто зна, може, б хтось щось i предприняв. А так – нет, не было
приказа сверху, все. (Смiх).
А коли ця ситуацiя почала змiнюватися? От коли вже настрої змiнилися, коли
вже був обраний парламент, коли, коли сталося, що Ви почали?
Я скажу, я Вам скажу, що була в нас така прийнята система, що перед тим, як вiдкрити
якесь зiбрання типу даже Верховної Ради, то треба, щоб вiдбулася партiйна група перед
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цим, яка розгляне всi органiзацiйнi питання. I от така партiйна група була скликана у
Центральному Комiтетi партiї в 90-му роцi.
Перед початком сесiї?
Перед початком сесiї. I постало перше питання: кому ж доручить вести сесiю? Кому?
Вибрали 5 чоловiк в президiю, в цi п’ять попав i я. I домовленiсть була така, що будемо вести по черзi. Але менi першому випало вести. Коли я почав вести сесiю, це менi
партiйне доручення було, я хочу пiдкреслить це. I коли я почав вести, то менi дуже складно вдавалось. Але раз попробував хтось пiсля мене – i зовсiм не получилось. І потiм
прийняли рiшення, що вести сесiю тiльки менi, а цi чотири будуть сидiть рядом зi мною
для фона i будуть допомагать. I так я вiв першу сесiю, аж поки не обрали Голову Верхов
ної Ради, нинi покiйного Володимира Антоновича Iвашка, дуже порядну людину, не меншого українця, нiж я, я так вважаю сьогоднi.
Але обставини склались так, що вiн десь зломився, що вiн десь не переборов себе
або неправильно щось спрогнозував i пiшов на поводу Москви, i виїхав до Москви, i я
вважаю, що зробив велику помилку, я про це говорив. Тому, Ви знаєте, якщо говорить, як
воно визрiвало, то коли Верховна Рада збиралась на своє перше засiдання, то, Ви уявiть,
опозицiя була до комунiстiв максимум 100–120 чоловiк, а 320–330-ть було комунiстiв,
комунiстiв було 375-ть, по-моєму, в тiй Верховнiй Радi. Але вже це були комунiсти, но не
солдати партiї, це вже були люди, якi... Я Вам скажу, в тiй Верховнiй Радi чому нам так
легко вдалося? (Може, там будуть пiзнiше питання). Тому що в тiй Верховнiй Радi були
люди, знаєте, такi заслуженi, вiдiбранi, i вони не всi були антидержавниками, вони не всi
були, я не хочу таке – москалями, вони ними не могли буть. Тобто, у багатьох iз їх або
даже в бiльшостi iз їх нацiональна iдея була глибоко в серцi, i вона почала пробиватись.
Ми про це вже говорили, Ви можете навести якийсь приклад чи якiсь роздуми
Вашi – силовi структури, вони ж були?
Ну, я Вам скажу так, що Ви повиннi врахувать таку деталь, що силовi структури в нас
були двойного пiдпорядкування весь час. Тобто, вони пiдпорядковувалися прямо Москвi
i, ну, в якiйсь мiрi, партiйним органам на мiсцях. Тому що перший секретар ЦК компартiї
України Володимир Васильович Щербицький був член Полiтбюро ЦК КПРС, тому це вважалось, ще все рiвно Москвi. Бiльше, не дивлячись на те, що силовi структури по своєму
статусу юридичному були як вiддiли мiсцевих Рад, вони добре знали, що вони мiсцевим Радам не пiдпоряковуються. I силовi структури, маючи двойне пiдпорядкування, вони, знає
те, якщо ото багато, кажуть, багато батькiв чи бабiв, чи матерiв, то дитя завжди буде недоглянуте. Так i з силовими структурами. Вони не сприймали усi однозначно цю нацiональну
iдею, вони готовi були виконать наказ, але такого наказу їм прямого не поступало. I я Вам
скажу, тут величезна роль у цьому саме Горбачова Михайла Сергiйовича, в якого вистачило
людяностi, гуманностi переконать тих, що навколо себе, i утримать силовi структури, щоб
вони не зiрвались. Це треба вiддать належне Михайлу Сергiйовичу Горбачову.
Як Ви стали заступником Голови Верховної Ради?
Ну, я ж Вам кажу, що коли вже менi доручили вести це зiбрання, то, по-перше, я ж був
до цього 5 рокiв заступником Голови Верховної Ради, то вже в мене, в мене був досвiд роботи в Верховнiй Радi 5 рокiв. Тепер – Верховна Рада становилась якiсно новою державною структурою, яка вже не була ширмою у Центрального Комiтету партiї, а була вищим
законодавчим, та i наглядовим, органом у державi. Тому перший секретар ЦК компартiї
України, цей же Iвашко, про якого я кажу, Володимир Антонович, з повагою кажу, вiн був
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обраний i Головою Верховної Ради. Але вiн був у двох посадах, йому треба було сидiти
на двох стiльцях: i у Центральному Комiтетi, i в Верховнiй Радi. Тому була введена посада першого заступника Голови Верховної Ради. Не заступника, а першого заступника,
до цього не було першого заступника.
Була введена посада першого заступника, тобто, того, таку посаду, який би зосередив
ся на всiй роботi Верховної Ради, тому що вiн був Голова на двох роботах. I було запропоновано зразу 5 кандидатур, а потiм – 3 кандидатури, пройшло обговорення у партiйних
групах, i комунiсти, перш за все, виразили менi довiру. Я вдячний, i я й зараз кажу, що
мене на посаду першого заступника Голови Верховної Ради обрали комунiсти, тому що
опозицiя тодi, так звана Народна Рада, вона голосувала проти Плюща, всi як один, тому
що це був партократ.
Як сталося так, що Леонiд Кравчук очолив потiм Верховну Раду? I якi у Вас були
стосунки з ним?
Леонiд Кравчук. Я знав Леонiда Кравчука, вiн знав давно, можна сказать, але по
роботi ми з ним майже нiколи..., тому що ми працювали у рiзних галузях. Я працював
у виробництвi весь час, в сiльськогосподарському виробництвi, перш за все, а потiм – в
керiвництвi областi. Леонiд Макарович весь час працював в апаратi на iдеологiчному
фронтi. I тому тодi була така строга iєрархiя, i вони займались iдеологiєю, ми займались
виробництвом i керiвництвом на рiвнi областi. Я кажу, я в республiцi не керував, от, я
займавсь...
Тепер, коли уже Iвашко пiшов секретарем у Днiпропетровськ, то Кравчук став секретарем по iдеологiї. Коли Iвашко став першим секретарем, Гуренко – другим секретарем,
Кравчук був секретарем по iдеологiї. Але Кравчук у силу своїх обов’язкiв секретаря по
ідеології мав безпосередньо справу iз рухами i цими органiзацiями громадськими, якi...
на протязi 89-го i 90-х рокiв. I я скажу, що це нелегка справа була. І я думаю, що Кравчук
у цi роки так само, як i всi ми мiнялися, мiнявся i Кравчук, вiдчуваючи, як сприймається нацiональна iдея, якими верствами населення сприймається, ким i як. I я тут можу,
вiдверто скажу, що я можу не, не тiльки спiвчувать, а роздiлять разом з Кравчуком, i вважаю, що це нормальне явище, коли в йому з’явилася така нацiональна свiдомiсть, i йому
нелегко було це, нелегко.
А вже потiм, коли Iвашко залишився в Москвi, i постало питання про Голову Верховної Ради, то я думаю, що по нашiй системi, по нашiй iєрархiї повинен би був ставать Гуренко, тому що лiдер правлячої, чи по вашiй системi, чи захiднiй, лiдер правлячої
партiї ставав на першу посаду. Але Гуренко не сприймався демократичними силами – як
фiгура ортодоксальна трошки. Я не скажу поганого слова за Гуренка, тому що Гуренко
як фахiвець, як громадянин, як дiяч державний i партiйний був на рiвнi, на рiвнi. Це розумний чоловiк, але вiн не сприймав так душею цю нацiональну свiдомiсть i iдею, i до
його було ставлення у демократичних сил або у нацiонально-свiдомих сил iнше, нiж до
Кравчука. I тому пропонували в Полiтбюро тодi на цю посаду Леонiда Кравчука. Я все
робив для того, щоб вiн був обраний. В мене вже деякi важелi були, бо я вже вiв Верховну
Раду. I вважаю, що це був на той час чи не єдино правильний... – я не скажу, що якби не
це, то вже б..., – але вважаю, що на той час це був чи не єдино правильний вихiд.
Ви згадали про Гуренка. Вiн... Ви з ним, мабуть, розмовляли, вiн iдею незалежностi
пiдтримував, якщо так, то до якої мiри? Чи, може, вiн хотiв якусь автономну, федеративну, конфедеративну i таке iнше? От уточнюючий момент.
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Ви знаєте, я не скажу, що вiн її не пiдтримував, я кажу, вiн менш її пiдтримував,
порiвнюючи з Кравчуком чи Плющем. Але я не можу сказати, що Гуренко не пiдтримував
iдею незалежностi України, я цього не можу сказати. Менi здається, що навпаки, вiн
пiдтримував, але Гуренко був сам по собi чоловiк дуже обережний. Я не скажу, що вiн
обережнiший за Кравчука, але Кравчук ще не котирувавсь так високо в Москвi, як Гуренко. I Гуренку це, навєрно, трошки i завадило, але це моя суб’єктивна, це моя особиста
думка. Я пiдкреслюю, я так думаю, може, це не так було. Я так думаю, що вiн все-таки
орiєнтувавсь на Москву, i вiн поступився Кравчуку у цьому, але я не скажу, що Гуренко
був проти незалежностi України.
Ви все ж таки, будучи комунiстом тодi, якi Вашi були стосунки, i що Вам подобалось, що Вам не подобалось у тiй знаменитiй «групi 239»?
Ну, от я Вам скажу, що ця «група 239», вона виникла майже стихiйно так, як i «Народна Рада 120». Не можна фiксувать таку цифру, що в Народнiй Радi було 120, Вони
кажуть, що їх 140 було. Це я кажу, що 120-ть, бо я знаю, як голосували по тому чи iншому
питанню, я знаю, як пiдтримували. Так i не було 239, це декiлька раз вибило голосування, де лiвих яро пiдтримували, цифру вибило на табло «239», i тодi їх охрестили «група
239». Ви розумiєте? До речi, менi здається, таке число не випадкове якесь, це уран там є
ото, оце щось взривне. Ви знаєте, от, якщо вдуматися, так от оця бiльшовицька iдеологiя,
вона, вона от така, знаєте, вона – це вогонь в собi, от тримають, тримають, пока вирветься, i попалить усiх, оце щось таке, оце на зразок.
Так от у Гуренка вистачило розуму i почуття української нацiональної свiдомостi, вiн
не очолив цю «групу 239». Це менi ще раз дає пiдтвердження, що Гуренку була близька
iдея незалежностi України, суверенної України, оце менi ще раз пiдтверджує. Тому що Гуренко був визнаний лiдер серед комунiстiв, Гуренко був визнаний лiдер серед iнтелiґенцiї,
Гуренко був визнаний лiдер серед активу i так далi, i так далi, не порiвняно з Морозом. Але
чогось Гуренко не пiшов очолити цю «групу 239». Є питання? Є! Менi здається, що Гуренко тут поступився кар’єрою, або ще чимось в iм’я держави, менi так здається.
А Мороз, чому вiн, на Вашу думку, взявся за цю посаду?
Ви знаєте, Мороз останнi роки як от, про якi ми говоримо, у Мороза з’явилось чувство, я не можу його пояснити. Але жодна посада, яка тодi обиралась, то, то вирiшувалась
шляхом обрання, посада. От обирався перший секретар Київського обкому партiї, ми
йшли в альтернативi: я, Мороз i Кiкоть, i ще там були деякi, менi здається. Ну, я..., Кiкоть
набрав на два чи три голоси бiльше мене i став першим секретарем, я на два-три менше, а
Мороз набрав, чи зняв, чи набрав три чи п’ять голосiв. На другий день буквально обирали голову обласної ради Київської. I я знову iду з Кiкотем, з першим секретарем на голову обласної ради, i Мороз iде на голову обласної ради. Тут уже за першим разом обрали
мене головою обласної ради з перевагою такою двi третiх голосiв, Мороз отримав п’ять
голосiв знов. Тому Мороз уже iз того часу на всi посади, я переконаний, що нескоро вiн i
вiдкажеться, вiн на всi посади буде йти.
Тобто, амбiцiозна людина?
Нi, я не скажу, я не можу так сказать. Я до Мороза вiдношусь з повагою, як до людини, яка завжди чесно i добросовiсно виконувала свої службовi обовязки. Я до Мороза
вiдношусь з повагою, що Мороз завжди працював над собою, пiдвищував свiй iдейний
i теоретичний рiвень, як ми ранiше говорили. Я до Мороза вiдношусь з повагою, що вiн
дружнiй i, i, я б сказав, такий, ну знаєте, з ним можна жить, з ним можна вживаться i так
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дальше. Тобто, я можу дуже багато, пiд час виборчої кампанiї я дуже багато можу говорить доброго за Мороза, i це дiйсно так. Я тут не хочу… Але менi незрозумiло, отут десь
пройшов такий надлом, я не скажу слова, що «вловить вiтер», вловить вiтер i на цьому
вiтрi вийти наверх, незалежно вiд того, втримаєшся ти наверху чи нi, а може, знов ще там
якийсь вiтер дуне, а може, ще якась випадковiсть i так далi.
От оце, як я можу характеризувати, то це не робив би Гуренко i багато iнших бувших
партiйних дiячiв i так далi, це зробив Мороз. І от я б i зараз, Ви знаєте, я Вам скажу, що
я ж Вам перерахував уже, скiльки позитивних якостей, i мiг би продовжить їх. Але я не
можу зрозумiть одного: як можна сьогоднi от з нами сiдать, говорить, що я хочу робить
одну справу з вами, засвiдчувать, бить себе в груди, носить цю символiку, все. А завт
ра пiд Верховною Радою йде колона iз червоними прапорами, ставать у колону i спiвать
«Iнтернацiонал». Да кого ж дурить? Або тодi нас, або отих людей, якi йдуть у колонi. Ну як
можна? Це, це не консолiдацiя, це не злагода. Ну як можна вiрить у те, що можна вiдтворить
iнтернацiональну державу цю, хоч хай меншу, хай не п’ятнадцять, хай не десять, хай чотири, хай п’ять, хай двi, так як Лукашенко розумiє, але можна. Ну, неможливо це зробить!
I от коли зараз привнесена Конституцiя Української Радянської Соцiалiстичної
Республiки, яку пiдтримує Мороз, це ж уже треба називать речi своїми iменами. Як можна?
Я кажу: от уявiмо, ми досягли консенсусу i стали такою. То у свiтi 180 країн, там, близько
180-ти. Ну, з ким нам iнтегруваться тодi, якi ж ми будем правові, там. І друге – з ким тодi?
З Кубою треба? Так вона, по-перше, далеко, по-друге, там уже половина щось випливло,
половину ловлять iще, там, куди вони пливуть iз Куби i так далi. I коли я вчора на Клубi
молодих полiтикiв i полiтологiв, значить, сказав про це одному партiйному дiячу, то менi з
залу сказали: «А з Бiлорусiєю». Я кажу: «Так я не маю пiдстав сьогоднi сказати, тому що
я чую, по-перше, що у Бiлорусiї пройшов такий мiтинг учора, де люди не сприймають усi
однозначно це i так далi, i бiлоруськi, i Бiлорусiя ще ж сьогоднi не Українська Радянська, чи
це, не Бiлоруська Радянська Соцiалiстична Республiка, а Республiка Бiлорусiя».
Тобто, я, я не бачу, це знов намагання стать от якоюсь вороною, но не чорною i не
сiрою, бiлою вороною хочеться буть. Ну, можна так? Я Вам скажу, що я один раз слухав
дуже шановану мною артистку i її запитали: «Як Ви от, вiрите в те, що можна повернуться назад?» Вона так вiдповiла, що менi здається, краще придумать не можна. Вона
сказала так: «От менi б дуже хотiлось повернутись у свої двадцять рокiв. Як ви думаєте,
це можливо чи нi?» (Смiх). От, от, тому я...
Ви сидiли в Президiї Верховної Ради тодi, коли був внесений про суверенiтет цей
документ, суверенiтет України, то як Ви до того ставились?
Я не сидiв у Президiї Верховної Ради. Я був уже першим заступником Голови Верхов
ної Ради, i головував на сесiї, коли розглядалося питання про державний суверенiтет
України. Я Вам скажу, що коли внесли цей документ демократичнi сили, то це був ефект
розiрвавшоїся не бомби, а якоїсь невеличкої гранати, був такий ефект, але не бомби уже.
Не було ефекта бомби. Тому що я ще раз кажу, що були люди, якi це робили, не дивлячись
нi на що, а були люди, якi боялись цього робити, але спiвчували. От таких людей було
багато, Ви розумiєте? I тому це легко...
Я Вам скажу, що саме бiльше боялися: як же це так, – власнi збройнi сили? I я на
це iшов свiдомо, тому що я всiм тодi пояснював… Ну, не мiг же я пояснить багатьом,
що люди добрi, не бiйтеся, тому що договором про Союз Радянських Соцiалiстичних
Республiк, який був у груднi, датується, – я не знаю, як вiн був прийнятий, там тоже ба584
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гато, це iсторики хай розберуться, але в груднi 22-го року – там передбачалось, за цим
договором, що республiки мають право мати власнi збройнi сили. Ви уявляєте?
Тому, якби ми довели до свiдомостi це все, що якби договiр той виконувався, то тут уже
вже половина суверенiтету, i тому це перше. Друге – я ж при ще Полiтбюро заявляв, що наповнити суверенiтет, поняття суверенiтет, категорiю суверенiтет реальним змiстом. Тому я
за Декларацiю про державний суверенiтет, менi не треба було нi вагаться, нi переконуваться, нi ще якихось потребувать консультацiй. Я був готовий, свiдомий i переконаний у цьому,
i, i не скривав цього, i не ховав цього. Але я знав, що так само, як я, переконанi i багато
других, але коли начнеться голосування, вони або побояться, або їм хтось буде заважать.
I Ви знаєте, от я Вам ще раз скажу, що є такi моменти в iсторiї, даже суспiльства, що
якiсь обставини, збiг обставин сприяє цьому в кращу сторону. I такий збiг обставин був
тодi, коли сама ортодоксальна група майже комунiстiв була зайнята пiдготовкою i проведенням з’їзду, 28-го з’їзду КПРС. А тут осталися менше такi вже. Ну, Плющ од їх, i вiн
просить голосувати: «Ну, давай проголосуємо, потому що вiн же ж то i в ЦК, i кругом, i
все – значить, це ж не така вже крамола там, вiн же думає, що робить». От такий ефект
багато... Але це якоїсь частини, а основне, я ще раз кажу, що люди в душi були за це, хоч
вони були з партiйними квитками. Що вони були за це.
Ну, Ви знаєте, яке пiдтвердження цьому? Я добре пам’ятаю, як ми от сьогоднi пiсляобiд
спорили, такi гарячi дискусiї, ну все, я бачу, нiчого буде. Ну, накалилися так, наелектризувалися, що не то що вiдштовхуються, а вже чуть-чуть не биться будуть. I ми приймаєм
таке рiшення, що давайте ми перенесем на утро, за утро, за нiч успокоїмся, охолонем
трошки, а утром проголосуєм. I Ви знаєте, це було чудове рiшення. Чому чудове? Тому
що утром ми без обговорення вiдкрили сесiю i я кажу: «У нас є всi пiдстави проголосувати за Декларацiю про державний суверенiтет, тому що ми її вже так обговорили, а за нiч
так узгодили, що от дивiться, всi хочуть за неї проголосувати i всi ще i з пiднесенням».
I ставлю на голосування. І казали – «ошеломляющий результат»: один проти, два чи три
утрималось, а цi 365, менi здається там чи... 365 проголосували. То як тут сказать?
Оце ще одне свiдчення того, що легко провести, якщо воно в душi, якщо воно там…
Тому суверенiтет України, вiн народився вiд душi однаково, що комунiста, що соцiалiста,
що безпартiйного, що ОУН–УПА, що УРП, Української республiканської, – воно однаково, тiльки однi готовi були все покласти, тобто, рискували, не боялись, свiдомо рискували, не, не... А другi так якось, знаєте, ну, ну вже за гуртом, вже за гуртом, а вже таку
частину не накажуть i так дальше.
В тi часи почалася, почалося обговорення, почалися вiзити частi в Ново-Огарьово,
почалися оцi намагання Горбачова якийсь новий Союзний договiр. I навiть, я пам’ятаю,
що Ви колись були запрошенi, не пам’ятаю, з якого приводу, але пам’ятаю, що Вас
там представляв Горбачов, щось там казав: «От у нас Iван Степанович Плющ, як
ми радiємо всi». Яка Ваша участь була в цих союзницьких намаганнях?
Ну, я Вам зараз вiдверто скажу. Якби нас послухали тодi iз тим, що я приїхав у НовоОгарьово, спiвдружнiсть була б значно кращою, оцей процес обвальний був би не такий
руйнiвний, i ми б, Ви знаєте, з меншими втратами пройшли б оцi роки. Чому? Ви знаєте,
все розпочалося не лiтом 91-го, це все почалося лiтом 90-го. I пiвроку готувався з осенi 90-го
до березня референдум про Союз, Ви пам’ятаєте? I коли в березнi отримали такi результати, то тепер уже треба виконувать волю народiв. Народiв, пiдкреслюю, волю – не народу
Союзу РСР, а народiв, бо по республiках були також... I почали працювать над проектом.
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Нам надсилали всi екземпляри. I це був липень 91-го року, кiнець липня даже, я
пам’ятаю, ну друга половина, друга половина. Леонiд Макарович не хотiв уже їхать, бо
це таке воно складне, i вiн у вiдпустцi, сказав: «У вiдпустку вже йду» – i збирався в
вiдпустку. Ну, була така. І сказав: «Треба тобi їхать в Ново-Огарьово». А я, пам’ятаєте,
тодi, значить, дев’ять було тiльки таких, у дев’ять i входила Україна, i я дуже тiсно працював iз нашими апаратними працiвниками. От я б хотiв вiдмiтити особливо Анатолiя
Романовича, завюридичним, Мацюк, Мацюк Анатолiй Романович. Вiн, треба вiдверто
сказать, став на…, вiн був працiвник Центрального Комiтету партiї, i я його знав, i вiн
став вiдверто на шлях державностi. А вiн мав юридичну освiту i пiдготовку юридичну, в
апаратi слабих не тримали i непiдготовлених.
I от вiн прийшов у наш апарат i я, менi було приємно з ним працювать, тому що ми,
нашi погляди сходилися. I коли я його попросив iще з групою товаришiв, щоб зробити
зауваження, пропозицiї до проекту Союзного договору, то Бурчак Федiр Глiбович, оце Мацюк, – вони працювали i напрацювали варiант, а потiм ми сiли, все це узгоджено, звичайно,
було з Леонiдом Макаровичем. І Леонiд Макарович не менше працював над цим, чим я, я
не хочу тут сказать, хто бiльше, хто менше там, всi працювали. Але основу давали цi люди,
як Бурчак i Мацюк, Мацюк i Бурчак, там iще i тi, хто з ними працював. То ми вiдпрацювали
так нашi зауваження i пропозицiї, щоб i якийсь Союз був обновлений, i незалежна Україна.
Ну, я Вам назву тiльки двi статтi, якi я запам’ятав, але перед цим тiльки, щоб Ви уявляли.
Приїжджаю я в Ново-Огарьово, ну, по-перше, до нас уже було вiдношення як до
представникiв якоїсь держави вже. Ну, по-перше, виходить «Чайка» вже в аеропорт
зустрiчать i не з постпредства, а iз гаража Верховної Ради СРСР, президентського там... з
гаража. Все, протокол уже на рiвнi мiждержавних, отак я Вам скажу, пiдтримувався, – це
перше, що менi кинулося у вiчi, це не треба там... Коли ми сiли в Огарьово за стiл, перед
цим я поздоровався з Тер-Петросяном, якого бачив вперше, який був обраний Президентом Вiрменiї. I коли ми сiли за стiл, то получилось так: головуючий Михайло Сергiйович,
а по цю праву руку його сидiв Лук’янов, а далi сидiв Єльцин, Плющ, Назарбаєв i далi на
цiй, на цiй сторонi сидiв Павлов, Дємєнтьєв Микола Iванович iз Бiлорусiї, далi Карiмов
Iслам i далi там уже не пам’ятаю.
Ну, i перше – вiдкрив засiдання Михайло Сергiйович, сказав так, да, була така фраза в його, що: «От приятно, що Украина тут, Плющ Иван Степанович», – я знакомий,
знайомий був iз Михайлом Сергiйовичем, i, i тодi, i зараз вiдношусь до його з повагою.
З повагою, я пiдкреслюю це. Це не так просто, як усi думають за все це. Це треба велику
мужнiсть, велику пiдготовку, силу, характер, волю, i все це, це багато якостей треба. Але
Михайло Сергiйович сказав таку фразу, що вiн їхав десь i чув по «Маяку», що Україна не
збирається хлiба продавать. Ну, я промовчав, щоб, ну, так же не будеш вискакувать.
Слiдуюче, коли ми вже пiдiйшли до документа, то там перша одна iз статей була: як
регулюються вiдносини мiж суб’єктами майбутнього Союзу. I було записано: «Вiдносини
(я Вам по пам’ятi цитую, тiльки там на росiйськiй мовi було), вiдносини мiж майбутнiми
суб’єктами Союзу регулюються Конституцiєю СРСР, Конституцiями союзних республiк,
а також договорами й угодами, укладеними на рiвнi суб’єктiв». Не ми першi пiднiмали
питання. Пiдняли питання автономiї, яких за столом було 15, i був уже наш Багров Микола
Васильович з Криму. I цi автономiї, от Шамiєв – Татарстан, перший, i там Башкирстан, i
так далi, i так далi – це росiйськi. «А почему нет – Конституциями автономных республик?
Давайте запишем: Конституциями автономных республик». Ну, й почалась дискусiя.
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Я уловлюю цей момент i кажу: «Михайло Сергiйович, давайте так запишем: “Вiдносини
мєжду суб’єктами Союзу регулюються їх Конституцiями”. І все!» I Михайло Сергiйович –
«так», а Лук’янов пiдскочив зразу i говорить: «Iван Степанович!…» Нє, вiн так: «Иван
Степанович, если кто приехал сюды разваливать Союз, то мог бы и не ехать. Над этой формулировкой работало уже столько юристов», – i так далi, i так далi. Я говорю: «Анатолiй
Iванович, я не хочу принизить якось Вас, як великого юриста, але в народi є таке, такий
вислiв, що: “Де зiбралось три юристи, то там щонайменше п’ять думок i ну, ну стiльки ж i
позицiй”. А друге, я Вам хочу сказати, а хто Ви такий тут? Я – суб’єкт, от, а Ви хто, хто Ви
тут? (Смiх). Михайло Сергiйович – я розумiю. А Ви – хто?» Михайло Сергiйович: «Все,
хватит, хватит, Иван, успокойся, хватит». Значить, i оголошується перерва.
Я пiдходжу до Михайла Сергiйовича i кажу: «По-перше, Михайло Сергiйович, я б
Вам радив такi новостi, як Ви чуєте по такому даже солiдному радiо “Маяк”, не прий
мать, як це якесь рiшення, чи це якась дiя, тому що є рiшення Президiї Верховної Ради
України про те, щоб виконати державне замовлення по заготiвлi хлiба обовязково, тому
що ми збираємось зимувать i ми збираємось, щоб, щоб були продукти харчування». – «От
харашо, от харашо. Так я об этом скажу». Я говорю: «Так не треба ж було об етом казать
за радiо “Маяк”, бо якась Одеса, там хтось передав, це ж таке.
I друге – для чого Ви дурите знов увесь свiт?» – «В чому?» Я говорю: «Ви почитайте
всi газети “Девять плюс одiн”, дев’ять нас було i приїхав Тер-Петросян, десятий, який
приєднався от до цього, до нашого, а за столом сидить нас, я пощитав, 26 чоловiк, тiльки
без приставних. То що це за суб’єкти сидять? Тодi ж пишiть, що нас 26 суб’єктiв». Вiн:
«Ти автономию имеешь?» Я говорю: «Ну, прежде всего автономию, а потом Лукьянова и
Павлова, що це за суб’єкти? (Посмiхається). Значить, хай собi... Тодi i нас треба було всiх
трьох приглашать i прем’єра, i цей..., давай же ми на рiвних, ми ж суб’єкти вже Союза
будущого, а не...» Вiн говорить: «А как их выгнать?» Я говорю: «Е, Михайло Сергiйович,
щоб не вигонить, треба було не пускать». (Смiх). Отакий у мене, отака була розмова.
Так от, я Вам зараз це так, мiж iншим. Пiсля перерви Михайло Сергiйович сказав:
«Украина собирается хлеб продать и все там», – вiн все це сказав. Але я хочу, щоб Ви
зрозумiли таку деталь: я оце Вам одну статтю назвав, а тепер скажу другу статтю, це була
п’ята, а то, здається, дев’ята стаття «Як формується союзний бюджет». Значить, я кажу...
Тут Ви зрозумiли, яка наша позицiя була, що вiдносини мiж суб’єктами майбутнього Союзу регулюються їх Конституцiями – i все. Тобто, я входжу туди з своєю Конституцiєю i
ми керуємся своїми Конституцiями, без Конституцiї СССР. Це була бомба.
Тепер друге – бюджет. Було написано, що союзний бюджет формується з відрахувань
союзних пiдприємств, ну, у нас, наприклад, їх було на Українi бiльше 60 процентiв, союзних
пiдприємств. Ну, i таке формулювання. Я кажу: «Михайло Сергiйович, ну так же не можна.
Ну, знову-таки, давайте ми запишем, що союзний бюджет формується за фиксированными
платежами, за согласованной методикой». Вiн говорить: «А вообще-то да». I Єльцин зразу,
Борис Миколайович говорить: «От это что-то, давайте так запишем». Назарбаєв пiдтримав
таку, i давай обговорювать. Ну, тут же, звичайно, цi бiльше – «ні!». І – слiдуюча перерва,
i Михайло Сергiйович таки робить, що доручити Єльцину, Плющу, Назарбаєву внести
пропозицiї щодо нової редакцiї 9-ї статтi цiєї, i про п’яту там, ну 9-ї, зокрема.
Ну, а тут же експертiв повно, я ж це сказав тiльки тих, що за столом. А скiльки на
приставних, там же i всi сиділи – i мiнiстри союзнi ж, i так далi, це взагалi було незрозумiло,
що це за суб’єкти, суб’єкти при всьом Союзє? И той оставляем, и новый создаем. Потому
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що всi сидiли. Так я вже це упускаю. I вони що роблять? Вони пiдготували зразу редакцiю,
пока там перерва, що: союзный бюджет формируется из платежей союзных предприятий,
а также фиксированных платежей за согласованной методикой. Я кажу: «Ви що, вже нас
взагалi вважаєте за таких, чи?.. Тобто, я два рази повинен платити в союзний бюджет: раз
пiдприємства союзнi заплатили, а потiм ви ще й по методицi мені… (смiється) i так далi.
То якщо ви так будете творить...» Ну, i на цьому пiшов скандал.
I ми... Я кажу, що це наша майже узгоджена була позицiя стопроцентно мiж Єльциним,
Плющем i Назарбаєвим. Але це вже було пiвтретьої ночi, iшов великий дощ у Москвi. Я
пам’ятаю, що приїхав з постпредства нашого ноччю, не мiг достукаться, дощ iде, нiкуди,
дзвониш, нiчого не... А утром же я, як дисциплiнований, дзвоню Єльцину: «Борис Миколайович, що коли ж ми сядемо, будем робить редакцiю цих статей?» А мене не з’єднують з
Борисом Миколайовичем, один каже: «Нема». Другий каже, що зайнятий, третiй ще щось.
Я думаю, що, ну, Борис Миколайович, може, там дiйсно зайнятий, то я дзвоню Назарбаєву,
що, може, десь Нурсултан Абiшович там, може, з ним, а менi вiдповiдають у постпредствi:
«Назарбаєв уже пiвтори години як злетiв, уже полетiв у Казахстан».
Що менi робить? Нам трьом доручали, я остаюсь один. Вийшов я на Бориса Миколайовича, i Борис Миколайович сказав так, що, значить: «Це ж серйозний очень вопрос, як
ти щитаєш?» Я кажу: «Я щитаю, що ми должни согласувать редакцiю, а потiм узгодить
її у своїх парламентах, а потiм уже можна вважать, що це формулювання України, Росiї
i... А це буде, якщо сьогоднi ми напишем, то це Плюща. Я ж не узгодив його нi з ким, то
це просто моя редакцiя. А як я узгоджу з Верховною Радою, то тодi це буде позицiя, тому
я...» – «Правильно, їжджай, ми будем тут...» I ми роз’їхались работать. Це була остання
зустрiч у Ново-Огарьово.
Слiдуюча зустрiч не вiдбулась, яка намiчалась, тодi, як ми роз’їжджались, на 28-ме,
менi здається, липня. А потiм її перенесли на 20 серпня, цю зустрiч, але 19-го, Ви знає
те, що вiдбулося, цей путч, i все. Тому, я Вам i зараз кажу, ультранацiональна, я скажу –
нацiоналiстична, не боюсь, ультранацiоналiстична група депутатiв не сприймала такої
позицiї, яку повiз, але бiльш помiркована… Тобто, ми стаєм економічно, у вiйськовому, у
юридичному самостiйними, але все-таки щось думали якось, оцей щоб... Я тодi висловлювався так: «Щоб очень с меньшими, безболезненно провести бракоразводный процесс, – оце я тодi казав, – безболезненно провести бракорозводный процесс». Нам цього
не вдалось, помiг нам, або не помiг, путч. Так що отак за Ново-Огарьово.
Щоб Ви просто прослiдили цей момент, це ж був серпень, а у кiнцi вересня заходилися вже тодi економiчний союз. I знову засiдає Президiя Верховної Ради України, i
приймає, це вже при Леонiду Макаровичу, вiн був на мiсцi, i приймає таке рiшення, що
послать на пiдписання економiчного союзу в Москву знов Плюща, Масика, Євтухова i
Пилипчука, як членiв Президiї.
Це вересень 91-го?
Це в жовтнi вже було, на початок жовтня 91-го. Фокiн був тодi у Бразилiї, а Масик
виконував обов’язки – перший вiце-прем’єр. I я пам’ятаю, як сьогоднi: ми пiсляобiд
вилетiли знов у Москву. І у Кремлi в Грановитiй палатi все-таки не пiдписали це. Але
перед цим у мене була така розмова з Михайлом Сергiйовичем: «Иван, вы что там вот
это национальный, ты что, тоже вот в это пошился, вы что хотите, что б я вот это...?» Я
говорю: «Михаил Сергеевич, ну мы ж приняли решение об экономической самостоятельности, Вы понимаете, это уже решение Верховного Совета есть. Провозглашен Акт
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о государственной независимости, это уже решение Верховного Совета. Мы уже государство, а Вы со мной так говорите: что, ну что, я твои указы отменю, своим указом все
отменю. Каким указом? Какого государства?»
И вот надо отдать должное, я ще раз хочу пiдкреслить, у мене б, може, не вистачило
стiльки терпiння, як у Михайла Сергiйовича. Вiн це спокiйно сприймав, спалював, ну
воно ж, звичайно: «Мы, я отменю своим там и так далее». Але потiм вiн одумувався i
рахувався з цим, i вiн сказав тодi так: «Ну ладно, вы сегодня не подписываете, я еще буду
говорить и с Кравчуком, и с Фокиным, вот он вернется, но Вы не уезжайте, Вы будьте на
этой церемонии, значит». Я говорю: «А пiсля того Ви запросите?» – «Да, запросим». Потому що тi, хто пiдписали, вони там в Грановитiй палатi... (Смiється).
Я Вам скажу, що феномен Михайла Сергiйовича в тому, що вiн, це надто важко було,
вiн умiв цей процес вести демократичним шляхом, умiв, умiв. І за це я йому вдячий. Так
що ми не пiдписали тодi i економiчного, тому що... Я тiльки це робив, тому що я глибоко
переконаний, що нiякого економiчного не буде вже, тому що, ну, для того, щоб робить,
треба всiм хотiть одного, тодi можна щось зробить. Але так, як у нас у Верховнiй Радi, а з
Верховної Ради в суспiльство – половина за те, що нiякого, а половина – за те, що любий,
то лучше нiякого. Так вони тодi i та, i та половина буде задоволена: а от нiякого. А якби
тiки пiдписали, так оце захiдна частина б кричали, що вже вступили в Союз i, i чуть до
конфронтацiї, не дай Бог, ще гiршого.
Тому ми займали цю позицiю, я на Верховнiй Радi виступав i казав, коли ми обговорювали: «Люди добрi, я б пiдписав любий союз. Наперед знаю, що нiчого не буде. Але
я не можу це зробить, тому що не всi так думають, як я. I от пiдписала Бiлорусiя, – я
казав, – ви побачите...» Коли Кебич пiдписав iз Черномирдiним, ударили по руках, що
объединять денежную систему, – пам’ятаєте, рiк назад? Били по руках, об’єдiнiм, тепер уже Лукашенко з Борисом Миколайовичем сiм годин, з Черномирдiним – пiвтори, а
объединить системы нельзя: денежный союз создадим, но деньги врозь. (Смiх). Дєнєжнi
сiстєми остаються разнi. Так що от я тодi це бачив i говорив про це, що це неможливо.
Ми трошки повернемось до України. Як Ви сприймали появу ще за часiв, так би мовити, до путчу i до оцих подiй, що Ви розповiдали, як Ви сприймали появу оцих демократичних платформ, спочатку клуби КПРС були всерединi, потiм платформа, яке ставлення
Ваше було, яке ставлення Вашого оточення, так би мовити, Ви все ж таки тодi...?
Я Вам скажу так, що тодi дуже модно було уже виходити, от в 90-му роцi, з партiї. I
були такi мої колеги, якi поспiшили це зробить i вважали це великим геройством. Я назову Павличка, я також з повагою..., Яворiвського, от, щоб не бить там по таких…, я по
таких, що знають. I от вони менi не давали життя: «Коли ти вийдеш з партiї?» Я кажу,
що: «То я б i вийшов з партiї, якби я думав, що без комунiстiв можна зробить Україну. А
я переконаний, що навпаки, тiльки їх треба переконать у цьому».
I от коли я перший раз був в Америцi i взагалi в капiталiстичному свiтi, це у квiтнi
91-го року, то я був на однiй зустрiчi iз українською громадою. В залi було багато людей,
бiльше як 500, не, не буду називать, можна сказать i 800, там, може, але бiльше. I перед
початком нашої зустрiчi одна жiнка пiдiйшла до мiкрофона i сказала: «Що ви привезли
нам оцього комунiста Плюща? Я була в Києвi у минулому роцi, в 90-му, i я бачила, як
вiн головував, як вiн котком розтирав наших демократiв, як вiн не давав їм слова, як
вiн вiдключав мiкрофони», – i так далi, i так далi. Цi органiзатори цiєї зустрiчi, люди
толерантнi, як каже Леонiд Макарович (посмiхається), пiдбiгли до мене, і один професор
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був, не пам’ятаю прiзвища зараз, i кажуть: «Ви не дивуйтесь, це знаєте, це в нас така людина, вона завжди чимось недовольна», – i так далi. Ну, почали мене заспокоювать. Я їм
кажу: «Ви знаєте, я одне вас прошу, дайте менi зараз слово, щоб воно на, на гарячому – i
все, бiльш нiчого не нада». I вони надають менi слово.
Я виходжу до мiкрофона i кажу: «От мене почали вговорювать вашi органiзатори, що
людина неправильна, а я хочу сказать, що вона все вiрно сказала. Це так було. Я i є, я –
комунiст сьогоднi до вас приїхав, i нас таких на Українi три мільйони, щоб ви знали». А
Павличко сидить у президiї i кричить: «Не три, а два з половиною!» Я кажу: «Ну, може,
он Дмитро Васильович точнiше знає, два з половиною, бо вiн уже вийшов, (смiх) i такi
як, як він». Тому... це було так дослiвно, але я кажу: «Хочу, щоб ви зрозумiли, що я хочу
України не менше, як Павличко – той, що вийшов з партiї. Я хочу Україну не менше, як
ви от тут у Америцi кричите i плачете за Україною. Але ви зрозумiйте, що сьогоднi така
реальнiсть, що три мiльйони комунiстiв, а тепер коефiцiєнт вiзьмiть чотири, бо сiм’я ж,
нiкуди не дiнешся, то це вже 12 мiльйонiв. I якщо оцi 12 мiльйонiв, да будуть проти Украї
ни, що ми тодi зробим?»
Я ще не думав про референдум, розумiєте? Але я знав, що це треба буде робить, це
треба буде робить, це був квiтень. Тому я кажу: «Давайте ми з вами домовимось так, що я
буду все робить, щоб Україна була. А як я буду це робить, це менi там буде виднiше, нiж
отут вашiй цiй жiнцi i вам, взятим у оцiй аудиторiї». I зiрвались аплодисменти, буря була.
I цим зняли ми цей конфлiкт. Так от я це не для красного слiвця говорю, я не покидав
партiю, щоб менi з оцими своїми партайгеносе, товаришами по партiї, можна було прий
нять отi всi доленоснi потiм рiшення. I це було вiрно.
Тому я Вам хочу сказать, що тi демократичнi ростки, якi зароджувались, – це все
добре. Я вже як сказав: я завжди з великою повагою говорив за... тодi в нас у Верховнiй
Радi було 14 депутатiв, якi вiдсидiли за свої думки, за своє полiтичне бачення, за своє
полiтичне переконання, за своє нацiональне свiдоме ставлення до цього, вони сидiли в
тюрмi. Я кажу: як же до їх можна погано вiдноситися? Я то був у iнших умовах, і тепер
понятно, а вони то... це. То я до їх з повагою, i я, як нiчого не можу їм зробить, то, по
крайнiй мiрi, я повинен завжди про це пам’ятать i пiдтримувать. Але я нiколи не буду
разом з ними пiдводить бензовоза, щоб його пiдорвать, розумiєте? Я не буду робить «любою цiною». Я буду робить так, щоб воно вкладувалось у якiсь цивiлiзованi рамки.
I тому, коли вони хотiли зразу всього i хотять i сьогоднi, то я хочу сказать, шо хотєть – не
врєдно. Єсть так у народi говорять, розумiєте? I справа в тому, що треба думать: що якби
це всi такого бажання були, то ще можна б так, але коли є люди, яких ще сьогоднi треба
переконувать, i немало таких людей, то так не можна, бо ми вiдштовхуєм. I вiзьмiть тепер,
я не хочу критикувать Рух, я вважаю, що Рух багато зробив як громадська органiзацiя, як
об’єднання для незалежної України. Але не можна приписувать вирiшальне Руху. Без цих
комунiстiв би ми не зробили цього, – це перше. Друге – а Рух, бачте, як утратив сьогоднi
оте все, що було. Чому? Хiба можна за це Рух звинуватить? Це ми всi не зумiли економiку,
а, може, й неможливо було за цi роки без кризи її провести, тому що нiхто, по крайнiй...,
принаймнi, навколо нас цього не зробив так, щоб можна було сказати. У Росiї набагато
кращi умови: свої енергоносiї, все своє, а економiка ж не, не краща. I пального нема, i свiтло
виключають i так дальше, i тому подiбне, i зарплату не платять.
Тому треба рахуваться з об’єктивним усiм. От у наших ультранацiональних,
нацiоналiстичних сил не вистачає цього терпiння, але, знаєте, це вже така справа. Тому
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я до їх вiдносився як до таких, що це розумнi всi об’єднання i формування, але я їм всiм
казав: «Ваше ще формування не спiвставне iз комунiстичною партiєю». I я Вам сьогоднi
скажу, що комунiстична партiя, якби вона була України, так як вона називається, вона
ж... Я не можу їх зрозумiть. Комунiстична партiя України, 1-ий з’їзд комунiстичної партiї
України, у дужках – 29-ий. То це на сьогоднi 1-ий, а завтра – 29-ий? Тепер – 2-ий з’їзд, ну
хай 1-ий, 2-ий з’їзд компартiї України, в дужках – 30-ий. То як це розумiть? Чия це партiя?
I я от, я в цьому не можу зрозумiть i Мороза, який iде, виступаючи на цiй, на цьому з’їздi
партiї, каже: «Та нам Росiю треба в ноги цiлувати, тому що вона практично нас кредитує
безкоштовно, пальне вiдпускає». А сьогоднi один з депутатiв виступає i каже: «Люди
добрі, не кормить нас Росiя, Росiя нас затягує».
Ви були свiдком роботи Верховної Ради дванадцятого скликання, i якi, якi, який
вплив на подiї в Українi вiдiграли шахтарськi заворушення, студентськi страйки, оцi
верстви, так би мовити, населення?
Ви знаєте, я до шахтарських заворушень вiдношусь дуже обережно. Може, я скажу крамольну таку фразу, але шахтарськi заворушення, вони бiльше були замiшанi на
полiтицi, там бiльше було полiтики. На жаль, це ми спадковiсть отримали вiд великої
держави, вiд бувшого Союзу. Треба всiм пам’ятати, що шахтарськi заворушення виник
ли у Союзi i задовго, за 2 роки до його розвалу, i потрясiння були такi, що даже союзне Мiнiстерство вугiльної промисловостi, не дивлячись на те, що в вiдкритих басейнах
вугiль дуже дешевий, а в Донбасi не могли нiвелювать це, i коє-як, но нiвелювали.
Моє бачення було, є, залишається стабiльним: дотацiю держави (яку – це вже держава
вирахує, Кабiнет мiнiстрiв), але дотацiя повинна бути – тонни вугiлля, i все. Не вмiєм ми
сьогоднi ефективно видобути цю тонну вугiлля, то треба... З великими затратами видобуваєм. Але раз ми не можем з нормальними затратами або з малими, то... А без вугiлля
ми не обiйдемось, то треба дотацiю дать, але дотацiю – тонни вугiлля. Скiльки тонн
вугiлля на-гора вiдгружено, стiльки i дотацiя. Оце я розумiю, це компромiс iз шахтарями,
це державний пiдхiд, це, це – те, що ми... Не можем же завтра закрити шахти, у когось позичити, купити десь вугiлля чи газ, чи нафту. А що з цими 100 тисячами шахтарів робить?
Де ще позичать, щоб їм заплатить? Треба ж думать. То, може, краще хай вони сьогоднi
вугiлля добувають.
I тому я нiколи не погоджувався, я й зараз вважаю цю полiтику хибною, коли ми весь
час вiд, вiд забастовки до забастовки виплачуєм зарплати, приймаєм рішення якiсь. Ну, ну
це несерйозно це, Ви знаєте. Це бiльше похоже на времєнщиков, на тимчасове щось, що от
сьогоднi потушим, а завтра… Кажуть у нас на Українi так: «Це пiвень прокукурiкав, а там
хай хоч i не розсвiтає». Ну, головне прокукурiкать, що, що утро є, а чи розсвiтає, чи нi...
Тобто, Ви думаєте, що шахтарськi страйки були трохи iнспiрованi, трохи
несправедливi?
Так, однозначно.
А студентськi от 90-го року?
А от студентський страйк, Ви знаєте, менi здається, що це вперше у нашому суспiльствi
дозволили отаке. I там було, я дивився на цю колону студентську, я дивився на цю молодь,
яка йшла, вона, половина була далеко од полiтики, але їм було цiкаво пройти: як же це
так? Уже тепер можна пройти по Хрещатику мимо Верховної Ради, Кабiнету Мiнiстрiв
i крикнуть їм: «Не так! Долой!», – i так далi. Це була… оцей, оцей глоток свободи перший, Ви знаєте, оце було оп’янiння. От коли ми, знаєте, сидимо у такому загазованому
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примiщеннi i вивезли нас на галявину в лiс, де чисте повiтря, такий озон, або ще в Кисловодськ, на полонину. І у нас закрутилась голова, кажуть: «Бистрiше його до труби, щоб
вiн хватнув газiв», – i так далi. (Смiх). Отак i тут було.
Це цей глоток свободи, глоток оцього – гласностi, демократiї, свободи – сп’янив
студентiв, i вони, вони легко пiшли на тих, хто їх зорганiзував. I я до цього вiдношусь
спокiйно, i даже в якiйсь мiрi з повагою. Ви знаєте, все-таки вони, вони відчули себе, що
це можуть зробити, це молодь, що вони вже можуть, i вони вже це, це вже перше, що живуть у такiй країнi, що вони можуть собi це дозволити. Ранiше в їх i думки такої не було,
потому що ми знали от пiтєрських iще рабочих, от Кровавої недiлi, а потом Кронштатський м’ятєж, а потом, i потом, потом, а потом Тбiлiсi, Баку, про що я вже Вам казав.
Тому, Ви знаєте, я тут як до такого явища i соцiального, i полiтичного, i природного, i, i
як би його не назвав. Я був у числi комiсiї, яка була створена, щоб знайти якесь порозумiння
з студентами, i я там працював разом з Гуренком. Ми сидiли також тодi до часу ночi, менi
здається, чи до пiвпершої, iз представниками студентської молодi, i я зараз одне тiки... От
я Олеся Донiя бачу, а других не бачу. Куди ж вони подiвались? Ну що, прокукурiкали, а
тепер, що? Ну, вже ж є держава (смiється), уже, уже є все, давайте ж щось робить.
I я от коли вчора пiшов на... Асамблея молодих полiтикiв, Асоцiацiя молодих
полiтикiв i політологів. Вони запросили на круглий стiл, i я пiшов, i я їм сказав: «Господи,
я прийшов, думав, що тут буде стiльки молодих полiтикiв». А там депутатiв, професорiв,
кореспондентiв, i цих було бiльше, нiж молодих полiтикiв. Ну, куди ж я прийшов? Знову в
ту саму аудиторiю. Ну хiба ми можемо один одного переконувать i пiднiмать нацiональну
свiдомiсть один одному? Скiльки можна? I я дивуюсь, чому молодь так пасивно до цього
вiдноситься, я дивуюсь. Але є чомусь, може, я не находжу цьому пояснення, звичайно,
вони є. Але я вважаю, що молодь нашу ми розбудили, а вона знов щось або в сплячку,
або в якийсь, ну такий вульгаризований бiзнес кинулась (смiється), от оце бiльше... Треба все-таки молодь нашу будить, треба їм Шевченка читать i утром, i вечором, i в обiд, i
утром, i вечором, i в обiд. (Смiється).
Пiсля страйкiв i пiсля, так би мовити, перемоги студентiв довго тривала справа Степана Хмари. Арешт був його, позбавлення депутатського iмунiтету i таке iнше. Чи Ви
знали про цi плани, бо дуже багато зараз чуток ходить: хто знав? чому заарештували?
Я Вам скажу вiдверто, що арешт Степана Хмари вiдбувся в той час, коли ще дiяло
Полiтбюро ЦК Компартiї України. Я вже Вам казав одного разу сьогоднi, що правоохороннi
органи були двойного пiдпорядкування: Москвi i їхнiм емiсарам у Києвi. Таким емiсаром
на той час був пан Гуренко. От коли Ви будете iз Станiславом Iвановичем iнтерв’ю брать,
а я Вам раджу, от Ви його запитаєте, вiн може, якщо захоче, сказать правду по цiй справi.
Я знаю ту справу iз матерiалiв, а цi матерiали слiдства вiдомi кожному. А от уже мотивiв
цих i так далi, це вже iнша справа.
Тому я вважаю, що коли ми, коли демократи були в такiй кiлькостi, коли ця опозицiя
була в такiй меншостi, то що вони могли робить? Вони робили, вони йшли на крайнi мiри.
Ну, а що ти зробиш? Ну, що ти зробиш? Вони йшли на крайнi мiри. Так пояснить можна.
Чисто по-людськи я б нiкому не радив цього робить, нiколи б нiкому не радив би цього. Я
не хочу, щоб нiкого саджали: нi Степана Хмару, нi других за переконання i так далi.
Ви знаєте, от у Степана Хмари є таке викривлене бачення реальностi. От коли йому
не даси слова, вiн вважає, що от якби вiн сказав, то було б так, як вiн сказав. А вiн не хоче
того зрозумiть, що якби дать йому слово, то й того б результату не було, бо у нас же багато
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ще вихованi так: а хто каже за що голосувать. Ви знаєте, от мене зараз питають: «Чо ти
так мало виступаєш?» Ну, по-перше, нема потреби менi так багато виступать, тому що я
вже накрасувавсь перед екраном. Друге: якби те, що я думаю сказать, нiхто не говорив,
я б обов’язково добивався цього сказать. А коли говорить один, другий, третiй, i менi ще
забирать... Хай, хай уже поговорять – це друге. I третє, що, Ви знаєте, я сьогоднi розумiю,
що у парламентi розклад контрольного пакету голосiв такий, що якщо я не кажу, то, може,
ще дехто з комунiстiв, соцiалiстiв i проголосує. Так як тодi, коли я казав, вони голосували,
сьогоднi навпаки – а як я скажу, то вони: «Ага! Раз Плющ каже, це нацiоналiст, тодi треба
проти». (Смiх). Така, на жаль, така наша ментальнiсть.
Путч 91-го року. Ви, наскiльки я пам’ятаю. Вас не було в Києвi тодi. Як Ви приїхали. Якi, що Ви...?
От у Вашому запитаннi є: з ким Ви першим говорили за путч? Так от я Вам скажу, в
мене взагалi в життi... Я не можу сказать, що менi везло, Ви знаєте мою трагедiю в життi,
i це перекреслило все. От якби не ця трагедiя, я б мiг сказать, що менi в життi везло. А
ця трагедiя перекреслила все те, що можна було назвать везiнням. Але збiг обставин був
такий, ну, на мою користь. Я 16 липня, 15 липня Леонiд Макарович Кравчук прибув з
вiдпустки. А Фокiн Вiтольд Павлович 16 липня летiв iз делегацiєю України у Киргизстан.
Менi чергова випадає вiдпустка.
Я не збирався нiкуди їхать на мiсяць чи два. Я багато чув за Iссик-Куль, нiколи не був у
Киргизстанi на цьому унiкальному, чудовому озерi Iссик-Куль, i Ви, навєрно, нiхто не був.
От якби вдалось в життi, треба б побувать на йому. Я, на жаль, на Байкалi не був, от. Так
от, я так переговорив iз своїм колегою iз Киргизстану i сказав: «Я можу у вас вiдпочити
на цьому озерi чи 5-ть, чи 10 днiв, це буде залежать вiд того, як менi сподобається?», – бо
я взагалi чоловiк такий не зовсiм урiвноважений в цьому планi. Якщо менi сьогоднi подобається, завтра може не подобаться, я поїду вже, я не буду добувать. Менi сказали, що
нема проблем: там є в їх i санаторiй, i все це, це все.
Тому я чекав Кравчука з вiдпустки, i коли вiн прилетiв, я в аеропорт, в Бориспiльському
аеропорту йому доповiв, розказав про ситуацiю, яка в нас, вiн, звичайно, й сам знає. Ви
ж розумiєте, що таке Голова Верховної Ради на той час чи Президент, статус дещо iнший
був, треба пам’ятать, перша особа в державi, i доповiдали все. Я йому сказав: «Ви не
будете заперечувать, як я завтра в вiдпуск?» Вiн: «Нi, нi, звичайно». – «Ну, тодi я от так
лечу з Фокiним, i там залишусь на тиждень чи на два». Так ми узгодили. На другий день
ми 16-го вилетiли у Киргизстан.
Це в серпнi?
В серпнi, в серпнi, а я в липнi, да. 15 серпня повернувся з вiдпустки, 15 серпня повернувся з вiдпустки, я липня сказав. Прилетiли ми, побули день у Киргизстанi i на другий
день чи на вечiр прилетiли на Iссик-Куль, вся наша делегацiя побула, побачила це озеро. На
другий день вони утром вiдлетiли, це 17-те, а я залишився. 18-те, по-моєму, субота була.
18-те була недiля. Може, в понедiлок?
19-те, ага, значить, 17-те – субота. Вони 17-го вiдлетiли, я залишився. Приходжу я на
пляж, i що Ви думаєте? Зустрiчаю я двох жiнок – це Гуля – поетеса з Таджикистану, про
яку говорив уже сьогоднi, i Роза – це з Киргизстану, бувший зампред Ради Мiнiстрiв Киргизької ССР там (посмiхається), по культурi там оце, медицинi, з гуманiтарних питань,
як у нас була Марiя Андреєвна Орлик. Менi було дуже приємно, що я таких знайомих…
Але я жив у такому примiщеннi, такому будинку, де була вся, весь зв’язок, в тому числi i
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ВЧ-зв’язок. I цi дiвчата, з дозволу, так сказать, високi посадовi ж особи, державнi дiячi,
але там, де вони жили, в їх не було такого зв’язку.
I вони попросили: «Можна вiд Вас зателефонувати, там, використать ці?» Я кажу:
«Ви знаєте, все можна, але я не пiду, бо я хочу цi години пробуть на озерi. Потому iдiть
без мене, Ви знаєте, там є жiнка одна, яка там, – кажу, – i вона, значить, вам...» Приходять
вони на озеро i кажуть: «Ти знаєш, не працює цей зв’язок». Я кажу: «Як? Вiн учора працював. Я сьогоднi утром не, не використовував його, а вчора працював, точно знаю». Я
пiдходжу до цiєї Євдокiї, менi здається, жiночка, i кажу: «А що, зв’язок не робить?» Вона
каже: «Да был тут (забув, як вона назвала, типа Артур там, чи то), что-то по аппаратам
лазил. Я его спрашиваю: “А что ты?” А он говорит: “Да я отключаю связь”. – “Так зачем
же ты отключаешь, тут человек отдыхает?” – “Так он же отдыхает, зачем ему связь? Я ему
внутреннюю оставлю”».
Це була субота, я Вам пiдкреслюю, або недiля, отут, оце може... ну вихiдний, це точно, день. Недiля, недiля це була, недiля, точно. Тому що в понедiлок вже передали, а
це, це недiля була, недiля точно. I оце ми в недiлю бачились, оце, ну, нема зв’язку, то й
нема, ладно, менi вiн також не потрiбний у недiлю. Але я знав, що на цiй територiї, цього
санаторiя, вiдпочиває Кузнєцов – вiце-президент республiки Киргизстан, зам. Акаєва. А
з Акаєвим я вже був знайомий, тому що Акай Акаєвич Акаєв приїздив до нас на Украї
ну вже як перша особа, я його зустрiчав в Борисполi, i вже спiлкувалися разом, дуже
приємний, до речi, чоловiк, дуже приємний чоловiк, розумний. То я знав, що Кузнєцов
вiдпочиває, менi так сказали: «Як виникнуть якiсь проблеми там, чи що...» Але я не турбував Кузнєцова. I не знав, що вiдпочивала i сiм’я Акаєва, про це не знав. Там недалеко
вiд мене, ну, буквально там, якщо...
I от на другий день там вiдпускали якiсь ванни, я й зараз не пойму їх, якi, ну, але
вiдпускали. I я виходжу з ванни, а у такому вiддiленнi отакий, це чи десята година ранку:
«Оце таке сталося». Тодi ж не путч, а от... I до мене цi вiдпочиваючi: «Як Ви?» А я кажу:
«Ви знаєте, менi здається, що це щось на зразок Комiтєта нацiонального спасєнiя, який
був у Литвi». Пам’ятаєте, тодi ото, i в Латвiї? От менi щось похоже на це. «Але в мене ж
нiякої iнформацiї нема. От так, як ви менi розказали, i я чув бiля радiоприйомникiв». Ну,
i куди я? Зразу ж до дiвчат до цих, що ж вони чули, i... А рядом з ними жив брат Чингiза
Айтматова рiдний, президент Академiї Наук Киргизiї.
I менi вони кажуть, що от отаке й отаке сталося. А я кажу їм отак, як i цим жінкам,
що менi: «Ви не, ви не хвилюйтесь. Це, це таке, як Комiтєт нацiонального спасєнiя».
Вони: «Да ти що? Да ну. Ми тобi не радимо так». Значить, ну i всi чекаєм якихось вiстей.
Я приходжу у свiй номер, у будинок, заходить до мене директор санаторiю i каже: «З
Вами хоче поговорить один чоловiк». Я кажу: «Я з задоволенням поговорю». Заходить
цей чоловiк, вiн, з’ясувалося, з органiв, i каже: «Кузнєцов виїхав уже звiдси, i сьогоднi
буде призначений, значить, виконуючим обов’язки Комiтєта госбезопасностi Киргизiї,
уже указ подпiсан». Звiльнений бувший предсєдатєль Комiтєта госбєзопасностi Киргизiї,
Кузнєцов виїхав i буде. «А Ви коли збираєтесь виїжджать?» Я кажу: «А хто Ви такий?»
(Смiх). Вiн менi представився – спiвробiтник органiв. I сказав даже, що вiн там буде
сьогоднi супроводжувать сiм’ю Акаєва, тоже уже додому.
I я його попросив: «Якщо Ви вийдете на Акаєва, бо в мене ж уже зв’язку нема, тiльки по
мєстному можна, по санаторiю, то Ви скажiть, що вiн знає коли, i я по його першому зову,
а вiн хай з Кравчуком зв’яжеться, як, коли, я готовий в любий час, коли за мною прийде
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машина, я ж не поїду iз Iссик-Куля, а це бiльше двохсот кiлометрiв до Бішкека, у горах». Ну,
iще там вiн менi деяку iнформацiю дав. I от, що менi робить? Зв’язку нема. Я йду знов до
дiвчат (смiється), i ми оце зiйшлись цiєю компанiєю, про яку я Вам говорю: Гуля, Роза i брат
Чингiза Айтматова, i чекаєм якогось повiдомлення з телебачення. I щось так погано працює
телебачення в їх. Я кажу, що я пiду додому, в мене краще працює i так далi.
Пiшов у свiй будиночок, пока я дiйшов, уже проскочила iнформацiя якась. I менi
дзвонять по внутрiшньому, що виступав Кравчук по телебаченню, i вони так зрозумiли,
чи Леонiд Макарович якось так казав, що таке повинно статись, це вже воно таке було
(смiється), таке, що чуть не всi чекали. Це я кажу вiдверто Вам, але це було, я ж не чув,
так як менi сказали. Ну, мене майже чуть не попередили, що ти ж дивись... Я Вам скажу
вiдверто, в мене нiякого страху не було, ну, менi вже втрачать було нiчого пiсля тих подiй,
як i це, i я був, ну, Ви знаєте, такий абсолютно, я не боявся, що це мене завтра будуть забирать, якщо це, що це я... Ну, от я Вам кажу так, як є. Чого так було? Я Вам пояснить не
можу, ну нiякої от реакцiї... Я вiрив у це, що це щось таке наносне, що воно...
I менi сказали, що ввечерi буде машина. Ввечерi я сiв на машину, нє, на другий день
утром буде машина, на другий день вранцi машина. В вiвторок я сiв на машину i поїхав
в Бішкек. Там уже був домовлено на рейсовий лiтак. З Бішкека я сiв на лiтак, прилетiв
через Ростов. В Ростовi сiли, i у аеровокзалi ж до телебачення. Що ж там i як там? I при
летiв я в Київ двадцять... Якщо це був понедiлок – дев’ятнадцяте, то я в Києвi був 21-го,
от. Готується Президiя, я прямо на Президiю, i вже там приймав безпосередню участь.
З’ясував, як тут, що й до чого, розказав Леонiд Макарович, як, якi в його пройшли тут
потрясiння, як, i так дальше.
Як Ви думаєте, от все ж таки Вас... багато до Вас приходило iнформацiї, хоч Ви
i були так далеко, чи Вам не здається, що це путч був, що, що це щось не склалося у
самого Горбачова, що вiн вiдiгравав якусь роль?
Ви знаєте, менi так у життi випало, що я був знайомий з Янаєвим. Ну, як знайомий?
Я був у складi, в 82-му роцi в складi делегацiї ЦК ВЛКСМ, яку очолював Янаєв тодi,
був, вiн був голова, предсєдатєль Комiтєта молодьожних органiзацiй тодi. I ми були в
Угорщинi, i я там познайомився, ну, от iз Янаєвим. Пiсля цього Янаєв, коли був Буш на
Українi, Ви пам’ятаєте, то його супроводжував не Михайло Сергiйович, а Янаєв. I коли
ми... так випала хвилина така, ми, це невдовзi до цього, ми обмiнювались так, я запитав,
чи вiн мене пам’ятає, а вiн сказав: «Як твоя склалась судьба?» Потiм так спитав. Такi
чисто людськi такi вiдносини.
Ви знаєте, може, я скажу щось таку фразу, як хтось може нею спекулювать, але я
нiколи не думаю, що Янаєв би на це пiшов сам. Хтось його пiдбив на це, хтось його вговорив, хтось (смiється), от, от у мене таке враження. I я, бачачи Янаєва, як вiн виступав
по телебаченню, от, знаєте, iнтуїтивно знаючи, я бачив, що вiн переживав так сильно за
це все, що от щось... це не так, як чоловiк, який рвався до влади, який вже вважає, що вiн
здiйснив це i так далi... Не було, я не бачив в йому цього. Я бачив i думаю, що це отакi як
Крючков, вiдомий Вам Крючков, такi як Лук’янов, я не буду за других, бо других я майже
там iз цього... Ну, Стародубцев, то це зрозумiло, хто входив там.
Алe Ви думаєте, що Горбачова руки там не було, i вiн не знав?
Я не можу сказать, була рука Горбачова чи не було руки. Я Вам ще раз повторюю, що менi
б не хотiлось вiрить, що Янаєв був органiзатором цього, менi здається, що Янаєва заставили.
Органiзаторами цього були такi як, як на мене, такi як Крючков, як Янаєв, як, хто там iще...
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Як Лук’янoв.
...входив... Лук’янов, Лук’янов, ну i звичайно, Янаєв. Ну, не можна ж йому… Значить,
десь близько була ця iдея i так далi. Я Вам ще раз повторюю, що менi здається, що це розтєрянность ота, що оце оцей збiг обставин, коли крах цiєї системи, коли все ламається, люди
поступали не зовсiм... I от коли... Щоб тут пов’язано, я бачу, в Вас там дальше за генерала
Вареннiка, Вареннiкова. Валентин Iванович, менi здається, його. Менi також судьба випала
з ним мать справу. I я Вам скажу, що в мене дуже такi важкi враження за цього чоловiка.
Це було пiд час Чорнобиля, коли ми вiдселили 24 населенi пункти за другим разом
уже, перший раз 12, потiм 24. Коли вже було нанесено циркулем тридцятикiлометрова
зона, а на картi була й шестидесятикiлометрова i ставосьмидесятикiлометрова, вже були
такi зони. То було звинувачення мiсцевої влади про те, що поспiшно виселили людей,
наробили панiки, i у 12 чи 14 сiл можна людей вернуть, там радiацiя така, яка не, не смертельна. Я не сприймав цього рiшення i нiчого не робив, щоб його виконать. Я казав: «В
мене нема морального права везти людей, сьоднi вивезли, а завтра вези назад, казать, що
ми ошиблись. Сьоднi не доказано, а завтра, може, докажуть. Хто тодi?» I так вийшло. Ну,
а голова облвиконкому – це безпосередньо, який вiдповiдає за цю справу.
I от одного разу, не пам’ятаю, звонок у машину, i – термiново до Ляшка Олександра
Павловича, до Голови Ради Мiнiстрiв України. Я приїжджаю в приймальну, бачу такий
переполох, я запитую вiдповiдальних працiвникiв, що тут сталось. Кажуть: «Подзвонiть у
Чорнобиль». Генерал-полковник був, забув зараз прiзвище iз ставки, Кишиневської Южної ставки от Герасiмова Iвана Олександровича, зараз вилетiло прiзвище, може, згадаю.
Я йому телефоную по ВЧ, а вiн починає мене вiдчитувати. Я кажу: «Ви схаменiться.
Хто Ви такий?» – «Я – генерал!» – «Да я, – говорю, – знаю, я ж Вас бачив, що Ви такий i
такий. Ну чого Ви мене вiдчитуєте?» – «Я – депутат Верховного Совєта СССР». – «Ну й
що, – я говорю, – що Ви депутат. Я ж Вам, я ж Вам не прикомандирований, я ж не в Вашому, я ж не Ваш пiдлеглий. Чого Ви так?» – «Та Вы знаете, что генерал Варенников, генерал
Армии Варенников прилетел Валентин Иванович. Он облетел эти населенные пункты, он
воду пил из колодцев, а Вы людей не возвращаете!» Я говорю: «Ви знаєтє (от вилетiло
прiзвище його), генерал-полковник, хай ваш Валєнтiн Варєннiков i дьогтю нап’ється, якщо
йому так вже хочеться». I положив трубку. I зайшов до Ляшка Олександра Павловича.
Олександр Павлович тоже такий спокiйний чоловiк i: «Ну що, ну що ти там гарячкуєш? Ну чого, ну якось же треба знiмать». Я сказав: «Я не маю нiяких бажань зустрiчаться».
А Олександр Павлович казав: «Їдь, шукай Вареннiкова». – «Я не поїду. Ви можете... В
мене нема бажання, я... Хто буде вертать людей, хай той i їде. Я не буду цього робить».
На цьому ми розiйшлись. Ну, обстановка така була тривожна. Пiсля того була оперативна
група Полiтбюро, де мене також iще хотiли наказать, но не хватило мужества, от.
Тому Вареннiков – чоловiк... може, його Афганiстан так виховав. Ви знаєте, в нас
було великою доблестю всiм сказать: «А он Афганистан прошел». Оце я не розумiю цього, не розумiв тодi, не розумiю й сьогоднi. Дай Бог нам нiколи Афганiстан не проходить.
Як Ви думаєте, Ви про це вже казали щодо голосування за проголошення
незалежностi. Є така версiя, згiдно з якою, бiльшiсть комунiстiв проголосувало за незалежнiсть, намагаючись таким чином вiдсторонитися вiд жорстких
антикомунiстичних дiй Бориса Єльцина в Москвi?
Нi, однозначно. Я Вам хочу сказати, що в тiй Верховнiй Радi було 375 чи 376, я зараз
не пам’ятаю, комунiстiв, з яких сформувалася «група 239», от, якщо її так можна назвати.
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То вже ж 130 не пiшло майже в цю «Групу». Так от уявiть: 130 i 120 чи 130 демократiв, –
то це вже 260. А для прийняття рiшення достатньо 226-ть. А у нас така свiдомiсть: якщо
будем упираться чи не будем, а рiшення все рiвно прийнято, то як же я прозiвав? То я, i я
«за» тодi. От як я можу пошкодить, то я тодi не буду голосувать.
I от, вiдчуваючи, що все рiвно рiшення буде прийнято, що розстановка сил у Верховнiй
Радi така, що буде прийнято рiшення, та ортодоксальна частина комунiстiв, там бiля сотнi
десь, якi, вiдверто скажу, на всякий випадок проголосували, щоб потiм буть, можна було
маневрувать, i багато з їх, хто голосував за незалежнiсть, пiсля того все роблять, щоб її не
було. Оце, я Вам скажу, оце от такий елемент, зрозумiйте. Я не хочу називать прiзвища,
бо це, бо це було б невiрно, це треба… Ви знаєте, це – звинувачення, я не хочу цього робить. Але я Вам хочу сказать, що тодi був такий час, що пiсля путчу в Москвi у Верховнiй
Радi ясно було видно, що 250–260 депутатiв, якi проголосують в iм’я незалежностi, не
рахуючись нi з чим.
То оця сотня, яка..., вони керувалися, як на мене, перше: а якщо пiсля цього да почнуть
розбиратися i так далi, i хотiли вiдмежуваться вiд такого ЦК, вiд такого керiвництва, вiд
такого Полiтбюро, вiд таких ортодоксiв. I вони це зробили вiд страху, i на всякий випадок. Я наберусь смiливостi так заявить. I коли все це пройшло, коли вже такi серйознi
промахи, на якi, на багато i причини є, отакi великi потрясiння в економiцi. Трудно зараз у вiдведений час пояснити, я б мiг висловити своє бачення, але коли склалася така
ситуацiя, що велика частина населення проявляє невдоволенiсть незалежнiстю, вони не
тiльки не згадують з гордістю.
Я й зараз з гордiстю згадую те, що ми зробили. Це було доленосне рiшення, це, i
я повторюю, повторював i повторюю, що Україна щаслива цим, то менi пишуть, що...
окремi, що: «Це Ви щасливий, но це не значить, що я щасливий, чи ми щасливi i так
далi». Ну, що ж, я їм не можу... я щасливий тим, що є Україна. Ну, я матерiально забезпечений сьогоднi, я в кращому становищi, але я й був i в тiй системi забезпечений. Але
я мав розмову з людьми, якi не забезпеченi матерiально, так, як я сьогоднi, розумiєте? I
коли я їх запитую: «Та для чого ж нам ця Україна була, коли сьогоднi в вас нема за що
куфайки купити? Коли в вас нема одягу, як слiд? Коли ви харчуєтесь не так, як слiд, i так
далi?» А вони менi кажуть: «Пане Плющ, та ми ще 3 годи будемо, 3 роки ходить без одягу, у чому є, аби тiки Україна була».
То я розумiю цих людей, я за їх щасливий так, як за себе. I я не розумiю тих людей,
якi сьогоднi забули, що ковбаси не було, що ковбасу можна було купити по мiрцi i по блату, але всi могли купити. Я, я дивуюсь тим людям, якi пам’ятають, що грошi на машину
були, але машину можна було купити тiльки по великому блату або стояти понад 10 рокiв
у черзi. Вони все це забули. Вони сьогоднi кажуть, що ковбаса (незрозумiле слово). Так
то сьогоднi достатньо ковбаси, якої хоче громадянин, але нема за що купити, тому що виробництво стоїть, тому що нема реформ, не працює, не працюють реформи.
Якi реформи? Державнi виробництва не виробляють продукцiю, потрiбну для людей.
От, вони на вiйсько виробляли, заказу сьогоднi нема, оплатить нічим. Вони iз 87-го року
по сьогоднiшнiй день – вiйськово-промисловий комплекс нiчого не удосужився зробити.
Як же так можна розумiти, що ракету, завод Артема «земля-воздух» ракету робив. Ну,
якщо цю ракету розрiзать надвоє, то це буде два човни легких, а як начетверо, то буде четверо ночов, а ночов не нароблять. Ну, я не розумiю, як вони замикали дверi в спутниках,
в лiтаках, а отака то ж ручка iмпортна он на дверях, подивiться, то ж привезена звiдкись
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ручка. Ну, хiба вже не можна наробить оцих – фурнiтури, ручок i другого, i так далi за
цi роки? Не роблять. Чому? Ждуть: а от повернеться i будуть вiйськовi закази, i ми тогда
будєм нашу оборону. От в чому бiда, ви розумiєте?
I тому це питання з питань. I коли сьогоднi так важко, то оцi, якраз я їх вважаю, вони –
перевьортиші. Тодi вони голосували за незалежну Україну, тодi вони сидiли в норах, тодi
вони кругом не вийшли на вулицi, не пiдтримали путчистiв. Чого ж вони тодi так себе
вели? А сьогоднi, коли отаке невдоволення економiчною розрухою, в якiй вони прийняли
активну участь, «чем хуже, тем лучше», розумiєте? I вони сьогоднi хочуть скористатися i
використати оцих iще раз, старше поколiння обездолених людей, обдурених людей, i ще
вони сьогоднi збираються їх вивести на барикади. Куди? Проти кого?
Кого Ви пiдтримували з кандидатiв в 91-му роцi, i чому перемiг саме цей кандидат, який перемiг?
Ну, я Вам уже говорив, що однозначно я пiдтримував Кравчука i на Голову Верхов
ної Ради, i на Президента. Кравчук визначився спочатку на Голову Верховної Ради, але,
я пiдкреслюю, тодi Голова Верховної Ради був, це найвища посадова особа у державi,
у нашiй занадто молодiй, але в державi. I тому Кравчук був визнаний лiдер серед
комунiстiв, серед безпартiйних, i серед нацiоналiстiв багатьох. Не можна сказати – серед
усіх. Але – бiльшостi. I Кравчук перемiг об’єктивно на виборах 91-го року, об’єктивно, i
пiдтримувати iншого менi, я й тодi був переконаний, i зараз, що тодi сенсу не було.
Як Ви думаєте, от за роки 90-й, 89-й, 90-й, 91-й якi найважливiшi подiї, Ви були
свiдком всiх майже ситуацiй, якi, от буквально двi-три найважливiші подiї?
Ну, найважливiша подiя перша – це Декларацiя про державний суверенiтет. Це
16 липня 90-го року, тому що це вже був початок, це вже було слово, це вже був документ, це вже було рiшення, це вже була воля найвищого органу Верховної Ради про свою
незалежнiсть, – це перше. Друге – це Акт проголошення 24 серпня незалежностi України.
Третє – це референдум 1-го грудня 91-го року.
Я забув Вас запитати ранiше, але я хочу, щоб Ви додали це буквально коротко.
От коли Iвашко поїхав в Москву, Ви пам’ятаєте, це 90-ий рiк, яке ставлення до того
було серед бiльшостi?
Я пам’ятаю дуже добре, тому що я так само, як Iвашко, повинен був їхати в Москву,
я був делегат 28-го з’їзду вiд Київської обласної партiйної організації. Але вони поїхали
ж ранiше трохи. По домовленостi з Iвашком я не поїхав, я залишився вести сесiю. Але
партiйна дисциплiна тодi iснувала, i я вечором пiсля сесiї сiв на лiтак, i полетiв у Моск
ву для того, щоб зареєструватися, для того, щоб отримати документи з’їзду, i для того,
щоб переговорити з Iвашком, i розказати, що Верховна Рада проявляє гнiвне невдоволення з приводу того, що «Ви покинули Верховну Раду i поїхали в державу неiснуючу»
(посмiхається). Ну, ще на той час iснувала, але все-таки... Ми вже прийняли Декларацiю
про державний суверенiтет, i вже ми намагаємось зробити, i так далi. Я буду повнiстю
вiдвертий, тим бiльше, що Володимира Антоновича, так сталося, що його нема. I з приводу чого я щиро сумую i спiвчуваю його близьким. Я ще раз хочу це сказати, тому що це
так. Я його вважаю не меншим українцем, нiж себе.
Так от, коли я приїхав, прилетiв до Москви, з Масолом ми полетiли, з Вiталiєм Андрійовичем, увечерi, то я намагався зустрiтися з Iвашком. Iвашко був тодi вже обраний
головою редакцiйної комiсiї з’їзду, 28-го з’їзду КПРС, i вiн був загружений з’їздiвською
роботою вже. Але я наполягав, i ми зустрiлися з ним пiзно ввечерi, пiзно ввечерi. Були
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ми втрьох: вiн, я i Гуренко. Розмова була неприємна i приємна, i рiзна, i затягнулась уже
допiзна, допiзна, ну, це було пiвдругої, по-моєму, вже, на пiвдругу. Я не мiг переконать
Iвашка в тому... Я як хотiв? Щоб вiн утром зареєструвався на з’їздi, сiв у лiтак, прилетiв у
Київ, вiдкрив на другий день сесiю, утреннє засiдання, побув i знов полетiв у Москву. А
я продовжував уже б, щоб якось, знаєте, знять було ту напругу.
Я не можу сказать, але менi здається, що вiн поступив невiрно, тим бiльше, що
вiн ще не був другим секретарем, ще голосування не було, виборiв ще не було. I от я
пам’ятаю ту нiч, коли ми вийшли з одного примiщення у дворi постпредства i пiдiйшли
до крильця iншого. Я взяв за руку i сказав: «Володимир Антонович, я стану на колiна,
я прошу Вас, зробiть так, як я кажу, i ми в якiйсь мiрi потушим це». Вiн менi сказав:
«Нi, я не полечу». Ну, я не хочу говорить, яка була розмова з Гуренком, це воно, знаєте,
таке бiльш на цей... Але я пiсля цього утром вирiшив ще раз попробувать. I коли була
оголошена перша перерва на з’їздi через двi години, я намагався до Iвашка пробиться,
мене не пускали вже.
Але я все-таки настояв, що Iвашко вийшов з редакцiйної комiсiї, там з того примiщення,
де вони. I я його запитав: «Володимир Антонович, я вiдлiтаю, бо я ж на день перерву
зробив у сесiї, я завтра... буду вести сесію, що мені сказать депутатам? Я вже не питаю
дозволу, я вже прийняв рішення, я відлітаю сьогодні і прошу Вас дати добро, щоб я і Масола уговорив, щоб і Масол летів зі мною, і дуже Вас прошу ще раз». Він сказав: «Можеш
заявить, що я не повертаюсь». Мені це було важко слухать, я полетів… На другий день
відкрив сесію, я не заявив про це. Ми все-таки зуміли працювати, не зривали сесію. Кворум достатній був, ми працювали, ввечері він мені подзвонив і сказав: «Ти чого не вико
нав те, що я тебе просив». Я йому сказав: «Володимир Антонович, Ви знаєте, я думаю що
це ще поспішнo, це ще гарячність, і пока не буде Вашої власноручної заяви, де Ви все це
викладете, я цього не зроблю».
Він мені сказав: «Ну добре, я зрозумів, така заява буде». На другий день утром мені –
спецзв’язок є такий – вручив цього пакета. Я відкрив, там була власноручно, я знаю почерк, написана заява, дуже важка заява ця. Я уявляю, як він її писав, але після цього я
повинен був її оголосити … І все, Івашко більше не повертався.
Як Ви стали Головою Верховної Ради?
Ну, не сказать, щоб дуже просто і не сказать, що дуже складно. Коли Леонід Кравчук
займався передвиборчою кампанією, це практично осінь 91-го року, то мені випадало, що
мені весь час треба було… – то початок сесії, то з’їзд. Леонід Макарович в кінці липня
…став Головою в серпні, а в жовтні, а в жовтні почав уже виборчу кампанію і практично
велика частина роботи Верховної Ради лежала на мені. У нас не було ні домовленості – я
його підтримував, він мені вірив, наскільки мені здається. Я не можу… Я так зрозумів.
Мені так здавалось і здається зараз, тому він залишив мене на господарстві, як у нас казали. Я проводив Президії і в листопаді, коли відбувся референдум і відбулись вибори, було
призначено засідання Президії. Леонід Макарович прийшов на Президію, повторюю не
договорившись зі мною ні про що. І на Президії поставив питання: кого ми будемо рекомендувати на Голову Верховної Ради… Леонід Макарович звернувся до членів Президії
і сказав: «Я б хотів, щоб ви підтримали Плюща, я буду рекомендувать Плюща». Президія
одноголосно підтримала, і ми вийшли на Верховну Раду. Настрій на Верховній Раді був
святковий. Верховна Рада… Був хор… Леонід Макарович склав присягу…
Як Президент…
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Як Президент. Потім піднявся і сказав: «Давайте вирішимо організаційне питання
по Голові…» Було вирішено питання... Проти мене знову голосувала сотня, тільки тепер
уже друга. Коли я йшов на першого заступника, проти мене голосувала Народна Рада,
так звана опозиція, а тепер сотня набралась із «групи 239», які вважали… Так що 2 рази
в мене була сотня проти, тільки то була…то була … Я називаю: і та, і та – «чорна сотня».
Ну, то було одного кольору, то іншого.
Може Ви б хотіли щось додати, що не увійшло в наших питаннях?
Ви знаєте, я б хотів так сказати, я намагався все це зробити більш широко тому, що в
вас там було питання, чи не пишете Ви мемуари і чи не збираєтесь. Я вважаю, що зараз
можна робити тільки якісь записки, або наброски, як говорять. Мемуари не можна зараз
писати, їх можна писати, але їх не можна публікувати. Я свідомий того, що зараз проходить глибинний об’єктивний процес… на планеті, в нашому суспільстві, зокрема – в бувшому Союзі, зараз в державах. І те, що кажеться сьогодні, з точки зору сьогоднішнього
дня, найбільш об’єктивно, найбільш реально – воно …може бути з часом по-другому. Я б
не хотів зараз давати оцінку ні одним, ні другим. Хтось зразу таким став, хтось пізніше,
хтось ще… Я б хотів тільки одного зараз, щоб хто що не писав, він пам’ятав, що голов
не – не збудоражити, головне… не зіткнути головне, не допустить крові. Сьогодні це
можливо і треба це зробити. Найбільшим нашим завоюванням на країні є саме це. Хоч як
не намагалися і не намагаються і зараз десь би підштовхнуть, десь би підпалить…
Тому ніякі мемуари зараз не потрібнo, зараз потрібно єднання, порозуміння і напружена праця, тому що 3 роки назад можна було легше якось відновити країну, а 5 років ще
легше. Сьогодні вже в залежності від року – це на порядок важче і важче, і важче, і важче.
Пора схаменутись! 50-мільйонний народ – ніхто ніколи не допоможе, пока він не запрацює. Треба запрацювать…він сьогодні не працює, треба щоб він запрацював. Я тому так
р’яно агітую за Конституцію, тому що прийнята Конституція народом. Я не кажу, що це
єдино вірний шлях, я не хочу так, але на сьогодні іншого немає. І мені здається що це
буде началом отієї консолідації, що тоді будуть всі підстави …без боязні. Сьогодні бояться сказать, що це не діяльність КПУ, це антидержавна діяльність. Це ще не наша партія,
це партія не нашої держави, принаймні вони керуються цим, вони дурять черговий раз.
А тоді можна буде сказать… що вони сьогодні кричать, що від імені народу … І я вірю,
що коли буде прийнято Конституція, то можна буде сказать: ви вже покричали, тепер ви
працюйте або треба зупинить вашу діяльність.
Спасибі велике!

Інтерв’юер – Микола ВЕРЕСЕНЬ
26 березня 1996 р., Київ
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В’ячеслав ЧОРНОВІЛ
Я – Чорновiл В’ячеслав Максимович. Народився двадцять четвертого грудня
1937-го року у селi Єрки Катеринопiльського району Київської областi – це тодi, зараз це,
знову ж таки, Катеринопiльський район, нi, тодi це був Звенигородський район, а зараз це
Катеринопiльський район Черкаської областi – це пiвденна Київщина. Я земляк Шевченка. Моє село, де я народився, потiм село, де я вирiс, ну, десь за кiлька годин пiшої ходи,
ходи до Тараса Шевченка, до Кирилiвки.
Хто мав найбiльший вплив на Ваше особисте становлення: батьки, школа, церква, полiтична партiя або громадсько-полiтична органiзацiя, окрема особистiсть,
лiтература або iнше?
Ви знаєте, менi навiть часом важко вiдповiсти на це питання: де я взявся, i де такi як
я взялися? Я не галичанин, щоб у... брати з молоком матерi ту iнерцiю, тiєї полiтичної
боротьби, збройної боротьби. В нас це було таке задушене, в родинi було багато репресованих – був розстрiляний дядько в 37-му роцi, як ворог народу. Батька тягали в КГБ пiсля
вiйни, тому що на нього писали доноси, що вiн український нацiоналiст, тому що вiн доб
ре викладав українську мову i лiтературу. Батько менi боявся слово сказати, щось таке,
щоби мене, не дай Боже, ...не мав я нiяких неприємностей. Я пригадую, вже пiсля того,
як мене почали судити, то вiн побачив, що все одно я такий як я є, то вiн менi розповiв
про те, як i вiн, i розстрiляний брат, колись симпатизували УКП, була така українська
комунiстична партiя, – це була нацiональна партiя, яку... як, до якої, до речi, належав i
Борис Дмитрович Антоненко-Давидович, i Хвильовий, i Скрипник свого часу, так ось,
але це вже пiзнiше я дiзнався, тобто, впливу якихось таких... вдома не було.
Мабуть, все-таки атмосфера, ота атмосфера пiсля смертi Сталiна, значною мiрою
вплинула на моє становлення, як i на появу взагалi шестидесятництва як явища. I тодi
з’явився на пiвденнiй Київщинi – Чорновiл, в Донбасi – Стус, Дзюба, в Донбасi ж
Свiтличний, бачте, там, де зони ризику вже для народу, для нацiї – там з’явилися цi люди.
Мабуть, iснує щось таке, як, ну, самовiдродження нацiї чи що, яка, коли вже її..., вона стає
на грань зникнення, вона продукує з себе людей, якi покликанi її рятувати.
Я не знаю, якось воно само собою сталося. От приїхав я в Київський унiверситет –
поступив у 1955 роцi, i вже в 56-му роцi, уже мене пробували, принаймнi в 57-му вже
точно пробували розглядати на комсомольських зборах, як людину, яка має якесь таке, не
таке як треба мислення.
То, коли Ви почали свiдомо ставитися до реалiй суспiльно-полiтичного життя в
колиш... колишньому СРСР, що стало поштовхом для цього?
Мабуть, десь з другого-третього курсу унiверситету. Ви знаєте, як це не дивно, але
поштовхом стала сама Комунiстична партiя, яка провела тодi двадцятий з’їзд. Це був знаменитий з’їзд, особливо це знамените закрите засiдання, на якому Хрущов оголосив ту
промову про культ особи. Воно вже носилося в повiтрi, що щось таке буде, але це було,
знаєте, як вибух бомби. Я пригадую актовий зал Київського державного унiверситету, до
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речi, той самий актовий зал, в якому вчора менi вручали медаль лауреата Шевченкiвської
премiї, вiн був переповнений, коли зачитували цей лист, могла муха пролетiти i можна
було почути як журчать її крильця, така була тиша, так це було несподiвано.
І вiд того i почалося, почалося те бродiння. Як нас не переконували, що це тiльки
вiдступ вiд марксизму-сталiнiзму, що це нетипове явище, ми зрозумiли, що в цьому –
суть отої комунiстичної iдеологiї, саме в цьому репресивному тоталiтарному механiзмi,
мабуть, з того i почалося. Так що Комунiстична партiя дала менi поштовх (смiється),
жартома кажучи.
Чи належали Ви до якихось?… Ви тiльки що сказали про те, що Ви вчора одержували Шевченкiвську премiю, ми хотiли скласти Вам велику подяку, що Ви сьогоднi
з нами зустрiчаєтеся i взагалi Вас привiтати з цим великим гонором, який є... я не
думаю, що коли Ви сидiли в концтаборах, думали що до цього дня прийде.
Я повинен Вам сказати, панi Марго, що таку цiкаву обставину, яка вчора викликала
теж пожвавлення в залi. Я сказав, що я дiстав Шевченкiвську премiю за тi самi твори, за
якi я дiстав свiй перший i другий та й третiй концтабiрний термiн, це знаменно. Щоб ми
не казали про те, що ще не та Україна, яку ми хотiли б мати, i не такої незалежностi ми
прагнемо, i все-таки вiдбулися колосальнi змiни (смiх).
Так. Чи Ви належали до якихось полiтичних партiй або громадських органiзацiй,
якi iснували в 60–70-их роках, офiцiйно або пiдпiльно? I хто з iнших учасникiв цих
органiзацiй справив на Вас найбiльший вплив, чи негативний чи позитивний?
Ви знаєте, органiзацiй таких у нас не було, були спроби тiльки органiзацiй. Зараз трошки перебiльшують, завжди трошки дописують iсторiю, трошки перебiльшують значення тих
органiзацiй. Було кiлька – ну, українська робiтничо-селянська спiлка – це Лук’яненко з невеличкою групою. Вони тiльки поговорили i намiтили програму, як їх i арештували, – зразу
знайшовся донощик. Була ще одна група – залишився, мабуть, iз тих керiвникiв... залишився
Гурний, такий у Львовi, бо двох розстрiляли буквально нi за що, теж було кiлька розмов i ще
в одного з них був пiстолет. Була спроба трошки активнiше, трошки бiльш дiйова – українського народного фронту, нацiонального фронту, українського нацiонального спротиву, це –
Красiвський. Це Зiновiй Красiвський, Петро Квецько i iншi. Вони в основному розповсюд
жували документи своїх попередникiв – пiдпiлля, ОУНiвського пiдпiлля, але це були такi
невеличкi вкраплення, якi по сутi великого впливу не мали на ситуацiю в Українi.
I було щось таке, яке не було оформлене органiзацiєю, що ми називаємо – рухом шести
десятництва. Ми робили спроби його оформити, ми навiть з Свiтличним домовлялися
про те, i пробували ввести таку конспiративну систему трiйок для передачi матерiалiв,
для збирання коштiв, тому що треба ж було друкувати, розмножувати, але все-таки
органiзацiї як такої не…, не… склалося. Склалася якась така спiвдружнiсть – неоформлена, але людей, якi були мiцно зв’язанi мiж собою одною iдеєю, одною думкою, одними
прагненнями – це, я вважаю, шестидесятництво, це знамените явище в Українi, яке було
по сутi продовженням i тiєї збройної боротьби, яка була в Галичинi, i тих, ну, зрушень, чи
наших визвольних змагань попереднього перiоду, тiльки в такiй напiвлегальнiй формi.
Ми були частково легальними, частково нелегальними. Легально ми використовували
все, що можна: лiтературнi вечори, якiсь iншi заходи. Ми вiдновили традицiю, чи по сутi
встановили традицiю вiдзначення 22-го травня – дня перепоховання Шевченка в Українi.
Використовували рiзнi лiтературнi вечори, на якi насправдi було – ставали полiтичними
вечорами – це була така, ну, легальна форма. Намагалися в офiцiйнiй пресi надрукувати
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щось таке, що давало б поштовх для думання, але в нас була i нелегальна частина – це той
самвидав, який став потiм причиною арештiв у 65-му роцi.
Це цiла серiя статей, де речi вже називалися своїми iменами, там ми вже не цитували
Ленiна, як в легальних своїх виданнях, от, а говорили про Ленiна, як про..., ну, як про
типового, чи основного представника отого тоталiтарного комунiзму. Я пригадую, була
така стаття з приводу процесу над Погружальським – про спалення бiблiотеки Академiї
Наук з такими гострими висновками. Я сам був одним з авторів її, бо ми писали її кiлька
осiб, для того, щоб авторського стилю КГБ не знайшло, то якраз менi належить фраза:
«Якщо потаємне знищення полiтичних опонентiв – це соцiалiстична демократiя, то що
ж таке фашизм?», якраз за цю фразу найбiльш, ну, карали тих, хто був заарештований
за розповсюдження цiєї статтi. Була стаття, яка називалася дуже промовисто: «Сучасний iмперiалiзм», от, i-i багато iнших таких. Так що, уже органiзацiї не було, але були
органiзованi дiї великої групи однодумцiв.
Я розумiю, власне, що цей рух шестидесятникiв, це був рух однодумцiв. Як Ви
сприймали ситуацiю в країнi та в свiтi в 60–70-х роках? Чи знали Ви про злочини радянських часiв: громадянської вiйни, голодомори, депортацiю, знищення православ
них та католицьких церков або iнших конфесiй тощо? Якщо знали, то з яких джерел? Яким були Вашi... Яким було Ваше ставлення до цих злочинiв?
Я Вам скажу, чому ми вдячнi Хрущову, при всiх ганджах його, ну, вiн був теж
комунiстичний лiдер – ясна рiч, що вiн, ну, стояв на позицiях комунiстичних, але все-таки
вiн зробив оцей крок – 20-й з’їзд i викриття культу особи, пiсля цього до нас почала надходити iнформацiя, були вiдкритi архiви значною мiрою, ми дещо почерпнули з архiвiв,
вiльнiше можна було говорити – заговорили люди, якi дотепер мовчали, якi вижили пiд
час сталiнського терору. До нас з бiблiотек, iз схованок рiзних вийшла ота лiтература
часiв розстрiляного вiдродження з 20-х рокiв, вона дуже багато дала.
З’явилися документи з Галичини. Дещо я пам’ятаю. На початку 60-х рокiв ми вже читали видання, отi пiдпiльнi видання, що в пiдпiльних друкарнях по схронах друкувалися
в Галичинi, так що ми були вже досить поiнформованi. I десь на початку 60-х рокiв до
нас вперше потрапила лiтература видана дiаспорою, видана за кордоном. Пiд... по-всякому
вона до нас доходила. Я пригадую випадок, коли через виставку..., гiд на виставцi, значить,
привозить нам, ... як же ж її звали? Господи, Ви ж її знаєте, напевне. Була... Ви не знаєте тої
iсторiї? То величезний... величезний пакунок видань. Ну, тодi, я, я iнакше скажу.
Значить, були випадки, що представники... До нас почали з’являтися, зрiдка, але
з’являтися уже українцi з дiаспори, причому це вже були iнтелектуальнi українцi, це вже
була молодь, навiть, яка, ... якi виросли там, але якi увiбрали в себе цю нацiональну iдею.
Я пригадую, одна iз таких – гiд американської виставки, зумiла привезти цiлий... кiлька
пакункiв лiтератури, це була i книжка «Розстрiляне вiдродження», «Сучасна лiтература
УРСР», i том наукових записок: «Записок наукового товариства iм. Тараса Шевченка»,
саме той том, який був присвячений репресiям в Українi, знищенням наших науковцiв i
багато iншої лiтератури. Ну, i потiм дуже багато ми почерпнули в Галичинi. Все-таки не
вдалось їм там все знищити, i багато лiтератури звiдти надiйшло сюди до Києва.
Я з 60-го по 63-й рiк працював у Львовi, пiсля закiнчення Київського унiверситету i
менi особисто пощастило натрапити на зовсiм майже незачеплену величезну бiблiотеку
видавця колишнього – Григорiя Гануляка. Вiн уже загинув десь у вирi вiйни, але жива була
його вдова, i саме через те, що в неї поселився кегебiст, якому абсолютно було байдуже до
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її бiблiотеки, вона вцiлiла ця бiблiотека, нiхто не приходив з обшуком. В неї жив якийсь там
чин КГБ, i ось, це було просто неймовiрно, те що... В мене руки тремтiли, коли я побачив
цi видання «Червоної калини», значить, видання..., памятаю навiть видання закордонного
представництва Петлюри, журнал «За незалежнiсть», який виходив, такий альманах «За
незалежнiсть», який виходив у Варшавi, i багато-багато iншої такої лiтератури. Звичайно,
все це я зразу пе... перевiз до Києва, i активно скрiзь поширювали.
Я Вам скажу, наскiльки ми намагалися кожного переконати, що навiть, не тiльки не
боялись стеження, хоча за нами стежили, а, пригадую, менi треба було далеко їхати на
роботу, то я брав щось iз таких книжок або захiдних, або з тих з 30-х рокiв, львiвських, i
читав так, щоб ще хтось... Коли їхав в тролейбусi, а менi далеко було їхать, щоб ще хтось,
хто стояв бiля мене, щоб мiг туди заглянути i прочитати, може й вiн, так би мовити, цим
загориться вiд того. Так що багато ми дiстали iнформацiї несподiвано, яка i, ну, i допомогла нам стати тим, що називається шестидесятниками.
А як... яка була атмосфера мiж студентами? Наприклад, як Ви знали з ким можна спiлкуватися, з ким не можна? Якi були доноси i так далi?
Ну, якось iнтуїтивно чули. Ви знаєте, я, ... мене вперше почали, ну, викривати, як,
як такого, що притримується не тих iдейних позицiй, ще на третьому курсi – це десь
був 57-й–58-й рiк, i мої ж однокурсники. Один хлопець якому..., вiн уже покiйний, менi
не хотiлося б називать, в нього трагiчно закiнчилося життя – вiн повiсився, от. Ну, я не
знаю, чи то сумлiння його, чи що iнше, то може я не буду називати його прiзвище, але
вiн був моїм близьким приятелем, i я оцi свої сумнiви, щодо того комунiстичного ладу,
щодо становища України, йому викладав так, як близькiй людинi, i вiн же донiс на мене
у комiтет комсомолу.
Мене там почали розбирати, я врятувався тiльки тим, що виїхав працювати в Донбас,
якраз там якась була комсомольска будова, це ще витлумачили, як ентузiазм комсомольський, а я..., мене це врятувало вiд викинення з унiверситету i, можливо, вiд навiть гiрших
справ, бо вже тодi були i судовi процеси над нашими деякими студентами унiверситету.
Яка б та не була хрущовська вiдлига, але вони все одно закривали рот, коли бачили, що
людина вже забагато зрозумiла i забагато говорить.
Отже, були доноси, але якось ми iнтуїтивно вiдчували хто свiй, i зараз збереглися
мої... ну, от, були в мене на врученнi Шевченкiвської премiї мої друзi, мої однокурсники, з
якими ми дiлилися найпотаємнiшим, – i Павло Щириця, працює, до речi, на телебаченнi,
мiй однокурсник, такий Дмитро Глушинок, теж мiй однокурсник – журналiст, з цими
ми говорили про все. Я пам’ятаю, як ми навiть в кiнцi 50-х, коли Київ був абсолютно
зросiйщиний, значно бiльше нiж тепер навiть, як ми намагались навiть епатувати київську
публiку. Навмисне подiставали словники кiнця 20-х – початку 30-х рокiв, iз... бо мова ж,
бо знаєте, була понищена українська, от. Вишукували такi слова, яких нiхто не розумiв,
i навмисне, ну, так би мовити, або говорили, вживали ту орфографiю чи ту орфоепiю, ту
вимову, i так далi. Навiть таке було трошки дитяче таке, студентське ще.
Склалася така група патрiотична, багато хто групувався навколо лiтературної студiї в
Київському унiверситетi, i навiть назвали її «Сiч». Але чому – «Сiч»? З одного боку – це
нiби щось козацьке, а з iншого боку – це називалося «Студiя iменi Чумака». Поет Василь
Чумак, який був розстрiляний денiкiнцями у 19-му роцi, який теж був заборонений в
сталiнські часи, дуже цiкавий такий поет, i от iменi його, але так, щоб це звучало i як
«Сiч». Так от, в цiй «Сiчi» багато збиралося. Тодi якраз Симоненко, там, Василь з’явився,
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i ми з ним познайомилися. Були такi теж здiбнi поети, якi вже перестали писати про партiю
i почали писати принаймнi про кохання, чи про природу i це вже тодi було революцiйним
зрушенням. Трошки пiзнiше з’явилися Iван Драч, Микола Вiнграновський, Лiна Костенко, отака була атмосфера тих рокiв.
Розкажiть про Вашi першi... перший арешт Ваш, судовий процес i першi враження вiд перебування в таборi та на засланнi?
Мiй перший арешт – це 1967 рiк. Я вже тодi був у Львовi, вернувся з Києва, де мене
вигнали з роботи за цю ж дiяльнiсть, за яку потiм заарештували. По сутi, позбавили житла – це все було зв’язано, власне, iз оцим... отим ...дiяльнiстю шестидесятництва i з першими арештами. Влада спочатку не насмiлювалася арештовувати чи прямо переслiдувати,
так репресувати людей, якi вiдкрито виступали, ну, таких, як Свiтличний, там, Сверстюк,
Стус, ну, i я вже тодi активно цим займався. Ну, але вирiшили, очевидно, полякати i групу арештували. Iз помiтнiших там був, в Києвi, тiльки Iван Свiтличний, тобто, а решта
найбiльш активно... вони хотiли легалiзувати, а решта – це люди, якi в основному займались розповсюдженням тiєї лiтератури i так далi.
Ми тодi пiдняли велику кампанiю протестiв. Пам’ятаю кiнотеатр «Україна» 4 вересня 1965 року, щойно вiдбулися арешти, ще ми не знали навiть долю всiх. Десь безслiдно
зник Свiтличний Iван, а його заарештували по дорозi вiд Iвано-Франкiвська до Києва,
iнших, знали, що сидять уже в тюрмi КГБ, i ми органiзували тодi протест, попередньо
домовившись з Дзюбою – вiн оголосив про арешти пiд час обговорення фiльму «Тiнi забутих предкiв» Параджанова, а я закликав людей встати, хто протестує проти того, щоб
повторилися знову сталiнськi часи, i бiльшiсть присутнiх в залi пiднялись.
Ну, звичайно, мене вiдразу викинули з роботи, я тодi працював... завiдував iдеологiчним
вiддiлом молодiжної газети, газети «Молода гвардiя», ну, це в основному був вiддiл, який
займався лiтературою, мистецтвом, називався iдеологiчний, але це якраз те, чим менi
хотiлося займатися, отже, викинутий був з аспiрантури, бо я почав займатися науковою
роботою i бачив себе в майбутньому, як iсторика лiтератури.
Ну, i перебував на рiзних там роботах, перебивався випадковими заробiтками, але
зiбрав данi про цi арешти i про людей заарештованих, i пiдготовив два таких збiрники –
один називався «Правосуддя чи рецидиви терору», на захiд вiн потрапив в розшарпаному
виглядi, частина його була надрукована пiд назвою «Я нiчого у вас не прошу», а друга –
ввiйшла в збiрку «Українська iнтелiгенцiя пiд судом КГБ», то власне матерiал iз моєї цiєї
книжки. Тiльки недавно я їх зiбрав до купи i надрукував в журналi «Київ», а друга збiрка,
яка попала повнiстю – наробила найбiльше, значить, шуму, це книжка «Лихо з розуму»,
потiм обидвi вони були об’єднанi i виданi англiйською мовою пiд назвою «Документи
Чорновола» чи «Папери Чорновола».
Власне, за цi книги мене i заарештували, хоча не могли довести розповсюдження, i
якби факт надрукування на Заходi трапився трошки ранiше, то я б дiстав би вiдразу великий термiн, але оскiльки в них не було фактiв розповсюдження, тiльки над... надсилки
офiцiйно, бо я їх офiцiйно надiслав органам влади, цi книжки свої, то я дiстав порiвнянно
невеликий термiн, а пiсля того, як книга з’явилася на Заходi, i менi казали, що я мав би
сiм рокiв, а не три як... (смiється), оце була причина мого першого арешту у 67-му роцi.
Я, вiдбувши своїх пiвтора року, там ще була якась амнiстiя, вийшовши, вiдразу взявся
за видання пiдпiльного журналу «Український вiсник», так що, бачите, тюрма на мене
подiяла якось трошки стимулююче.
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А першi враження вже в таборах та на засланнi?
Ну, перший раз мене тримали у побутовому таборi, в таборi для кримiнальних
злочинцiв. Вони спецiально таку статтю придумали, яку включили у загальний вiддiл,
не в полiтичний той, не в державнi злочини, це називалося – «наклепницькi вигадки,
щоб порушити радянський державний i суспiльний лад». Треба сказати, що менi, тi
кримiнальнi злочинцi, якi б вони не були, але вони менi допомогали. Вже минули тi часи,
коли... колись полiтичних, ну, нiби... зтикали лобами iз кримiнальними. Якраз тут всi
кримiнальники чомусь вважали, що вони теж скривдженi державою, i менi було легко i
передавати на волю якiсь там написанi мною речi, i побутово було трохи легше.
А вже другий табiрний свiй термiн, я вже був в чисто полiтичнiй зонi, де був дуже
жорстокий режим, набагато страшнiший режим нiж у тих загальних таборах для
кримiнальних злочинцiв – це вже був 72-й рiк до 78-го року, поки я потрапив на заслання
в Якутiю. Дуже суворо з нами велися. Ну, Ви ж знаєте чим закiнчилося життя декого –
i Василя Стуса, який загинув у камерi, йому не було елементарної допомоги подано, i
Олекси Тихого, i Валерiя Марченка.
Юрiя Литвина.
I Юрiя Литвина, тобто, були дуже-дуже жорстокi суворi умови утримання, i дуже
сувора iзоляцiя, щоб про нас нiчого не знав свiт, але свiт все одно про нас знав. Ми знаходили можливiсть i передавати документи на волю, i писати в таборах, i, навiть, ... i одна
з тих книг, якi виникли там в таборi – «Хронiка таборових буднiв», стала тепер пiдставою
для Шевченкiвської премiї, вона включена в перелiк тих творiв.
Скiльки в’язнів утримувалось в таборі, в тюрмі, на засланнi за часiв Вашого перебування? Хто був з Вами ув’язнений? Чи можете трошки розказати про вiдсоток
українцiв, євреїв i iнших нацiональностей?
Був перiод, коли українцi складали понад 50 вiдсоткiв, це коли ще багато сидiло
учасникiв нацiонально-визвольної боротьби в Захiднiй Українi, пiдпiльникiв ОУН–УПА.
При менi вже було трохи менше, але все одно домiнували українцi, росiян було небагато. Була, пам’ятаю, група ленiнцiв, якi дуже щиро, значить, в Ленiна повiрили, але не
в усього, вони там в його брали «Держава i революцiя» за основу твiр, i їх посадили.
Були, було кiлька росiйських шовiнiстiв – Владимир Осипов, там iще кiлька. Але в основ
ному це – бо росiян було дуже мало, – в основному це були представники iнших тих
республiк колишнiх – українцi, з’явилося кiлька дуже активних вiрмен – Паруй Арекян
i iншi. Потроху було з Балтики, одиницi були з Бiлорусiї, тобто, нацiонально-визвольна
боротьба, яка, де жеврiла, де вже трошки бiльше розгорталася, якраз i вiдображалася i в
розстановцi, так би мовити, сил у тих таборах – українцiв було найбiльше.
Якi були стосунки мiж українцями i iншими нацiональностями?
Знаєте, добрi стосунки. Ми навiть з росiянами намагалися ладити, у нас був спiльний
ворог. Я пригадую таку велику акцiю боротьби за статус полiтв’язня в СССР, ми починали разом. Пiдписали цю заяву першу: я, Паруй Арекян i Владимир Осипов. Владимир
Осипов, це, по сутi, наш iдейний противник, вiн i зараз стоїть на шовiнiстичних, таких,
iмперських позицiях, але у нас був спiльний ворог тодi, той комунiзм, i та система, i ми,
власне, разом вели цю боротьбу. А з iншими, тим бiльше, ми завжди знаходили спiльну
мову. Власне, там були найрозумнiшi люди – представники багатьох народiв, i нам це
багато допомогло, адже всi цi моделi, якi потiм, – ну, всi цi iдеї, якi ми зараз намагаємся
втiлити в життя, i намагалися – вони народилися там, у наших дискусiях, у наших таких
обговореннях рiзних i так далi.
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А з ким Ви сидiли з українцiв?
Сидiв з Василем Стусом, сидiв з Василем Лiсовим, який зараз, знаєте, правозахисну
очолює органiзацiю, сидiв iз Дмитром Квицьком, це з українського нацiонального фронту, був, по сутi, теоретиком основним там, сидiв iз хлопцями iз Чорткова, якi сидiли за
те, що вони повiсили прапор на найвищiй вежi Чорткова, на початку 70-х рокiв, сидiв iз
людьми, ще з тих часiв, iз тих, якi були засудженi за участь у пiдпiллi, у пiдпiллi ОУН–
УПА... когось, щоб нiкого не пропустити, зараз ще згадаю. Сидiв iз..., такий був Микитко, це разом з Зоряном Попадюком, в подальшому вiн став головою районної ради на
Львiвщинi, вiдомий. У них така була студентська група, це вже пiсля нас їх заарештували,
студентська група була у Львовi.
На загал повинен сказати, що нас, мене тримали у iзоляцiйному таборi, невеличкому
таборi. Ну, мене вважали таким органiзатором всяких табiрних протестiв, i... мене i Стуса
тримали в невеличкому таборi. У нас був перiод, коли там було 50, не бiльше, як 50 людей.
В той же час були табори, де й по кiлька сот було, i так далi. Так що нас навмисно тримали
подалi вiд своїх, так, щоб ми не органiзовували нiяких табiрних протестiв i так далi.
Як, власне, до Вас ставилась адмiнiстрацiя таборiв? Спiвробiтники, п’яте
управлiння КДБ, охорона? I чи ви тодi зустрiчали людей, якi тепер в Українi мають
високi позицiї?
Ви знаєте, мене привозили на ту, так звану профiлактику, тут практикувалось таке,
коли людина вже насидиться в таборi, а мо..., а раптом вона змiнилася i захоче покаятися. Бо в нас же ж засуджували певною мiрою умом, якщо людина ставала на колiна, її
випускали, але таких було дуже й дуже небагато. I я тому горджуся за своє поколiння –
ми i суди пройшли дуже добре, особливо тi, що були заарештованi в 72-му роцi. Бо тi,
що у 65-му, ще якось розгубилися, дехто з них, може трошки допустив певну слабкiсть,
малодушнiсть. Але тi, що були заарештованi в 72-му, можливо, вже тому, що прочитали i
мої цi книжки, де я аналiзував... І ми ще навiть таку iнструкцiю написали – як треба себе
вести на слiдствi (смiється), як треба вести в концтаборi, так, на суді. Так ось, мало таких
було, що зламалися.
Люди були принциповими i тому цим було викликане ставлення до нас з боку... Нас
ненавидiли, але нас i побоювалися. Ви знаєте, тiльки варто було..., починалась якась табiрна
акцiя, якщо про неї знали на волi, якщо це, це передавали радiостанцiї Заходу, з’являлося
в пресi – нам це дуже допомагало. Ми могли добиться чогось тiльки тодi, коли данi про
це виходили назовнi, от, i тому нас так дуже iзолювали, але нас i боялися. Я пригадую,
колись такий один дуже такий, ну, ми вважали, що один з найгiрших наших офiцерiв,
якi, якi нас там переслiдували, – вичекав хвилину, коли нiкого не було, i вiн знав, що його
не пiдслуховують, i почав менi говорити: «Ви що думаєте, що ми це робимо з великого
внутрiшнього бажання, отак Вас так переслiдуємо? Нi, просто ми зобов’язанi це робити,
але ми розумiємо, що за Вами майбутнє i, Ви знаєте, як ви прийдете до влади, то ми будемо
так само служити Вам, як от зараз служимо їм». Дуже вiдверто вiн це говорив.
Так от, чому я про профiлактику згадав? Нас привозили на, так звану, профiлактику –
думали, що може людина зломилася i щось там напише. Тут давали... привозили i давали
кращi умови, десь тут в тюрмi в Києвi чи у Львовi, от. Я пригадую, що менi навiть знай
шли камеру з паркетною пiдлогою (смiх) i тут на Володимирськiй, 33. I мною займалися
оперативники. I от одного з тих оперативникiв я побачив у Верховнiй Радi. Його вже,
правда, звiльнили iз... Вiн мав звання полковника, вiн був керiвником управлiння, вiн
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намагався любою цiною мене зломити, що йому не вдалося, i раптом вiн виринув таким
собi консультантом у депутатськiй комiсiї, може знаєте, був такий Коцюба, чи Коцюба,
от, власне, в нього, в цього, ну, своїх знайшов. Недавно я його бачив, вiн уже був у Мороза. Зараз вiн, здається, працює теж, в списках працiвникiв я його не бачив, але працює.
Я не хочу називать його прiзвище, але менi говорили, що вiн, здається, працює у цьому,
так званому, iнститутi законодавства, який створений для того, щоб лiвим для виступiв
готувати матерiали, у них нiчого, нiяких законопроектiв не пiдготовили, а там чоловiк
сiмдесят. Так от вiн, здається, серед тих законодавцiв, я зараз хочу уточнити.
Якось, от немає почуття такої ненавистi, щоби мстити їм, от, може, це й недобре,
може, цих людей i не треба пускати, щоб вони нам закони робили, але це один був iз таких
найжорсткiших людей, сьогоднi от вiн, будь ласка, тут. З Марчуком я не мав контактiв.
Казали, що вiн так особисто навiть непогано ставився до людей, з якими вiн стикався. Вiн
тодi очолював вiддiл чи управлiння, яке, власне, займалося iнтелiгенцiєю, от. Але менi
якраз..., тодi менi з ним не довелося зiткнутися.
Було, наприклад, такий був випадок у Львовi, коли я став головою Львiвської обласної ради, заступником прокурора областi працював такий чоловiк, який був у мене
слiдчим по першiй справi, коли мене арештували за «Лихо з розуму» i «Правосуддя чи
рецедиви терору», вiн вiдверто тодi фабрикував мою справу, таку мав вказiвку, от, але
вiн, знаєте, я його пожалiв. Вже пiсля мене його викинули за, просто за... Вирiшили, що
вiн погано працює, от. Хоча здавалося б... Нi, в нас все-таки, мабуть, немає того почуття
помсти, як у них всiх є.
В адмiнiстрацiї, в таборах або охорона – чи були мiж ними українцi? Як вони
ставилися до Вас?
Ви знаєте, українцi були, це були найгiршi наглядачi. Я пригадую такого начальника
табору 17-А, концтабiр Озерний у Мордовiї от, то, краще, краще б не був би там украї
нець, бо це для нас була ганьба. Ви знаєте, нашi, як уже вислужуються часом, то вже
вислужуються.
Ще був такий момент, я сказав, що я протестую проти вивезення, написав таку заяву, що
я протестую проти вивезення за територiю України, раз мене судили iменем теї україн
ської совєтської соцiалiстичної республiки, i в знак протесту буду користуватися, значить, там скрiзь тiльки українською мовою. I вирiшив таку акцiю зробити. I от привозять
мене в цей табiр, тiльки я переступаю порiг, приходить цей начальник: «А, добрий день,
В’ячеслав Максимович – чекаєм, чекаєм». Ну, от, будь ласка! Так що навiть це в мене не
вийшло, бо виявилося, що є, є i такi, що користуються українською мовою, але краще б
їх там не було, але на загал було небагато українцiв серед наглядачiв. У Мордовiї були в
основному мiсцевi мордовцi, тут, звичайно, коли мене перший раз тримали на Українi, то
тут були свої, от, а там були небагато, але були поганi.
А Ви сказали було, що Ви пiдбадьорювалися, коли Ви знали, що Захiд або Захiдний
свiт чи цi радiостанцiї: радiо «Свобода» щось про Вас оповiдали i, взагалi, користувалися тою iнформацiєю. Як Ви, як пiдтримувався зв’язок iз зовнiшнiм свiтом в таборах – офiцiйно чи не офiцiйно? Чи доходили до Вас iнформацiї про подiї в свiтi та в
країнi? Якщо так, то яка, яким чином?
Ви знаєте, офiцiйно не можна було пiдтримувати таку, такi контакти. Нам, нам в
принципi не заборонено було дiставати листи iз-за кордону, не було такої забо..., але їх
просто не пропускали. Я знаю, що в мене по лiнiї (не зрозумiле слово) iнтернешнел, було
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кiлька захисникiв у рiзних країнах свiту, i от була така, i є зараз у Нiмеччинi – Христина
Бремер, живе в мiстi Бременi, так – от вона менi писала щодня з такою чисто нiмецькою
пунктуальнiстю, от. Писала про все, що завгодно, ну, вiршi якiсь там цитувала, про природу писала, тобто, там нiякої полiтики.
А якою мовою?
Нiмецькою. Ну, та я трохи знаю читати по-нiмецьки. Отже, i все одно доходив, може,
кожний, ну, десятий або п’ятнадцятий її лист. I тiльки часом дещо доходило, бо вона
страшенно добивалася долi кожного..., кожного листа. Ну, це була боротьба навколо тих
листiв, i тому менi час вiд часу, якийсь один її лист давали, абсолютно нi про що, повторюю, були листи от, але все одно вони до мене не-не пропускали, так що листи ми майже
не дiставали.
Так само в засланнi, трошечки частiше, але прорвались кiлька листiв, але в основному вони були конфiскованi, отже, зв’язки зовнiшнi були, ну, через побачення, чому нас i
позбавляли постiйно побачень. Побачення – це була та колосальна кiлькiсть iнформацiї...
Як правило нашi родичi, якi їхали до нас на побачення, так званi особистi побачення раз
на рiк давали, там, один-два-три днi, до трьох днiв, ну, менi бiльше дня не давали, або i
позбавляли взагалi за будь-яку дурничку. Ну, то не я, то хтось iнший, як правило, вони всi
заїжджали в Москвi там чи до Сахарова або до його оточення, чи до Богораз, чи до когось
iз тих, хто був сам дисидентом, пiдтримував дисидентiв, набирались, запам’ятовували
всю ту iнформацiю i її нам там викладали.
Були спроби налагодити контакти через, навiть, обслугу. Ну, там же ж були не тiльки
вiйськовi, там була якась медична обслуга, господарська обслуга на пiдприємствi. Особ
ливо добре це вiрмени вмiли робити – пiдкупити, там, чи домовитися якось. I дещо ми
передавали через них – нашi матерiали, i, ну, дуже мало одержували на зворот.
Ну, а найбiльше це якимсь чином передавалося, навiть не зручно називати, як це робилося, але знов таки через побачення, от. Ми навчилися писати свої речi, по-перше, це
треба було писати, щоб нiхто не бачив, щоб хтось стояв на сторожi, коли ти пишеш, писали пiд лупу дрiбнесенькими лiтерами. Менi недавно в Iзраїлi я був, i менi передали мiй
рукопис – тільки не я писав, а писав спецiалiст, який вмiв особливо дрiбно писати – цього
твору нашого спiльного з Борисом Енсоном. Ну, то я писав, але ми так, нiби в формi
дiалогу з ним, про ситуацiю в таборах, оця «Хронiка таборових буднiв» – вона називалася. Так ось, це документ, який, звичайно, мабуть, треба десь в якийсь музей передати, це
на невеличких, на кiлька аркушикiв, якi, коли скрутити – виходить така маленька трубочка – це цiла книжка написана пiд лупу, так, таким чином (смiх).
Добре. Тепер, якщо можна перейти... Якраз переходимо до 87-го року.
Будь ласка, скажiть нам, коли Ви опинилися на волi, де Ви поселилися i якими
були обставини Ваших перших контактiв iз представниками захiдних засобiв масової iнформацiї? Розкажiть про iнтерв’ю з … (незрозумiле прiзвище).
(Смiється). Ну, в перший раз на вiдносну волю мене випустили у 78-му роцi, на
заслання. Це не була воля, але все-таки було вiльнiше, i вже легше було i контактувати,
можна було навiть потелефонувати за кордон. Ну, наприклад, я дзвонив до Сахарова i
узгоджував з ним нашу голодiвку протесту всiх засланцiв, якi були на тисячi кiлометрiв
один вiд одного розкиданi. Протестували ми проти тої сваволi, яку чинили над Василем
Стусом, от, i все це через Москву, через Сахарова i так далi. Так що то була, так, ... трошечки вiльнiше вже життя.
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Потiм менi сфабрикували ще одну справу, коли я приєднався до української Гельсинської групи, ну, i вийшов знов я на вiдносну волю аж у 83-му роцi в Якутiї. Мене
вiдпустили, але замiнили менi на заслання останнi пiвтора року, я там працював на заводi
кочегаром – на будiвельному комбiнатi i остаточно, вiдбувши вже повнiстю свiй термiн,
повернувся в Україну якраз у квiтнi 85-го року, збiглося з приходом Горбачова i проголошенням ним курсу на перестройку, на перебудову, так що вони менi не подарували нi
одного, нi одного дня. Я добув повнiстю, потiм пiзнiше полiтв’язнiв випускали, але-але я
якраз повнiстю вiдбув свiй термiн.
Ну, звичайно, ситуацiя була вже трошечки легша нiж ранiже, вже чулося, що якiсь
змiни настають, але все одно працi за фахом менi не давали. Приїхав я до Львова, були
клопоти iз тим, щоб поселиться у Львовi, хоча у Львовi сiм’я. Роботу я знайшов, тiльки
кочегара на будiвельному заводi, i тривалий час там працював. Коли я звернувся з зая
вами про роботу за фахом, то на однiй з моїх заяв, такий вiдповiдальний працiвник тодi
обласного комiтету Компартiї, написав таку резолюцiю: «Роботи за фахом нема i не
передбачається», от так. Ну, але вони були недалекоглядними, бо то швидко... Потiм я
сам собi знаходив роботу за фахом, тому що я вiдразу вiдновив випуск «Українського
вiсника» – журналу, який видавався нелегально iз 70-го по 72-й рiк, вiдновив вже легально, хоч позацензурно, але легально. Це сталося в 87-му роцi.
В серпнi 87-го року я звернувся iз вiдкритим листом до Горбачова, в якому окреслив
всi проблеми, якi потiм про себе дали знати. Я трохи горджуся цим листом, бо багато що
там передбачив, хоч, можливо, треба було тодi термiнологiю вживати дещо спокiйнiшу
нiж сьогоднi, але все одно я, в основному, намагався всi речi називати своїми iменами.
Я передбачив, що, якщо серйозно не займеться Горбачов нацiональним питанням, то
воно все одно дасть про себе знати найближчим часом, от. Ну, i про демократизацiю
суспiльства там йшла мова i так далi. Це якраз цей лист вiдкривав вiдновлений журнал
«Український вiсник» у 87-му роцi, влiтку, в серпнi мiсяцi.
Проти мене i проти моїх спiвбратникiв... Зi мною почали спiвпрацювати в журналi
Михайло Горинь, Богдан Горинь, ще кiлька журналiстiв, звичайно, все це було складно,
але вже багато легше, вже ми могли передавати цей журнал за кордон легко дуже i вiн
там передруковувався, виходили книжки досить оперативно, щось передати на радiо – не
було проблеми. Трошки згодом, коли я став iнiцiатором створення української Гельсинської спiлки i очолив її прес-службу, бо то було найефективнiше, то ми, буквально, мало
не щодня, передавали по телефону через Москву, бо з Києва важко було додзвонитися, зi
Львова – тим бiльше, через Москву листки прес-служби (УГС), i цi листки прес-служби
потiм... Ну, сьогоднi сталася подiя, сьогоднi ми пишем – завтра вже передає «Свобода».
Це порiвняно з тим, що було ранiше, це вже були велика справа, велика свобода i велика
гласнiсть. Ну, але все-таки почалася проти нас шалена кампанiя. Вони злякалися, вони
побачили, що «Український вiсник» коло себе об’єднує людей, i справдi йшла мова уже
про органiзацiю. Вони цього злякалися i вирiшили, ну, почати кампанiю таку, як вони
ранiше робили – пiднявши людей, нiбито там, трудовi колективи i так далi.
I у Львовi починається цiла кампанiя проти мене i проти Михайла Гориня, але для
того, щоб поштовх для цiєї компанiї, треба було якусь зачiпку, i такою зачiпкою став приїзд до нас Марти Коломiєць (смiється), яка з такою наївнiстю повiрила, що та перебудова
вже така далека i що та гласнiсть така велика. Коли ми казали: «Марта, давай ми будем
якимсь iншим шляхом, передамо цi плiвки».
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– «Нi, я буду сама везти», – i все. Ну, i довезла, що плiвки i iнтерв’ю зi мною i з Михайлом
Горинем у Марти були забранi на кордонi, повисмикуванi звiдти окремi фрази от, i почалася
проти нас шалена кампанiя в усiх газетах: у київських, у львiвських, на заводах людей скликали, i вимога: «Геть їх. Видворити їх, викинути їх з Радянського Союзу цих вiдщепенцiв, цих
негiдникiв, цих паскуд», там, i так дальше. В газетах – резолюцiї, заклики.
I повiрте, найбiльше чого ми тодi боялись, що нас справдi викинуть з України, ну,
з того тодiшнього Радянського Союзу. Бо можна було... вже були умови боротися, вже
зовсiм iнша була ситуацiя, i тут раптом тебе на Захiд вiдправлять, як зробили тодi з Паруєм Арекяном у Вiрменiї. I ми почали швиденько... Оголосили, що ми – орган Гельсинської спiлки, так, якоїсь, цiєї, мiжнародної Гельсинської органiзацiї. Тобто, почали
шукати собi якогось захисту, прикриття. Ця кампанiя, на щастя, якось стихла. Видно
вирiшили, що недоцiльно нас вiдправляти за кордон, та воно вже почалося в Києвi в цей
час – Культурологiчний клуб. Почала наростати ця хвиля, вони зрозумiли, що вже одним
Чорноволом i Горинем не обiйдешся, що то вже не актуально буде таке викинення, i десь
ми затрималися.
Але ми оголосили наш журнал органом української Гельсинської групи, а потiм в мене
виникла iдея створити, ну, таку... – партiю ще було рано творити, – але таку органiзацiю
партiйного типу, для того, щоб заховатись, що це по сутi партiя. Ми придумали їй наз
ву – «Українська Гельсинська спiлка», i так з’явилася УГС, як передпартiя, початкова
партiя в Україні. Це був початок 88-го року. А десь влiтку ми оголосили про створення
цiєї органiзацiї.
Так що ця кампанiя нам допомогла швидше активiзуватися, навiть, ця компанiя проти
нас. Ну, вiдповiдi ми понаписували – їх друкували, тобто, але найцiкавiше те, що тi люди,
якi справдi приходили на зборах у Львовi, i там же i голосували, щоб видворити Чорновола i Гориня, через рiк вийшли на потужнi Львiвськi мiтинги проти комунiстiв, от. Так що
там вони це робили з примусу, тут вони робили вiд щирої душi. Таке...
Який вплив мав «Український вiсник» на громадську думку в той час?
Я думаю, значний вплив мав.
Який був тираж?
Справа в тому, що уже можна було зробити тиражу кiлька сот примiрникiв, бо ранiше
ж такi речi робилися один-два-три, по кiлька сот примiрникiв. Потiм їх досить швидко
передруковували за кордоном i нам уже не було проблеми дiстати. Ну, там ще якiсь, через Польщу дiставали дуже багато лiтератури. Уже щось вiдбирали, але щось i доходило. Дуже багато йшло через Москву. Ну, якими каналами – я i зараз не можу називати,
але йшли через Москву, дуже багато. Ну, цiлi... Ми привозили з Москви цiлi валiзи iз
лiтературою, в тому числi, з нашим же «Українським вiсником», тiльки перевиданим там.
Потiм, ще факт...
Ми побачили, що «Вiсник»... Чому ми припинили його випуск? Оперативностi бракувало. Все-таки робить товстий журнал – тут треба було щодня впливати на подiї в
державi. І тодi ми перейшли на оцi..., на спецвипуски «Вiсника». Брали одну-двi статтi,
об’єднували їх в одну, так, брошурку, а потiм перейшли на оцi пресовi листки..., пресслужбою УГС. Я їх написав сам бiльше половини, а взагалi, то їх вийшло понад сто.
Я вважаю, що це був колосальний вплив на громадську думку, тому що «Свободу»
слухали всi, «Свободу» перестали глушити. Це сьогоднi «Свобода» так собi – може бути,
може не бути, вона вже не справляє такого враження, тому що є iншi засоби iнформацiї.
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Та й, може, вона стала трохи беззубою. А тодi це кожне вухо було на Українi до «Свободи», хто слухав українську, хто слухав росiйську, i цi нашi щоденнi, чи там майже, чи
кiлька разiв у тиждень – цi листки прес-служби, справляли величезний вплив. Я думаю,
вони революцiонiзували суспiльство.
Як полiтика перебудови та гласностi Михайла Горбачова, розкриття злочинiв
комунiстичного режиму, вибачте, вплинула особисто на Вас?
Ви знаєте, я не вiрив горбачовськiй перебудовi, і викриття це було дуже помiрковане.
Ми вже знали бiльше нiж викривали. Ми з 60-х рокiв уже знали бiльше нiж вони офiцiйно
сказали у 80-тi роки. Просто ми вважали, що добре, що є така полiтика, бо вона розхитувала iмперiю i розхитувала комунiстичну iдеологiю, але намагання побудувати щось там
на пiску, на базi тої самої iдеологiї, лiбералiзувавши її, що намагався зробити Горбачов, –
була безперспективна, i ми це прекрасно розумiли, але ми пiдтримували це, тому що воно
працювало на нас.
А чи була якась хвилина, що в суспiльствi, в атмосферi в суспiльствi було, були
якiсь змiни, Ви вiдчули якiсь змiни?
Ну, та змiни постiйно проходили, та це колосальна змiна. Те, що сталося у Львовi та й
в Києвi трошки згодом, те, що сталося в Львовi у 87-му, 88-му роках, особливо, у 87-му –
нi, у 88-му роцi, коли львiвяни вийшли на вулицi, коли на львiвян уже собак спускали,
щоб якось..., коли ОМОН кидали, коли нас били, а ми збиралися вперто i так далi – це показало, що вiдбувався колосальний злом в людськiй психологiї, люди перестали боятися.
I оте, що жило тихенько, i той вiдголос тих визвольних змагань, i та нацiональна iдея, яка
там була особливо сильна в Західнiй Українi, – раптом вирвалися назовнi, так що в цьому
планi, ну, перебудова багато дала, але це не те, чого хотiв Горбачов, це те, що взяли вiд
Горбачова, вiд його полiтики ми.
Ну в Києвi, в Києвi теж вже на осiнь 88-го року, вже в Києвi першi великi мiтинги
з’явилися. Нас там у Львовi дуже боялися, i ввели по сутi, ну, нiби як режим якийсь, якесь
закрите мiсто стало. Нас..., буквально кожну спробу десь зiбратися, була переслiдувана, i
так далi. Але тодi в iнших мiстах – ми їздили в Тернопiль, ми їздили в Iвано-Франкiвськ,
поїхали в Київ, потiм ми прорвались знов у Львовi – десь з пiвроку нас тримали в станi
облоги, це друга половина чи кiнець 88-го року, але потiм на весну 89-го знов.
Я пам’ятаю той вуличний похiд, коли ми йшли перший раз. Несанкцiонований – не
мiтинг, бо мiтинги були, а – походи, похiд. То я вiв той похiд. Це був протест проти того,
що не зареєстрували, там, Драча на виборах до Верховної Ради Союзу, ну, але це була
зачiпка нам, нам треба було якогось поштовху. І як ми йшли по вулицях, це було в квiтнi
мiсяцi, а потiм першого травня вирiшили зiпсувати їм їхнi першотравневi походи, i альтернативну колону сформували – з нашою нацiональною символiкою, з портретами –
Драча несли от, бо це ж (смiх) Драч тодi став головною фiгурою, бо його не зареєструвала
комісія. Ну, i значить, ми почали боротьбу за Драча, ось. I це було велично, ми вперше тодi
пiшли з прапорами, це був, була весна 89-го року. Прапор то ми, десь, пiдняли ранiше, але
пробували так. Але так офiцiйно на великому мiтингу… Це був квiтень 89-го року, а вже
перше травня – ми йшли альтернативною колоною з своїми прапорами.
Розкажiть про еволюцiю української Гельсинської групи в українську Гельсинську
спiлку. Який поштовх це дало на створення Руху? I хто з членiв УГС брав найбiльш
активну участь в дiяльностi Руху? I коли Ви, особисто, активно включилися в
дiяльнiсть Народного Руху України?
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Ну, я би не робив УГС продовженням прямим української Гельсинської групи, як зараз роблять в УРП. УРП хоче собi великий родовiд зробити, i вони себе ведуть вiд україн
ської Гельсинської групи.
Українська Гельсинська група, все ж таки, була правозахисною органiзацiєю. То що
там були патрiоти-державники це так, але вони цього не висловлювали. Там, ну, почитайте документи, сама форма дiяльностi – Українська Гельсинська спiлка, це вже була
партiя, хай ще передпартiя, так би мовити, початкова партiя, але це була партiя, яка ставила собi абсолютно полiтичне завдання. Ну, почитайте декларацiю принципiв УГС, до
речi, кiнцевий варiант я писав той. Ми кiлька написали варiантiв, i я звiв то все до купи.
Це була програма наша, яка була оголошена в червнi 88-го року, це ж партiйна програма,
це зовсiм не те, що Українська Гельсинська група. Ми навiть назвати хотiли спочатку –
Українська демократична спiлка, але подумали – хай буде гельсинська, щоби нас щось
захищало, нiби ми правозахисна... Це була мiмiкрiя, це було пристосування назви i все,
так що там нема прямої правди.
Багато активiстiв Гельсинської групи влилися в Гельсинську спiлку. Але не тiльки
вони якраз серед органiзаторiв, тiльки я один був членом Української Гельсинської групи,
колись. Горинь не був оголошений членом, вiн свого часу вiдмовився, але спiвпрацював. А
всi iншi взагалi не мали нiякого вiдношення – активiсти УГС не мали нiякого вiдношення
колись до Гельсинської групи.
Отже, це не було пряме продовження – це була спроба створити партiю пiд iншою
назвою. Ну, на жаль, десь наприкiнцi 89-го року так сталося, що я трошки вiдiйшов вiд
керiвництва Гельсинської групи, спiлки, тобто. Це повернувся Лук’яненко, якого ми заоч
но зробили керiвником – вiн навiть не знав, це була моя пропозицiя. Очевидно йшла мова
про те, щоб, ну, хтось iз присутнiх не мав претензiй до iншого, що хтось там керує, а
хтось не керує, то ми заочно призначили Левка Лук’яненка. І рiк ще Лук’яненка не було,
коли iснувала Гельсинська спiлка, от.
Потiм повернувся Лук’яненко i в нас вiдбулися такі трошки, ну, як би Вам сказати –
принциповi розходження про подальшу долю Гельсинської спiлки. Це було вже пiсля
створення Руху, осiнь 89-го року. Я наполягав на тому, щоб як найщвидше провести з’їзд.
Ну, якщо з’їзд Руху вдалося провести в Українi, то УГС би – нiколи. Нас же вважали великими радикалами, i нiколи б не дозволили в Українi. Я вже домовився навiть, домовлено
було про примiщення в Литвi, де було набагато вже вiльнiше. Ми мали провести цей з’їзд
у Вiльнюсi, але Лук’яненко заперечив, вiн вважав, що треба дочекатися кращих часiв, не
виступати своєю командою на виборах, бо я доводив, що треба виступити вiд УГС окремо, пiдтримати кандидатiв Руху, але вiд УГС висунути своїх кандидатiв на виборах – як
таку радикальну частину, значить, ну, наших, нашого майбутнього парламенту створити.
І на основi цього вiдбулося певне розходження. І я, побоюючися розколу, бо за мною б
пiшла вся молодь, i такi активнiшi члени, i я бачив, що може бути розкол, то я вiдiйшов
вiд керiвництва – залишив його Лук’яненковi i займався... Тiльки прес-служба. А тут
якраз почалася виборча кампанiя.
Потiм мене обрали головою обласної ради i таким чином я вiдiйшов вiд УГС, хоча
УГС, сам задум УГС належить менi. Потiм його пiдтримав Горинь i iншi, от, а Лук’яненко
в цей час був ще в тюрмi. УГС зiбрала колишнiх полiтв’язнiв, найбiльш активних iз не
в’язнiв, найбiльш активний такий елемент, саме отих органiзаторiв усiх цих мiтингiв,
походiв i так далi, i ясно, що потужно впливало на ситуацiю в Русi.
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Ми були найбiльше революцiйною частиною Руху. На першому з’їздi Руху, коли деякi
керiвники тодiшнього Руху ще говорили, що ми комунiсти, от не зачiпайте Компартiї, от,
то голоси про те, що Ленiн – це найбiльший злочинець 20-го столiття пролунали з уст
членiв УГС, i вже...
От ми зараз, ну, нiяк у нас, ну, видно не доходить, i десь були загубилися стеногра
ми, зараз порозшукували – будем видавати, нарештi, стенограми першого установчого
з’їзду Руху, i Ви побачите, що вже там були отакi розходження. Була радикальна, чис
то антикомунiстична частина – це в основному члени УГС, i були такi помiркованi –
лiберальна частина тодiшнiх органiзаторiв Руху. Тому я i не... Менi ж пропонували на
першому з’їздi Руху стати керiвником однiєї з двох колегiй, тобто, безпесоредньо ввiйти
в найтiснiше керiвництво Руху. Тодi я вiдмовився – Черняка обрали.
Значить, я вважав трошки скептично, признаюся, ставився тодi до Руху, бо, ну, УГС, це
ж було набагато чiткiше i послiдовнiше. Я з своїми антиiмперськими, антикомунiстичними
настроями не мiг іти пiд тi заяви першi з’їзду, де ще боялись зачепити Компартiю, хоча
це була, безумовно, величезна справа – перший з’їзд Руху, це колосальна була справа, i
все одно ми були значно дальшi йшли. Другий з’їзд Руху тiльки пiдтвердив тe, що УГС
заявила ще в 88-му роцi. Тобто, вони запiзнилися на два роки з тим. Але ми залишалися,
ми не протиставляли себе Руховi, ми були в Русi. Я був членом Великої ради Руху. Ну,
бiльше я i не мiг потiм бути, бо став головою обласної ради, то вже мусив там зосереди
ти всi свої сили. Але на першому з’їздi був обраний членом Великої ради, i намагалися
ми активiзувати Рух, i швидше вивести його на... Ну, на-на-на чисто антикомунiстичну i
державницьку лiнiю, що нам, я думаю, i вдалося.
Коли спочатку органiзатори Руху iгнорували нас i боялися нас, їх так Кравчук i ця
команда настроїли трохи проти нас, то на з’їздi – це був трiумф УГС. Виступ всiх, кожного з УГС, зустрiчали оплесками. І нас там, як нацiональних героїв вiтали, так що все
одно наша лiнiя потiм перемогла.
А в 90-му роцi, чи Ви подiляли точку зору на те, що Рух повинен стати тодi
полiтичною партiєю?
Тодi я вважав це передчасним, тодi ще не настав час для полiтичних партiй, власне.
Дехто менi зараз дорiкає, що я не послiдовний. Не можна було робити iз того Руху, який
був весною 90-го року в Хустi, коли на Великiй радi Павличко i iншi почали говорити
про партiю. В Русi ще були комунiсти навiть, у Русi були крайнi нацiоналiсти. З такої
органiзацiї партiя навряд чи вийшла б.
От пiсля третього з’їзду, коли вiд Руху вiдiйшли крайнощi – лiвi вже давно пiшли деськудись: або лишилися в Компартiї, або створили якiсь там лiберальнi трохи органiзацiї.
Правi теж вже почали десь вiдходити. Отодi вже настав час однодумцiв. Рух – це була
дуже широка органiзацiя для того, щоб на базi її творити партію. Крiм того була УГС, яка
вже сказала, що буде партiєю, i буквально через кiлька днiв пiсля, чи через пару тижднiв,
здається, пiсля Хусту, уже був установчий з’їзд УГС, ну, Української республiканської
партії. Так що тодi я думав, що це буде передчасно.
Але в принципi те, що Рух не мiг довго бути отакий широкий, який об’єднує всiх.
Це мала буть… Це була все-таки аморфна органiзацiя, вона мала бути на якийсь час.
Ну, ми ж бачимо, що сталося з фронтами у Балтицi, що сталось з Саюдiсом, що стало
iз Солiдарнiстю, i що Рух треба було або розпустити на партiї, або перетворитися сам в
партiю, що ми й зробили. То це було абсолютно, абсолютно зрозумiло всiм полiтикам, хто
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хоч трошки полiтично мислить. Ми не могли стратити органiзацiю, яка мала таку широку
розгалужену структуру по всiй Українi, як Рух. Пiти... зробити. Розбити Рух на партiї –
це значило б, i партiї не дуже добавити, i Рух знищити. І ми потiм зробили правильний
вибiр, пiзнiше.
Чому Ви вирiшили взяти участь у виборах до Верховної Ради 12-го скликання? Чи
Ви вважали, що суспiльство готове сприйняти Вашi iдеї, переконання, точку зору?
Вважали, Ви знаєте, можливо ми трошки в ейфорiї були, бо ми в Львовi... Ну, я особисто був у Львовi, але ми ж не тiльки ж у Львовi, вiд Руху прийшли кандидати i в
Харковi, навiть з Донецька, потiм правда певна трансформацiя з ними вiдбулася. З Пiвдня
були от. Але основна маса була, все-таки була зi Львова i з Києва, ну, з Галичини, тобто, з Галичини i з Києва – рухiвськi кандидати. А в нас там, ми вважали, суспiльство
дозрiло i до того, щоб проголосити незалежну Українську державу, i до демократичних
принципiв, так. Так що я цiлком свiдомо йшов, ну, з метою прийти в Верховну Раду, якщо
не бiльшiсть там створити то, принаймнi, потужно впливати на оцей процес переходу
України з iмперiї в незалежну державу.
Ви уродженець Черкащини, чи..., ну, пiвденної Київщини. Ви стали першим демократичним губернатором українського (не зрозуміле слово), чи вiдчули Ви проблеми
Вашого схiдного походження?
Абсолютно не вiдчув, i галичани менi нiколи (смiється), нiколи не випоминали менi
моїм схiдним походженням, вони мене настiльки за свого сприймали. І я настiльки себе
чув там своїм. Може це моя певна перевага, в тому як полiтика, що я є полiтик для всiєї
України. Може трошки заголосно я це кажу, про себе так не кажуть.
Але це справдi так, тому що, по-перше, я дуже багато був в Галичинi, народився i вчився тут, працював у Донбасi, працював на Пiвднi України, тобто, багато їздив
по вiдрядженнях, тобто, я вiдчуваю всю... Менi сьогоднi легко говорити з людиною в
Донбасi, з людиною на Пiвднi, з людиною в Одеськiй областi, там у Кримськiй областi
i у Донецькiй, у Луганськiй, Харкiвськiй i так далi. Тобто, не якийсь такий менталiтет
схiдний… І разом з тим, я абсолютно галичанин за багатьма такими (смiється) напрямками. І тому менi дуже, дуже просто було знайти спiльну мову в Галичинi з усiма. Мене –
навiть дехто дивувався, коли дiзнавався десь, бо то ж кожному зразу не розказуєш всю
бiографiю, що я не є галичанин, – то мене не дивувало, як це може так бути.
Якими були стосунки дисидентiв, обраних до Верховної Ради, з тими українськими дiячами, якi не зазнали таких утискiв в комунiстичнi часи?
Ви знаєте, менi нiколи не напоминали, i коли комунiсти розповсюджували листiвочки
по залу, сесiйному залу; де там вiршi Павличка про Комунiстичну партiю, про Ленiна –
вони поширювали, вони на цьому спекулювали, – ми нiколи не дорiкали нi Драчевi, який
там колись писав, що вiн дихає Ленiним, нi Павличку, нi кому-небудь iншому. То було...
Ми пiшли своїм шляхом, вони трошки iншим шляхом, де могли i вони намагалися,
навiть в тi часи робити щось корисне для України. І тому тут, якраз Народна Рада цiнна
тим, що там не було того... внутрiшньої суперечностi i не..., не виясняли хто звiдки при
йшов. Там приходили навiть..., були навiть люди, що прийшли з партiйних апаратiв, що
не просто був письменник, який про партiю писав, а працював в партiйному апаратi.
Фiленко навiть часом з гордiстю каже: «Я був, я партноменклатурщик», – правда вiн
всього-на-всього був партком радгоспу якогось чи колгоспу, очолював (смiється), але вiн:
«Я партократ, я прийшов з партноменклатури». А Карпенко то той, – нi, не так Карпен615
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ко, як Кулеба, ну, то той, правда, депутатом не був, «Независимость», – то той завжди з
гордiстю заявляє: «Ще коли я працював в ЦК компартiї України». Це в нього постiйно
початок фрази: «Як я працював в ЦК компартiї України...» Ми цього їм не напоминали,
не нагадували, вони... Ми були разом, i дуже швидко знайшли спiльну мову.
Але коли треба було щось радикальнiше… Але все-таки поштовх до якихось радикальних рiшень давали ми. I коли зайшло-пройшло за незалежнiсть, то Чорновiл привiз
документи, ну, 24 серпня, привiз документи iз Львова, i добивався цього, а Лук’яненко
якiсь проекти писав, i так дальше. Все-таки поштовх iшов бiльше вiд нас. Може, ми то
бiльше вистраждали i бiльше того хотiли.
Чи мали демократичнi сили в 91-му роцi реальний шанс провести свого кандидата на посаду президента?
Невеликий шанс мали. Знаєте, чому я кажу невеликий? Тому що ми ж знали, що
номенклатура на мiсцi буде i фальшуванням займатися, i всякi провокацiї повсюди поширювати. Ви ж знаєте, як була розповсюджена одночасно чутка, що Чорновiл хоче пенсiї
повiдбирати. І це ж було зроблено в жовтнi 91-го року, причом так активно скрiзь це поширено, що це явно була структура задiяна. Я думаю, що структура КГБ, чи тодi вже воно
називалось СБУ, ще здається нi. Була використана для цього ця їхня агентура, яка досi
десь тихенько збереглася, от, так що важко було перемогти, але все-таки шанс був.
Якби ми об’єдналися i всi активно виступили за єдиного кандидата – отут ми свою
малоросiйськiсть i показали, на цих виборах. Це був власне... Те що було..., те що було до
24-го серпня, я вважаю перiодом наступу української демократiї, це... Ну, це була..., це був
колосальний перiод. Те, що було пiсля 24-го, це я вважаю, ну, якесь затьмарення найшло на
нас чи що. Це навiть певною мiрою зрада iдеалiв була, через оцю роз’єднанiсть... або, або
те, що не зумiли, ну, не зумiли чiтко визначитися, занадто повiрили старiй номенклатурi.
Ми могли перемогти, ми могли добитися виборiв нового парламенту. Вiн би був набагато кращий, нiж цей, i набагато кращий, нiж той. Якби... До речi, недавно, першого
грудня була передача, ну, колишнiх кандидатiв у президенти, може Ви її дивилися. І коли
я сказав про це, що ми втратили iнiцiативу, що ми вiддали владу, i що ми..., треба добиваться нових виборiв, – каже, Кравчук каже: «А я тодi казав лiдерам, тiльки, – каже, –
Чорновола там не було, тодiшнiм лiдерам демократичним, казав: я пiдтримаю, коли я вже
став президентом, – каже Кравчук, – я пiдтримаю iдею негайних виборiв парламенту,
давайте ставте це, а вони вiдмовилися». Значить, вони вже сидiли в депутатах i вирiшили,
що так воно, хай воно собi так i буде – це була колосальна помилка.
Я вважаю, що це просто була, ну, ганебна сторiнка української демократiї. Якщо, наприклад, в Литвi вони довели до логiчного завершення і хай потiм Бразаускас прийшов
замiсть Ландсбергиса, але Ландсбергис встиг стiльки зробити, вiн заклав такi пiдвалини,
що вже нiчого не змiнить нiякий Бразаускас. А ми сьогоднi не маємо Конституцiї, не
маємо економiчнi принципи, реформи тiльки пробуєм починати – це все можна було зробити. Аграрну реформу можна було зробити навеснi 92-го року рiшуче, i ми сьогоднi б
уже б мали зовсiм iншу ситуацiю в сiльському господарствi. Ми втратили iнiцiативу, i
втратили iнiцiативу, власне, пiсля 24-го серпня. Можливо, ну, слабкiсть нашої демократiї
в тому, що ми не були готовi, небагато було таких лiдерiв, якi дивилися далеко вперед,
якась ейфорiя опанувала чи я не знаю.
I ще повернемося в iсторiю до 90-го року, саме 16-те липня. Яке значення мало
проголошення Декларацiї про державний суверенiтет України?
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Ви знаєте, це була наша величезна перемога. Якщо 24-го серпня 91-го року, тут нам
допомогли трошки путчисти, ГКЧП допомогло, то там – це була наша власна перемога,
от тому я кажу, що це був розквiт нашої, ну, наших демократичних сил, нашої єдностi.
Нас було третина в парламентi i третина виграла, переконала значну частину i
вiдколола ближче до себе – такi як Плющ, от. А решту переконала в необхiдностi, щоб
через силу, може, але проголосували за Декларацiю про державний суверенiтет, i вона
це..., це видатний документ, якщо врахувати, що вiн приймався в умовах Союзу, це видатний документ. Ми навiть добилися того, не маючи бiльшостi, що нiде не згадується
слово «Союзу», вже вдалося хитрiстю, так Коцюби i iншим, провести вже пiсля зiрочок,
в самому кiнцi, що вона може використана для майбутнього союзу, це вже не шкодило,
але в самому основному текстi Декларацiї, нiде не згадувалось нiякий союзи, говорилося
про суверенiтет України.
Яке значення, з Вашої точки зору, мали стосунки демократичних сил республiк
колишнього Союзу?
Ви знаєте, тодi вони були..., мали.. Величезний вплив в нас мала Балтика. Сьогоднi в
нас такi стосунки, якiсь уже меншi значно, i, на жаль, звичайно. Та й там вiдбулися певнi
змiни, навiть полівіння в деяких країн Балтики, але тодi на нас вони мали колосальний
вплив. Ми зачитувалися газетами, якi звiдти приходили, це 88-й.
Нашi зв’язки iз демократичними i нацiональними силами iнших республiк почалися
ранiше, десь в 88-му, 87-му року. Ми друкували у республiках Балтики свої газети, бо в
нас не можна було, оцi позацензурнi, листiвки. Їздили туди просто подiлитися досвiдом.
Органiзовували наради нацiонально-демократичних сил. Одна з таких, до речi, у Львовi
проходила, одна в Ризi, iнша в Таллiннi, ще iнша в Вiльнюсi. Отже, в нас були дуже, дуже
сильнi зв’язки i власне досвiд Балтики, i приклад Балтики теж пiдштовхнув нас, навiть
до проголошення Декларацiї про державний суверенiтет. Вони трiшки нас випереджали,
вони йшли на один крок попереду, а пiсля 24-го серпня вони пiшли на два кроки попереду. Ми загальмувалися, а вони почали проводити реформи, от в цьому вся наша бiда.
Як Ви оцiнюєте наступнi три подiї: значення березневого референдуму 91-го року,
вiзит Горбачова до Києва в червнi 91-го року i спроби керiвництва КПРС нав’язати
рiзнi варiанти нового Союзного договору?
Ну, щодо референдуму, менi здається, що тут теж не зовсiм нашi демократичнi сили
зорiєнтувалися, коли так активно пiдтримували кравчукiвський варiант референдуму i
нав’язували його i Галичинi. Ви пригадуєте, що тодi зiбралася перша галицька асамблея,
i прийняли рiшення провести свiй референдум, причом законний, бо його проводили за
рiшеннями обласних рад трьох, про повну незалежнiсть України. І, уявляєте, в умовах
Союзу, ми 17 березня, три галицькi областi, проголосували, понад 90 вiдсоткiв проголосували про незалежну українську державу. Це не штука голосувати першого грудня, коли вже
проголошена незалежнiсть, коли вже номенклатура з тих чи iнших причин пiдтримує iдею
незалежностi, з кон’юктурних причин, а iнша справа, коли пiти проти Києва, пiти проти
Москви i так переможно виграти той референдум. Я вважаю, що це було... Колосальний
вплив мало потiм i на подiї, на подальшi подiї, на той референдум першого грудня.
Що ж торкається того, що, щодо Києва. Можливо, можливо i справдi доцiльно було
проводити референдум про конфедерацiю, оте, що пропонував Кравчук, – це була по сутi
конфедерацiя, от, а те, що пропонувала Москва – це була оновлена, так звана федерацiя,
ну, але не нав’язувати це нам.
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Ну, не могли ми в Галичинi одночасно голосувати за незалежну державу i за Союз, хай
у пом’якшенiй формi, i це був теж, ота трiщинка, яка тодi пройшла всерединi демокра
тичних сил, мiж бiльш послiдовними i бiльш пристосуванськими, яка пiзнiше дала себе
знати пiсля проголошення незалежностi.
Що торкається приїзду Горбачова, Ви знаєте, вiн з точки зору вже, ну, вiдстанi часу,
вiн такий сьогоднi видається другорядний, i що вiн нi на що i нiяк не вплинув. Ну, це
нам… Це була чергова спроба нас трошки присадити i штовхнути до пiдписання того
нового Союзного договору.
Причому, Ви знаєте, що цiкаво, що спочатку, це, ну, те що вiдбувається в полiтицi...,
гасла можна мiняти i потрiбно мiняти, адже був перiод, коли ми були прихильниками
Союзного договору, нового Союзного договору – це коли Москва не хотiла i чути про
нього, це кiнець 80-х рокiв, може десь там кусочок 90-го року. Ми пiдтримували iдею
нового Союзного договору, але коли наросла хвиля нацiонального такого пiднесення, i
коли вже була Декларацiя про державний суверенiтет, ми вiдкинули гасло Союзного договору, а деякi з демократiв, ще по iнерцiї за нього тримались. Я не хочу називати дуже
поважного чоловiка, але який (смiється) не для цього... це, Iгор Рафаїлович, який довше
всiх тримався iдеї нового Союзного договору, от, коли ми вже вiд нього вiдiйшли.
Власне, ми все робили нiби передчуваючи, що буде отой путч, для того, щоб не допустити його пiдписання. I до речi, Кравчук тут теж почав робити, отут, це початок перетворення Кравчука, перехiд його на такi, ну, державницькi позицiї, коли вiн теж вiдтягував,
тодi силою хотiли буквально витиснути з нас пiдписання Союзного договору, от тодi
влiтку, а вiн пiд рiзними приводами вiдтягував це, на щось чекаючи. Тут треба вiддати
йому належне (смiється), в нього виявився нюх полiтичний. Це лiто 91-го року, так.
Коли Ви зрозумiли, що рух за державну незалежнiсть став процесом незворотнiм?
Ви знаєте, я знав, що це буде, дуже давно. Я не хочу, знов таки, заднiм числом щось
собi приписувати, але...
Я думаю, що буде американцям цiкаво, як Ви оцiнюєте Джорджа Буша, президента Джорджа Буша, вiзит в Київ у серпнi 91-го року?
Менi здається, що бiльшого ляпсуса щодо Схiдної Європи навряд чи Америка колинебудь робила. Ну, це ж так не зумiти передбачити хiд подiй, не помiтити того величезного наростання тiєї хвилi нацiонально-визвольної на Сходi Європи, або пробувати розмежувати, що це для Балтики – одне, для України – iнше. Як можна було так не
зрозумiти ходу iсторiї, не проаналiзувати тих подiй, не побачити велечизного пiднесення
нацiонально-визвольної боротьби, того настрою, який був у народi, i попробувати отмежувати Україну вiд iнших – оце, оце можна Польщi, оце можна Литвi, Латвiї, Естонiї, а
цього не можна Українi. Або так беззастережно орiєнтуваться на Горбачова. Не зрозумiв,
що це полiтик, який уже вiдходить. Може, власне, i поразка Буша на майбутнiх, майбутнiх
виборах теж зв’язана з тим, що, може, й певною мiрою з цим i зв’язана, що вiн продемонстрував невмiння передбачити подiї, якi вiдбулися через кiлька мiсяцiв. Я думаю, що це
було якось трохи дивно для нас. Ми знали, знали Бжезинського, знали iнших американських полiтикiв i так далi, i раптом ось таке.
Ну, але я думаю, що Америка зробила пiсля того достатнi висновки, особливо зараз,
останнiй вiзит Кучми якраз свiдчить про те, що Америка вважає вже сьогоднi Україну
своїм основним стратегiчним партнером у Схiднiй Європi – це приємно чути, особливо
коли згадати, що пару рокiв, буквально кiлька рокiв тому, говорились ось такi речi, якi
говорив Буш, порiвнюючи нас iз штатом Америки.
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Розкажiть, будь ласка, про подiї 19-го серпня 91-го року – де Ви були, i як Ви почули про це?
Напередоднi, 18-го серпня, вiдбувалося чи закiнчувался «Червона Рута», фестиваль «Червона Рута» у Запорiжжi. Мене уже було визначено, як кандидата у президенти
центральним проводом Руху, i ще деякi органiзацiї уже приєднувались до цього, асоціація
демократичних рад, зокрема. І мої прихильники дуже наполягали, щоб я там був, щоби
десь там засвiтити мене вперше, як може, як кандидата у президенти. I я справдi був
присутнiй, справдi було дуже цiкаво, там, гарне закриття – молодь веселилася, спiвала,
нiхто не передбачав нiяких неприємностей. Ми потiм ще з журналiстами зiбралися i довго сидiли – далеко за пiвнiч, а потiм вони собi, ще самi там веселилися, i вранцi мене
розбудили стуком у дверi, i повiдомленням про те, що путч.
I я не пригадую хто це зробив, хтось iз журналiстiв. Я йому спокiйно вiдповiв, що,
мабуть, – путч несерйозний, раз от тут зараз досипаю, дивлюсь якийсь там сон, а не
знаходжуся десь в тюремнiй камерi, тому що, коли такий класичний путч, то спочатку
iзолюють своїх полiтичних опонентiв основних, а потiм уже оголошують, там, чи вводять
вiйська, чи що. Отже, справдi, i ми коли сидiли, я пам’ятаю, i снiдали перед тим, як
вилетiти, бо ми швиденько вилiтали пiсля цього звичайно на Київ. Перед тим, як вилетiти
на Київ, то i передавали по радiо цi повiдомлення, то ми навiть смiялися – отакий був...
вiдчуття несерйозностi цього путчу.
Були цiкавi ситуацiї в аеропорту, коли за нами йшли, але все-таки не було... Нiяка сторона не знала, що робити. Вони не були зорiєнтованi – iдуть за тобою аж до поля, а брати
не можуть, бо їм не було вказiвки. Мене захищає депутатське посвiдчення, депутата Верховної Ради. Стоять пiд дверима депутатської кiмнати, а зайти не смiють, бо якесь там
порушення i так далi. Я пам’ятаю (смiється), як тодi навiть, ну, не хотiв... не буду казать,
хто там трохи налякався...
Степанчук.
Джон Степанчук (смiх), якого я вивозив, якого я вивозив до Києва iз Запорiжжя. Вiн
сам не мiг собi, тодi вiн був тимчасовий повiрений, так. Вiн сам собi не мiг навiть квитка
вибити на цей...
Ну, вiдразу, вiдразу, як тiльки добралися до Києва, а вже вранцi ми були в Києвi.
По-перше, я ще iз Запорiжжя зв’язався зi Львовом, бо я був голова обласної ради, тодi
ще Львiвської, i дав вказiвку негайно готувати заяву, гостру заяву – це, до речi, iз органiв
влади перша була заява. Були заяви полiтичних партiй, але вiд органiв влади була перша заява Львiвської обласної ради, де була оцiнка цьому, як iмперському заколоту
прокомунiстичному. I вилетiв до Києва, в Києвi остаточно узгодив текст вiдразу, який...
І зразу попросив оприлюднити цю заяву Львiвської обласної ради. І ми зiбралися тодi в
Спiлцi письменникiв – представники всiх демократичних сил, органiзацiй – пiдписали
спiльну заяву з такими ж приблизно оцiнками путчу, ну, i кинулися до Верховної Ради.
Треба ж негайно скликати Верховну Раду, ми казали, i давати належну оцiнку, переводити, переводити собi вiйськовi частини, тобто, пiд себе десь нейтралiзувати, де можна щось, i
так далi. Активних дiй вимагали вiд керiвництва Верховної Ради. Ну, Ви знаєте, що Леонiд
Макарович чи то розгубився, чи то просто вичiкував, не знав, на яку поставити. Отже, десь
вдалося нам його пiймати тiльки ввечерi 19-го числа, там в колуарах Верховної Ради.
Була спроба нiбито скликати Президiю, але, нам наскiльки вiдомо, декого попереджали,
щоб не приходили, i пiд приводом вiдсутностi кворуму Президiя не зiбралася, хоч можна
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б було хоча б тих зiбрати, i дати якусь оцiнку навiть без кворума або подзвонити до тих,
що... до вiдсутнiх. Тобто, це була хитрiсть, це був задум, щоб нiчого не сказати. В виступі о
шiстнадцятiй годинi дня, Кравчук говорив там щось про необхiднiсть, там, закiнчити збирання урожаю, от, закликав до спокою, тобто, не сказав нiчого. А ввечерi у iнтерв’ю росiйському
телебаченню, навiть зробив такий теж обережний, але реверанс у бiк путчистiв.
Я пригадую таку дуже цiкаву розмову, яку я кiлька разiв згадував i менi вже навiть
Кравчук дорiкав, що то може не варто її так часто згадувать, але це для iншої аудиторiї я її
згадаю. Отже, коли ми стояли там, оточили кабiнет Кравчука, як Голови Верховної Ради,
i домагалися негайної оцiнки путчу, i негайного вжиття певних енергiйних заходiв, от,
то Кравчук доводив, що треба почекати, треба зорiєнтуватися, треба побачити куди й як
воно йде. То я йому сказав приблизно так: «Леонiд Данилович, Ваша така вичiкувальна
позицiя...»
Леонiд Макарович.
Ой, Леонiд Макарович. Я йому сказав: «Леонiд Макарович, ця Ваша вичiкувальна
позицiя, Ви знаєте, Вас не врятує. Тут зараз треба вирiшувати або Ви з ними, або Ви проти них, бо якщо вони переможуть, то вони Вам все одно згадають, що Ви їх так активно
не пiдтримали сьогоднi, от. Так що, давайте вибирайте: туди – туди, бо якщо зараз Ви...
Бо якщо вони прийдуть до влади, то все одно будем сидiти в тюрмi, разом, може, сидiти
будемо». Вiн каже: «Ну, то й що? Ну, будем сидiти в однiй камерi, то я Вас переконаю в
перевагах марксизму-ленiнiзму». Таку фразу вiн менi тодi сказав (смiється).
Так, ну, в усякому разi, така позицiя ще й наступного дня. Нарештi зiбралася Президiя
наступного дня, i теж якесь таке невиразне рiшення прийняли, але сiм членiв Президiї,
якi представляли Народну Раду, дали чiтке означення путчу, як антидержавному заколоту, як прокомунiстичному, проiмперському, от.
I ми почали... Ми у Львовi навiть уже, у нас було – Комiтет громадянської згоди,
мною створений, ще тодi, коли ввели були вiйська в 90-му роцi напочатку у Вiльнюс i
в Ризi цi були подiї. Тодi ж збиралися до Львова нас теж придушити, от, i ми створили
такий Комiтет громадянської згоди, i навiть намiтили, ну, методи, якими ми будемо захищатися: що робити пiдприємствам, як блокувати вiйськовi частини, як там, може, якiсь
барикади, навiть, робити, i так далi. Так от уже у Львовi Комiтет громадянської згоди
почав виробляти стратегiю захисту, ну, але тут цi подiї змiнилися, вiдчулось, що путч
захлинається, тодi вже й нашi керiвники держави порозумнiшали.
Але вже 23-го числа путч тривав. Нi, не 23-го, путч тривав 19-те, 20-те, 21-го
скiнчився. 21-го числа в нас уже був закритий перший на Українi райком Комунiстичної
партiї – це зробив Михайло Бойчишин, вiн тодi був головою Шевченкiвської районної
ради, значить. Правда вiн... десь дiзналися видно, хтось побiг донiс – закрив... закрився
секретар райкому в кабiнетi, не пускав нiкого i щось там палив, так що деякi документи,
якi свiдчили про причетнiсть, очевидно, цього райкому, чи взагалi Компартiї до путчу,
були знищенi, їх Бойчишин не найшов. Наступного ранку ми забрали, ми взяли обком
партiї, теж. Ну, напередоднi ми все добре обмiзкували, як це зробити, i вирiшили так,
тому що, ми ж не знали Київ. В Києвi Компартiя при владi, керiвництво, от. I тому ми
зробили таким чином, що Комiтет громадянської згоди ввiв, нiби-то без вiдома обласної
ради, увiв людей у всi кабiнети обкому. А ми потiм, щоб нiчого не було знищено, попросили їх вийти, нiби їх рятували, i опечатали всi кабiнети, i створили вiдразу комiсiю, ну,
нам головне були документи захопити.
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Ми створили вiдразу комiсiю, значить, обласної ради, яка день i нiч сидiла там,
перевiряючи всi цi документи. На жаль, вони, видно, передбачали це також. Можливо,
той райком прецедентом послужив, нам треба було напередоднi це робити, але не зiбрали
людей, якусь повiльнiсть виявив Комiтет громадянської згоди, я навiть їм дорiкав. Я
їм тихенько – я, влада – я їх тихенько пiдганяю. Вони кажуть: «Нi, сьогоднi не зможем
зiбрать людей, тiльки завтра вранцi». I це нам пошкодило, вони... Ми бачили потiм. Така
кiмната була спецiальна в обкомi для нищення всяких, ну, непотрiбних уже чи секретних
документiв пiсля ознайомлення. Та от, там два мiшки було тої тирси, все було завалено
тими опилками, на дрiбненьку таку тирсу цi рiзалися... цi всi документи – вони таки
попрацювали добре.
I все-таки, ми багато чого знайшли. І найголовнiше, що ми знайшли там документ, який
пiдтверджував причетнiсть ЦК КПУ, Компартiї України до путчу. Оте знамените розпорядження, телефонограма за пiдписом Гуренка, яка давала вказiвку всiм парткомам, райкомам, обкомам – пiдтримати ГКЧП. Я його вiдразу до Києва, я його послав, поклав на стiл
Кравчуку, i менi здається, що це було вирiшальним в тому, що комунiсти проголосували за
незалежнiсть. Вони злякалися. Адже вони не знали, що буде з путчистами в Москвi. Вони
не могли передбачити, що всi цi судовi процеси будуть спущенi потiм на гальма, що всi
виявляться на свободi i навiть будуть очолювати... Отам в мене лежить довiдник комiтетiв
государствєнной думи. Там є Лук’янов, там є Вареннiков, там вся ця братiя є.
Чи могли б Ви уточнити в яких днях Ви були у Львовi, в яких Ви були в Києвi...
Я, нi.
Яка атмосфера?
У Львовi... Була потреба у Києвi, у Львовi всi хлопцi були на мiсцi: i Микола Горинь, i
Давимука. Значить, 19-го я був i 20-го. 19-го вранцi я вже був у Києвi i всi днi путчу я був у
Києвi. Зi Львовом був постiйний зв’язок телефонний, бiльш того, у себе в готелi, я зробив
такий, ну, центр, iнформацiйний центр. Ми виходили, ми щогодини зв’язувалися iз Бiлим
домом, тодi ж Бiлий дім був... Захист тримав Єльцин, з Єльциним самим не говорили, але
з його... Станкевич, з багатьма його там найблизькими до нього людьми говорили. Ми
зв’язувалися з Собчаком iз Петербургу, з Ленiнградом тодi, i теж... У нас був дуже такий... І,
бiльше того, нам навiть там iз прес-служби Єльцина казали: «Чуєте?» А там щось стрiляли
десь – трубку так до вiкна, отам. I оцi всi наступи, цi танки, що йшли, все це... Ми буквально кожної хви... Ми передавали, що робиться в нас, нашi позицiї. Ми ж тодi...
Я був..., ну, вдалося прорватися на телебачення iз своїм виступом. Правда, на якесь
альтернативне телебачення, тодi вже iснувало. На це мене не пустили i гостро виступити.
Далi, вдалося провести кiлька мiтингiв у Києвi, власне, на площi Незалежностi. Я пригадую, мiлiцiя розгубилася, це двадцяте число, чи 19-те, нi – 20-го. 20-го ми проводим
там..., так, мiтинг цiлий день iшов. I от виступаєм ми там, депутати, а вони не знають,
що робити. Нiби – наша… недоторканiсть. І з iншого боку, ГКЧП ж. От, i кому... кому
пiдкорятися. То вони тiльки казали, що мiтинг недозволений, мiтинг недозволений, але
не чiпали, от. Або включали якiсь свої гучномiвцi, якiсь такi, щоби глушити нас. В мене
десь є фотографiї...
Тут в Києвi все вирiшувалось, у Львовi все було в порядку. Львiв був готовий до
вiдпору, так що менi там... Я вважав, що головне завдання моє тут. А в Львiв я поїхав
двадцятого ввечерi, по-моєму, чи двадцять першого вранцi, лiтаком, я вже зараз не пригадую. Тобто, коли вже вiдчувалось, що путч захлинається, i зразу виникла думка, що це
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ж можна Компартiю... (Смiється). Те що Єльцину прийшло в голову, нам ранiше прий
шло в голову. Ми ранiше за нього Компартiю анульовували (смiється). Там, 21-го числа з
Шевченкiвського району почали. Ось i 22-го ми вже..., i зразу взявши цi документи.
Вони розшифровували..., хлопцi, яким було доручено перевiряти обком, знайшли за
шифровану, оцю шифрограму, якимсь чудом вона збереглася. I знайшли викинутий непов
ний шифр, пом’ятий там пожмаканий, i вони зумiли вiдновити шифр, то фахiвцi були, i..
по тих, i вiд..., i розшифрувати на ранок 23-го оце розпорядження. Його потiм довго не
знаходили, уже пiзнiше через мiсяць, чи через скiльки, десь ще знайшли, от. Бо вони не
могли сказати, що такого не було, але пробували. Отже, нам треба було довести, що це
справжнiй документ. Але тодi вони були приголомшенi, бо всi ж знали, що справжнiй.
Тодi Гуренко скликав ото ту перерву, просив 24-го. Скликав i сказав, що їм буде,
якщо не проголосують за незалежнiсть. Так що я вважаю, що я приклав таки добре руку,
взявши своєчасно обком партiї i захопивши цей документ, бо не вiдомо як би... Якби були
вiдклали голосування, в них би переляк пройшов – треба було швидше робити, голосувати за незалежнiсть. Тому ми там навiть домовилися, i з Кравчуком домовилися з усiма,
що нiяки..., тiльки..., нiяких довгих обговорень, швидко оцi документи...
Навiть пiшли на якийсь компромiс, от. Ну, наприклад, ми не могли спочатку
зорiєнтуватися – чи потрiбний референдум, чи нi? От. Який референдум? Парламент
проголошує незалежнiсть, от. Частина з наших i наполягали на референдумi, от, частина
побоювалися, що тодi виходить – це проголошення не дiйсне, i так далi. Але як виявилося
референдум такий був потрiбний, бо i Захiд чекав референдуму, а не проголошення. Ну, у
всякому разi, це був день нашого трiумфу, от, але i початок дня нашого... нашої бiди, оцiєї
бiди, про яку я сказав.
Повiрили нашi деякi демократи Кравчуку, що вiн такий вже вiдразу став державником, повiрили тiй старiй командi, ага, вони проголосували за незалежнiсть. Та вони з переляку голосували за незалежнiсть, залишили їх всiх на посадах. Я думаю, що найбiльша
втрата України вiд неправильної кадрової полiтики. Якби було замiнити верхiвку – те, що
ми зробили у Львовi. Ми лишили багато старих кадрiв, але всю верхiвку ми замiнили.
Вмiли ми чи не вмiли керувати – навчилися. То не святi горшки лiплять.
Але якщо вiн вiд тебе повнiстю залежний, якщо начальника якогось управлiння виг
нали, а його заступника поставили на мiсце начальника, бо той був член бюро обкому, а
цей був просто комунiст, розумiєте, то вiн уже нам служив потiм вiрою i правдою. Одного
з них я потiм рекомендував навiть на заступника мiнiстра, вiн кiлька рокiв був заступником мiнiстра – колишнiй працiвник обкому, i начальник обласного управлiння сiльського
господарства, який став одним з найбiльших реформаторiв сiльського господарства i виробляв разом з нами оцi нашi рiшення, щодо паювання землi, щодо земель запасу, фермерства i так дальше.
Це треба було зробити тут, треба було рiшуче мiняти верхiвку влади. Ну, на жаль, цього
не сталося, i ми дотепер пожинаємо плоди тих наслiдкiв такої легкої нiби перемоги 24го серпня. Те, що легко дається, воно потiм часом... Поганi вiд того бувають наслiдки.
А скажiть, хто писав Акт про незалежнiсть? Як це виглядало, цей процес?
Ви знаєте, я зараз не пригадую, ми їх всi гуртом склад... Хтось дав якiсь першi... Там
було кiлька варiантiв. Зараз я чув, уже по спогадах дiзнався, що нiби Лук’яненко писав,
але менi щось здається, що це було зовсiм... не зовсiм було так, бо було кiлька варiантiв i
всiх їх на ходу переписували.
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Це ж зiбралася Народна Рада спочатку, її керiвництво, там, чи актив Народної Ради,
поки всi з’їхалися – 23-го це робилося, так, 23-го. I ми їх переписували там кожне слово
обсмоктували. Так що менi здається, що там був якийсь колективний автор, ну, не можна
сказать, хто писав. Коли двадцять чи тридцять людей... І один каже одне речення, другий
каже друге речення, третє речення. Менi здається, що там був колективний автор.
Але як це виглядало, чи Ви бiгали мiж... Я знаю, що комунiсти збиралися в одному
мiсцi, ви в другому мiсцi?
Нi, це було, це було пiдготовлено напередоднi, це 23-го числа. 23-го числа, десь в
другiй половинi дня, збиралася Народна Рада, ну, хто вже, хто вже встиг приїхати, бо
бiльшiсть з’їхались 24-го, хто був у Києвi, i обговорювали всi варiанти, в тому числі i
варiант можливостi проголошення незалежностi. І заборони Компартiї, до речi.
Ви знаєте, що в нас же ще й тут були розходження – частина наших, ну, радикалів –
хоча я тодi очолював радикальну фракцiю Народної Ради, а в мене заступником була
Лариса Скорик, такий був цiкавий момент (смiх), значить. То, незважаючи на те, що я був
в радикалах, в мене, все ж таки, ще якийсь полiтичний нюх, мабуть, не згубився. І коли
почали казати, що не будем голосувать за незалежнiсть, якщо одночасно не буде заборони
Компартiї, то це ж був, це був би... Якби так поставить питання... Менi... Всеодно, вони...
Всеодно мусили наслiдувати Москву. Москва заборонила, то i в нас заборонити. Але якби
ми 24-го доробили це (незрозумiле слово), якби вiдмовились голосувать за незалежнiсть
i налякали комунiстiв, ми не мали б, ну, ще якийсь час не мали б незалежнiсть, i, може,
складнiше б iшли значно всi цi процеси.
Ну, а ось такi поважнi люди, як Сергiй Головатий i та ж Лариса Скорик – вони заперечували, вони казали: «Тiльки разом з забороною Компартiї будем голосувати за
незалежнiсть», от. Не можна було зв’язувати цi двi речi, i їх не засудиш, бо вони, вони
ж проявили гостро антикомунiстичну позицiю, от. Але це була б помилка. На щастя,
бiльшiсть їх не послухали, i це напередоднi обговорювалося, i до хрипу сперечалися.
Ви знаєте, я вже... Якби знать, що це iсторiя так, це, там, от, i Кендзьора не було з його
вiдеокамерою, бо вiн ще зi Львова не приїхав. Нам треба було, щоб хтось повключав
тихенько якiсь магнiтофони чи якiсь вiдеокамери i все це записував, тому що дуже важко зараз вiдтворити оту бурю, яка творилася тоді... Де ми, в кiнозалi, здається, засiдали,
Народна Рада, яка творилася тодi, коли це все вироблялося. Так що там не було якогось
автора, це була колективна творчiсть.
Що Ви можете сказати про стосунки всерединi комунiстичного табору до
24-го серпня?
А, вже почали вони розвалюватися. Ви знаєте, ще ранiше, частина з них вийшла
з Комунiстичної партiї, частина просто вiдiйшла на такi..., залишаючись формально в
Компартiї, але вiдiйшла, ну, перейшла на такi прагматичнi позицiї, i головне, прихилилися до iдеї державностi.
В цьому вiдношеннi дуже показовий приклад Iвана Плюща. Я чому його згадую? Бо
в мене з ним була дуже цiкава розмова у 90-му роцi. Коли ми голосували Декларацiю про
державний суверенiтет. Пригадую таку сцену. Тодi, як Ви знаєте, Iвашко щез i Плющ
виконував обов’язки Голови. І це може добре було, бо Плющ, десь iнтуiцiєю так, ну, нут
ром вiдчув, що держава це – це потрiбно, i що державнiсть – це перспективно, от, i що
iншого виходу немає. I я пригадую, але ж ми ж його так, трошки недолюблювали, казали:
«А, номенклатурник». Ще ота його мекаранiчна мова, от, i цей...
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І раптом десь, коли тiльки почалося обговорення Декларацiї про державний суверенiтет,
зустрiчає мене Плющ у коридорi, i каже: «В’ячеслав Максимович, зайдiть до мене». За
ходжу. Вiн там просить ту дiвчинку принести кави, от, чогось, раптом, думаю, чого, звiдки
така любов, i: «Я от хотiв порадиться», – i починає якусь другорядну розмову. А потiм так
її обриває ту, другорядну, i каже: «В’ячелав Максимович, я так собi думаю. Ви знаєте, менi
здається, єдине, в що наш народ ще може повiрити – це в повну державну незалежнiсть.
Хай буде...» Кажу: «Iване Степановичу, золота Ви людина!» (смiється). «Я Вас зараз обняти, – кажу – обняти можу». Як..., ну, одним словом, в ньому щось, з ним щось сталося.
Те що вони, навiть тi, що лишалися цi..., їх значно поменшало, i вони вже коли треба
було набирати ортодоксiв, вони вже змогли зiбрать вже тiльки 239. Пам’ятаєте, цю групу 239, але й та група 239 теж не була однорiдною. Це вже Гуренко, а виконавцем був там
Мороз. Фактично, нiби, лiдером був Гуренко, але його заступником (i всю органiзацiйну
роботу проводив) Мороз. Так що Мороз власне, ще й тодi показав, що вiн ближчий до
ортодоксального до цього, а не до лiберальної комунiстичної течiї. Так що вони були
деморалiзованi, деморалiзованi пiсля прийняття Декларацiї про державний суверенiтет,
деморалiзованi настiльки, що не протягли рiшення про союзний договiр i дали можливiсть
вiдкручуваться Кравчуку вже влiтку 91-го року.
ГКЧП... Деморалiзованi й переляканi ГКЧП. Вони були наляканi телеграмою за
пiдписом Гуренка, яка їх всiх робила злочинцями. Всi вони, до речi, пiдтримали, бiльшiсть
iз них пiдтримали ГКЧП на мiсцях, i вони швиденько ховали всi слiди. Їм було не до того,
їм було головне заховати в воду, а заховати не так легко. Пiзнiше ця комiсiя витягла... Там,
Чобiт, зокрема, Дмитро, витягли дуже багато фактiв причетностi деяких депутатiв, – а вони
ж одночасно були головами обласних рад, чи секретарями обкомiв компартiї тодi ще –
причетностi їхньої до ГКЧП, пiдтримки ГКЧП. І тому вони шукали собi порятунку, i порятунок знайшли в незалежностi, вони ховалися за незалежнiсть. Ага, ми незалежнi, то
Москва до нас дiла не має. Нiяких розпоряджень Генерального прокурора з Москви про
арешт, там, чи якого-небудь нашого депутата, значить, секретаря обкому, не дiйсний, бо ми
незалежна держава. Так що, ми якоюсь мiрою скористувалися їхньою переляканiстю.
Я знаю, що Ви вже доторкали особу Леонiда Макаровича Кравчука, але якими Ви
бачите роль i мiсце його в цьому процесi незалежностi?
Ви знаєте, якщо забути його поведiнку в першi днi путчу, уже в цей момент – позитивною вважаю. Все-таки, треба було щоб..., вiд Голови дуже багато залежить. Дивiться,
зараз багато залежить вiд Мороза. Вiн же робить, що хоче: вiн може сто раз ставити на
голосування, десь пiдправити, щось з голосу проголосувати, щось там десь прокоментувати i так далi. Тобто, вiд того, хто сидить в тому крiслi, особливо в наших умовах, коли
ще немає партiйних фракцiй, бо мене i нашу фракцiю Руху нiхто не заговорить, ми виз
начилися, i щоб там Мороз не говорив, чи Кравчук ранiше, ми знали своє. А от навiть
сьогоднiшню Верховну Раду можна завести будь-куди, вмiло манiпулюючи отiєю псевдо
центриською, безпартiйною частиною Верховної Ради. Оцим скористався i Кравчук тодi.
Просто авторитет першого, а вони ж його все-таки сприймали як свого i, очевидно, думали, що вiн їх рятує, а вiн справдi їх рятував в данiй ситуацiї.
Але менi здається, що вiн не тiльки їх i себе рятував, що вiн все-таки справдi хотiв
тiєї незалежностi. Десь у ньому, видно, вiдбулись тi змiни, якi у Плюща вiдбулися ранiше.
Хай у якоїсь своєї, хай номенклатурної, хай iз своїми кадрами – бачимо, яка в нього потiм
була кадрова полiтика нiкчемна, от, але все-таки вiн її захтiв, i це, i це вiдчувалося у тому,
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як вiн вiв ту-ту сесiю знамениту 24-го серпня. Без його активної бiльш-менш позицiї,
навряд чи вдалося б нам таке переконливе голосування за незалежнiсть.
А вiн в 91-му роцi мiг би бути єдиний, що вийшов на президента? I де iнший мiг
об’єднати Україну?
Ну, я не знаю, так, принаймнi витлумачував дехто, що це вiн єдиний. I деякi нашi
демократи, пригадую позицiю Дмитра Павличка ще влiтку 91-го року, ще до путчу, бо
вже було рiшення про президентсво, i вже висунулися..., десь там мене Рух висунув, десь
там Лук’яненка УРП висунула. Як вiн приїхав до мене, я тодi в лiкарнi лежав разом з
Михайлом Горинем, i приїхав до мене Павличко, преконувати, що треба менi зняти свою
кандидатуру на користь Лук’яненка, бо Лук’яненко слабший кандидат i менше вiдбере
голосiв у Кравчука. I вiн сказав так, що ми прямо поставити на Кравчука не можемо, але
це єдиний, хто врятує Україну, тому ти повинен знять свою кандидатуру.
Ну, я думав трошки iнакше, от. Я думав, що треба було об’єднатися всiм нам в єдину
кандидатуру, i навiть, якби ми не перемогли або взяли сорок–сорок п’ять вiдсоткiв, а це
було абсолютно реально, ми б командували Кравчуком, а не Кравчук нами. А розпорошившися i розсварившися, ми дали йому можливiсть потiм провести оту нiкчемну кадрову полiтику, вiн по сутi з нами вже не рахувався, i ще й почав вiйну з Рухом з допомогою,
там, всяких каендеесiв, Лялi Скорик, i так далi.
Якi головнi фактори спричинилися до проголошення незалежностi 24-го серпня?
Ну, по-перше, до цього був готовий народ. Як це не..., ну, не дивно, але наш-наш
народ такий страшенно зденацiоналiзований, такий обездуховнений, в цей момент... Це
був момент пiднесення народу. Ну, ми ж знаємо цю реакцiю. Ми ж... Я потiм об’їздив
всю Україну пiд час президентської кампанiї. І то не тiльки на Заходi, i на Сходi – народ
повiрив у незалежнiсть. I якщо сьогоднi вся ця вiра менша, то це тiльки поганi керманичi
народу виннi, що ту..., що не скористалися отим величезним пiднесенням народним. Це
була перша причина.
Друга причина була те, що абсолютно iмперiя себе вижила, i вже..., вона вже
полiтично... вже iснувати не могла, економiчно iснувати не могла. Це не важко було
передбачити навiть завчасно. Ну, Бжезинський називав навiть трошки ближчi термiни
розвалу Союзу, вiн мусив розвалитися.
По-третє, ослабла дуже Комунiстична партiя, яка зцементовувала, зараз вона вже
була в станi розвалу, анархiї. Вже в нiй з’явилися, там, Яковлєви, Афанасьєви, зрештою,
Єльцини i так дальшi там. Ну, у нас вона трошки була бiльш ортодоксальна, але теж вже
почався той вiдхiд багатьох: iнтелiгенцiя почала кидати партквитки i так дальше. Тобто,
не було сили органiзацiї, яка б могла зцементувати, бо сама оргаiзацiя розвалювалася на
очах. Ось основнi причини.
Добре. Якими Ви бачите роль i мiсце в розвитку суспiльних процесiв руху за
вiдновлення i розповсюдження української мови?
Я вважаю, що держава може сконсолiдуваться на базi державної мови. Сьогоднi допустити двi, там, державнi мови, чи одна – державна, друга – офiцiйна – це зруйнувати
державу, яка в такому загрозливому станi сьогоднi. Я завжди приводжу приклад євреїв,
якi мертву мову вiдродили, i всi вивчили, i сконсолiдувалися навколо мови, якої вже
навiть не було в побутi.
Це надзвичайно – це не є другорядне питання – це надзвичайно важливе для Украї
ни питання. I ми зараз почнемо боротьбу за державнiсть i за справжню державнiсть
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української мови, тим бiльше, що для України це не є такою страшною проблемою, це не
Естонiя i не Латвiя. Українську мову в Українi, практично розумiють всi i знають сякотако всi. Може там говорити не вмiють, але проблеми нема. В мене, наприклад, жодної
проблеми з виступами нема, навiть у Криму. Мова, так би мовити, не є неперехiдним
бар’єром оволодiння чи розумiння української мови. Просто на цьому хочуть робити
певнi полiтичнi спекуляцiї. Сьогоднi робити державу без державної мови, без державної
символiки, саме тiєї, яка вiками в нас є, i так далi, це значить готуватися до знов якогось
союзу i так дальше. Треба робити нацiональну iдею, пiднiмати, i робити iз цього, такого
ще глевкого народу нацiю повноцiнну, а тут мова – це цементуючий факт.
Але Ви не думаєте, що тодi знов будуть кидатися на демократичнi сили, i казати, що вони займаються проблемами символiки i мови, а не економiки i кращого
життя?
А чому одне має заперечувати друге? Треба займатися i тим, i iншим. Ми досить багато говорим про економiку сьогоднi, навiть трошки менше стали говорити про нацiональну
iдею, про мову. Рух, якраз та органiзацiя, яка цi двi речi не роздiляє – нацiональну основу
держави i економiчну основу держави.
Чи у Вас є консолiдуюча iдея нацiональної держави?
Ну, зараз багато говориться про нацiональну iдею, тiльки кожен розумiє її посвоєму. Навiть президент, який спочатку сказав, що вона не спрацювала, потiм кинувся в
протилежнiсть, i сказав, що це мало, ну, пам’ятаєте, мабуть, починаючи з ювiлею Богдана
Хмельницького, от. Але вони якось її по-своєму розумiють цю нацiональну iдею.
Нацiональна iдея – це значить будувати державу на базi корiнної нацiї. Корiнною
нацiєю, є українська нацiя. Нiкому не шкодити, всiм, там, надати всiм можливостi
нацiональним меншинам. Але має бути чiтко означено, що так, як всi Європейськi держави, чи майже всi, ми будуємо державу на базi корiнної нацiї, значить, її державна мова,
значить, це наша iсторiя, це наша духовнiсть. Ми шануємо росiян, ми шануєм євреїв, ми
шануєм полякiв, але ми – це продовження iсторiї українського народу, наша держава. От
таким чином треба ставити питання.
Яким Ви бачите... Якi суспiльнi верстви, на Вашу думку, вiдiграли найбiльш активну роль у досягненнi державної незалежностi?
Ну, якщо говорити про референдум, то тут була небачена дружнiсть – всi верстви.
Якщо говорити про те, хто найбiльше, ну, активiзував цi процеси, ну, то звичайно, в першу чергу iнтелiгенцiя, це безумовно, хоч її i дуже нищили до того, а деяку частину, ну,
буквально тримали пiд недремним оком. Взяти хоча б наших педагогiв, наше вчительство
i так далi, але iнтелiгенцiя, яка, яка повела за собою людей. Якщо говорити про Захiдну
Україну, то там, я б навiть сказав би, що робiтництво випереджало iнтелiгенцiю. Ну, але
на загал на Українi, це iнтелiгенцiя.
А цi студентськi i шахтарськi страйки в 90-му роцi?
Шахтарськi страйки розхитували тiльки комунiстичну систему, але вони не були такого державницького спрямування. Цього, чого не скажеш про студентську голодiвку.
Там, вона дуже багато посприяла, як, ну, активiзацiї цих процесiв державницьких, хоча i
спричинила до... Пам’ятаєте – як, i цей арешт Хмари, i так далi, контрнаступу, так що ця
голодiвка... Спочатку вони поступилися, а потiм злякалися, i навiть, була спроба перейти
в контрнаступ. Це спричинено було студентською голодiвкою, але вона була абсолютно
позитивною, її треба оцiнювать, як позитивну.
626

В ’ я ч е с л а в Ч О Р Н О ВІЛ

Яку роль у цьому процесі відіграли, в процесі незалежності… відіграли iноземцiжурналiсти, працiвники дипломатичних представництв, українська дiаспора?
Я думаю, значну, якщо... Не вирiшальну, звичайно, бо нiколи експортом чогось не
зробиш такого, але дуже значну роль, дуже значну. Ну, по-перше, та пiдтримка, яка була
надана нашим демократичним силам, зокрема Руховi. A, це… Можна навiть сьогоднi сказати, бо це сьогоднi полiтична партiя не може одержувати матерiальної допомоги iз Заходу, i ми її й не одержуєм, ну, крiм там якихось семiнарiв i так далi, то таке. А тодi навiть
потужня була матерiальна пiдтримка з боку дiаспори, без чого ми не могли б так сильно
поставити нашу агiтацiю, особливо пiд час референдної кампанiї, перед референдумом
за незалежнiсть i президентської кампанiї. Президентську, ну, може менше, а на референдум дуже багато, так що навiть матерiальна пiдтримка.
Далi, Ви знаєте, це вже зараз сприймається спокiйно, але позитивно сприймали навiть
представники дiаспори, якi їздили по Українi, агiтували за незалежнiсть. Ну, спитайте в
Жесневського, спитайте, там, цих жiнок, якi їздили на пiвдень України, зрештою, та i Ви
ж, по-моєму, бували десь, от. Отже, це сприймалося позитивно. От нашi – дивiться, а от
вони – досягли таких успiхiв, а от дивiться вони iнтелiгентнi, а от вони не згубили своєї
мови, а от вони люблять свою державу, а чим ми гiршi? Так що цей момент спрацьовував.
Зараз уже трошки менше, а тодi спрацьовував дуже позитивно.
Ну, i певний досвiд – вiдкритiсть, оця, яка дала можливiсть побувати уже значнiй
кiлькостi людей на Заходi i побачити, що той страшний капiталiзм, про який тут розказували, що це ж таке страшне воно – що це нормальне життя людське, а тут, а тут якраз
його не було того нормального життя. І тут дiаспора була, як живий приклад, бо там хтось
якийсь там Морган, чи Рокфеллер – це одне, а от коли приїжджає Марта Коломиєць чи
хтось iнший – це вже iнше. Так що це позитивно.

Інтерв’юер – Марта КОЛОМИЄЦЬ
10 березня 1996 р., Київ
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Володимир ГРИНЬОВ
Господин Гринев, мы очень рады, что Вы согласились сотрудничать с нами в проекте Устной Истории Украины. Мы рассчитываем на Ваши ответы, уточняющие
обстоятельства обретения независимости Украины. Первый вопрос: чем Вы занимались до начала эпохи Горбачева, которая в общем, как известно, положила начало
процессу дезинтеграции СССР?
Эпоха Горбачева. Надо, вероятно, все-таки начинать с момента смерти Брежнева. В
той или иной форме и началась эпоха Горбачева, поскольку фигура Черненко – это был
нелепый вариант. Я в это время был профессором технического университета в Харькове
(я по специальности математик) и достаточно успешно занимался научной работой. Только
в самом конце эпохи Горбачева я начал заниматься политикой – это 90-й год, может быть,
немножко раньше – на высоком уровне политикой. Так что, мое пересечение с эпохой Горбачева политическое нужно только рассматривать с точки зрения 90-го–91-го года.
В период эпохи Горбачева я вспоминаю очень интересный момент в своей жизни и
не только, наверное, в своей жизни. Знаете, в затхлой атмосфере вдруг возникло ощущение перспективы. Это было действительно ощущение, которое охватило большой слой
людей, и, наверное, тогда начало рождаться то поколение политиков, которое сегодня как
раз начинает выходить на нужный уровень для принятия политических решений. Все это
было очень и очень интересно, очень важно.
Вы были профессором и, естественно, общались со студентами, с преподавателями. Какие настроения вцелом имели место, скажем, в первой половине 80-х и,
может быть даже, когда пришел к власти Горбачев непосредственно Генеральным
Секретарем? То есть, это были настроения перспективы, о которой Вы говорили,
возможности кардинальных изменений, или это было впечатление, что власти захотят только немножко подновить фасад?
Здесь было несколько периодов. Невзирая на исторически короткий промежуток времени, тем не менее было несколько психологических периодов. 85-й, 86-й, начало
87-го года – это был период очень серьезных надежд, а чуть позже эти радужные надежды
начали отходить в прошлое, было видно, что система не реформируема, как это объявил
Горбачев, что ни политическая, ни экономическая часть системы не..., вряд ли может быть
реформирована. Хотя еще слабые проблески надежды оставались. Последний этап – это
89-й–90-й годы. Было ясно, что это уже кризис, который вряд ли удастся остановить.
Вы были членом коммунистической партии, насколько я помню.
Да.
Почему Вы стали членом партии? Что Вам нравилось, что Вам не нравилось в
пребывании, пребывая в этой партии, в самой партии?
Я довольно поздно стал членом партии. Это 81-й год. Я, молодой доктор наук, должен
был стать заведующим кафедрой. Это старая-старая номенклатурная история, когда ты
по сути... [не] членом партии, ты не можешь стать заведующим кафедрой. Хотя я не могу
628

В о л о ди м и р Г РИ Н Ь О В

сказать, что только конъюктурные соображения. Были и соображения более серьезного
масштаба, потому что, так или иначе, компартия сосредотачивала очень широкий слой
людей, с которыми приходилось общаться, и некая обыденность того, что надо находиться в рядах людей, с которыми ты каждый день общаешься, обсуждаешь деловые
проблемы, это серьезный был такой... срез в сторону компартии.
Ну, вот 81-й год. В это же время близко начались процессы, которые называются
перестройкой. Знаете, я в компартии, по сути, начал свои первые политические шаги.
Помните эпоху, которая называлась эпохой демплатформы в КПСС, когда была первая
попытка реформировать компартию изнутри, и я был одним из первых организаторов
демплатформы (точнее, там была сеть вначале партийных клубов, потом возникла идеология демократической платформы). Более того, я даже стал членом, стал делегатом двух
последних съездов, избирался по платформам, тогда было избрание, и демплатформа –
мое родное пристанище. Этот путь в компартии, вплоть до съезда, который проходил...
У меня очень свежо в памяти все это, невзирая на прошедшее время, этот путь
показывает некую очень важную историческую грань бытия. Я вспоминаю, когда на пос
леднем съезде КПСС было сто двадцать три, по-моему, человека, включая Ельцина, по
спискам демплатформы избрано. И когда мы пытались провозгласить идеи реформирования компартии, нас просто затаптывали, засвистывали 120 человек! Что можнo было
сделать против этого монстра? Там – порядка трех тысяч делегатов, которые не воспринимают этого абсолютно! Тогда, казалось бы, такой наивный демарш: уход Ельцина, уход
демплатформы со съезда. Казалось, этого монстра никак нельзя разрушить – и спустя год
он перестал существовать, он сам разрушился.
Это еще раз подчеркивает тот исторический нюанс, что не всегда право большинство,
и не всегда те процессы, которые идут исподволь в обществе, высвечиваются на каких-то
политических уровнях, к ним нужно очень аккуратно и точно относиться. То есть, стратегия, внутренняя стратегия развития общества, иногда недоступна политикам, которые
поверху рассматривают все это, эти обстоятельства. Так что, мой путь в КПСС непрос
той, он как бы отражал некую внутреннюю логику развития, и я, вообще говоря, не сожалею, что я был в КПСС. Это был очень важный этап моего личного становления.
Вы работали в Харькове, то есть на востоке Украины. Какое отношение было на
востоке Украины к КПСС? Потому что очень разные взгляды существуют, есть такое мнение, что на востоке люди меньше думали о независимости, а больше думали
об общедемократических каких-то вещах. Как Вы думаете, правда ли это, и вообще,
какое отношение было?
Давайте так. Само понятие независимости, суверенности Украины, нюансы, связанные
с этим, вообще говоря, отличаются по внутреннему содержанию для многих слоев общества. В частности, люди, которые исповедуют некую национальную идею, для них понятие независимости окрашено в национальные тона, а для людей вроде меня, которых
обвиняют в космополитизме, это другая оценка. Но это все равно независимость. Не думаю, что слишком большое было различие с точки зрения отношения к самому понятию
независимости, это подтвердил референдум 91-го года.
Но сценарий построения государства видится, наверное, на востоке Украины до сих
пор по-другому, чем, скажем, во Львове. Это нормальное разночтение с точки зрения сценария построения государства – не к самому понятию государства и необходимости его
существования, а к сценарию, к внутренним механизмам. И когда мы говорим о КПСС,
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об отношении к КПСС, а если хотите, и к Советскому Союзу, и вообще ко всем этим
моментам на Востоке Украины, то здесь надо отметить следующее. В КПСС как политическую структуру перестали верить, я думаю, очень давно, с тех пор, как Брежнев стал
стареть (смеется) – вторая половина 80-х годов. Это уже была несколько анекдотичная
организация. Это не означает, что она не имела сил. Она имела силы переломать хребет
кому угодно, и яркий пример тому диссиденты: Сахаров и так далее. Но с точки зрения
политической это уже было не явление, которое можно было считать партией, идейным
объединением, это все далеко было не так.
Я думаю, и в Харькове, и в других частях Украины отношение уже было сформировано. Что касается общедемократических подходов – можно назвать их либеральными,
как угодно, общедемократическими подходами – конечно, здесь эта нотка была в Харькове сильней, чем, скажем, национальная, была гораздо сильнее, мощнее, но от этого
эффективность разрушения КПСС не уменьшалась.
Я еще хотел сказать вот о чем. О расхожести мнения, что патриотизм с точки зрения
государства Украины – это чисто прерогатива западных областей, а вот у восточных областей – их прерогатива как раз сепаратизм, разрушение (я очень грубо сформулирую). Я
думаю, в этом есть очень серьезная политическая ошибка или передергивание. Я хорошо
достаточно знаю восточные области, да и западные неплохо знаю. Это обстоятельство, я
повторяю, не в самом понятии независимости, а различие в понятиях состоит во внутренних механизмах государства. Я еще раз ссылаюсь на референдум – это не случайные были
цифры. Когда мы смотрим на восточные области и на западные – это примерно одинаковые
цифры голосования за независимость, и это, я повторяю, не случайность, это внутренняя
закономерность. Хуже нет сегодня на Украине говорить о том, что патриоты на западе, а
непатриоты на востоке, вот это как раз разрушительно действует на всю ситуацию.
Вы говорили немножко о демплатформе в КПСС. Когда вы образовались, когда вы
появились на свет, была ли, верили вы в возможность демократии в КПСС, в дем
платформе, и вообще демократии в СССР?
Вы имеете ввиду, когда появилась демплатформа?
Да.
Нет, конечно. Мы ведь не были наивными людьми, мы понимали, что принцип так
называемого демократического централизма, который был заложен в основу компартии,
это далеко не демократия. В принципе это не демократия. И посему, конечно же, мы не
верили в то, что демократию, само понятие демократии и механизм демократии можно
реализовать, оставляя КПСС как она есть, – это исключено было. Но у нас была, знае
те ли, вера в то, что можно еще было пытаться реформировать КПСС на манер некой
социал-демократии, во внутренний механизм включить другие.
Теперь-то мы, теперь понятно, со стороны исторического опыта понятно, что это
было наивно, но тогда мы действительно верили, что это можно сделать. И я думаю, что
если бы мы тогда даже попыток не делали, то не свершилось бы того, что произошло.
То есть, демократия в тоталитарном обществе рождается мучительно. Я думаю, что мы
и сейчас еще рождаем самые основы демократии, у нас еще далеко не демократическое
общество, далеко нам до нормальных демократических институтов. Наследие нашего
большевистского прошлого до сих пор сказывается на нас.
Достаточно сложный, с моей точки зрения, вопрос. Как произошло, почему, при
той волне общедемократической, в бывшем СССР и внутри КПСС, за вами не пошло
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большинство? Вы говорите, создавались клубы, Вы говорите, создавалась демплатформа, и, насколько я помню, очень большое количество людей искало другой путь.
Почему за вами не пошли люди?
Не думаю, что это правильная формулировка – «за нами не пошли люди». По каким
критериям оценивают, пошли они за нами или нет? По критериям быстрого действия?
Скажем, почему не были избраны на съезд последний…
Да, именно.
...все от демплатформы, грубо говоря, или большинство от демплатформы? Но это
было просто нереально, нереально потому, что устоявшиеся иерархические структуры
партии в принципе не допускали подобной вольности с точки зрения выборов.
Я убежден, что в то время примерно треть членов партии, по нашим подсчетам, была
готова голосовать за демплатформу, примерно треть. Треть – это не большинство, но в
то же время не сто двадцать человек по отношению к трем тысячам. То есть, это просто
подчеркивало, что избирательная система в то время внутри партии была такой же дефективной, как и избирательная система в последующем, когда мы не очень отражали те
настроения, которые есть в обществе.
Но если говорить о дальнейшем, то саморазрушение КПСС, которое произошло, те
факторы, которые произошли с точки зрения развития все-таки демократических процессов, становления независимых государств, это означает, что, в принципе, мы тогда уже
захватили своими идеями довольно большую часть населения. Она вызревалa медленно
к этому процессу, и в то же время, исходные посылки психологические уже тогда были
для большинства. Я бы назвал это так: мгновенного успеха мы не добились, но с точки
зрения тенденции мы получили очень серьезные результаты.
Вы профессор в Харькове. Открываете газету, например, «Правда Украины», скажем, в 88-м году и читаете, что на востоке Украины бывшие заключенные, политические заключенные, проводят какие-то мероприятия (их отпустили, насколько
я помню, в 88-м году, 87-м–88-м году), и появляются группы людей, которые обвиняются по каким-то принципам, в первую очередь, принципам, скажем, национальным
или националистическим. Каково было отношение к появлению этих людей и появлению этих движений в Киеве и, скажем, во Львове?
Давайте поговорим о наиболее известных движениях все-таки. К числу наиболее
известных относится, скажем, Хельсинская группа. Заметьте, что идейные основы этого
движения были далеки от национализма, это в большей степени движение за права человека. У истоков его можно обнаружить людей, которые исповедуют жесткие национальные
приоритеты, принципы, но все-таки в провозглашенных документах это прежде всего
борьба за права человека.
Я перескакиваю и сразу начинаю говорить о Рухе. Наверное, Вам не известно, что
я был сопредседателем Харьковского Руха. Да, я был одним из организаторов, который
организовал Харьковский Рух. Я был делегатом первого съезда Руха. И это все только потому, что в идейных посылках Руха, в исходных документах было гораздо меньше национального, чем общечеловеческого, так сказать. То есть, Рух был исконно более демократичным движением, чем то, которое развивалось потом, но это на мой
субъективный взгляд. Я ушел из Руха только тогда, когда почувствовал действиительное
стремление к национальному, довольно жесткое стремление к национальному. А первые
шаги были отнюдь не такими. Это было движение за общедемократические преобразо631
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вания, за права личности, и это было очевидно для всех, поэтому не воспринималось как
то, что, скажем, пришли национально озабоченные диссиденты и начали жестко проповедовать национальную идею. Нет, это было как раз то, чего не хватало [всем]. Знаете,
такой закваски общедемократической. Расслоение пошло потом.
Вы думаете, что в Харькове, то есть на востоке Украины, многие люди позитивно
отнеслись к Руху, позитивно отнеслись к движениям, которые начали возникать?
Безусловно, безусловно! Потому что первые шаги, которые, я повторяю, и не только
я, что Рух был очень многочисленным движением в Харькове на первом этапе. Это было
как бы первое, что объединило многие политические силы: Спектр и так далее. Такого
успеха, как тогда добился Рух, вряд ли на сегодня можно ожидать от какой-то отдельной
партии, от этого Спектра большого, даже от группы партий. И для меня было чрезвычайно
обидно, когда все это начало соскальзывать в сторону национальную и потеряло. Мы
сразу потеряли авторитет на востоке Украины. То, что сегодня от Руха осталось в Харькове, никак не сравнимо по масштабу с тем, что было в начале этого этапа – 88-й год, 89-й,
начало 89-го года. Это был всплеск, и отнюдь, я повторяю, не национальный, а всплеск
общедемократический, всплеск за борьбу против тоталитаризма.
Вы продолжали преподавать, то есть, Вы знаете мнение студентов. Что думали студенты в то время, какие у них были цели, что они хотели бы видеть в
результате, за что они боролись, если они боролись, или за что они выступали, произносили?
Конечно же, знаю. Более того, в моей памяти первый этап, назовем это так, демократических шагов – первые выборы на съезд народных депутатов в целом национального
округа. Избирался в то время Коротич, а моим конкурентом (я тоже баллотировался по
округу) был Евтушенко. Это, знаете, такая… Некий символ общедемократического толка
в то время был. И вот мы, действительно, проводили тогда огромные кампании, включая
и студентов. Скажем, на встречах с Коротичем и Евтушенко были... На территории института огромная площадь, пять-шесть тысяч студентов приходили для встречи, и ясно
было, что студенты отчетливо понимают или, по крайней мере, чувствуют общедемократический порыв. Порыв, который у всех ассоциировался с ситуацией такой, что у нас
есть шанс, мы имеем шанс вырваться, мы имеем шанс самореализоваться.
То есть, это было действительно очень серьезное настроение. Я не хочу сказать, что
в нем было уже много от политического понимания, как дальше идти, но эмоциональный
настрой был очень серьезен, это был романтический этап в политике, который охватывал всех: и студентов, и преподавателей, и рабочих. Ведь тогда голосование показало,
насколько серьезно поддерживается общедемократическая компонента по отношению к
партийным структурам, которые активно боролись против избрания (смеется) этих кандидатов на съезд. Так что, я бы охарактеризовал этот период как романтический, такой,
может быть, немножко легковесный, но чрезвычайно важный для страны и демократии.
Студенты обсуждали или думали, или ощущали возможность независимости
России, Балтии, Украины? Были ли разговоры о том, что, возможно, этот огромный
монстр будет уничтожен?
Тогда здесь нужно отличать все-таки моменты, когда об этом шла речь.
88-й, 89-й?
88-й год. Тогда всерьез речь шла только о Балтии. Ведь Балтия тогда заявила о таком
стремлении, и среди обсуждавшейся, тесно обсуждавшейся проблемы, близко обсуждав632
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шейся, конечно, была только Балтия. Всерьез о том, что Украина, Белоруссия, Кавказские страны имеют намерение быть самостоятельными – всерьез это не обсуждалось.
Идеология, по крайней мере, одна обсуждалась – это идеология обновления. То есть,
старая структура не должна существовать, а обновленный некий Союз, новый Союзный
договор. Я вспоминаю, как на съезде Руха обсуждалась эта проблема, которая вызывала
столько разговоров о том, что нужен новый Союзный договор. На первом съезде Руха это
предел, к которому подходили с политической точки зрения.
Да. Когда Вы начали ощущать действительную возможность смерти, скорой
смерти или вообще принципиальную возможность смерти страны под названием
СССР и партии под названием КПСС?
Я начал это ощущать только тогда, когда уже стал замом Председателя Верховного
Совета в 90-м году, и мне было поручено заниматься новым Союзным договором. По
сути, почти год я был главным действующим лицом в этом процессе, потому что все
занимались внутренними делами здесь, а что касается внешней стороны: взаимосвязь с
Советом Федерации, с Президентским Советом Горбачева, обсуждение всех вопросов – я
был ответственным за это. И вот, побывав на Президентском Совете, на Совете Федерации, увидев всю, я бы сказал так, творческую импотенцию с точки зрения моделей
каких-то, развития моделей взаимоотношений государств, я тогда понял, что это тупик.
И не только я, многие, кто там был.
Я вспоминаю, в то время в Совете Федерации от России был Хасбулатов, от Украины
я. Ни Кравчука, ни Ельцина. Практически они не появлялись. И вот эти обсуждения с
Россией, какова ситуация? Потому что в то время борьба за независимость России – это
был такой феномен, который создавал очень большую волну. Для меня стало ясно после
первых заседаний, что Союзу как таковому не быть. Темп, конечно, трудно было угадать,
но сам факт, что это не может существовать далее, вся бесполезность этого дела тогда
уже стала ясна.
Вы могли бы привести какой-нибудь пример этой импотенции? Какой-то, может быть, отдельно взятый пример, что они предлагали – то, что, по Вашему пониманию, не могло быть осуществлено?
Я начну с того, что я имел тогда возможность бесед частных и с Горбачевым, и со
многими членами Президентского Совета, и что меня поражало, так это непонимание
процессов, которые происходят ниже – скажем, за пределами Москвы. Я даже пытался
как-то спорить и говорить Горбачеву, что «все не так, как Вы видите, это полная слепота». Может, это даже трагическая какая-то подробность, что человек, так сказать, зашорен был и считал, что все нормально и все более или менее идет в нужном русле и так
далее, и так далее. Это первый момент.
Второй момент – абсолютное нежелание отойти от некой догмы. Я вспоминаю такую
ситуацию. Поскольку я был молодой политик, и меня мало волновала иерархия («не в
иерархии КПСС»), то я взял и выступил на втором же заседании с идеей конфедеративного
объединения. Это было ужасно, это был взрыв бомбы. Лукьянов, который сидел, смотрел на
меня с ужасным видом, потом бросил карандаш, сказал: «Так это же конец Союзу!» Я пытался говорить: «Нет, это просто новая форма, давайте обсудим это». «Нет!» Никакого желания
обсудить, то есть, такая абсолютная зашоренность и нежелание отступить в сторону.
Я уже привел пример, скажем, демплатформы в КПСС, но ведь, в конце концов, те
же люди сидели и там, та же КПСС, только с другой стороны. И нежелание отойти от
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некоторых догм – это ужасно было, это было видно, это чувствовалось, это давало совершенно точную оценку, что это тупик. Я еще раз повторяю, что я был бы неправ, если бы
сказал, что этот тупик быстро наступил. Я не думал, что он так быстро наступит, но тем
не менее то, что это тупик, ощущалось по всем направлениям.
Из Ваших бесед с высокими руководителями, тогдашними, Союза Вы могли бы
объяснить: это просто боязнь или это просто... Почему они не хотели конфедерации,
что ими двигало? То есть, просто ограниченный кругозор, что они не могли дальше
Кремля, скажем, или это просто стабильная семидесятилетняя традиция?
Мне трудно войти в образ партийного функционера, поскольку по большому счету я
им никогда не был. Функционера, который прошел все этапы, снизу до Генсека, как Горбачев, или сидевшие рядом с Горбачевым члены его Президентского Совета, которые –
даже Яковлев, умница Яковлев – все-таки очень с опаской слушали речи молодых, так
сказать, вновь появившихся людей, которые конфедерацию проповедуют. То есть, они,
у них у всех была некая система устойчивых взглядов. Они видели, что дефекты в этой
системе очень серьезные, но где-то подспудно они были выращены этой системой и к ее
серьезной ломке не были готовы.
Недавно я прочитал книжку Яковлева. Такая очень серьезная книжка, критика основ всей
этой системы. Но я убежден, я видел по лицам, что для них перейти этот Рубикон просто
невозможно. Они готовы модернизировать, но пойти на разрушение они не были готовы,
они неспособны были перейти этот Рубикон. А переход от Союза к конфедерации (мягкий
вариант или смешанные варианты, которые рассматривались, скажем, конфедеративная Балтия, входящая в более индивидуальные связи) – для них это был конец их идейных основ, и
не были готовы к этому до самого последнего момента, я в этом убежден.
Немножко спустимся от «звезд Кремля» к остальным просторам бывшего
СССР. Контактировали вы с другими партиями в других республиках бывшего СССР,
и каковы эти были контакты?
Конечно. В то время мы создали некое движение общедемократическое, которое
объединяло разного рода партии – Демократический Конгресс. От Украины в это движение входила Партия демократического возрождения Украины (которую мы тогда же
создали на базе демплатформы, при избрании в парламент создали эту партию), Демокра
тическая партия, входила Республиканская партия, входили партии Балтии, Белоруссии,
Казахстана, Туркмении (Туркменистана).
То есть, Демконгресс тогда объединял довольно много партий, и вот это было неким
образом, так сказать, это не был интернационал однопартийный, это все-таки некий был
центр идейного сопротивления возможности возврата к тоталитаризму, вот это главная
задача. Мы боролись против тоталитарного возможного варианта реанимации его или
построения в еще более жесткой форме. Это был объединяющий принцип: демократия
против тоталитаризма. И я еще раз повторяю: абсолютно не было национального ядра,
это было абсолютно интернациональное образование, это были две плоскости – демократия и тоталитаризм.
И я думаю, что мы многие вещи принимали. Тогда это были заявления, тогда это
были обращения, тогда была работа с фракциями съезда народных депутатов, Верховного Совета СССР. Еще тогда – и эта наивная борьба против шестой статьи Конституции,
эта наивная борьба против партийного жесткого насилия. Тем не менее, я еще раз пов
торяю, это очень был важный этап становления. Потом это рассыпалось в националь634
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ные квартиры. Но на определенном этапе это сыграло очень важную роль. Мы провели
несколько заседаний. В Москве, в Харькове, в Киеве были заседания, мы организовывали, и такие объединяющие импульсы были очень важными.
Скажем, Вы помните события в Вильнюсе, которые... резко против которых стала…
Знаменитая акция в Тбилиси, эти саперные лопатки и так далее? Все перемалывалось
через этот механизм. Я не хочу сказать, что очень успешно с помощью каких-то механизмов выходили на решение проблем, но это создавало свою атмосферу, которая была
немаловажна для того времени.
Как Вы думаете?.. Немножко вернемся в Украину. Вы говорите, Рух – мощная
организация, пользовалась поддержкой и так далее. Почему дали возможность
выжить Руху? Ведь до 89-го года был Щербицкий при власти, структуры КПСС и
КГБ и так далее, и так далее. Все это действовало. Почему власти допустили возможность существования такой серьезной оппозиции?
Так или иначе, начиналась новая эра. Мы еще недооцениваем, наверное, то, что сделал Горбачев. Я даже высказался, что он не понимал что-то, психологически не был готов. Но Горбачев – это человек, который совершил невозможное: он по сути стал ката
лизатором, который разрушил эту систему. Я понимаю, что один человек не может разрушить, но его права в партии как Генерального Секретаря были настолько выше всяких
возможностей, что провозглашенные им, хотя и декларативно, принципы демократические, принципы возможности инакомыслия, появление в перспективе демократических
или псевдодемократических выборов – все это имело настолько сильные последствия в
то время, невзирая на то, что любое политическое движение, не совпадающее по такту с
компартией, могло быть уничтожено (сил еще хватало).
Но в самой верхушке компартии порожденное Горбачевым и его единомышленниками
настроение было таким, что этого уже сделать было нельзя. Начался процесс действительно близкий к демократии. И поэтому скрепя сердцем с Рухом мирились, мирились с
тем, что появился Сахаров на сцене. Мирились с тем, что начали готовиться к выборам,
мирились с тем, что была объявлена политическая перестройка, мирились с тем, что начались выборы на съезд народных депутатов. Это всю страну ввело в резонанс. То есть,
эта революция сверху, о которой мы много говорим, создавала совершенно другую психологическую атмосферу, которая дала возможность появиться Руху и вообще всем политическим... зачаткам политических структур.
Вы говорили о Союзном договоре, говорили о том, что Вы были участником обсуждения возможности воссоздания, создания нового чего-то. Каково Ваше было
личное отношение к этому процессу? Я бы даже сказал, у какой черты Вы готовы
были тогда остановиться? Вот Вы говорили о конфедерации. Что для Вас была
конфедерация?
Это смешно сегодня выглядит, как некий смешной эпизод, но мы добились того, чего
хотели. Когда я говорю мы, это мои политические единомышленники. В 90-м году мы
выдвинули как партийный вариант документа некий вариант содружества суверенных
государств. Описали его в сценарии создания, дали Устав этого содружества и вынесли
на утверждение на Конгресс демократических сил, который был создан, о котором я уже
говорил. Поразительно (смеется), но все это действительно так и реализовалось в виде
содружества независимых государств. У нас, конечно, был другой сценарий. Мы понимали, что слишком радикально ставить вопрос о том, что это содружество без всяких
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структур, чрезвычайно опасно, и мы поставили вопрос о том, что это содружество должно
иметь минимальную конфигурацию координирующих органов.
И вот это обстоятельство (как бы все время запаздывание по отношению к реальным
процессам) до сих пор вызывает у меня удивление. Опасность, опасность! Опасность
радикально сформулировать, радикально пойти вперед, а события просто опережали политиков в это время.
Знаете, вспоминаю, когда начиналось обсуждение в Верховном Совете, я как человек,
который отвечал от имени Верховного Совета, выступил с концепцией содружества на
Верховном Совете. Это был кошмар на Верховном Совете Украины! Чуть ли не свист и
топот. «Что, что это такое? Это разрушение Союза, как это может быть?» Знаете (смеется), удивительно – это было незадолго, буквально за полгода до того, как все это разрушилось, и Украина провозгласила Акт о независимости. За полгода буквально.
Поэтому в Вашем вопросе, каков сценарий был тогда, витал в политических кругах,
в политическом истеблишменте. Это вопрос очень непростой, потому что сценарии с
оглядкой на прошлое делались, а реальные события уже шли далеко впереди. Это подводная волна, которая взламывала лед, она шла впереди событий на поверхности. Это
очень интересно, тем не менее я должен сказать, еще раз повторяю, что наши надежды
оправдались даже выше всякой меры (смеется). То, что произошло, выше надежд, которые были в то время.
Как известно, 19 августа случились некие события 91-го года. Начнем с очень
важного для многих вопроса, который обсуждается. Первое, почему произошел путч
в Москве, и второе, был это действительно путч или это была имитация? И если
имитация, то кто имитировал?
Я бы хотел остановиться не на самом путче, а – еще некоторые события, которые
предшествовали этому путчу. Путч предшествовал подписанию нового варианта Союзного договора. Причем соответствующее парафирование, как известно, Украина не провела. Она не подписала, Кравчук не подписал договор. Я вспоминаю, в предверии путча
Кравчук приехал в Киев, и начался нажим: как же так, Украина не парафировала, Украина
отходит несколько в сторону! Я видел, что на него оказывался очень жесткий нажим. И
вот тогда у Кравчука возникла идея подписания конфедеративного договора с Россией. Я
не знаю, говорил он это или нет в своем интервью, но он вызвал меня и говорит, что надо
что-то делать. Надо как-то опередить эти события. Он меня послал тогда в Россию искать
контакт по поводу такого, знаете... – чем перебить эту идеологию. Конфедеративный договор с Россией.
Это было... июнь, июль, август? Когда?
Это было начало августа. Конец июля, начало августа. Где-то в этот момент. Мне,
к сожалению, так и не удалось тогда, обсуждая эту идею с окружением Ельцина, найти
поддержку у них.
А что они хотели?
Они, их логика была такая, что сейчас этот процесс срывать нельзя, что нас никто не
поймет и так далее, и так далее. Идея конфедеративного договора между Украиной и Россией была в то время высказана. Вообще Кравчук несколько раз выдвигал идею конфедеративного союза четырех государств. Речь шла об Украине, Белоруссии, России и Казахстане,
то есть до всех этих перипетий с Союзным договором подписать конфедеративное соглашение. И я от него сам получал поручения работы над этим, более того, мы работали, более
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того, мы собирали делегации экспертов здесь, в Киеве, по поводу разработки документов.
Более того, такие документы были разработаны. Все это... как бы сказать... дезавуировалось последующими событиями, но эта идеология витала все время.
Я почему сказал, что это предшествовало августовским событиям? Потому что, в
каком-то смысле, то, что Украина не парафировала этот вариант Договора (так субъективно
я воспринимаю), это было одним из пусковых механизмов того, что называлось ГКЧП. Потому что Союз без Украины – это нонсенс, и тогда уже возникло опасение, что Украина не
подпишет Союзный договор в связи с тем, что она эти документы исходные не подписала.
Теперь, переходя к главному вопросу – а что такое ГКЧП? Вы знаете, здесь можно
строить домыслы, а можно базироваться на фактическом материале. У меня ощущения
по этому поводу совершенно однозначные. Это, скажем так, жест отчаяния, слабо подготовленная акция без достаточно продуманной стратегии, как сказали в свое время. Это –
«комсомольская» акция (знаете, такое – с наскока решить проблему).
Я встретил этот эпизод (смеется), связанный с ГКЧП, встретил известие о начале
ГКЧП в Харькове. Мне утром позвонил один мой приятель, острый на слово. И где-то в
шесть часов утра мне сказал... Звонок настойчивый в шесть часов утра. Я беру трубку,
сонный, и он мне говорит: «Ну, что, допрыгался?» (Смеется). Я говорю: «Ты что, сумасшедший? Ты что?» Он говорит: «Это ты сумасшедший, посмотри по телевизору».
Я включаю. Там идет известное «Лебединое озеро». Он говорит: «Так радио послушай.
Переворот». Я сразу собрал домашних, сказал, что ситуация сложная, я вылетаю в Киев,
могут взять в любой момент.
Шел по улицам города, шел к остановке, где стояла моя машина, а потом ехал в
аэропорт. Поразительная штука! Знаете, радостное оживление на лицах. Приезжаю в
аэропорт. Женщина, которая там в депутатской комнате, радостно говорит: «Наконец-то,
уже давно пора было, сколько же можно терпеть!» Вы знаете, такое жуткое ощущение:
все довольны тем, что произошло. Такое психологическое ощущение. Мне трудно сейчас
оценить... когда идет какая-то мягкая, вязкая какая-то возня – и вот народ наконец-то
стал... вот кто-то решительный шаг сделал, и народу это нравится. У меня совершенно
четкое ощущение, что это было так.
И я, знаете, как затравленный волк чувствую себя (смеется). Я-то не радуюсь, я на
оборот – и вдруг вокруг такая атмосфера. Я приехал в аэропорт – не взяли, в Киев прилетел – не взяли. Приехал тогда утром в Киев и уже тогда понял, что это так, имитация, на
самом деле ничего серьезного нет. Несерьезно не брать людей, которые могут оказывать
хотя бы малейшее сопротивление, если вы серьезно делаете переворот. То есть, это такая
имитация от …отчаяния. Была ли за этой имитацией еще более серьезная имитация (скажем, задействован был Горбачев, знал он об этом)? Я не исключаю, что это было, потому
что это вполне укладывалось в ту же схему, вполне. Хотя не хотелось бы, настолько он
был безвольным и слабым, что скрывался за такими шагами...
Было еще несколько очень серьезных моментов здесь, на Украине, когда все выжидали: что же получится? Руководство выжидало наше, Кравчук занял такую позицию – выждать, что же будет. В Москве разворачивались события по сценарию, кто кого силовым
образом испугает, там танки, там потом всяческие нюансы, вплоть до осады Белого дома.
Но принципиальной ошибкой было, когда показали всю эту команду по телевидению,
эти неуверенные лица, дрожащие руки. Это было фиаско полное. Народ, который мог
бы поддержать переворот, начнись решительные действия, после всех этих перипетий,
637

V I. « УС Н А І С ТО РІ Я Н Е З А Л Е ЖН О Ї УКР АЇН И – 1 9 8 8 –1 9 9 1 »

после выступления Ельцина, после всех этих... начала психологическая атмосфера меняться на корню.
Знаете, будто бы снег был растоплен лучами. Никакой абсолютно поддержки, полный провал психологический. Я не случайно говорю, утром видел, что люди откровенно
поддерживают, откровенно довольны, что кто-то наконец сделал какой-то решительный
шаг. И через два дня полное отрицание: смех, анекдоты и так далее. Это, конечно, очень
серьезная... она требует от политиков серьезности, решительности в проведении любых
акций. Если люди увидели, что ты нерешительно что-то делаешь, то ты обречен на поражение при всех остальных условиях.
Чем Вы занимались в этот первый день 19 августа, что Вы делали? Вот Вы говорите,
Вы прилетели в Киев, заехали к себе в кабинет. И что-то Вы делали в этом кабинете?
Я еще раз хочу повторить, что я в этом кабинете... Я мало держался за этот кабинет.
То есть, я не был из этой иерархии, и у меня не было этого, как бы его назвать, номенклатурного опасения, номенклатурного страха, страха борьбы за свое место. Мои коллеги
по Верховному Совету, среди которых я был как белая ворона все-таки, все они прошли
школу в этой иерархической лестнице, прошли по всем... А я – профессор математики,
который пришел в это дело случайно достаточно, с их точки зрения.
Я посмотрел... Утром собрал нас Кравчук, рассказал о ситуации (как к нему приходили Варенников, Гуренко и так далее), сказал, что он занимает политику – никому не
высказываться, ничего пока не говорить. «Подождем, во что оно выльется». Для меня это
было исключено. Я утром, сразу после совещания у Кравчука, где-то в девять с небольшим, собрал журналистов. Я не помню (смеется)...
Я все время сидел у Вас. У Вас все сидели журналисты.
Да, да. И первое, что я сделал – я тогда Деви Аркадьеву дал по радио «Свобода»
интервью и вообще начал давать интервью напропалую. Потому что я чувствовал, что
нельзя молчать об этом. Видите ли, для меня не было возможности при поражении
благополучно закончить (смеется) всю эту ситуацию. Я прекрасно понимал, что, если
номенклатурные работники договорятся друг с другом, то со мной некому ни о чем договариваться. Поэтому я с некой долей отчаяния начал донкихотскую борьбу. Но, как потом
выяснилось, это все нормально, так и надо было действовать. Я помню, что дал первое
интервью, которое опубликовала «Коза» (в то время – «Комсомольское знамя»). И как мы
с Вадимом Долгановым сидели на даче и ждали, выйдет это интервью или нет. Следили
за тем, арестуют тираж или нет. И все-таки потом, ночью, он вышел, и его распространили. Я очень жесткое интервью дал.
Утром звонок Кравчука, очень назидательный: «Как это можно было – такое написать?» Я говорю: «А что можно?» Он говорит: «Вот Вы пишете, что связь не работала,
Вы не могли дозвониться в Белый дом. Это что же, Вы намекаете, что я отключил связь
Вам?» (Смеется). Вот такое, знаете ли (смеется)... Он боялся, как бы что-то не пало на
него. «Я так не говорю – не мог дозвониться! Я действительно не мог дозвониться». Был
эпизод, когда Верховный Совет России был отключен от связи. Я звоню по ВЧ, не могу
прорваться по ВЧ – ноль, пустота. Я об этом написал в газете, и Кравчук это воспринял
в свой адрес. Он так испуганно, знаете ли: «Вы должны опровергнуть немедленно!» А я
говорю: «Что опровергать?» (Смеется).
Я далек от того, чтобы в чем-то... Он тогда действительно занимал очень осторожную
[позицию]. Может быть, и правильная позиция, потому что спровоцировать этих бравых
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генералов на активные действия! Они могли бы активно действовать в Киеве, автономно
от Москвы. Поэтому здесь нужно было очень точную вести политику. Он боялся, как бы
какая-то ситуация не взорвалась, ну, а для меня (смеется) однозначно было, что надо как
раз взрывать ситуацию, нельзя молчать.
Вы в этот день, 19-го, с кем-то говорили из Москвы? С кем и о чем шли разговоры?
Я разговаривал со многими москвичами. Тогда у меня был непрерывный контакт с
Хасбулатовым, он тогда возглавлял, так сказать, был правой рукой Ельцина. Шахрай,
Филатов – целая группа ребят, которые... демократически настроенная часть в Верховном
Совете, руководство Верховного Совета. Мы буквально договорились, что мы где-то часа
через полтора-два обязательно связываемся. В первый день было вообще жутковатое
ощущение, что вот-вот..., опасность нависла над всеми, и поэтому мы, конечно же, говорили. Особенно тяжелый был разговор в эту ночь, когда собирались штурмовать Белый
дом. Был даже момент слабости. Я вспоминаю, позвонили и (смеется) с той стороны
говорят: «Ну что, может, попрощаемся на всякий случай?» Такое было.
Они Вас о чем-то просили, Вы их о чем-то просили? О чем был разговор?
Они просили: «Информации, информации!» То есть, для них было очень важно понимать, насколько все это поддерживается здесь особенно, на Украине. И мы понимали, и
они понимали, что, не дай Бог, Украина, руководства какие-то поддержали бы всерьез эти
все... любыми действиями: вывели [бы] на Крещатик танки или еще что-то сделали – это
было бы катастрофой. Тот факт, что на Украине все это не было поддержано, и то, что на
Украине все относительно было спокойно, не было активной поддержки позиции Ельцина (хотя и не везде: скажем, в Харькове прошли митинги в очень серьезную поддержку,
и в Киеве здесь поддержка была), и то, что руководство заняло отстраненную позицию, –
это было уже очень серьезно и важно, что они начисто проигнорировали кампанию, которую устроило ГКЧП. Для них это чрезвычайно было важно, поскольку они все-таки
дезинформированы были по-разному. Хотя Ельцин разговаривал с Кравчуком, но на всех
уровнях должна была быть информация, которая позволяла иметь точную картину.
Были ли контакты какие-то у Вас или у руководства Верховной Рады с военными?
Были ли какие-то разговоры с украинскими военными, в первую очередь, с командующими округами?
Конечно. Тогда на Украине пребывал известный ныне (смеется) и тогда известный
военный деятель Варенников, генерал, он был ответственным со стороны ГКЧП за военную ситуацию на Украине. Надо отдать должное нашим командующим округами, они не
поддались на давление Варенникова, хотя командующий Киевским военным округом... у
меня такое ощущение, что мог поддаться, но тот факт, что он (это такая логика иерархического чинопочитания) не мог сам, а должен был согласовать свою позицию с Кравчуком, с ЦК компартии Украины, и погубил его инициативу, на мой взгляд. То есть, он не
поддался влиянию Варенникова.
Тогда довольно точную позицию заняли силовые ведомства, они очень спокойно прореагировали на все эти дела, выдерживали ту же логику, что и руководство. И министерство внутренних дел, и КГБ Украины. А военные может быть и колебались, но все-таки
никто из них не пошел на решительные шаги.
С Вашей точки зрения, Москва, то есть ГКЧП и Варенников, ставили так воп
рос? О том, что необходимы какие-то решительные действия?
Безусловно, безусловно! Они требовали однозначного подчинения, подчинения воен
ного, ставшему Президентом, бывшему вице-президенту, так сказать, новому Президен639
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ту СССР. Подчинение беспрекословное! И тот факт, что такого не произошло, оно сильно
разрушило. Я повторяю, именно Украина – это как ключик был к СССР всегда, а в этом
моменте это просто сыграло чрезвычайно важную роль.
ГКЧП и Варенников требовали подчинения в каких-то конкретных действииях?
То есть, были ли хотя бы намеки на то, что необходимо вывести войска, или какоето особое положение ввести, или людям находиться в казармах? Что они требовали
или на что намекали? Может быть, там не было требований, поскольку надо было
указ какой-то?..
На это я просто ответить не могу, поскольку разговор между Варенниковым и Кравчуком велся один на один, с глазу на глаз. Что требовал Варенников, можно только
догадываться, истина пока... Я не знаю, сказал ли об этом точно Кравчук, но я думаю,
что Варенников требовал введения особого положения с соответствующим приведением
в боевую готовность военных частей, возможно. Некоторой передислокации – это тоже
возможно – частей. Об этом тогда шли упорные слухи. О том, что в Киев нужно подтянуть некоторые части и так далее, и так далее. Но, я повторяю, истинное содержание
разговора так и не стало известно нам.
Вы могли бы описать свои ощущения? Было ли у Вас то чувство, которое
называется испугом, и если было, то в какой момент это было? Я помню, когда я Вас
спросил: «Как будете обороняться, если сейчас на Вас будут нападать?», Вы сказали: «У меня есть газовый баллончик». (Смех).
Вы знаете, нет, испуга не было. Где-то подспудно неверие все время было, что это
возможно. Быть может, это какой-то романтизм внутренний, но у меня, наоборот, было
чувство, что это настоящее дело (смеется). Я борец по виду спорта, всю жизнь занимался
борьбой, и для меня состояние борьбы – очень важное ощущение. Я почувствовал, что
это борьба. Это во-первых.
А во-вторых, я просто не уважал их, понимаете? Нельзя бояться того, кого ты не ува
жаешь. Можно злиться на него, можно презирать, но бояться... такого чувства не возникало. Я знал их всех лично, и Янаева, и Пуго, я с ними встречался много раз. Янаев вообще у
меня никогда чувства уважения... это личность, которая вряд ли у кого-то вообще вызывала
чувство уважения. Стародубцев? Я с ним много раз встречался, страшно конъюнктурная
личность. Кизяков это вообще ничтожный человек. Когда я узнал состав этой группы...
Если бы я их не знал, может быть, я [бы] и испугался все-таки как-то. А когда ты с ними
общался и прекрасно понимаешь, что эти люди... Я не верил, что им удастся что-то сделать.
Вместо чувства боязни возникало чувство какого-то... странное ощущение, что нами правят идиоты и еще раз пытаются что-то навязать. Злости только чувство возникало.
И чувство не боязни, а некой эйфории тогда возникло, как ни странно. Чувство эйфо
рии возникло. Тогда мы сидели, проливной был дождь, мы сидели на даче у меня. Я был,
Вадим Долганов, его брат (он тогда в «Известиях» работал), и мы непрерывно назва
нивали в Москву с дачи. Это как раз была ночь штурма предполагавшегося. И вот ми
сидели, пили водку и слушали известия (смеется). Поразительное было дело: когда было
сообщение, что подошел батальон танковый, и после этого танки подняли российские
флаги, вот поразительно – мы тогда прослезились. Знаете, это было уникальное событие.
Может быть, немножко мы выпили. Но, тем не менее, это было такое... для меня Рубикон был это. Когда действительно подняли российские флаги, я понял, что этому уже не
жить. Вот такая ситуация.
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Как действовали другие антикоммунисты, другие люди, которые выступили
против? Вы были в контакте с партиями какими-то, с политиками?
Да, конечно. Разная была реакция. Среди людей, которые были знакомы, может быть,
более четко с системой, даже среди бывших политзаключенных, я увидел на определенном этапе просто страх. Я видел, что они испугались. Повторяю, что у меня не было
чувства страха – быть может потому, что я не испытал то, что они испытали от этой сис
темы. Я тут не хочу обвинять никого из них, но они вдруг... на каком-то этапе многие из
них были просто испуганы: во что это может вылиться? Действительно, могло вылиться
и в лагеря, и в преследования, и в расстрелы массовые людей. Могло, это ведь так. И я
увидел, что многие из них испугались и растерялись.
Тем не менее партии, все достаточно активно – те, кто действительно относились к
антикоммунистическому блоку, – довольно быстро и оперативно выступили с заявлениями. Здесь все было нормально. Тактика сдержанного отношения, которое было порождено позицией Кравчука и вообще позицией Украины, сказывалась на активности
политической всех других сил. Все как бы застыли в ожидании, что же там произойдет
вокруг Белого дома.
О чем говорили в Президиуме Верховного Совета, Верховной Рады тогда? Как
действовал и что делал Президиум?
Была очень своеобразная атмосфера в Президиуме – атмосфера выжидания, атмосфера невысказывания острых оценок. Я вспоминаю первое заседание Президиума, когда
(по стечению обстоятельств или что было придумано) мы сидим на заседании Президиума – и вдруг пара тяжелых вертолетов прошла над зданием. Знаете, такое сотрясение
здания, вертолеты очень низко прошли. И весь Президиум, замолчав и посмотрев туда,
начал представлять, что может быть.
Попытки мы делали, я выступал на Президиуме. Я помню, выступал Танюк, выступал Павлычко еще, была попытка поднять Президиум с заявлением выступить. Нет, это
не удалось, Президиум вялую, нейтральную позицию, так сказать, выжидательную позицию проследил – ту, которую предложил Кравчук. Правда, среди членов Президиума
было довольно много, кто бы при другом стечении обстоятельств, при не таком безвольном руководстве, а, скажем, появись какая-нибудь фигура типа теперешнего Лебедя во
главе (смеется) или… Я убежден, что многие бы поддержали, поскольку я слышал эти
кулуарные разговоры: «Ну, что, надо навести порядок, сколько можно!» Разговорчики
были, но, тем не менее, все-таки это вышло на реакцию без протеста, но и без поддержки – нейтральную реакцию.
23 августа люди многие начали готовиться политики в Украине, насколько я помню – готовиться к 24-му, то есть к открытию Чрезвычайной сессии. Вы могли бы
описать день 23-го числа? Какие подготовительные мероприятия проводились, и было
ли уже тогда понятно, что 24-го возможно голосование по поводу независимости?
Конечно. Работали подготовительные группы, отрабатывались некоторые документы,
включая и Акт о независимости. Работали комиссии разной политической окраски. Тогда у меня было очень большое опасение по поводу развития событий. Я готовил свое
выступление на 24-е число... не только я, вместе с целой группой депутатов. Для меня
24-е число было очень важным моментом, и я выступил против принятия Акта о независимости. Мое выступление даже записано. Самое поразительное, что это выступление (я
его готовил), поддержала Скорик. Скорик и, по-моему, Павлычко.
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Я помню, по-моему, Головатый его поддержал.
Головатый где-то поддержал. Логика выступления была такая (потому что меня
беспокоило такое быстрое принятие Акта о независимости), и я предложил принимать Акт вместе с неким пакетом документов о декоммунизации. Этот пакет тоже был
отработан, пакет, связанный с запретом компартии и с имуществом компартии. Это все
отрабатывалось к 24-му числу. Была надежда, что коммунисты напуганы всем этим, в
борьбе уже согласны на независимость, пойдут и дальше. И вот я выступил тогда в зале
и вдруг почувствовал, что остаюсь один, нет поддержки, единицы поддерживают эту
идеологию. Тогда, наверное, я понял, насколько важно все-таки иногда в политической
карьере на своем стоять. Невзирая, что тебя не поддерживают все, или большинство,
или подавляющее большинство. Я все-таки высказал до конца и проявил характер до
конца – голосовал против. Проголосовало против, по-моему, три или четыре человека
всего-навсего. Очень важный момент для политика все-таки стоять на своем, если ты
чувствуешь, что прав, потому что общая тенденция – тенденция толпы (смеется) – не
всегда правильна. Более того, она, как правило, не верна.
Ведь тогда коммунисты не были патриотами независимости, это был способ самоспасения. Надо отчетливо понимать, что принятие Акта о независимости 24 августа – это
не есть победа демократических сил в Украине, это просто была реакция коммунистов
на неприятные явления, которые вдруг появились извне. Коммунистам был Ельцин с
его демократическими идеями и движением из России гораздо более опасен, чем свой
домашний Рух, который (они понимали отчетливо) еще не способен. Или демократы,
которые все вместе собрались, их меньшинство в парламенте так или иначе. И, если
сегодня принимать какие-то решения парламента, вполне достаточно сил коммунистов,
чтобы вести в нужном направлении события. Это было настолько ясно и отчетливо, что
для меня другого выхода не было, кроме как выступать против этого.
Но с другой стороны, Вы видите, как развернулись события. После принятия Акта о
независимости удалось все-таки несколько казуистически принять решение Президиума
Верховного Совета о запрете компартии, о ее имуществе и так далее. То есть все-таки
здесь step by step, шаг за шагом больше удается достигнуть, чем просто декларации на
каком-то одном моменте.
Тем не менее, я считаю, что действовал правильно тогда, опасаясь, что на Украине
может быть независимое тоталитарное государство. Этот сценарий не исчез до сих пор из
поля зрения. Скажем, если наши левые на сегодняшний день смогут победить, то с тем же
успехом получим на Украине социалистический рай в другом оформлении. Вообще жаль,
конечно. Декоммунизацию нужно было провести достаточно четко и отчетливо, на манер,
скажем, Чехии. Хотя для нас это почти нереально, тем не менее, это нужно было сделать.
Началась предвыборная кампания после этого, насколько я помню. Как она для
Вас развивалась? На 1-е число были назначены и выборы Президента, и подтверждение решения Верховной Рады?
В то время я был кандидатом в Президенты. Кампания развивалась для меня нормально
в том плане, что я с самого начала понимал: мне выиграть выборы невозможно. Но для меня
было важно почувствовать, сколь серьезен слой единомышленников на Украине. Тогда мы
интенсивно строили партию, и надо было посмотреть, а что же все-таки в смысле поддержки массовой этих идей. Совершенно ясно было тогда, что единственный кандидат, который
имеет шансы на победу – это Кравчук. При всем напоре, с которым вел предвыборную кам642

В о л о ди м и р Г РИ Н Ь О В

панию Черновил, это было безнадежно. В обществе главные рычаги управления находились
у коммунистов, начиная от чисто административных функций и кончая функциями (чего там
греха таить) управления бюллетенями, которые бросались в урны. То есть, здесь двух мнений
не должно быть: шансов ни у кого не было, кроме как у Кравчука.
Тем не менее, отыграть некую логику для избирателя, показать возможность альтернативного подхода – это нужно было делать. И в целом поэтому кампания развивалась
для меня достаточно успешно. Я даже недавно взял свою программу, выходя на телевидение, и было предложение: «Посмотрите, какая программа!» Я сказал, что сегодня тоже
готов с ней выступать.
Это действительно правильно было. Мы говорили тогда о быстром реформировании экономики, о быстром начале реформ, потому что, как известно, мы жутко с ними
опоздали. Сегодня надо об этом было бы говорить. Все это воспринималось достаточно
хорошо. Когда мы говорим о результатах референдума 91-го года, то, действительно, у
людей была довольно точная идея, связанная с тем, что Украина – по ее потенциалу, по
перспективным возможностям, по месту в мире – вполне способна жить, как самостоятельное государство.
Я еще раз повторяю, не национальная. Идея национальная была связана с какой-то
частью населения, но довлеющая часть людей за независимость проголосовала Украины.
Казалось бы, уже дальше некуда: Крым голосует за независимость Украины, хотя там,
естественно, процессы очень сложные. И это обстоятельство в процессе предвыборной
кампании довольно четко просматривалось, что настрой у людей ориентирован на независимость Украины. Когда встречаешься с массами, то не скроешь настроение. Можно
иллюзии питать по поводу социологических опросов, а когда выступаешь перед тысячью
человек, которые в зале находятся, и после этого они тебе два часа задают вопросы, то
явно ощущаешь настрой аудитории. Это совершенно очевидно.
Меня тогда эта предвыборная кампания – президентская кампания и одновременно
кампания за проведение референдума – убедила однозначно, что психологически люди
готовы к тому, чтобы Украина стала независимой. Что бы потом ни произносили, сравни
вая референдумы, на тот момент психологическая оценка была однозначной: люди за
то, чтобы жить независимым государством. Многие не понимали, что за этим следует,
безусловно, но то, что у них такая психология была в тот момент, я гарантирую.
Как относились к кандидату в Президенты Гриневу на западе Украины, учитывая
тезис о космополитизме?
Я выступал довольно много тогда на западе (считалось, что надо там выступать). Во
Львове я выступал, в Ивано-Франковске, в менее западных областях – скажем, Винница, Житомир – так сказать, ближе к центру. И везде, как ни странно, мои идеи воспринимались очень неплохо. Особенно мне понравилось выступление в свое время, такой
открытый диалог на телевидении Львовском. Я с опасением ехал туда, но это настолько
оказалось интересным и важным. Львов – это ведь очень культурный город, и Львов,
кроме всего, любит логику и мысль. Многое готов простить, если это логично, последовательно и перспективно. И вот, когда я выступал, пытался изложить свою программу,
была масса звонков телефонных, и я вдруг увидел, что большая часть очень поддержи
вает и, если спорит, то спорит по существу. Мне больше было обидно слышать в Одессе...
Я когда выступал в Одессе, там были ну просто обвинения, с кондачка. А вот во Львове в
то время я получил удовольствие от общения с аудиторией. Потом я выступал в политех
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ническом институте, потом еще, и везде было очень интересно и важно. Знаете, вот поразительная штука!
Потом наступило 1 декабря, и 90 процентов людей проголосовало за независимость. Как Вы думаете, почему такая цифра? Почему такая большая, огромная цифра, и особенно, конечно, если было бы возможно, чтоб Вы сказали, почему на востоке?
Только Вы не преувеличивайте число людей, 90 из пришедших голосовать проголосовали, а вообще не 90 процентов. Если я не ошибаюсь, это где-то около 70 процентов –
67 процентов. Но не важно, это тоже очень большая цифра. Причем везде, практически
везде, и в восточных регионах эта цифра превосходила 50 процентов. Это очень важно.
Я еще раз хочу повторить тезис, что, когда мы сегодня говорим о том, как должно
строиться государство Украина, я убежден, что оно должно строиться не на этническом
варианте, то есть, Украина должна строиться, как некий механизм, как государство, как механизм самореализации политической нации, всего населения, которое живет на этой территории. Не как самореализация этнической украинской нации, а как самореализация политической нации. Споры политологов сейчас по всей Европе идут, как же должно строить
ся государство? Большинство европейских специалистов считают, что, действительно, политическая нация есть главный носитель государственности. Я убежден: осознание, что
все, кто живет на этой территории, способны построить государство, и построить такое,
в котором нормально жить при всех иллюзиях, заблуждениях, преувеличениях, недостатках, – это главная мысль. Она охватила тогда действительно большинство населения.
Я возвращаюсь к сегодняшнему дню. У меня очень серьезное опасение вызывает
нынешний конституционный процесс. Если мы, не дай Бог, сейчас исключим политическую нацию как главного субъекта державотворения – создания государства – а включим как главный субъект только украинскую нацию, мы сделаем вольно или невольно
серьезный и больной удар по самолюбию тех людей, которые голосовали 1 декабря.
Исключить больше трети населения из активных субъектов строительства государства
очень опасно для Украины. И я убежден и еще раз повторяю, что тогда мудрость народная сработала, мудрость, связанная с тем, что мы способны построить государство.
Мудрость сегодня – теперь уже мудрость политиков – состоит в том, чтобы настроение
народа воплотить в механизмы, которые сделали бы действительно это государство для
этих людей, для всей политической нации, нормальным государством.
И все-таки, что, по-Вашему, 1-го числа произошло, на то время? Я не говорю о сегодняшнем дне, я говорю о событиях пятилетней давности. Что было позитивного
и что было негативного в обретении Украиной независимости?
Позитивным моментом было то, что референдум 1 декабря разрушил Союз. То есть,
после референдума о независимости Украины Союз уже не мог существовать ни под каким соусом, все это были уже иллюзии. Конечно, все уже понимали, что Союз не будет существовать после провала ГКЧП, после того, как Россия объявила свои государственные
структуры, но я повторяю еще раз, что ключевой момент в Союзе – это включена какимто образом Украина или нет. После референдума стало совершенно ясно, что этого не
будет, а коль этого не будет, то пролонгация этого всего процесса – это просто...
Беловежские события, на мой взгляд, логическое продолжение референдума на
Украине. Я не убежден, что Ельцин подписал бы Беловежские соглашения, не имей он
совершенно точного представления о том, что Украина уже не будет в Союзе. Если бы
оставался хоть один шанс, Ельцин бы не подписывал никаких договоров. Я не верю в то,
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что у него нет и не было бы идеи создания опять великой России. У многих русских политиков такого масштаба эта идея навсегда засела в голове. Но тогда это было совершенно
бесперспективно, и нужно было находить политический выход, который бы и поддерживал идеологию создания независимого государства Россия, и отражал бы тот факт, что
уже безнадежное совершенно положение с Украиной. Это первый момент. Я считаю его
позитивным моментом, безусловно.
Второй момент: люди почувствовали... Когда каждый голосовал за себя ведь в Украи
не, каждый решал этот вопрос не просто для себя. Когда они почувствовали, что действительно массовое явление, узнали результаты референдума и что я вложил свой голос в то,
что считает большинство нужным, такое психологическое как бы обновление произошло.
Это, действительно, наша общая позиция. И 90 процентов пришедших, и 70 процентов
всего населения – это было огромное излияние своих эмоций, что действительно мы пос
тупили правильно.
Теперь что касается негативных сторон. Конечно, были негативные стороны. Одна
из негативных сторон состояла в том, что мы не сломали политическую структуру, которая была до того на Украине. Политическая, кадровая, иерархическая зависимость
осталась той же. И мы, оставив старую Конституцию, оставив старые структуры власти,
начали дрейфовать как осколок империи, внутренне не перестроившись. Мы заморозили
реформы. Это обстоятельство было понятно тогда. Мы, так принимая, так спокойно переходя в новый этап, получаем в результате подтверждение референдума Акта о независимости. Получая нового Президента, будем продолжать тащить это наше политическое
прошлое вперед. К сожалению, это был факт, от которого я не могу никак избавиться.
Особенно это стало ясно после того, как Россия пошла на этот романтический этап
экономических реформ. Началась эпоха либерализации Гайдара, началась довольно
серьезная ломка экономики, это нужно было пройти России, а мы в это время стояли в
стороне. Я помню наши... высказывания наших администраторов в правительстве, которые хихикали: «Эти мальчики Гайдара пусть сломают себе голову, а мы подождем».
Возникает такое ощущение, что будь мы подвержены более сильному влиянию ломки
стереотипов экономических, ушли бы уже сейчас далеко вперед. Но мы загородились
барьером независимости и отгородились от бурь преобразований. Это была одна из оборотных сторон медали независимости, но уж никуда не денешься.
Какое было Ваше отношение к созданию Содружества Независимых Государств?
Я уже сказал, что повторили (смеется) тот сценарий, который мы предлагали еще два
года тому, до принятия. Нормальная, я до сих пор считаю, экономическая связка во всем
конгломерате бывших государств настолько весома!.. Ведь это все-таки так называемый
один народно-хозяйственный комплекс, со всеми бедами и неприятностями, присущими
ему, это единый организм, уродливый, но единый. И если не создавать некоего эффекта
координации в области переделки этого комплекса, то теряются вещи, которые чрезвычайно важны, те достижения, которые сегодня существуют в экономике. При всех «негораздах» они могут быть использованы принципиально на коллективном уровне, начиная от
единой энергосистемы и кончая технологическим достижением, скажем, в авиастроении.
Не может сегодня наше авиапредприятие работать без институтов московских. Так сложились эти вещи, не могут многие вещи выходить эффективно на рынок, когда мы не используем эту сложившуюся кооперацию. То есть, некая форма взаимодействия, достаточно
эффективная, в рамках того, что было раньше в Советском Союзе, просто необходима.
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Насколько это все должно быть облечено в политические одежды, вопрос очень
сложный, поскольку сложность его порождается тем, что, с одной стороны, понятно
эффективное экономическое взаимодействие без политической поддержки просто невозможно, а с другой стороны, за этим сразу следует опасность, которая непрерывно подстерегает во взаимоотношениях с Россией, то есть, синдром имперский (как хотите его
называйте), синдром, что всем надо управлять из Москвы, и не просто надо, а надо это
всем показать и продемонстрировать. Он и до сих пор бытует.
Как пройти между Сциллой и Харибдой, как пройти по лезвию бритвы, чтобы
соблюсти свои личные государственные экономические интересы, не попасть в ловушку
типа решения Госдумы о восстановлении, о денонсации Беловежского соглашения, это
вопрос, который надо решать практикующим политикам в Украине. Удавалось ли нам
все это эффективно делать? На мой взгляд, не вполне, не вполне. Мы бросались в такие
большие крайности! Это уже специфика политики текущего дня, а не истории.
Вы говорили, что очень настаивали на декоммунизации. Скажите, что-то Вы
лично предприняли (может быть, на уровне Харькова или Киева), чтобы показать
пример, что коммунисты не правы и следовало бы их наказать, исключить из политического спектра?
Нет, не предпринимал. Поскольку это, конечно, не дело конкретного политика и
конкретных обстоятельств, а субъективное такое... здесь нужны законодательные решения. Я до сих пор, повторяю, убежден, что нам нужно было бы принять некий довольно
определенный законодательный акт на уровне закона о декоммунизации. Я не думаю,
что этот закон должен был вести, вроде закона о денацификации, преследование функционеров партийных или что-то в таком духе. Тем не менее, я бы все-таки пошел на то,
что резко обновил кадры. Каждый человек, который занимал должность, должен был бы
освободить эту должность, и на эту должность должен был быть объявлен конкурс, где
учитывались бы многие обстоятельства, включая и, при занятии этой должности, его
деятельность в коммунистической иерархии. Это страшно тяжело для нас, потому что
коммунистическая партия – это ведь масштабная структура в рамках Украины, это более
трех миллионов людей. Три миллиона по отношению к тридцати семи миллионам избирателей. Это же ведь огромная сила! Тем не менее, эту операцию надо бы было провести,
потому что, как показали дальнейшие события, они до сих пор сказываются.
Сегодня кадровая перестановка, кадровая мельница у нас почти перестала работать.
Мы тасуем одну и ту же колоду, где люди, профессионально не очень пригодные, всетаки продолжают занимать места, и этот процесс очень тяжело идет сейчас. Мы его заморозили на каком-то уровне тогда, мы даже изъяли механизм, которым пользовалась
активно компартия. Компартия ведь кадровый насос все время гнала наверх и меняла
довольно интенсивно кадры, а мы кадровую ситуацию заморозили и тем самым нанесли
очень серьезный вред, я в этом почти не сомневаюсь. Именно это я хотел бы включить в
декоммунизацию.
Ну и, конечно же, решение вопросов имущества, которое было решено Президиумом
Верховного Совета. Его нужно было ввести в закон, чтобы не было повадно. Вы же пом
ните события буквально недавнего времени: коммунисты пытались оспорить решение
Президиума Верховного Совета, когда имущественные вопросы должны решаться законом. То есть, закон должен был быть о декоммунизации, который бы не позволял идеологии такого типа занять снова лидирующие позиции.
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Теперь вопрос, на который я ожидаю нескромный ответ. Какова Ваша роль в
обретении Украиной независимости?
Да, это действительно очень сложный вопрос. Роль одного человека всегда не очень,
с одной стороны, велика, а с другой стороны, на нужном месте нужным оказывается
один человек, как правило. С точки зрения осознания того, что Украина готова стать независимым государством, у меня, я считаю, довольно много достижений. Потому что в
течение почти года я был представителем Украины во всех этих перипетиях, связанных с
подготовкой Союзного договора, разных его вариантов, и непрерывное повторение того,
что Украина идет по пути содружества уже у всех засело где-то, уже учитывалось как
фактор.
Второй момент: все понимают, насколько важны для Украины взаимоотношения с
Россией. К числу своих исключительных заслуг (смеется), я отношу подготовку первого
договора между Украиной и Россией.
Это 19 ноября?
Вот, вот. Я могу рассказать несколько перипетий. Я возглавлял делегацию, которая готовила этот договор со стороны Украины. Со стороны России эту делегацию возглавлял
Хасбулатов в свое время. Были моменты в работе этой делегации, когда мы приходили
в полный тупик, и я буквально насильно создавал согласительные группы, которые всетаки находили решение. Это касалось границ. Формулировка о том, что... ведь границы
тогда... Это прямой договор, демаркаций границ не было, легитимности этих границ не
было. Они только были в Конституции СССР, и то это все очень условно.
Формулировки, которые мы вносили в этот договор – это было нечто новое. Прямой
договор между Украиной и Россией, когда мы признавали нерушимость границ, легитимность которого устанавливалась действительно Конституцией СССР, когда мы говорили о
гражданстве. И тогда возникали эти вопросы, когда мы приходили к формуле, что любой
гражданин, который проживает на территории СССР, на территории Украины и России,
имеет право на гражданство. Вот он заявляет, что это его право исконное на гражданство.
Это была тяжелая работа. И сейчас даже лежат эти... мы специально отпечатали тексты
договоров, где рабочие группы подписали.
Ну, и второе: чрезвычайно важно было уговорить Ельцина приехать в Киев. Вы понимаете, договор между Украиной и Россией нельзя подписывать в Москве, а в то время у
Ельцина желания ехать сюда не было. Я потратил полмесяца на уговоры Ельцина, чтобы
он и его окружение приехали, готовил все это. Я понимал, что становление независимого
государства Украины начнется тогда, когда договор между равноправными государствами будет подписан не где-нибудь, а в Киеве.
Я вспоминаю эпизод, когда Ельцин собирается ехать, а сюда в это время приехал
главный иерарх Церкви. Его, помните ситуацию, чуть ли не забросали помидорами, ложились поперек мостовой и так далее, и так далее. Я звоню в Москву, мне говорят: «Ельцин не едет. Вы так встретили патриарха, он не может ехать». Я еду в Москву, уламываю
Ельцина. Ельцин в состоянии таком (смеется)... Я уламываю, уговариваю. И все-таки я
уговорил его, он поехал.
В каком-то смысле считаю своим достижением, потому что тогда подписание договора между Украиной и Россией – это было явление. Ведь пока что существует Союз, а мы
все-таки в 90-м году выходим на подписание прямого договора, в котором совершенно
точно друг с другом самоотносимся как независимые государства. Мы договорились, что
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когда эти договоры будут ратифицированы в парламентах (а мы приурочили это к референдуму в России и к подписанию Федеративного договора, тогда он в России подписан
был), мы обменялись с Ельциным в Москве. Я ездил от нас, а Ельцин там сам вышел на
обмен, мы как-то все это игнорировали и эти ратифицированные грамоты сдали в ООН.
Знаете, это очень серьезный момент. Он, может быть, не такой великий, как принятие
Акта о независимости, но взаимоотношения с Россией, поставленные на ступеньку во
взаимоотношении независимых государств, – это чрезвычайно важный аспект, это этап,
без которого независимость Украины тяжело конституционно определить, скажем так,
конституировать.

Інтерв’юер – Микола ВЕРЕСЕНЬ
25 березня 1996 р., Київ
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Михайло ГОРБАЧОВ
Я не могу, пользуясь случаем, не поблагодарить Вас за две вещи как представитель молодого поколения. Во-первых, за то, что сознательно Вы способствовали закату коммунизма, и, во-вторых, за то, что страна, в которой я живу, в которой я
родился, стала незавимимой.
Я должен сказать, что на это я должен отреагировать. Это два пункта, два вопроса,
которым мы все время отведенное, или которое мы отводим, можем посвятить. Конечно,
то, что касается первого, я должен сказать, что я остаюся человеком, который исповедует социалистическую идею. Вы знаете, дело не в этом. Вообще говоря, все это навязано, борьбу, самим историческим процессом, противостоянием, противопоставлением
между либерализмом и социализмом, это искуственное противоставление, потому что
нам нужно и то, и другое. Без свободы что Вы сделаете? Но свобода без демократии
превращается во вседозволенность, в произвол. Нужны институты демократии. Наконец,
свобода, частная инициатива, предпринимательство и все другое, как и в духовной сфере,
предполагает и другое.
Вы же не будете смотреть и не реагируя, свободный человек, не реагируя на беду, на
социальную, на старших, которые нуждаются в поддержке, на народ, который оказался
где-то угнетенным кем-то? Тогда это появляется что у Вас – солидарность. Тогда возни
кает вопрос о справедливости. Разве Вас не волнует то, что в мире есть золотой миллиард,
который потребляет, где 20 процентов людей живет, а потребляет 80 процентов ресурса.
Это Вас не волнует, меня это волнует. Что это есть? Я хочу, чтобы была справедливость,
и не справедливость – выглаживание утюгом на уравниванительном подходе, поэтому
я хочу сказать, что нам для будущего нужно и то, и другое. Кстати, в развитых странах
давно уже это поняли. И то, что мы называли соглашательство, со стороны левых партий
или социал-демократических партий с капитализмом, с акулами капитализма, то есть социальное партнерство, вот это оно.
То есть там есть и инициатива, есть поощрение предпренимательства, дают возможность свободно реализовать себя личности, но, с другой стороны, есть регулирование не
административно-командное, как у нас было – командное, есть поощрение через фонды, через все: держать – не пущать, регулирование, правила и социальные программы.
В результате, посмотрите, в Европе уже двенадцать, теперь уже, по-моему, тринадцать
правительств возглавляють социал-демократы, социалисты. Так, если Вы настроены похоронить социалистическую идею, мы с Вами тут не договоримся.
Я настроен, пока спрашивал, это дело политиков – хоронить или...
Дело не во мне. А вот если Вы говорите о том, что потерпела поражение, историческое поражение та модель, которая была навязана у нас, в России, после революции.
Ведь Ленин осознал, что пошли не тем путем, он сказал это, уже в 1921 году сказал: «Мы
допустили главную ошибку и пошли не тем путем».
То есть Вы это принимаете?
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Несомненно. Больше того, когда не стало Ленина, он ведь начал уже пересматривать.
НЭП – это реакция уже на ошибки. А поиски того, чтобы под контроль поставить бюрократию, власть и так далее – это попытки связать, соединить социализм с демократией,
социалистическую идею. Ему не удалось, он ушел. А Сталин вернулся ко всему тому, что
практиковалось в годы гражданской войны, когда комиссарили, шли по головам, по ком
угодно. Вот эту идею навязали, навязал ее репресивно, навязали ее для экономики, для
духовной жизни, для культуры, для народов, для федерации. Федерация никогда наша не
была федерацией, провозглашалась федерация, но она не была никогда: это унитарное
централизованое бюрократическое государство было. Вот эта модель, с ней надо было
прощаться. Вот это я приветствую и думаю, что такая же модель была навязана, по сути
дела, не, скажем так, на штыках, но в присутствии штыков и в других странах. Поэтому
то, что с нашей перестройкой, с нашими реформами связано переход от тоталитарной сис
темы к демократии, к свободе, когда человек становится главным действующим лицом,
через выборы решает, кому отдать власть и когда кого убрать, если он не оправдывает.
Вот это главный пункт. В этом смысле я могу принять тогда, если Вы так понимаете.
Вы считаете, Вы говорили, что эпоха Горбачева не закончилась и не заканчивается?
Я говорил, что меня в одной из дискуссий хотели сказать, что вроде бы то, что предлагалось, и то, что реализовывалось, в качестве цели выдвигалось в годы перестройки,
это как бы имело значение на какой-то отрезок исторический, вообще говоря, все это уже
закончилось. Я сказал: «Если Вы называете то время эпохой – я его сам никогда не называл, не доходил до такого самолюбования, – эпохой Горбачева, то я должен сказать – эта
эпоха только началась».
( … ).
Давайте чуть-чуть вернемся, Ваша семья была с Вами во время путча. Многие
утверждают, до сих пор как бы уверены, что Вы знали, что люди, которые приходили к Вам, будут приходить именно с такой целью, и знали, что планируется такого
типа переворот?
А что Вы думаете, они Вам будут говорить? Это я уверен, они или участвовали, или
поддерживали.
Но они все так говорят.
Что значит все?
Они все говорят, что Горбачев знал...
А я вот хочу, что они Вам будут говорить, ели они, пытаясь поставить вопрос на
сессиях, на съезде осенью 1990-го года, на апрельськом пленуме 1991-го года, хотели в
отставку Горбачева отправить. Ничего у них не прошло. На апрельськой сессии Верховного Совета передать полномочия от президента премьер-министру Павлову, который был
центральным звеном задора, и, наконец, на июньской сессии, где выступили на закрытом
заседании три министра: Язов, Крючков и Пуго. Запугивали страну, так сказать, и опять
же требовали, но у них не прошло. И не могло пройти, потому что они отражали лишь
интересы старой номенклатуры, которая не могла допустить, что идут новые силы через
выборы, через демократию. Их же поддерживали и первые секретари, которые на первых
же свободных выборах... 35 секретарей не выиграли выборы. У них все было: газеты у
них, аппарат у них, все помещения у них...
Если Вы все это знали, Вы не могли не предполагать, что они что-то предпримут?
Почему? Я предполагал и поэтому...
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А почему Вы ничего не сделали?
Почему ничего не сделал? Я ввел гласность и пресса уже не могла пропустить. Это
если бы подковерная борьба шла – это они умели, очень просто – собрали пленум, проголосовали и до свидания, Горбачев. Хрущовский вариант против Горбачева готовился уже
на рубеже 1986–1987 года, поэтому вот эти люди, участники ГКЧП, сорвали подписание
договора, развалили страну, которая расхлебывает до сих пор.
А крайний был Горбачев?
Несомненно. Горбачев привел через все перипетии, через все ухабы привел к подписанию договора, где сохранялась, новая федерация была, где суверенные государства,
так и назывался – Союз суверенных государств. Но они давали полномочия свои, формировали какой-то центр, уже другой центр, там другие полномочия, то есть то, что надо
было делать. Кстати, это и в конституциях всех советских записано: все республики назывались суверенные государства, обладают суверенитетом, правом...
Почему так называлось?
...правом на самоопределение вплоть до отделения. Поэтому, когда удивляются, говорят: Горбачев предложил такой договор, что это развал. Ничего подобного по Конституции.
Поэтому эти люди, сколько бы Вы не спрашивали, если Вы будете спрашивать ельцинскую
сторону о Беловежских соглашениях, то Вам ту же песню, но с другого захода, ту же самую
будут петь, или Кравчука спросите, то Кравчук в том и другом участвовал. Так его должны
благодарить все. А вообще говоря – спекуляция большая: и Кравчук спекулировал, и Ельцин спекулировал. Ельцин спекулировал, что Россия столько отдает другим республикам,
она за три года могла бы жить прекрасно, и вошла бы в тройку, в четверку процветающих
государств. Точно так же у вас, Вы помните, на вашем референдуме о колбасе шла речь: у
нас колбаса такая, а в Москве колбаса вот, поэтому голосуйте за колбасу.
Если Вы все это понимали, что тогда Вам помешало после путча, тогда в принципе у Вас были все карты, – отказаться от коммунистической идеи громогласно?
Вы тогда на пресс-конференции сказали...
Мне надо было отказываться от социалистической идеи.
От коммунистической идеи.
Я говорю о модели. Это уже не идея, а модель, это разные вещи. Есть идея, а есть
модель. Я сказал, что я придерживаюсь коммунистической ориентарции, вернулся с путча.
Вы найдите там коммунистическую модель, нет там коммунистической модели. Вы думаете, что я так болтаю, вышел и болтаю, – все продумано. Но что касается моего взгляда
на то, что эту систему нельзя реформировать, вернее усовершенствовать, что ее надо менять, реформировать в другую. То именно после этого последовала партийная конференция. Это 1988 год, поэтому мне нечего было отказываться. Я это уже сделал в 1988 году,
кстати при поддержке партии и общества.
То есть Вас опять не так поняли? У Вас не создается впечатление, что Вас
опять не так поняли?
У меня создается впечатление, что эта страна огромная, и не впечатление, я знаю
досконально, где жили 90 процентов людей, родившихся при советской власти, в
1985 году они знали одну партию, одну собственность, одну идеологию и так далее. У
них, у реформаторов, была задача реформировать, и они должны были с этим считаться,
если еще к этому добавить, что мы были самая милитаризированная в мире экономика,
что мы сложное многонациональное образование, что столько народа, ностальгия язы651
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ка, да люди еще расселились по всей стране, а не только в рамках своих национальных
образований, то надо было идти постепенно бойцовым путем, поэтому вот этот путь я
исповедывал и его продвигал.
Ведь все шло до тех пор, пока номенклатура и та, и другая не почувствовала, что надо
получать должности не через номенклатурный сепаратор, а через выборы и голосование,
через конкуренцию на этих выборах, вот тут то и началось. Поэтому это была одна сторона процесса, это давление со стороны старых сил, которые не хотели поступиться своими
интересами. Но с другой стороны были люди, которые видели, им хотелось скорее использовать момент, использовать открывшиеся возможности, чтобы отхватить от этого
пирога свой кусок. Это с этой стороны на Горбачева раздавалась критика и нажимали.
Так что мне приходилось с этими двумя краями, крайностями все время вести борьбу: с
левыми радикалами и с правыми радикалами.
Была еще третья сторона. Демократы обвиняли Вас в нерешительности, коммунисты – в том, что Вы разваливали Союз, похоронили государство.
А Вы не задумывались над такой вещью? Это как раз ответ прямо на этот вопрос.
Почему, когда после расстрела парламента?..
Это не этот вопрос.
Нет-нет, почему? Это ответ будет как раз. Почему после расстрела парламента в
1994-ом, в 1993 году Российского провели выборы и вдруг договариваются в парламенте
и президент: давайте не будем возбуждать уголовное дело, прекратим уголовное дело по
тому, что произошло, и почему расстреляли парламент, а мы выпускаем гэкачепистов в
страну. Вот они сошлись края, их интересы совпали. Давайте будем все говорить: Горбачев, Горбачев, Горбачев. Знаете, на воре шапка горит.
Я все же о другом.
И это ответ.
Нет. Вопрос был немножко другой.
Ну, почему же?
Демократы обвиняют Вас в том, что Вы были нерешительным, коммунисты в
том, что Вы похоронили Советский Союз и развалили коммунистическую систему.
В чем обвиняете Вы сами себя?
Я ни в чем себя не обвиняю, я просто анализирую то, что я делал.
Вам есть от чего-то отказаться?
Если Вы мои мемуары почитаете, к сожалению у Вас их нет, и Вы их даже не видели,
а они вышли, по всему миру уже идут. У нас выпустили их, собирались первый...
Мы читали по Интернету.
Первый выпуск 100 тысяч, выпустили 30-ть и прихлопнули... Кстати, перед мемуарами писал книжку, ее в трех типографиях запретили, я ее подпольно издал в Израиле, так
что перед Вами диссидент сидит, тот, кто родил гласность, что НТВ Ваше существует.
Это Ваше.
Нет, это уже Ваше. Вы пользуетесь правильно свободой, я не могу себе все приписывать, поэтому эти обвинения...
Вы сами о чем-то жалеете?
Нет, я эти обвинения, говорю, когда я начинаю с ними сражаться, то у них аргументов
нет, просто часто приписывают то, что или не знают, или чтобы с себя вину свалить, найти
громоотвод. Я в мемуарах пишу о серьезных просчетах перестройщика. Я думаю, что в
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1990-ом, в 1991-ом году силы антиперестроечные, антиреформаторские не смогли бы перехватить инициативу, если бы мы, например, решили проблему рынка. У нас была огромная
поддержка, вплоть до 1990 года 70–80 процентов были на стороне Горбачева. Даже уже в
1990 году Ельцин всего получал 10 процентов поддержки при опросах всяких.
Мы не использовали этого, колоссальную поддержку и ресурсы, чтобы решить проб
лему рынка, ее можно было решить, можно решить. Вот этот просчет привел к тому, что
в 1990 году, в 1991 году пустые лавки, очереди. И люди тогда: может что-то у Горбачева
не получается, может эти боевые ребята, может у них лучше пойдут дела, они обещают –
через год все будет хорошо.
Вы же помните, с чего начал Ельцин? Он же заявил: потерпите до ноября 1992 года.
Сейчас будет падение, – как он рукой своей показывал, – а потом с июня–июля пойдет
подъем, к ноябрю мы пойдем-пойдем и далеко пойдем. Вот далеко действительно пошли.
Сейчас на дне лежим. Теперь говорили: до дна дойдем, оттолкнемся и наверх пойдем.
Нет, там и лежим.
Если Вы это видели, на что Вы рассчитывали? Вы в интервью накануне украин
ского референдума, в интервью нашему министру информации Кулику, в декабре
1991 года, призывали фактически не голосовать за независимость. Вы действительно верили?..
Это Вы так интерпретируете. Но не такой дурак Горбачев, чтобы такими обращениями прямыми... Я говорил о том, что значит, если мы будем голосовать за независимость.
Я сказал: «А что голосование и независимость? Это лишь подтверждение того суверенного права, которое принадлежит народу. Вот он в своем государстве, а Украина – это
государство. И по нашей Конституци...»
Вы рассчитывали, что можна удержать процесс, который?..
Вы потерпите, я Вам скажу, Вы не получите ответа на свой вопрос и будут только
Ваши вопросы без ответов.
Терплю.
Я думаю, Вы можете их задать и без меня. Я должен сказать: а что независимость?
Голосование за независимость не означает отделение? Абсолютно нет. Кстати, и после
августовского путча о независимости заявили многие. Украина только на референдум
этот вопрос вынесла, а многие республики на Верховных Советах заявили о своей независимости, но они участвовали в процессе выработки нового договора Союзного, и мы
его подготовили, к 25 ноября он был парафирован, подписан, и мы разослали его в Верховные Советы уже для рассмотрения и утверждения. Но здесь вот на базе референдума
спекульнули на этом деле, и разыграли, что вот украинцы... Да нет, украинцев нечего
приписывать, украинцы тогда и сейчас, сколько не опрашивают, меньше 50 процентов не
высказываются за Союз. Другое дело, что сейчас изменилось понимание Союза, и я это
приветствую.
То, что произошло, а именно, образовались независимые государства. Если кто-то
собирается загонять назад в Союз, в старый Союз, то это опасный человек, он нам тут такие вещи породит. Я выступаю просто, что это реакционная сегодня идея. Призыв к возврату в старый Союз – это реакционная идея. Если это реакционная, то о чем тогда надо
говорить, как выстраивать планы? Выстараивать планы, исходя из двух реальностей, а
это значит, что первое и самое главное признание того, что все независимые респуб
лики, самостоятельные, сами определяют свою внутреннюю и внешнюю политику. Но
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то, что их судьба за столетия сложилась так, что они очень связаны и по-человечески, и
культурно, а мы, славяне, у нас и свои, так сказать, есть, мы же скажем так – корни у нас
и ствол общие, а ветви разошлись, но это одно дерево и не нужно выпригивать из этого
исторического процесса.
Нам только нужно понять, что же там делать – сотрудничать, и, самое главное, не
усложнять. А я смотрю, что у нас глупостей столько делается, и в России, и на Украине.
Там разыгрывают карту наверное те самые силы, которые Вы представляете, независимое телевидение, руховцы эти. Руховцы: вот независимость, москали.
Мы представляем телевидение, мы не те силы.
Но я то знаю, есть, точки зрения ж переплетаюся. Я не первый человек, не с неба свалился. Поэтому вот «незалежность-незалежность» и прямо беда, и все. Всякий шаг навстречу сотрудничеству рассматривается, что опять чуть ли не колонизация. Да глупость.
Мы не можем, не сотрудничая, нормально вести экономику. Но с другой стороны Россия.
Избрали Кучму, приехал, правильно приехал на встречу с Ельциным.
А Вы с ним знакомы, с Леонидом Даниловичем?
Нет, мимоходом, в Днепропетровске, по-моему, мы встречались, хотя я многих на
Украине знаю очень. Приехал и правильно приехал в Москву поговорить, а как же. Вдруг
я смотрю: показывают кусочек по телевидению. Ельцин начинает его отчитывать, как
первого секретаря обкома Украинского. Боже мой. Ну, разве же это государственный уровень где-не-где, разве это понимание новых равностей? Поэтому я думаю, много здесь,
я больше виню что так отношения между Украиной и Россией, так вот, они пока еще в
стане становления.
Это не так просто новые наладить, но вместе с тем куда лучше можно было вести,
если бы Россия занимала с самого начала другую позицию, больше того, Россия бросила
это СНГ. Задачу свою выполнили, развалили Союз, переехали в Кремль и считают: задачи все решены. Начал устанавливать и вести всякие контакты с западными странами,
особенно больших стран, в надежде, что Запад теперь будет президента России на руках
носить за то, что он развалил Союз или что там, я не знаю.
Но он носит...
За разгром компартии. Так вот, я хочу это суммировать, вот этот уход куда-то в поисках какого-то счастья, новой координатной сетки для России, уход с того пространства,
где мы живем веками, где мы налаживали это сотрудничество – это величайшая, самая
главная ошибка вслед за развалом Союза. Если уже СНГ считали, что более мягкие нужны отношения, что не нужно надгосударственных, так сказать, каких-то институтов создавать. То я должен сказать, надо было СНГ запустить, механизм новый этот. А ведь если
Вы почитаете первоначальный документ, что там написано: единая финансовая система,
согласовано, согласованная социально-экономическая политика, объединенные вооруженные силы, согласованная внешняя политика и так далее, прозрачность.
Но ничего же этого нет. Отчуждение произошло. И произошло оно, потому что Россия вообще наплевала на СНГ, теперь – то взялись, а уже далеко разошлось все. Разный
темп реформ шел, разные преобразования произошли, по-новому решили вопрос власти,
не так просто теперь процесс этот.
А Вы не завидуете своим бывшем коллегам по Политбюро, по ЦК, которые возглавляют государство и находятся в центре российской и другой политики?
Я никому не завидую.
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Они же все-таки находятся на пике власти.
Нет. Знаете, недавно среди молодежи, здесь московской и близлежащей, провели
обследование, опрос. Выстроили так: взяли фигуры Николай II, Ленин, Сталин, Хрущов и
до Горбачева, и Ельцин. Поставили первый вопрос: кто больше вреда нанес? Видите, какие
вопросики задают. А второй вопрос: кто больше пользы сделал? Вот что Вы думаете?
Я думаю: Горбачев на одном из последних мест по поводу пользы, а на первом по
поводу вреда.
Вот видете, ошиблись.
Ошибся?
Да. У Вас мозги затуманены чем-то.
Я читал просто, другой опрос был.
Нет. А вот я Вам сейчас скажу. Я сказал, что Вы думаете, а не читали. А опрос вот
такой, результат такой: самый большой вред нанесли Ленин, Сталин и Горбачев. Это примерно 50 процентов высказалось. Но 42 процента, примерно так, высказались, что больше всех пользы сделали Ельцин и Горбачев. И все время опросы показывают, опросы, которые проходят по перестройке. Было 5 лет перестройки, провели опрос колоссальный,
несколько тысяч опросили, во всех регионах России спросили: надо ли было начинать
перестройку? А то ж ведь 1995 год, 10 лет начала перестройки, я ошибся, сказал 5, 10 лет,
надо ли было начинать перестройку? Сорок пять процентов ответили – не надо. Сорок
один процент с хвостиком, почти 42 процента – надо было начинать перестройку.
Я то думаю: как раз 42 процента в 1995 году, когда развал такой в экономике, такая
ситуация социальная, когда люди концы с концами сводят, когда две третьих оказались у
черты бедности или за чертой бедности, и 42 процента говорят о том, что надо было проводить. А потом другой опрос уже в 1996 году показал, когда спросили: в какой стране вы
хотели бы жить? Восемьдесят два с половиной процента сказали – в свободной стране.
Вот она победа идеологии и выбора Горбачева. Поэтому главное – свобода пришла. Вот
надо научиться ею пользоваться.
С кем из бывших коллег Вы поддерживаете сейчас связи, если случайно втречаетесь, например, с Болдиным, Лукьяновым, Лигачовым Вы здороваетесь?
С Ельциным, Лукьяновым, Болдиным, еще кто-то.
Лигачов.
Сейчас, это отдельно. Ни разу не встречался и не разговаривал, и не собираюсь. Это
предатели, это самая паскудная публика предательства. У Вас есть право открытой борьбы – боритесь. Вот это делал Лигачев всегда, высказывал возражения, и на съезде 28-ом
выступил и в других местах. Я ценю его за это. С Лигачевым мы очень много, как и с
Рыжковым, очень много полезного сделали, сотрудничали, потом разошлись. Да, что-то
не первый раз в истории, когда процесс реформ разводит тех, кто начинал эти реформы,
отцов, скажем, реформаторов. Да, это не первый раз.
А с кем Вы поддерживаете связи из бывших и нынешних лидеров оппозиции?
Во-первых здесь же остались мои помощники, целая группа: тот же Медведев Владимир, тот же Шеварднадзе, мы так перезваниваемся, Егора Кузьмича я очень поздравлял с
75-летием, теплую-теплую ему телеграмму поздравил. Ну, что же.
А в мире с кем Вы поддерживаете отношения из мировых лидеров?
Да со всеми, встречаюсь, проблемы нет. Ее хотят создать, представить так, что Горбачев – это изгой. Изгой – это вообще говоря уже прошлое время. Ничего подобного.
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Сейчас такой спрос, что я не могу удовлетворить своими поездками, своими откликами
на то, чтобы дать согласие участвовать в той или иной конференции. Вот сейчас я расписал до января 1999-го года весь свой график. Сейчас я еду в Иорданию, в воскресенье.
Там большая дискуссия, на Ближнем Востоке. В мае я осуществляю три поездки. Этот
год будет у меня насыщен поездками, потому что мой проект в фонде «Глобальный мир».
Что это значит для нас, для стран разных, для народов, для экономики, для кульутры,
для безопасности? Вот этот проект мы исследуем. Он получил колоссальный отклик.
Расходы финансируют. Мы же живем на то, что мои поездки дают и мои гонорары, у нас
других источников нет.
( … ).
Мы говорили о Ваших бывших коллегах и друзьях. Когда Вы начинали перестройку в 1985-ом, в 1986-ом, это была неформальная группа Ваших единомышленников
или вы уже потом разошлись? Кто был с Вами от начала и до конца?
Я думаю все-таки, что сам процесс формирования такой группы, которая вышла на
высший уровень власти, он предшествовал моему приходу на пост генсека, но им надо
было иметь, чтобы кто-то из этой группы получил этот пост. Я, откровенно говоря, не
очень-то себя связывал с ним, с этим. Но когда логика стала такой, что я, оказался тогда
больной почти год подряд Черненко, и я должен был руководить.
То есть Вы хотите сказать, что Вы не хотели стать генсеком?
Я вообщем-то не то, что не хотел, я скажу, что я не выстраивал такие планы, мне в голову это не приходило. Я думал, что это все-таки будет какой-то процесс другой. И тем не
менее, когда я год почти что должен руководить и Политбюро и Секретариатом, по сути
дела, всем этим коллективом большим... То уже у меня такая ситуация создалась, я не мог
уклониться от того, что если мне предложат, то я буду давать положительное согласие.
Кстати, мы собрались в ночь, когда умер Константин Устинович Черненко, обсуждали
все, что связано с этими событиями печальными, когда они происходят. Но, когда решали
вопрос о создании комиссии по похоронам и ее председателе, то я должен так сказать, что
решили склад комиссии, а председателя не стали решать, потому что все предшественики – кто председатель, тот и генсек. Гришин Виктор Васильевич внес предложение: «Слушайте, все ясно, мы же будем Михаила Сергеевича на пленуме вроде бы двигать, давайте
его и утвердим». Я высказал: «Виктор Васильевич, давайте не будем нарушать традицию.
Политбюро соберется завтра официально, а сегодня мы рассматриваем вопрос похорон,
вопрос проведения внеочередного пленума Политбюро, и все это решим. Завтра будем все
шаг за шагом осуществлять». Я это делал сознательно, я уже знал, что страна стоит накануне больших реформ. Все попытки были, но это никак не получалось.
Но это знали только Вы, или знали?..
Нет, это все понимали, что... Тут со мной Рыжков по поручению Андропова, мы пропустили столько людей: и ученых, и крупных наших экономистов, и хозяйственников, –
которые просто докладывали такую ситуацию, что надо в стране менять принципы хозяйствования, иначе мы задыхаемся, уже нельзя так дальше вести дела. Эти все записки
там где-то в президентском архиве, 110 записок. Вы что думаете, Горбачев проснулся и
ему сон такой удачный: начинай-ка, Горбачев Михаил, реформы, гони вот так.
Но многие считают, что Вы действовали по заранее оговоренному на Западе плану?
То уже да. Вы знаете, мне вопрос одна Ваша коллега в Санкт-Петербурге журналисттелевизионщик, все ходила добивалась: «Ответьте мне на один вопрос». А я все в работе
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с избирателями. Потом в какой-то момент остановились прямо на заводе, на территории:
«Хорошо, давайте Ваш вопрос». Она мне микрофон: «Правда, что Вы до сих пор агент
ЦРУ?» Я смотрю на нее, молодая женщина, что мне отвечать на этот идиотский вопрос?
Я говорю: «Да». Она искренне делает удивление: «А почему?» – «Там, знаете, здорово
платят». Она пустила, это все в эфир пошло. Это ж ведь Вы знаете, та чепуха, та обывательщина, на которую я даже не реагирую.
В распоряжении нынешнего президента, в распоряжении всех тех, кто хочет, так сказать, удостовериться, какую линию Горбачев гнул на всех переговорах, на всех согла
шениях, это ж все зафиксировано. Больше того, Вы должны знать, я описываю это в
своих мемуарах. У некоторых такое представление, что вот Горбачев ехал и отсебятиной
занимался. Ничего подобного. Мне Политбюро выдавало директивы.
Кто за это голосовал – Лигачев?
Все, все, все. А как? Я не помню, против – никого, не помню, ни по одному вопросу.
Дискуссии были, но мы договаривались всегда, это была согласованная политика, согласованные шаги, и даже записывалась резервная позиция, на которую я могу отступить и
не более того.
Согласитесь, у людей могло возникнуть такое впечатление, когда Вы приезжаете
на Запад, это все показывают, Вас встречают с удовольствием, с раскрытыми объятиями; и совершенно другую реакцию показывают, когда Вы встречаетесь со своими
гражданами, там Вас не за что благодарить?
А Вы уже смотрели мои поездки по стране, Вы уже в таком возрасте были, что соображали, Вы еще молодой человек, я хочу спросить, и давайте вспомним, куда я не ехал,
везде, где бы я не ехал, начиная с Москвы, Ленинград...
Я уже был в партийном возрасте, когда была перестройка.
Значит, Вы молодо выглядите. Ленинград, Сибирь, Казахстан – везде, где был, это
были... Потом, возьмите Норильск – весь город встречал. Так как встречали меня в России,
нигде в мире меня не встречали. Так что это сейчас уже пытаются, так сказать... И сейчас
я еду. Куда б я не приехал, ни одно здание не оказывается способным вместить желающих
встретиться и задать все вопросы. Я по три-четыре часа отвечаю на вопросы людям.
Если Вы вернулись...
Знаете, это... Вы знаете, что такое шаблон и его вбивать. Это же и есть та манипуляция общественным мнением через средства массовой информации. Почему так борются,
почему самые богатые люди схватывают средства массовой информации, у кого в руках
ОРТ, у кого НТВ в руках, у кого газеты все распределены, у кого 3-ий канал наш. Я то
знаю, и Вы хорошо знаете. Этого никто не скрывает, это же борьба за общественное мнение, борьба за вот эти ваши машины, и за вас, кстати, и вас скупают.
Пытаются.
Скупают.
Скажите, я уже был в возрасте, когда на первом съезде выступал Сахаров, Вы
тогда сидели и вели заседание, Сахарова тогда отправили. Меня долго мучил этот
вопрос...
До сих пор Вы ответа не знаете?
Грех мне было задать. Почему Вы не вступились за него?
Вы знаете, что он упросил Сахарова тогда, когда уже прения закончились, он обратился дать ему слово. И съезд весь был против.
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Да, против, конечно.
Что делаю я? Слушайте, что же мы не уважим академика нашего? Действительно у
нас с ним невидимый контакт все время был, и видимый был, редкий, но был. Мы в общем
были расположены друг к другу. Я говорю: «Давайте, мы дадим, но только коротко, пять
минут». То есть не обычный регламент, а пять минут. Проходит пять минут, говорит. Уже
зал в движение приходит, он руки поднимает. Мне, опытному человеку, понятно. Закрывается съезд, первый съезд, и МДГ выдвигает профессорский, это трудно, это не то, что
Попов или Афанасьев, или кто угодно, или Гдлян, или Старовойтова. Профессора или
академика известного нелегко с трибуны вроде бы снять, а если его снимают с трибуны,
то тогда скандал. Вот и решили, пусть он закроет съезд. Они закрывают – МДГ.
Я получаю письмо, тут же записки из зала получили: неужели этим будет и заканчиваться съезд, Вы ничего не скажете? Да, я на это все реагировал спокойно. Но когда он
и семь минут продолжает говорить, зал бунтует, он хочет вызвать эту реакцию. Я тогда
начинаю обращаться к нему по имени отчеству, а он продолжает говорить. – «Ваше слово истекло». – Тогда даже без моей команды выключают. В общем, это закончилось так.
Это нисколько не говорит о моем отношении, но то, что МДГ использовало пожилого
человека, академика в своих целях, разыгрывало через него свою карту – это несомненно
для меня ясно. Я должен был учитывать и это. А потом, когда Вы в зале, есть же правила
игры, они утверждены, есть порядок. И то я, используя свои председательские возможности, сделал так, чтобы он получил слово.
Когда Вы испытывали наибольшее чувство безысходности?
Вы знаете, у меня такого чувства нет, я его не знаю. Потому, что я считаю: в любой
ситуации не надо терять голову, не надо впадать в панику, всегда надо альтернативы,
альтернативные ходы, решения всегда есть, надо только их найти.
Как Вы себе представляете развитие политической ситуации на территории
бывшего Советского Союза в мире, в целом, через несколько лет, когда наступит
новое тысячелетие?
Очень многое будет зависеть от того, как сейчас будет развиваться ситуация, мы получим XXI век таким, каким мы его сейчас будем делать. Я в связи с этим... недоволен
тем, как используются шансы, которые открылись в связи с окончанием холодной войны,
с этими расколами, освобождение международных отношений, идеологических всяких
пристрастий, и наконец – особенно плохо мы используем шансы, открывшиеся в связи с
бурными процессами демократизации, которые охватили весь мир: Латинскую Америку
и Восточную, и Центральную Европу, да и другие. Даже сами цитадели, так сказать,
старой демократии тоже они переживают сейчас, потому что процессы очень серьезные
перемен. Я у них бываю и знаю досконально по каждой, что происходит.
Поэтому, если говорить, то я очень переживаю, что это плохо, по ветру пускаем капитал, доверие, которое возникло, не используем эти шансы. Вы скажите – это что, настроенческое, эмоциональное? Нет. Я же из политики, поэтому это всегда политический
анализ. Вы посмотрите – в Европе вдруг НАТО расползается, вместо того, чтобы... мы же
собрались в ноябре в 1990 году и приняли, кстати по моей инициативе собрались и приняли хартию для Европы. Она и сейчас, почитайте все, что там написано. Где эта хартия?
И вдруг НАТО появилось вместо того, чтобы разворачивать процессы ОБСЕ. Сейчас
что-то в последние время появляется. Даже сегодня слышу, министр иностранных дел,
который председательствует в ОБСЕ, поляк Генрик, мой знакомый, из «Солидарности»,
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он идеолог «Солидарности», сегодня там, в Средней Азии, в Казахстане, на эту тему рассуждает и всячески настороеный, чтобы стимулировать этот процесс ОБСЕ. Нам нужно
создавать общеевропейскую архитектуру безопасности. Я предлагал, кстати, Геншер, в
Италии и другие меня поддерживали, акции безопасности.
Михаил Сергеевич, Вы говорите, как политик. Я хочу спросить?..
Хочу сказать, что такое политика, если она не связана с человеческой жизнью, тогда
на черта она нужна, и зачем о ней говорить...
Вы говорите...
Поэтому то, что происходит, не дает нам шансов идти к новым мировым порядкам,
к новым отношениям, а значит и создавать предпосылки для сотрудничества, для общения человеческого, хотя все-таки что-то происходит. Я думаю, что это попытки опять
поиграть в геополитику, попытки, связанные с тем, что не стало второго игрока – большого Советского Союза. Там захватила эта идея однополюсного мира наших партнеров
в Соединенных Штатах Америки. Я об этом им говорю, я там часто бываю. Половину
штатов я объехал и американцам прямо все так открыто говорю. Они знают мою позицию. Кстати, американцы рядовые против того, чтобы этим путем идти, чтобы брать на
себя роль жандарма, гегемона и так далее. Это им претит. Но политики в Вашингтоне
разыгрывают эту карту.
Борьба серьезная идет, там свои есть течения. Если так пойдет мир, тогда нам не
удастся решить проблемы екологии... Почему я с этого заходил, с политики? Экология
сегодня требует ответственных и солидарных решений больших. Нам не удастся преодолеть эту бедность и то, что ее сопровождает: и голод, и болезни, и недостаток образования людей. А в таких условиях существует две третьих мира. Наконец нам трудно себе
представить, чтобы в ситуации конфликтной, нестабильной, если мы так будем действовать, мы освободились от таких вещей как терроризм, как конфликты, поэтому вот как
мы будем сейчас действовать, какой мы выбор будем делать сейчас, очень многое от
этого и зависит. Не зря я в связи с этим и экологией занялся.
Вы президент «зеленого общества»?
Да, 5 лет прошло, уже 26 стран наиболее крупных, другие готовятся и Индия, и Китай, и Индонезия сейчас готовятся. А Штаты, Россия, Германия, Япония вошли в состав.
И это движение очень важно, потому что если мы не решим проблемы экологии, и не
найдем ту гармонию в отношениях, которая необходима между человеком и природой, то
все остальные вопросы вообще не имеют значения. Вот от этого зависит.
Вы рассчитываете подняться вверх по лестнице?
А зачем это? Я наверху, я не под кем-то, я наверху. Вы знаете, может я как раз нахожусь там, где нужно мне находиться. У меня большой опыт, есть доверие в мире огромное к моему опыту и к моим установкам моральным. Это не так просто получить такое
доверие, поэтому моя работа в фонде над проблемами глобальными будущего XXI века.
И то, чем я занимаюсь в России в этом фонде, что с ними делать и как разворачивать, это
сейчас может самое важное. В политике много блудят, много шараханий, много импро
визации, потому что надо вооружать людей знаниями, не потому, что вроде Горбачев
говорит так: вот ушел он и все стало плохо. Чепуха все это, может сейчас даже политики
уменее, чем мы были. Дело в другом.
Сейчас так мир меняется и так быстро, и совсем на других уже подходах, что не
осмыслив это, трудно выстроить правильную политику, адекватную с этим, а оно в об659
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щем охватывает такие проблемы. Поэтому помочь индивидуально через объединение интелектуальных сил и в Европе, и в мире политикам и гражданам, осознать, где мы и что
надо делать с тем, чтобы не попасть в ловушки, выстроить выбор – это не попытка модель создать, это не попытка меню написать и расписание поездов написать – это чепуха.
Я за это никогда не возьмусь, потому что никто не знает, каким будет будущее.
Если мы сохраняем выбор в пользу… с экологии надо вот это, солидарность между
народами, гуманистический подход. Если мы говорим о том, что нужно демократически
решать, а не через силу, то это вырисовывается как бы пакет идей-ориентиров, опираясь
на которые нужно двигаться. Я, по-моему, там нахожусь, где я должен быть.
Последний вопрос. Все мечты Вашего детства осуществились?
Ну, я думаю: мечты детства мои были складны. Они были скромны, это все позади. Вот
сейчас мечты и замыслы мои было задумано, в годы перестройки, это все только начало,
это ведь движение к другому миру, к свободному миру, человечному миру, солидарному
миру, где существует диктатура закона и нет возможности возродиться другой диктатуре,
где человек чувствует себя человеком и гражданином, где он уже понял, что от него, от
гражданина, многое зависит. Это вот мои мечты. До этого далеко нам очень еще.
Спасибо большое.

Інтерв’юер – Олександр ТКАЧЕНКО
1996 рік, Москва
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Віталій МАСОЛ
Шановний пане Масол, ми дуже радi Вас бачити як учасника проекту i хочемо
задати Вам, почнемо з першого запитання: ким Ви були до того, до 85-го року, скажемо, – до того часу, коли почались такi карколомнi змiни в суспiльному життi
Радянського Союзу, якi посади Ви обiймали?
Ну, перш за все, я в своєму життi працював в двох мiстах – в Донецькiй областi, в
Краматорську, на Новокраматорському машинобудiвному заводi, де я пройшов шлях вiд
помiчника майстра до директора заводу. Директором заводу я працював бiльше 9 рокiв, це
було дуже велике пiдприємство, будемо... одне з найбiльших на Українi, працювало приблизно 32 тисячi на цьому пiдприємствi, i керiвник цього пiдприємства в той час був номенклатурою секретарiату ЦК КПРС. Тому я затверджувався в 1963 роцi на секретарiатi
ЦК КПРС, коли ще був Микита Сергiйович Хрущов, працював. А потiм в 72-му роцi
мене забрали до мiста Києва першим заступником голови Держплану, з 82-го до початку
89-го року я працював першим заступником голови Держплану. А потiм бiльше 8 рокiв
працював головою Держплану України i заступником...
Прем’єра.
Ну, будемо казати, Прем’єр-мiнiстра України чи Голови Ради Мiнiстрiв – до липня
1987-го року. А потiм вже, в 87-му роцi, я був призначений Головою Ради Мiнiстрiв. А в
цiлому в моєму життi подобались менi двi мої посади, – це директор Новокраматорського
машинобудiвного заводу i голова Держплану. Оце я вважаю, найбiльш для мене цiкавi двi
посади, але, як Ви бачите, за часiв радянської влади кадри дуже добре готували i я пройшов, як кажуть, всi ступенi господарської дiяльностi.
Ви стали... ситуацiя, яка була, яка створилася, яку Ви спостерiгали на початку
80-х рокiв, коли була цiла низка генеральних секретарiв, тобто фактично це були
останнi роки радянської влади, можна сказати, тому що Горбачов – це вже був злам
цiєї системи. Яке було Ваше ставлення до останнiх рокiв життя пана Брежнєва,
також до роботи пана Андропова i Черненка? Що думали Ви i що думало Ваше оточення, адже Ви займали досить впливовi позицiї i, мабуть, розмiрковуючи з людьми,
може, в кабiнетi, може, за чаркою, може, в приватних розмовах Ви вели якiсь бесiди
з приводу ситуацiї в Москвi? Що Ви думали?
Ну, перш за все, Брежнєв прийшов до влади в 64-му роцi, коли були Микитою Сергiйовичем
створенi раднаргоспи, i я можу так сказати, як керiвник пiдприємства, то менi бiльше подобалась структура раднаргоспiв. Тому тодi було дуже багато питань, яке, якi вирiшувалися на
мiсцях. Тому я, як керiвник пiдприємства, i iншi багато, – ми бiльше вiдносились позитивно
до структури раднаргоспiв. I потiм, коли 18 рокiв був при владi Леонiд Iллiч Брежнєв, то я
можу так сказати – всi керiвники, бiльшiсть керiвникiв i в особистих розмовах, i в приватних
розмовах, i будемо казати, своє ставлення, ми дивились, що в нас дуже старе керiвництво, вже
зовсiм не можна, не можна, ну, не може працювати, коли його... особливо показували всi цi
нагороди, ми в цiлому смiялись i дуже переживали за свою державу.
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I коли в 19... пiсля смертi Черненка прийшов до влади Михаїл Сергiйович Горбачов, то всiм це дуже сподобалось, тому що прийшла молода людина, енергiйна, почала
щось робити i почала якусь перебудову, можу сказати так вiдверто – абсолютна бiльшiсть
пiдтримувала бажання Михаїла Сергiйовича Горбачова зробити в цiлому перебудову в
економiцi. Ми пiдтримували з рiзних точок зору, i коли дивились на всi цi питання, то
розумiли i хиби, якi сьогоднi є в економiцi, i те ставлення, багато керiвникiв пiдтримало
це питання, тому що реформи почав перший робити Косигiн, коли вiн був Головою Ради
Мiнiстрiв, i ми тодi, як керiвники пiдприємств, дуже їх пiдтримували, i особливо, коли
були наданi бiльшi права керiвникам пiдприємств, можливiсть, будемо казати, втручатись в деякi питання економiки, ми пiдтримували.
На жаль, Ви знаєте, Косигiна потiм було усунено i цi реформи було загальмовано.
Але керiвнику пiдприємств були наданi деякi права, якi дали можливiсть вирiшувати цi
питання. Тому в цiлому, будемо казати так вiдверто, ми дуже сподiвались на те i чекали
того часу, коли до влади прийде бiльш молода людина, бiльш молодий керiвник. Горбачова i обрали, але, будемо казати так вiдверто, коли вiн зробив першу свою доповiдь на
пленумi, то менi не все сподобалося, тому що я був головою планово-бюджетної комiсiї
Верховної Ради Радянського Союзу, я розумiв багато питань, i коли вiн деякi питання
оголосив, що вони будуть вирiшенi до двотисячного року, то ми нагадали i слова Микити
Сергiйовича Хрущова, коли теж обiцяв до 80-го року вирiшити питання житла i догнати
Америку по м’ясу i по молоку, i по кукурудзi, i тому подiбне. Тому в його програмi було
багато нереалiстичних випадкiв.
Я хотiв би трошки назад повернутися. Коли Ви кажете, що Ви так iронiчно дивилися на останнi роки Брежнєва, на оцей каскад нових генеральних секретарiв, чи було
розумiння, що, можливо, це вже хиби системи, чи тодi ще думали, що просто треба
замiнити людину, i система буде жити далi, радянська система, система соцiалiстична
i таке iнше, чи не були в колах комунiстичної партiї, в вищих колах розмови, що треба
не тiльки зверхньо щось мiняти, а докорiннi якiсь змiни, i, може, навiть якiсь поступки
капiталiзму допустити? Якi тодi от в цьому планi були розмови?
Ви знаєте, я можу сказати так, що були рiзнi думки, але такого чiткого, що треба змiнити, будемо казати, владу i тому подiбне, змiнити устрiй, який сьогоднi є, про
багатопартiйнiсть, – розмов в цiлому не йшло. Йшла розмова про те, що економiка вже
30 рокiв працює, так будемо казати, 25 рокiв працює, нiхто не регулює цiни, що в всьому
свiтi цiни зростають, заробiтна плата зростає, а в нас залишаються вони стабiльними, i
до всього Микита Сергiйович перший раз пiдняв цiни на м’ясо i молочнi продукти, на
продукти тваринництва, то потiм 25 рокiв нiхто тi цiни не змiнював.
Вже коли даже прийшов Горбачов, вiн теж не зробив цiєї справи, тому ми, як керiвники
пiдприємств, все це розумiли, i нам було незрозумiло, чому до цього часу не вирiшується
це питання, тому що дуже багато було, казати так, в цiноутвореннi помилок, i якщо за
трамвай чи за пересування на iншому видi транспорту платиш копiйки, то воно все це
безкоштовно коштує. Ми в цiлому сподiвалися, намагались зробити все це, як керiвники
пiдприємств, щоб трошки ця ситуацiя була змiнена.
Я, може, трошки ранiше скажу, трошки пiзнiше скажу, але справа в тому, що коли
Горбачов починав цi реформи, вiн з нами уже спiлкувався, i я, як керiвник уряду України,
наполягав на тому, що треба пiти шляхом перш за все зменшення громадських фондiв
споживання. Тому що вони були дуже великi, ми наполягали на тому, щоб перш за все те,
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що не стосується в цiлому, будемо казати, продуктiв харчування, перш за все вирiшить
питання – пiдняти цiни на житло, на комунальнi послуги, пiдняти цiни на користування
транспортом в мiстi, на користування транспортом в мiжмiському сполученнi. То Михайло Сергiйович... не дуже нам це подобалось, i в нас було дуже багато бесiд з цього
питання, але вiн, на жаль, не пiшов цим шляхом.
I я, наприклад, вважаю, що це була теж його, ну, багато помилок вiн зробив перш за
все в економiцi. Те, що вiн робив з точки зору полiтики, його бiльш пiдтримував народ, а
з точки зору економiки вiн зробив багато помилок, i керiвники пiдприємств вважають, що
його помилки були в кожному прийнятому рiшеннi. Це перш за все питання про боротьбу з
алкоголiзмом. Ви пам’ятаєте, i коли нас примушували виливати в землю напої – вино i все
iнше, люди багато цього не розумiли. I потiм, коли вiн почав далi робити, як кажуть, кроки
в економiцi, то всi кроки були направленi на те, щоб зробити антагонiзм мiж керiвниками.
Коли, ви пам’ятаєте, була призначена, введена виборнiсть керiвникiв пiдприємств, ну,
це було в Югославiї, i ми казали, що нiде в свiтi цього немає, але вiн все це робив. Коли,
будемо казати, примусив, i почали вирiшувати питання про те, щоб зробити самозабезпечення кожної областi, а це викликало зразу антагонiзм, тому що не може бути, наприклад,
на Українi половина областей може, як кажуть, вирiшити питання фiнансування, а половина потребує державної пiдтримки. I все це почало створювати антагонiзм в вiдносинах
мiж керiвниками пiдприємств, особливо мiж партiйними, будемо казати, лiдерами, i все
це в цiлому, з кожним роком, вело до погiршення стану в економiцi.
Ви говорите про, про Москву, i, безперечно, це був центр Радянського Союзу.
Наскiльки в Києвi, в Українi, коли Ви обiймали високi посади – i заступника Голови
Ради Мiнiстрiв i вже потiм Прем’єра, наскiльки Вам подобались вказiвки з Москви,
наскiльки Ви вiдчували себе вiльним, чи Ви часами хотiли бiльшої самостiйностi, бодай у вирiшеннi прагматичних, економiчних питань, я не кажу вже про полiтику?
Ну, я можу так сказати, що в цiлому ми хотiли бiльше вiльностi в вирiшеннi тих чи iнших
питань, i коли Горбачов вiв розмову про поширення прав кожної республiки, то я можу сказати
«так», а в життi все вiдбувалось навпаки. Наприклад, коли ми казали про стосунки з iншими
державами, про збiльшення нам можливостi розпоряджатися валютою i тому подiбне, то
замiсть того, щоб дати права республiцi, вони їх в нас забирали. I це завжди, будемо казати,
створювало певнi протирiччя мiж Москвою i мiж керiвниками республiк.
Тому, на жаль, ми завжди вимагали i хотiли бiльше мати прав з точки зору iншої – чому
ми повиннi були погоджувати в Москвi будiвництво того чи iншого там, будемо казати,
музею чи iнший... театру чи будинку культури, чи чогось iншого, чи лiкарнi, все iнше, але
нам було обмеження там до трьох мiльйонiв, а потiм вище трьох – то, будь ласка, погоджуй
все це в Москвi, а все це вимагало дуже багато часу. I я пам’ятаю, коли... оце зараз в Києвi
збудований апаратно-студiйний комплекс телебачення, то я вирiшував цi питання з початку
його будiвництва, i я пам’ятаю, скiльки разiв був в Москвi i погоджував це питання, вiн
коштував по тих грошах 40 мiльйонiв карбованцiв – це були дуже великi кошти, i менi його
погодили, як кажуть, пiд Новий рiк – це тобi подарунок на Новий рiк.
I таким чином... а ми вважали, що це повинна вирiшувати самостiйно кожна республiка,
це було бажання не тiльки України, i багато iнших. Тому я й нагадую про раднаргоспи, коли
всi цi питання вирiшувались на мiсцях. I я, наприклад, вважаю, що це була найбiльша помилка команди Брежнєва, яка прийшла до влади пiсля Хрущова, коли вона одноосiбно забрала дуже багато прав у республiк, i все це було сконцентровано в Москвi.
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Пане прем’єр, а скажiть, будь-ласка, з ким Ви розмовляли, коли Ви погоджували
питання грошей оцих трьох мiльйонiв? Це були якiсь клерки, чи Ви могли зайти до
Голови уряду Совєтського Союзу, чи український високий урядовець мав в Москвi розмови з досить низьким рiвнем?
Я можу сказати Вам вiдверто, я мiг зайти дуже вiльно i до голови Держплану Радянського Союзу, до Байбакова, i мiг зайти до Голови Ради Мiнiстрiв, тут не було нiяких, як
кажуть, обмежень, нас завжди приймали в любий, в любу годину, тодi, коли менi було
потрiбно, i дуже часто я просто приходив даже без телефонного дзвiнка i завжди, будемо
казати, мене приймали i погоджували цi питання ми на цьому рiвнi. Да, були, в мене були
заступники, були керiвники вiддiлiв, якi їздили до Москви i погоджували все це питання,
а потiм уже для вищого керiвництва залишалось декiлька питань, якi ми вирiшували на
рiвнi або голови Держаплану, або Голови Ради Мiнiстрiв. А вже на вирiшення Полiтбюро
там залишилось тiльки одне-два питання, якi вже вирiшував це, як правило, особисто
Володимир Васильович Щербицький.
Ми повернемося обов’язково пiзнiше до пана Щербицького. Всерединi України у
вищих колах в тi часи – кiнець доби, припустимо, догорбачовської i початок горбачовської доби – в українських високих колах, чи могли Ви собi дозволити не погоджуватись з кимось на засiданнi Кабiнету Мiнiстрiв, чи були дiйснi дискусiї, чи
на засiданнi Полiтбюро ЦК компартiї України була критика, чи Ви могли б встати
сказати: «Ця людина схибила, це неправда». А вiн Вам сказав: «Нi, це Масол неправий, треба, значить, iнакше робити». Чи була така нормальна робоча обстановка,
чи це все ж таки був...?
Ну, я можу сказати, що була. Я мiг все це сказати i могли менi сказати, що не погоджують
ся зi мною, i я мiг настояти на вирiшеннi того чи iншого питання, а вже як i було прийняте
рiшення, то я можу сказати, це вже iнша справа, але в цiлому всi цi питання можна було
погоджувати, можна було критикувати, можна було вирiшувати. Справа в тому, що в нас
ще були, будемо казати, коли я вже був Головою Кабiнету Мiнiстрiв, то в нас були, так званi
обiди, де ми зустрiчались всi – члени Полiтбюро, кандидати в члени Полiтбюро, вели розмови з того чи iншого питання, тому це не особисто, як кажуть, було, була вiдвертiсть, але
була i, як кажуть, влада. Була людина, яка приймала те чи iнше остаточне рiшення.
З тобою могли погодиться, а могли i не погодиться, але рiшення, як завжди в свiтi,
приймає особисто перша особа держави, чи... так як у свiтi, так i в нас було. Але я мiг,
наприклад, я не знаю, як було ранiше, тому що, будемо казати так вiдверто, я практично
був 4 роки в складi Полiтбюро останнiй, за посадою, я, знаєте, не працював на партiйнiй
роботi, я був господарник, економiст i тому... От коли я був, я можу сказати, що було, i
коли нас запрошували, коли я був вже головою Держплану, то я мiг сказати свою особисту думку, не погодитись з керiвником того чи iншого рангу i сказати свою особисту
думку, що цього не можна приймати – моя точка зору така.
Ми трошки почали говорити про Горбачова. Я б хотiв запитати, коли Ви
усвiдомили, що це серйознi кроки, що Горбачов, я не кажу, вiрнi чи невiрнi, правильнi
чи неправильнi з Вашої точки зору, але коли Ви усвiдомили, що цей шлях кудись приведе, ну, в незнайоме ще мiсце, що це дiйсно вiдбуваються серйознi змiни, i коли якийсь,
може, якийсь факт вiдбувся, що Ви усвiдомили, що Горбачов не йде полiтикою своїх
попередникiв, починаючи вiд Ленiна, що вiн вiдходить вiд... серйозно вiдходить вiд
тих засад, на яких iснував Радянський Союз?
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Ви знаєте, я можу сказати десь приблизно 88-й рiк.
З чого, чому Ви подумали, чому саме в тому роцi, що сталося?
Ну тому, що багато вже менi довелось зустрiчатись особисто з Горбачовим. Вiн, як
Ви знаєте, приїздив вiдпочивати в Крим, i ми завжди там зустрiчали, i мали, будемо казати вiдверто, бесiду, бесiду за столом. I коли ми вели розмову про те чи iнше питання,
то менi було зрозумiло ставлення Горбачова, i коли ми там... боротьба з алкоголiзмом,
ми з ним вели розмову i казали, що сьогоднi пиво – це не алкоголь, i його треба дозволити, вiн з нами погоджувався, але приїздив до Москви, i нiяких питань, рiшень з цього питання не приймав. Чи коли йшла мова про, наприклад, державну мову українську,
ми йому пропонували внести змiни до Конституцiї, хай буде державна мова в кожній
республiки своя нацiональна, вiн з нами погоджувався, але... ви в Конституцiю Радянського Союзу напишiть, що буде росiйська мова, а кожна республiка має свою державну
мову нацiональну. Вiн погоджувався, але рiшень нiяких з цього приводу не приймав.
Чи з точки зору економiки. Я, наприклад, буду казати вiдверто, – я проти шокової терапiї
виступав i я вважав, що вона приведе до нашого такого стану економiки, який сьогоднi є
в нас, i є в iнших країнах, i сьогоднi нiхто не каже, чому? А кажуть: в магазинах, на полицях магазинiв все є, але нiхто не каже, що ранiше то м’ясо споживали там 70 кiлограмiв
на душу населення, а зараз тiльки 30-ть. Ну, можна зробити цiни такi, що завтра буде i
10 кiлограмiв, вистачить. Оце питання з точки зору економiки було. Коли Горбачов всi цi
питання за столом, ми з ним обговорювали i казали, що треба змiнити цiни, що пiдняти, вiн
нiчого не робив, а навпаки. Особливо деякi питання приймались перед з’їздом.
Коли, ну, в 88-му роцi, хотiли пiдняти цiни на хлiб, але чомусь рiшення про пiдвищення
цiн приймали за один день до вiдкриття з’їзду, ми не розумiли цього, ми казали: «Ми
згоднi з вами, але ж треба робити не перед початком з’їзду партiї, а, наприклад, пiсля
нього чи там за 2 мiсяцi до нього», – а вони за день до вiдкриття, це ж зрозумiло, яке буде
ставлення населення до того чи iншого питання. От тодi ми вже зрозумiли, що... почали,
будемо казати так, розумiти, що ми кудись не туди йдемо, i ще як (незрозумiло) тiльки
почали зароджуватися нацiональнi рухи, тi чи iншi утворюватися опозицiйнi групи i тому
подiбне, i коли, по-моєму, в 88-му роцi зі складу ЦК компартiї Радянського Союзу зразу
вивiв бiльше 100 членiв, то ми зрозумiли, що щось не туди, i от тодi вже почало розвиватись нацiональне таке...
Скажiть, будь ласка, з Ваших слiв випливає, що Горбачов, от на Вашу думку, що
вiн був досить розгублена людина. З одного боку вiн щось дозволяв, з iншого щось не
дозволяв, чи правильнi мої слова, що вiн виглядав, як людина, яка не знає, куди йти?
Я можу з Вами погодитись, що вiн хотiв щось зробити, вiн розумiв, що потрiбна перебудова, але як її зробити – вiн не розумiв. І, на мiй погляд, також партiйнi керiвники в
цьому питаннi, i вiн в тому числi, був же першим секретарем Ставропольського краю, де
головна задача була – це вiдпочинок. Тому вiн вмiв говорити, зустрiчаючи чи проводжаю
чи багато рокiв керiвникiв держави, це в нього не забереш.
I на, коли..., Ви досить цiкавi речi казали, що ще на... до 85-го року, тобто до
доби Горбачова, Ви казали про реалiзацiю, тобто про набуття цiнами бiльш реального змiсту, адже три копiйки за трамвай – це, наскiльки я зрозумiв з Вашої логiки,
це були просто нереальнi цiни. То чи означає це, що в Вашiй свiдомостi поступово змiнювалось ставлення до соцiалiзму, як такого, який оце запровадив ще Ленiн
i сказав, що для людей треба робити таке, таке, таке, чи не було у Вас всерединi
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конфлiкту в собi, що з одного боку, ну, так вже 25 рокiв цiни не змiнюються, i це як
досягнення соцiалiзму, що цiни на Заходi збiльшуються, а з iншого боку, як прагматичний, припустимо, керiвник пiдприємства, Ви кажете, що треба було щось робити, тому що це нереальнi цiни? Коли у Вас виникла iдея чи думки, не докорiннi, може,
а якiсь думки щодо серйозних хиб самого ладу соцiалiстичного?
Ви знаєте, я можу сказати, що є багато питань, якi ми не розумiли в цiлому. Я не
буду..., я вже казав за економiку, але я, наприклад, i не розумiв, чому ми заборонили, будемо казати, у нас церкви. Багато людей не розумiли, i ми про це вели в себе розмови, що
як увесь свiт живе, всi його, i тiльки десь там 250 мiльйонiв населення чомусь якось не
розумiють це. Виникали певнi конфлiкти i я, наприклад, вважав i в думках.., думки такi
були, що з часом ми прийдемо до цього, що треба мати, як кажуть, дозвiл, i хай вона...
людина вiрить в Бога – хай вiрить, не вiрить – значить, не вiрить. Ти хочеш бути атеїстом,
будь атеїстом, але не треба шляхом заборони iти по цьому путi.
Тому цi такi думки були, але, будемо казати, ми вiдносили не тiльки до системи, тому
що все в цiлому вирiшує питання людина, не, будемо казати, система, – вона є система,
але хто прийде до влади, хто буде на чолi цiєї системи. I, на жаль, в нас на чолi системи
були завжди партiйнi керiвники, якi в економiцi практично нiколи не працювали, а в нас
була така система, що, якщо ти парторг пiдприємства, то тебе, особливо бiльшiсть треба,
призначили директором. Але ти ж нiколи не працював, виробництво є виробництво. Якщо
ти був конструктором, то ти можеш вирiшувати питання, як спроектувати ту чи iншу машину. А вже коли ти працював там начальником цеху чи директором пiдприємства, то ти
вже розумiєш, як треба керувати цим пiдприємством, якi питання вирiшувати.
Так що... да, виникали такi думки, були, як кажуть, вони з приходом до влади Горбачова, вони почали набувати все бiльшого розвитку.
В цi роки, коли Ви... вже 87-й, 88-й, 89-й навiть, всi цi проблеми, i Ви навiть згадали
щодо появи нацiональних рухiв, якихось партiй, опозицiйних сил, чи було розумiння,
що цi всi кроки не обов’язково, але можуть призвести до незалежностi всiх держав i
включно України чи...?
Да, було, i були на... з цього приводу розмови з Горбачовим, i коли вiн iнколи нам
казав: «Ну, що Ви так кажете? Україна, Росiя i Бiлорусiя будуть завжди разом». Ми йому
казали: «Нi, Ви помиляєтесь, це така стезя, яка завжди веде до розвитку нацiонального
руху, веде до розвитку i створює незалежнi держави», – але вiн дуже, будемо казати,
багато часу не хотiв з нами погоджуватись, особливо, коли ми йому ставили в приклад
Прибалтiйськi держави. Тому, на жаль, будемо казати так, це мало мiсце, i вiн вважав, що
нiколи цього не може бути.
Пане прем’єр, а Ви все ж таки в 88-му роцi, наскiльки я зрозумiв, Ви були вже
Головою Ради Мiнiстрiв, чому сталося так, i тепер це виглядає досить дивним, коли
вже холодна... я холодно на це дивлюсь, чому не були забороненi вiдразу Рух, чому не
були посланi вiйська, чому... КГБ iснувало, мiлiцiя iснувала, якiсь, значить, внутрiшнi
вiйська iснували, але повертається Чорновiл, повертається Хмара, повертаютсья
цi всi люди i досить спокiйно, ну, їх десь там затримували, але це не були утиски
фактично, це був дозвiл мовчазний, може, може, так би мовити, несвiдомий, але i
Ви, i Щербицький, i тодiшнє керiвництво нiчого не робило, адже це фактично був
пiдкоп пiд систему, чому не були вжитi силовi заходи?
Ви знаєте, я б це питання бiльше вiднiс до Горбачова, тому що коли в 89-му роцi
почались вибори до Верховної Ради, то на однiй з нарад на пленумi було йому таке пи666
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тання: чому Ви не дозволяєте партiї боротись за депутатський мандат? А вiн сказав: «Не
треба втручатись, хай iде своїм чередом». Ми йому кажемо: «В свiтi партiя, яка сьогоднi
в опозицiї, чи партiя, яка сьогоднi при владi, вона бореться за те, щоб завоювати мандати
депутатiв парламенту i утримуватись до влади», – але будемо казати вiдверто, це йшло
бiльше з Москви, iз Центру, i в нас була єдина комунiстична партiя.
I коли за багато рокiв, особливо iз... будемо казати, диктатури Сталiна, коли цi всi…
був геноцид, i коли йшло знищення партiйних керiвникiв i вiйськових, i всiх тих, кого вважали як опозицiю, тому партiя привикла слухати одну людину – керiвника чи генерального секретаря партiї i виконувати розпорядження Полiтбюро, тому... Зверху не було цього. Я коли ще був молодий, молодою людиною, тому що мене директором пiдприємства
призначили в 34 роки, то я, ну, старого партiйного керiвника спитав: «Чому я не можу
виступити без тексту, без бумажки?» А вiн менi сказав: «Ти знаєш, це прийшло з часiв
Сталiна, тому що коли писали всi оцi доноси, то щоб людина могла…, що вона цього не
говорила, i з того часу почали з друкованим текстом всi виступати». Якщо Ви звернули
увагу, то практично у нас на всiх нарадах, на всiх пленумах, на всiх зборах, якi були, як
правило, людина виступала з надрукованим пiдготовленим текстом. От тому в нас, як
кажуть, i коли почалось, будемо казати, оце вже, як кажуть, де б то на мiтингах виступати, то керiвники, багато керiвникiв не звикли виступати вiльно i своєю мовою, iз своєю
думкою i тому подiбне. Це вже потiм на певний час прийшло, коли, будемо казати, почали
виступати так вiльно перед телебаченням i тому подiбне. А коли ми не звикли до цього,
то кожна людина перший раз дуже страшно (смiх), а коли це...
Дуже цiкаво… Ви сказали вже про, так би мовити, Вашу розмову з Горбачовим
i його ставлення щодо ситуацiї в Українi. А яке було ставлення на цих обiдах, про
якi Ви згадували, до появи Руху, до появи Української Гельсiнської спiлки, до появи
дисидентiв, що Ви мiж собою говорили, i що говорив Щербицький, що говорили Ви,
що говорив там i пан Єльченко, i таке iнше? Як ви обговорювали появу цих людей?
Ну, головним iдеологом в нас був Леонiд Макарович Кравчук.
Що вiн говорив?
Да..., ну, в цiлому спочатку, будемо казати так, не сприймали цього питання, тому що ще,
як кажуть, майбутнi керiвники Руху, вони ще були десь в засланнi i не повернулися, i вони багато не розумiли. Але коли пiсля того, як почались, будемо казати, не приймали вiдповiдних
мiр для того, щоб не йшло з точки зору розвитку цих подiй, а вони в нас були тiльки на Заходi,
тому що Схiд в нас був спокiйний, це бiльш робiтничий район, i не було в нас руху нiякого,
не було оцiєї боротьби, яка була в 40-вi, 50-тi роки. Тому йшли розмови, йшли, але Горбачов
не дуже реагував на цi питання, вiн вважав, що це нормальний розвиток справ, що нiякої там
змiни устрою чи змiни, як кажуть, набуття незалежностi, – цього не може бути. Це звичайний
стан справ, який повинен розвиватись своїм чередом, i вiн як не дуже...
Мiж собою ви говорили, що це негативно, але коли доходило до Горбачова, це не
сприймалось, так я зрозумiв?
Да, да, да, да. I я ж iще раз пiдкреслюю, що i коли почалися вибори, то вiн сказав: «Хай
народ скаже, що вiн думає про партiю», – а треба агiтацiю чи органiзовувати предвиборну, передвиборчу кампанiю, i цього, як кажуть, цього ж не треба робити. Ну, тому...
Трошечки про Щербицького. Про нього, принаймнi за той час, що ми ведемо
проект – це пiвроку, ми обговорювали з багатьма людьми, i є принаймнi двi точки зору:
з одного боку – це тиран, жахлива людина, iдеолог, член Полiтбюро, ну всi цi, так би
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мовити, назви, з iншого боку – дуже багато людей вважають, що за його керiвництва
не було допущено такого, як це було, припустимо, в Грузiї чи в Азербайджанi, коли...
Безумовно.
...будували величезнi будинки, i партiя жила дуже добре. I вважається, що вiн
був досить скромною людиною, i не давав можливостi, так би мовити, партiйнiй
номенклатурi почувати себе, ну, як баї чи як пани, чи як графи i таке iнше. Як взагалi,
от, Щербицький сприймав, якi вiн думки висловлював, коли прийшов Горбачов i оце
все до його вiдставки 89-го року, як вiн, чи мiняв вiн свою позицiю, чи вiн сприймав
полiтику Горбачова? Що це була за людина в цей перiод – з 85-го до 89-го року?
Ви знаєте, я можу погодитись з точкою зору на Щербицького, що людина дiйсно багато
зробила для України i на якiй... Вiн дiйсно стримував всi тi питання розкошi i тому подiбне,
i вiн стримував питання боротьби з корупцiєю. Ви пам’ятаєте, на Українi не було таких
процесiв, як в Грузiї, i таких явищ, як в Азербайджанi, як в Узбекистанi i тому подiбне. То
єсть, вiн все ж, будемо казати, була бiльш виважена людина, спокiйна, яка вела виважену
полiтику вiдносно свого народу. В останнi роки, коли прийшов до влади Горбачов, Ви знає
те, iз Щербицьким йшли в нас розмови, що пропонували цю посаду генеральну, але вiн
вiдмовився, вiн не пiшов на цю посаду, про це були розмови, що: «Володимир Васильович,
може, Ви пiдете?» – «Нi, я не пiду», – так би мовити, i були такi декiлька розмов, про що
вiн казав. Але, коли почалась перебудова, i коли ще те все, що я казав, про дiї вiдносно партiї,
дiї вiдносно дисидентiв, то Володимир Васильович багато чого не розумiв. I коли вже в 89-му
роцi, це йому вже було 71-й рiк, вiн уже тодi прийняв рiшення, це було в Криму, пiд час
перебування, коли прилетiв на вiдпочинок Горбачов. Вiн тодi сказав йому там i нам сказав,
що пiде вже на заслужений вiдпочинок, йому там все це пообiцяли, ну, буде забезпечення
матерiальне i тому подiбне, то в Криму це рiшення, воно зрiло в його свiй час, i вiн його
трошки затягнув, затягнув вiн не з точки зору, тому що вiн не бачив вiдповiдної людини,
яка, будемо казати так, могла б зайняти його посаду, тому...
Тобто на Ваш погляд, чи за Вашою iнформацiєю, а Ви цiнний iнформатор, це
його особисте було бажання, чи це все ж таки був тиск Горбачова?
Нi, це було, я би сказав, я не знаю, може, там i була якась особиста розмова, але це
було його бажання, його рiшення, я можу сказати, на 95 вiдсоткiв, я можу сказати, що це
було його особисте рiшення, що вiн уже повинен пiти на вiдпочинок.
I ще одне уточнення. Ви кажете, що вiн дбав про Україну. Чи можна тодi сказати, що звинувачення на його адресу, Ви знаєте, що є така думка, що от нiбито
Шелест був бiльш, боронив Україну вiд Росiї, не давав там вивозити хлiб забагато,
ковбаси i таке, а Щербицький нiбито продався повнiстю i повнiстю, так би мовити,
стояв на сторожi скорiше московських iнтересiв. То Щербицький, за Вашою логiкою
виходить, вiн такий був, ну, умовно кажучи, комунiстичний нацiоналiст, тобто, чи
правильно я Вас зрозумiв, що вiн боронив українськi iнтереси?
Я хочу Вам сказати, що я пiдтверджую те, що вiн боронив українськi iнтереси. Може,
десь було на окреме питання його тиск, але з точки зору захисту життєзабезпечення населення, з точки зору вирiшення питань будiвництва житла, соцiальної сфери, це його було
особисте, як кажуть, будем казати, хобi, коли вiн займався, коли ми вирiшували цi питання,
i вiн особливо захищав всi цi iнтереси. Я тут не можу пiдтвердити з точки зору, що вiн там
продав, нi! Навпаки, ми зменшували i поставки в союзний фонд, але iнколи питання були,
якi вирiшувались там, наприклад, що треба вирiш... Ви знаєте, пам’ятаєте, коли Микита
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Сергiйович кукурудзу почав, як кажуть, вирощувати на... в державi, так i аж там за Москву
ми поїхали, так i тут iнколи були деякi питання, якi, будемо казати так, вiн погоджувався,
але це вже було, як кажуть, бiльш примусове рiшення Москви, коли його вирiшували.
Але захищати вiн захищав, а я ж працював головою Держплану бiльше 8 рокiв, 8 з половиною рокiв, то я можу казати – я особисто мав вiдповiднi доручення, що оцi питання ти
повинен вирiшити, i я йому особисто доповiдав, i ми багато вирiшували, чи будемо виносити це на рiшення Полiтбюро, чи погодимося, якi в нас будуть тi чи iншi питання, це завжди
було особливо його, i коли вiн їхав уже на засiдання Полiтбюро ЦК КПРС до Москви, то
ми, ми йому готували тi питання, якi вiн повинен там був поставити для вирiшення. I тут
було дуже багато розмов, коли вiн міг декiлька разiв на день там менi, як головi Держплану,
телефонувати, спитати: «А ти оце вирiшив питання? А як оце питання вирiшується? А ти
був у цього керiвника чи не був? А ти ставив це питання? Якi там у нас є матерiали з цього
приводу?» А вiн тут займався особисто, i я так працював, все-таки 9 планiв розробляв, i
був головою планово-бюджетної комiсiї Верховної Ради Радянського Союзу, то й туди вiн
писав: «Ти ж оце питання, давай ми запишемо, я пiдготую, ми вирiшуємо», – в тому числi
й iноземний фонд Кабiнету Мiнiстрiв, вiн в нас на той час був один вiдсоток вiд валового внутрiшнього продукту, це приблизно десь тодi було в нас, якщо менi пам’ять..., десь
450 мiльйонiв карбованцiв, ну, будемо казати, приблизно 500 мiльйонiв доларiв, i всi цi питання вiн особисто вiдстоював. Ну, були там з дисидентами якiсь питання, але я тут можу
сказати, я до цих питань зовсiм не був причасний, тому це була бiльш справа...
Полiтична.
Так, полiтична, це в нас був там Єльченко от, Кравчук, iншi керiвники, як кажуть, якi
займались цими питаннями, з точки зору захисту населення, питання, все це в його було
особисто.
Вiн користався авторитетом в Москвi на Полiтбюро, як Ви думаєте, це була
людина серйозна...?
Да, да, да.
...його слухали i...?
Слухали його, i як вiн пiдпише, вирiшить це питання, все iнше.
Тепер, може, трошки ми поговоримо про не досить для Вас приємнi часи. Як
Ви пам’ятаєте, 90-й рiк – це досить напружений рiк, який розпочався з величезних
страйкiв шахтарських?
Раніше трошки.
В 89-му, так. I потiм вони були в 90-му, оце вже були, так би мовити,
загальносоюзнi страйки i потiм були студентськi страйки. Я хотiв би спочатку зосередитися, яка була реакцiя на... я маю на увазi, на робiтничих страйках, яка була
реакцiя Ваша – українського керiвництва i союзного керiвництва, адже Ви були, так
би мовити, представленi i в ЦК КПРС, i в Верховнiй Радi Радянського Союзу, на оцi
проблеми страйкового руху i вiд початкiв робiтничого страйкового руху, шахтарського страйкового руху?
Ви знаєте, я можу сказати так, що вони почалися в Росiї, в нас була вже це, як цепна
реакцiя, i з точки зору – це були, ну, на мiй погляд, пiдготовленi, оплаченi страйки, якi
фiнансувались певними силами для того, щоб в цiлому змiнити, як кажуть, устрiй. Тому
що Україна 90-й рiк закiнчила з точки зору економiки з дуже гарними показниками, але
цi були страйки, i Ви ж пам’ятаєте, що, якщо в Кривбасi були питання про забезпечення
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продуктами харчування, то в Донбасi цих питань не було, але були питання, якi треба
було в свiй час вирiшувати.
На жаль, тодi це все стосувалось Москви, тому що, Ви пам’ятаєте, тодi ми заперечили
проти реорганiзацiї вугiльної промисловостi, коли в нас хотiли лiквiдувати i лiквiдували
Мiнiстерство вугiльної промисловостi, перебрали все це до Центру, тому все це, як кажуть,
певний був... вiд того часу певнi були впливи на вирiшення того чи iншого питання. I в
той час це були полiтичнi бiльш питання, i менi було зрозумiло, коли вимагали вiдставки
Щербицького, вимагали вiдставки Валентини Семенiвни Шевченко, я розумiв, що черга,
чергова буде моя. I тим бiльше, коли в мене був рiзний пiдхiд до вiдносин, до перебудови
з точки зору з Горбачовим, то я розумiв, що ще й Горбачов пiдштовхував, тому що я мiг
сказати на засiданнi Кабiнету Мiнiстрiв: «Якщо ви знайдете в архiвах, то сьогоднiшнiй
стан справ мною був сказаний в квiтнi 90-го року на засiданнi Ради Мiнiстрiв СРСР», –
i коли Горбачов починав, то я вже чув його вiдповiдну реакцiю на те чи iнше питання,
каже: «Там Масол хоче щось самостiйно органiзовувати».
Ви кажете – певнi сили. Це були сили зовнiшнi чи внутрiшнi?
Всi були разом. Я не хочу, про це було багато написано, багато в захiднiй пресi писалось, хто кого фiнансував, хто кому допомогав, в свiй час воно все було в пресi, як
кажуть, вiдображено.
Мета всiх цих сил була – руйнування системи, чи яка мета була цих всiх...?
Я хочу сказати: да, на мiй погляд – було руйнування системи, i коли питання стало
про незалежнiсть, то Ви знаєте, i бiльшiсть комунiстiв проголосували за незалежнiсть
України. Так що це було руйнування системи, але можна йти було рiзним шляхом до руйнування цiєї системи. Ми пiшли, на мiй погляд, найгiршим шляхом. Тому... з точки зору
економiки, я не буду казати полiтично, тому що полiтично – це було вiрне рiшення, а з
точки зору економiки не було, як кажуть, вiдповiдно вирiшене це питання.
І ми, на жаль, i сьогоднi, коли, наприклад, записуємо в Конституцiю, що ми сьогоднi
не забороняємо (незрозумiло) вiйськовi бази на територiї України, то я, як економiст,
повинен сказати, я не погоджуюсь з цим питанням. Тому що Севастополь, я його можу
сьогоднi зда... Україна може здати його в оренду i отримувати за це грошi, щоби розраховуватись за газ, а якщо ми це приймемо рiшення, тодi я, пробачте, ми будемо в скрутному
економiчному станi.
Тому є питання, якi, будемо казати, i сьогоднi, на мiй погляд, дехто, не розумiючи...
Але ми проти Росiї, тому давайте запишемо в Конституцiю. Я буду голосувати проти
цього питання, тому що, будемо казати так, я вважаю, що Севастополь треба дати там, ну,
частину, яка буде вiдноситись до Чорноморського флоту, i отримувати за це грошi, щоб
розраховуватись за газ, чи будемо казати – отримувати газ безкоштовно вiд Росiї. Так тодi
ми вийдемо з цього скрутного економiчного стану, в якому ми сьогоднi опиинилися.
Коли 2 жовтня 90-го року Ви дiзналися про те, що стоять намети на площi
Жовтневої революцiї, i головне, одне з головних гасел – «Геть Масола, Кравчука!»
П’ять було там питань.
П’ять питань, так. I що Ви подумали? Ви подумали, що це серйозно, чи Ви, чи
Ви звернули увагу, що це може бути настiльки серйозно, що врештi-решт ваш уряд
буде повалений студентами?
Нi, менi було... я i вiдомий, я розумiв, що в певний час керiвництво комунiстичної
партiї України пiдпише цю угоду, i пiдписав Гуренко в той час, що вiн, як кажуть,
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вiдправляє мене, як голову уряду, в вiдставку i таким чином знiмаються всi цi питання,
а всi iншi чотири чомусь всi зараз забули. Так що це була, будемо казати, певна жертва
тому настрою, який був на той час, який був, як кажуть, затверджений чи погоджений з
керiвництвом комунiстичної партiї України.
А Ви пропонували iнший варiант Гуренковi чи комусь, що не йти на поступки, чи
навпаки...?
Ну, було, було рiшення, було засiдання Полiтбюро, i було це рiшення, i було, як кажуть, ввечерi питання, що я не йду в вiдставку, а вранцi було сказ... уже вирiш... прийнято
рiшення, що я iду в вiдставку. Але я розумiв, що, я Вам ще раз пiдкреслюю, що я був,
будемо казати, третьою людиною в державi iз тих часiв радянської влади, яка була на
Українi, але хто ж, хiба тодi хто дивився, який стан економiки на Українi, якi вiдносини,
як закiнчила держава? Тодi ж головнiше питання було, як кажуть, зламати цей устрiй,
який сьогоднi є в державi, i поставити питання про новий устрiй, так що для мене все
було зрозумiле, i нiчого нового не було. Я розумiв, що мiсяць, два, три, чотири, скiльки
там ще працювати, а все це ж...
Але Ви тодi, я згадую, сказали фразу, що «треба спочатку думати, а потiм дiяти,
якщо ви думаєте, що ви зараз, – ви це тут сказали, – що ви зараз скинете Масола i
ситуацiя полiпшиться, то це велика помилка».
Так я що, не був правий? Я ж був правий, але будемо казати вiдверто, я не хочу казати,
да, в мене був певний досвiд, я все-таки, як кажуть, ну, скiльки в урядi працюю? – значить, з 79-го по... 12 рокiв в урядi, в мене був певний досвiд, я не хотiв його, як кажуть,
втрачати, були певнi вiдносини, знання тiєї справи. А кожна людина, яка прийде до влади... Мене готували до цiєї посади: я 10 рокiв директором працював, 32 тисячi працюючих – це вугiльна промисловiсть, металургiйна промисловiсть, це всi... от сьогоднi, що
руйнують шахти, то обладнання все це стоїть мого заводу, що зараз оце стратегiчне руйнують, то все моє обладнання. Тому в мене був досвiд, а потiм я в Держпланi працював
15 рокiв, а Держплан – це таки є Держплан, керiвникiв готують.
Скажiть, будь ласка, я ще пам’ятаю тi часи – 90-й рiк, i дуже багато обговорювались питання щодо Вашої вiдставки i таке iнше, Вашої посади, Вашого, Вашої
позицiї, i виглядало дуже цiкаво, була така пастка: з одного боку, всi казали, що це
один з найдосвiдченiших людей, i дуже багато людей, що дивно навiть досьогоднi, не
Ваших прибiчникiв, але що це була досить досвiдчена людина, але наскiльки Ви були
готовi робити реформи ринковi? Тому що кажуть: ну, це ж Держплан, а ми тепер
маємо творити держринок, чи просто ринок, то наскiльки Ви розумiли закони ринку, наскiльки Ви були готовi до нових часiв, як от Ви вiдчували себе?
По-перше, можу сказати, я теж не був готовий, я не можу сказати, що був пiдготовлений
до вирiшення цих питань, але будемо казати, я знав соцiалiстичну систему i частково знав
ринкову систему, так. А люди, якi прийшли сьогоднi до влади, вони нi соцiалiстичної планової не знають, нi ринкової, бо вони тут не працювали, а там не жили, i не, не зрозумiли.
Тому я був в певнiй мiрi пiдготовлений, я Вам сказав, де я хотiв би бачити рiшення тих
питань з того чи iншого приводу, так. А з точки зору пiдходу мойого – да, я теж повинен
був навчатись, треба було створювати банкiвську систему, але багато було питань.
Коли сьогоднi кажуть про ринковi вiдносини, нiхто не каже про те, що цi ринковi
вiдносини... держава керує цими вiдносинами, а не так, як у нас по принципу: «Плыви
мой челн по воле волн», так. А я був, яка рiзниця була? Я завжди пам’ятав одне прислiв’я
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українське: «Поспiшиш – людей насмiшиш», – оце було моє вiдношення до переходу
в ринкові вiдносини. Я, наприклад, вважав: да, треба мати приватну власнiсть, приватну, але спочатку давайте вiддаймо громадське обслуговування – це столові, ресторани,
кафе, всю сферу, хай вона спочатку, потiм пiдемо до бiльш великих пiдприємств, а потiм
прийдемо до великих пiдприємств, а потiм скажемо, що атомна енергетика не повинна
бути приватною, видобуток урану не повинен бути приватним, вода не буде приватною,
повiтря теж не будемо приватним, так, i все iнше, i багато ще питань є таких, якi приватними нiколи не будуть, i в свiтi вони не є приватними.
Так у мене був... а ми хотiли все, як кажуть, одним днем все, всi цi питання вирiшити.
Я вважаю найбiльшою помилкою, що..., i перш за все помилку зробив Гайдар – i тому, що
вiн невiрно вирахував спiввiдношення цiн, i найголовнiше, що це було вирiшено протягом одного дня, цього не буває в свiтi. Так же, як i ми вийшли з рубльової зони протягом
однiєї години, цього в свiтi не буває, от ми i сьогоднi маємо цi наслiдки, оце вся рiзниця,
будемо казати. Я дотримувався принципу «Поспiшиш – людей насмiшиш».
Приблизно в тi часи, коли ми говорили з Вами про студентськi страйки, тодi це
вже було трохи пiзнiше, а до того Iвашко поїхав з Києва, перший секретар, i став
заступником пана Горбачова. Якi, яке ставлення було Ваше до цього вiд’їзду?
Негативне.
Негативне. Чому?
Ну, справа в тому, що вiн був секретарем першим комунiстичної партiї України, так?
I, якщо вiн дiйсно був партiйним працiвником, вiн багато рокiв був на партiйнiй роботi,
то вiн повинен був це, як людина, патрiот своєї партiї, то вiн повинен був за неї боротися.
Яка була б справа? Це була б справа трошки iнша, але вiн повинен був боротися, а вiн, кажуть, її кинув напризволяще, напроізвол, i поїхав до Москви, щоб стати там заступником
Горбачова. А я не пiдтримую таких людей.
Якщо казатимем вiдверто, то менi, наприклад, декiлька разiв пропонували перейти
на роботу до Москви, i Байбаков запропонував мене до нього спочатку заступником голови Держплану СРСР, потiм менi пропонували першим заступником голови Держплану СРСР. Я, як кажуть, в свiй час уступив дорогу Рижкову, бо вiн пiшов першим заступником голови Держплану СРСР, а потiм, коли Рижков пiшов працювати до Москви до
Центрального Комiтету компартiї Радянського Союзу, то менi пропонували iти першим
заступником голови Держплану СРСР, но я не пiшов.
Так що я, наприклад, в мене свiй погляд на цi справи, на цi питання. Я... негативне
було ставлення, тому що в такий скрутний час людина, коли кидає партiю, так що... Знає
те, я можу сказати, сьогоднi будемо так: в iсторiї є одна людина, яка зробила два таких
шляхи: це Горбачов. По-перше, це керiвник державою, який все робив для того, щоб
розвалити свою державу, i керiвник партiї, який робив все для того, щоб розвалити свою
партiю. Такого в iсторiї, на мiй погляд, не було.
Це було свiдомо, чи вiн просто не розумiв, що вiн робить?
Ви знаєте, я можу сказати, що вiн багато чого не розумiв, а потiм, Ви знаєте, пiд тиском
поїздок, пiд тиском ейфорiї, яка була, його зустрiчi з населенням, коли всi цi, пiсля немощних старцiв, якi в нас були, прийшла людина, будемо казати, на 20 рокiв там, чи бiльше
рокiв, молодша, i так, i все це його. А вiн поважав владу, йому влада подобалась. (Смiх).
В 90-му роцi Ви ще до осенi принаймнi були другою, мабуть, людиною чи третьою
людиною в Українi. I тодi почалися розмови про пiдписання нового Союзного догово672
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ру, про новi якiсь стосунки i таке iнше, таке iнше. Потiм Ви були спостерiгачем вже
бiльш вiддаленим, але як на Вашу думку, чому Україна зволiкала, тобто, з одного боку,
брала участь i в тому Новоогарьовському процесi, i таке iнше, а з iншого боку – це
вже було бiльш схоже на таку, на спостерiгацьку позицiю, тобто, ну ви там собi
радьтесь, а ми тут собi постоїмо, подивимось, як це буде. Чому Україна не хотiла
пiдписувати Союзний договiр, адже тут був i Гуренко – перший секретар ЦК i член
Полiтбюро, тодi ж там зробили так, що першi секретарi, вони автоматично... i
другим секретарем був Голова Верховної Ради Кравчук, i це теж, так би мовити, номенклатура ЦК i єдиної держави, чому Україна не пiшла на цi кроки?
Ви знаєте, договiр був не зовсiм той, який був потрiбний сьогоднi Українi, так, i потiм
не було ж, найголовнiше, – чи це буде федеративна держава, чи якась iнша, це був...
самостiйнi, незалежнi, там не було багато питань вирiшено, тому Україна дiйсно, будемо
казати, очiкувала, вона ж хотiла мати: а що менi пропонують, ну не треба ж купувати,
як кажуть, кота в мiшку. А там десь приблизно багато питань були, якi пiдкреслювали.
А по-друге, вже в той час, я можу сказати, почало зрiти питання про незалежнiсть, про
самостiйнiсть держави. Оце було питання, а тому i було зволiкання певний час.
Гуренко, Ви з ним, мабуть, спiлкувались, все ж таки Ви були заступником...
I вiн був, i я.
I вiн, так... Голови Кабiнету Мiнiстрiв. Вiн в 89-му, 90-му роках, в 90-х роках вiн,
вiн усвiдомлював, що цей шлях до незалежностi – серйозна справа, це не просто так –
пограється тут Чорновiл, а що цей тиск буде посилюватись, Ви ж пам’ятаєте, що
починалось з Захiдної України, потiм Київ досить серйозно пiдтягнувся, i що думало
керiвництво компартiї?
Ви знаєте, я можу так вiдповiсти – була єдина комунiстична партiя, i те, що надходило з центру, то в цiлому, (незрозумiло) виконувалось, до самостiйностi українська
комунiстична партiя не була готова.
Угу, вона потрапила мiж молотом i наковальнею?
Да.
Виходить так, що тут iдуть сигнали, що розвалюється, i Україна вiдокремлюється,
а зверху кажуть: «Залишайте це так, як i є». Я так розумiю?
Да, да, да.
Тобто просто Гуренко вислуховував Україну i вислуховував Москву, так треба
розумiти? (Смiх).
Так. Було таке.
Повернемось до нашої, так би мовити, попередньої розмови. Ми багато говорили
про різні зміни в ситуації щодо незалежності, ще на шляху до незалежності. Я хотів
би... я хотів би запитати, наскільки я розумію, проходила певна еволюція в ставленні
самих комуністів, високих посадових осіб до питання незалежності. Спочатку, Ви
пам’ятаєте, були там декларації, щось, і вони приймалися тут, в цій залі, тобто
брали участь більшість комуністів безперечно. То як проходило, як Ви помітили,
що... чи дійсно правда те, що багато комуністів, більшість комуністів у Верховній
Раді почали бути прихильниками незалежності, чи Ви помічали такі тенденції?
Да, я погоджуюсь з Вашим висновком, і можу сказати, що вони були помітні і тоді,
коли ще відбувались наради в Центральному Комітеті комуністичної партії України, коли
йшли пленуми і засідання Президії. І Ви пам’ятаєте, що колишній секретар ЦК компартії
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України Івашко пішов із посади першого секретаря на... заступником до Горбачова. Так
що це відбувалось поступово, і... я з Вами згоден, що еволюційним шляхом Україна йшла
до незалежності, і таким чином поступово змінювались погляди деяких, ну будемо казати,
великої частини комуністів, на незалежність нашої держави. І вже коли прийнялося остаточне рішення, Ви пам’ятаєте, тоді більшість проголосувала за незалежність України.
Наскільки справедлива версія... вона постійно десь ходить, вирує, щодо того, що
комуністи хотіли відокремитись від Росії через те, що в Росії був нібито демократ
Єльцин, а тут хотіли залишити острівець, так би мовити, комуністичний осере
док? Наскільки справедлива така версія, що комуністи не були прибічниками незалежності, а просто були прибічниками залишити статус-кво?
Ви знаєте, я не можу так підтвердити цього, тому що поступово це питання вирішувалось, і поступово йшли все-таки до незалежності. З Росією в нас сьогодні складні
відносини, складні відносини..., я хочу сказати більш з точки зору економічних питань. І
деякі питання, на мій погляд, були... повинні були вирішені раніше, особливо проблема
Чорноморського флоту, озброєння, ядерного озброєння і тому подібне, але, Ви бачите,
вони залишились уже після 5 років в дуже складній ситуації, до цього часу не вирішені.
Ви сказали, що Ви приїхали в Київ в день путчу?
В неділю.
В неді... ну, тобто в переддень, фактично?
Да, да, да, да, да...
...І Ви дзвонили комусь, з кимось розмовляли зі своїх колег? Чи було у Вас відчуття, що можливі якісь, якісь зміни, якийсь путч?
Ви знаєте, а б сказав так: було відчуття «затишья перед бурей»...
Ага, то Ви... Ви відчували, що щось може відбутися...
Да, да, да, да...
А як Ви сприйняли 19 серпня?
Знаєте, ми багато не зрозуміли, тому що я в цілому не був останні три тижні на Украї
ні, а був у відрядженні, і коли приїхали, то для нас це була новина, тим більше, що Ви
пам’ятаєте, потім було прийняте рішення на Верховній Раді. Була Верховна Рада, яка
прийняла рішення про незалежність України. Потім було... був, будемо казати, останній
пленум Центрального Комітету компартії України, на якому...
Ви були... Ви були на тому...?
Був, я був на цьому пленумі...
І що там обговорювалось, на цьому останньому пленумі?
Ну, були пропозиції з точки зору того, що прийняти варіант, – розпустити комуністичну
партію України, як... так, як зробив в Казахстані Назарбаєв. Але деякі питання на мій погляд, – не було такої чіткої позиції, тому... Ми вже знали, що буде рішення в Президії, в Верховній Раді, про припинення діяльності комуністичної партії. Були пропозиції... На мій погляд, тоді можна було трошки краще, так би мовити... ішли шляхом кому... – Казахстану...
Тобто, щоб ви самі, так би мовити...
Та... розпустилися, а потім уже б створювали нову партію і тому подібне.
Ви 19-го–20-го вірили в те, що ГКЧП переможе?
Ви знаєте, я можу сказати, – ні, тому що я багатьох людей, які були в ГКЧП, знав
особисто, знав їхню характеристику, і тому я не міг бути... повірити в те, що вони переможуть. Справа була не в тому, але не було... Позиція Горбачова була така, будемо казати
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відверто, якась незрозуміла... Точки зору того, хто був на чолі ГКЧП, то вони після свого
виступу… На мій погляд, я зрозумів, що ніякої перемоги не буде, тому що не було ідеї, за
яку... яку міг би підтримати народ, так що там...
Є досить багато версій, як було ГКЧП... Ви знали всіх майже членів, тобто і
самого Горбачова, з ним спілкувались, мабуть і з Янаєвим, і з прем’єром. Як Ви думаєте... є така версія, що Горбачов знав про можливість такого виступу, і може навіть,
ну, якось заплющував очі на таку можливість?
Ну, як кажуть на Україні: «моя хата скраю»...
...То Ви думаєте, що це принципово можливо? Я не кажу точно...
Я з Вами погоджуюсь. Хочу сказати, що він зайняв позицію «моя хата скраю – я нічого не знаю».
Тобто Ви не віри... Ви вірите чи ні, що все це... що це була відверта чи це була
якась гра кремлівська, як Ви думаєте?
Ви знаєте, скоріше там була гра з боку Горбачова. В нього було два варіанти – коли
одні переможуть і коли інші переможуть, так що... Це була певна, як кажуть, гра і нечіткість позиції, яку займав Горбачов.
І, можна сказати, що він програв з’їзд...?
Я вважаю, що він дуже багато, дуже багато програв – все. Так що...
А як Ви думаєте, яка була роль України в тому, що була поразка Горбачова така?
Я хочу сказати, що вона була, як кажуть, певною підтримкою Росії, з точки зору... Ви
пам’ятаєте, що, перш за все Росія почала створювати собі незалежність і... почали комуністичну партію створювати Росії, і інші партії почали вже створюватись, то Україна, як
кажуть, дуже..., я би сказав так, сильно підтримувала цю ідею – ідею незалежності і... І коли
були зустріч в Білорусії в Бєловєзькій Пущі, то Україна там грала, я би сказав, одну з перших ролей у вирішенні цього питання. Я не був там присутній, але так, – інформація, яку я
мав... Я знаю, що це було так, тому Україна була, як кажуть, не на останньому місці.
Ви помічали, що після 24-го, після проголошення незалежності почали, почалися
якісь зміни в стосунках з Москвою, в психології може депутатів, в психології міністрів,
чи Ви відчули, що ці люди усвідомлюють, що це незалежна держава тепер, і що треба
вибудовувати інші моменти, чи досить інерційно тривало це, так би мовити, просування після 24 серпня?
Ви знаєте, я можу з Вами погодитись, що це було інерційним пересуванням. Справа
в тому, що, ну, будемо... в вирішенні цього питання, як кажуть, в зв’язку з ГКЧП... Відбулося дуже швидко і, будемо казати так, – ніхто не був підготовлений, яка ж повинна
бути структура держави, які повинні бути відносини і тому подібне, тому перш за все,
коли відбулося рішення 24 серпня, то почали ж вирішувати питання: а яка повинна бути
держава, чи президентська, чи парламентська. Не було такого рішення, і тут було багато
суперечностей на цьому шляху і... най..., ну на мій погляд... таким най... суттєвими стосунки стали, натягнуті стосунки між Головою Верховної Ради і Президентом, тому що з
їхньої точки зору підхід до перебудови держави був різний. Одні вважали, що це повинна
бути президентська країна, інші вважали, що це повинна бути парламентська країна. Я,
наприклад, відношусь до числа тих людей, які вважали, що це повинна бути європейська
структура європейської держави. Ми знаходимось в Європі і повинна бути структура
більшості європейських держав, де парламентська республіка...
І це призвело до... будемо казати так, на мій погляд, до того, щоб відбулися дострокові перевибори президента, були призначені і так далі. Якби тоді між Головою Верховної
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Ради і Президентом була знайдена спільна мова, я вважаю, що ми б трошки швидше
просувались по шляху і ринкових відносин і прийняття Конституції, розбудови, але, всетаки, будемо казати, через 5 років уже наша незалежна держава має свою Конституцію, і
маємо, будем казати, – більш парламентську країну ніж президентську.
Ви мали і маєте величезний досвід щодо економічних справ. Була така досить
серйозна ейфорія, що буде створена якась держава Україна, яка не буде мати своєї армії, пам’ятаєте, що ми будемо якусь спільну армію, якусь спільну валюту, якесь... спільний такий простір там, я не знаю, економічний... Наскільки Ви... наскільки... чи було
розуміння, що це досить аномальна ситуація, що є або держава, або союз, – не буває
третього шляху, чи ця ейфорія існувала серед депутатів, серед високих політиків?
Ви знаєте, я можу так сказати, справа в тому, що Держава наша не мала своєї банківської системи, своєї грошової системи, своєї фінансової системи – тому будемо казати,
це було таке рішення, і така ситуація, коли частина депутатів вважала, що зберегти треба
сьогодні єдину фінансову систему, єдину грошову одиницю і тому подібне. І на мій погляд,
що це питання, воно в той час дійсно вирішувалося, але, на мій погляд, перемогли вірно
з точки зору, що створювали... Ну, якщо ми уже незалежна держава, то треба створювати
свою фінансову систему, свою банківську систему, свою грошову одиницю і тому подібне.
Але... ну так я хочу підкреслити, що ми завжди поспішали, і коли прийняли рішення
про вихід із рубльової зони, – ми з Росією ніяких питань не погодили. Ми не зробили так,
як зробила Чехія і Словакія, коли вони поділили, прийняли термін, коли виходять вони з
рубльової зони, тому інше... тому на цьому ми понесли певні втрати, перш за все фінансові, так що... Я, наприклад, вважаю, що тут ми трошки поспішно прийняли рішення, але,
я з Вами згоден, що в той час була дуже велика ейфорія, і, на жаль, будемо казати так, багато людей, які прийшли до влади, не мали уявлення про державну структуру, ніколи не
працювали в державній структурі, в державних органах, тому були... більше теоретично
підкованими ніж практично, а різниця між теорією і практикою дуже велика.
Тепер такі досить загальні питання. Як Ви думали тоді... і чи Ви були прибічником повної незалежності? І якщо так, то Ви усвідомлювали, наскільки це буде дорого
коштувати всьому населенню?
Да. Я це усвідомлював, тому в деяких питаннях я мав свою точку зору і заперечував,
коли вирішувались ці питання.
Ви можете назвати якесь одне, наприклад.
Ну бачите, Ви пам’ятаєте, будемо казати, тоді я заперечував проти введення зразу
грошової одиниці своєї. Я казав, що треба 2–3 роки, підготуватися до введення своєї
одиниці, зробити потужності по всіх цих, будемо казати, паперах, бумагах, грошах і тому
подібне. Але ж, Ви пам’ятаєте, тоді зразу: давай, введемо новий купон, – ввели, але ж ми
на цьому багато втратили. Пройшло 5 років, ми сьогодні теж, тепер уже ми маємо все це,
але знову робимо помилку, тому що до цього часу не вводимо свою національну валюту –
гривню. В нас уже, як каже, десь 3 чи 4 роки лежить надрукована гривня, а ми ж... ми
затратили кошти дуже великі, але ж вони сьогодні не працюють на державу.
Таким чином, з точки зору є... таких дуже інших багато питань, і з точки зору, будемо
казати, паливно-енергетичного комплексу, коли ми сьогодні кажемо, що ми тільки... з
Росією ми не будемо працювати, Ви пам’ятаєте, потім – на Захід там, все. Давай будувати
в Одесі термінал, а в нас коштів не вистачає сьогодні, але ж у нас там все було, не треба
було вирішувати ці міркування з точки зору економіки. Ми, в свій час, як кажуть, не поді676

В і та л і й М АСО Л

лили з Росією, не віддали там за... і літаки, і все інше, а сьогодні ми їх втратили, втратили
великі кошти.
Таким чином, з точки зору економіки треба вирішувати питання і не вважати, що треба вертати... чи потрібно тобі чи не потрібно. Якщо не потрібно, то ти вже кажеш – продай, так що не за мільярд, а за сто мільйонів, а сто мільйонів теж гроші. Тому такі питання
були, коли ми поспішали, розірвали стосунки економічні перш за все з підприємствами
Росії, а є сировина, якої в нас сьогодні не вистачає, і ми без неї, – хімічна промисловість
не може працювати без сировини, яку ми отримуємо з Росії, і тому подібне. А потім ми
почали напрацьовувати нашу налогову систему, але в той же час вводимо податки, які,
будемо казати, тільки підвищують ціну і тому подібне. Так що є питання, на мій погляд,
ми поспішали...
Можна казати... така іде суперечка, я хотів би спитати, на якому Ви боці, на
чийому Ви боці? Є суперечка... Одні кажуть, що Україна швидко відійшла від Росії,
інші кажуть, що Росія швидко відійшла від України, тобто за реформи Гайдара, так
би мовити, відокремили Росію. Як Ви думаєте, хто правий в цьому?
Ви знаєте, я з вами згоден, що реформи Гайдара відокремили Росію від України. І на
мій погляд, Гайдар багато помилок зробив з точки зору економіки, він, будемо сказати, наніс такий суттєвий удар по економіці як Росії, так і колишнього Радянського Союзу. Так,
тому що... На мій погляд, розрахунки були зроблені – підвищення цін, а підвищення цін,
Ви знаєте, пам’ятаєте, було директивним, воно не було економічно обґрунтованим, і на мій
погляд, у нас тоді різниця була в цінах один до двох, один до трьох, а не в десятки, в сотні
разів. А потім було розкручено цей маховик, були... Наша система зруйнована, що б там не
казали, а в нас вона була, вона була гарна, вона працювала і працював внутрішній ринок.
Сьогодні, на мій погляд, найбільша наша помилка, що в нас практично не працює
внутрішній ринок. І до того часу, поки він не почне працювати, в нас буде кризисна
ситуація в економіці України. І тоді, з другого боку, Україна теж, коли ми почали галасувати, що ми без Росії проживемо, ми от Росію годуємо і тому подібне, але забули, що ми
від Росії теж отримували щось. Тому я б сказав, так десь... так би сказав – фіфті-фіфті –
п’ятдесят на п’ятдесят з боку Росії і п’ятдесят на п’ятдесят з боку України. Так що тут з
обох сторон є таке відношення до... я би сказав ейфорійне рішення деяких питань.
І все ж таки Ви в 91-му восени бачили якісь переваги в незалежності, от, щось...
і якщо якісь Ви бачили, то які, скажіть?
Ну, по-перше, в кожному разі в незалежності є рішення питань, коли ти приймаєш
самостійне рішення, будемо казати, а Україні треба було погоджувати ті чи інші питання
з точки зору Москви: і вирішувати питання самостійності, і з точки зору мови, і з точки
зору, будемо казати, символіки, і створення, значить, своєї незалежної економіки, і, будемо казати, розвиток атомної енергетики. То єсть, таким чином ми вже деякі питання,
приймали рішення тоді, коли вже Україна була незалежною.
Ви пам’ятаєте, що при Радянському Союзі на Україні хотіли створити десь 45 атомних блоків, збудувати, а ми заперечували вже. Коли Україна стала незалежною, такі питання з точки зору екології, вони були вже були прийняті самостійно, рішення, і було
припинено будівництво, я би сказав, подальший розвиток на Україні ядерної енергетики.
Ви пам’ятаєте, біля Києва хотіли, значить, збудувати 12 блоків – в кавичках «допомогла»
Чорнобильська катастрофа. Тому питання ці вирішувалися, тим більше держава є, народ
український, і будемо казати, що він отримав свою незалежність, свою самостійність,
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таким чином почав вирішувати самостійно всі питання, які належать до компетенції незалежної держави, і все це вирішувало ці питання.
І мабуть, передостаннє, або, може, навіть останнє питання. Ви можете пригадати, на Вашу думку, які особи чи може події відігравали найвидатнішу роль, так
би мовити, у встановленні незалежності?
Ну перш за все, будемо казати, обрання нового парламенту. Потім уже почав працювати... певна група депутатів над питанням вирішення незалежності, по-друге, зміна позицій деяких комуністів, в тому числі і Івашка, з точки зору прийняття Декларації і тому
подібне, так. Але в цілому в нас було, як кажуть, дві течії, – це була західна і була східна
частина, – вони, як Ви знаєте, зараз ще залишилось багато питань і протиріч між східною
і західною частиною України. Ну більш таку позицію до незалежності України займала
східна частина...
Західна частина...
То єсть західна частина, західна... західна частина України. Так що, я би сказав, що
вони більш наполегливо, напористо вирішували ці питання, іноді... ну, будемо казати,
інколи і недозволені методи приймаючи за основу, для того, щоб вирішити ті чи інші
питання, але більш активну позицію займала наша, сьогодні західна частина України, з
точки зору незалежності.
Ну от, останнє питання, не знаю... Може ми щось забули Вас спитати, може
Ви хотіли самі сказати про якийсь момент, про якісь події, про якийсь випадок, Ви
можете додати просто зараз.
Ви знаєте, коли вже, як кажуть, ти багато років пропрацював, і уже, як кажуть (сміється) практично закінчуєш свою трудову діяльність, то сказати багато є чого, і багато в житті
було, як кажуть, різних моментів. Але я можу так сказати: за все своє життя я займав багато
посад. Ну так в мене життя склалось, що я 21 рік пропрацював на Новокраматорському
машинобудівному заводі, і от уже 24 роки працюю в Києві в державних структурах. Я можу
так сказати: найбільш всього мені в моєму житті сподобались і запам’ятались дві посади –
це директор заводу, де працював 9 з половиною років, а колектив у мене був дуже великий,
і друга посада – це головою Держплану, де я пропрацював теж 8 з половиною років. Я задоволений тим, що багато питань було вирішено з допомогою моєю, чи вирішив прийняти ті
чи інші рішення, і коли зараз зустрічаюсь з людьми в усій нашій країні, мені дуже приємно
слухати, що «це побудовано за Вашою допомогою, це питання вирішено за Вашою допомогою». Хоча сказати відверто, я багатьох уже цих рішень і не пам’ятаю, але мені приємно,
до моєї душі, до мойого серця, що люди про це пам’ятають. Тому розказувати можна багато
чого: і як вирішувались ті чи інші питання, як ми боролися з алкоголізмом, коли Горбачова
вмовляли, що це невірне рішення, що пиво ніколи алкоголем не було... Так що життя дуже
велике, дуже складне, але я в цілому задоволений, і з точки зору того, що сьогодні Україна
є самостійною й незалежною державою, але, будемо казати, не задоволений тим, що такий
кризисний стан в нашій економіці.
Спасибі величезне.
Вам теж. Я Вам дякую.

Інтерв’юер – Микола ВЕРЕСЕНЬ
10 та 12 липня 1996 р., Київ
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Костянтин МОРОЗОВ
( … ).
Я хотів би уточнити: до 88-го року, де Ви служили, в якому географічному районі?
Я народився в Україні, на Донбасі. І родина моя, і батьки, всі були в Україні, я закінчив середню школу, після того навчався у Харкові, у військовому вищому авіаційному
училищі. У 67-му році закінчив це училище, отримав фах військового льотчика, вищу
освіту, офіцерське звання і, за тими нормами проходження війської служби, я, фактично,
хоча і не було юридичних для того підстав, як такий, що народився в Україні, не мав
права проходити службу на території України. І мій службовий шлях проходив скрізь,
крім України. І якщо повернення у Київ наприкінці 88-го року можна було б назвати поверненням на Батьківщину, то цей шлях тривав більше як 20 років.
Я проходив службу і на території Російської Федерації, і в республіках Середньої
Азії, і за кордоном, у країнах Варшавського договору, і навчався знову у Москві, і проходив службу після того знову на території Московського військового округу, а тоді знову за
кордоном, в країнах Варшавського договору. І тільки наприкінці 88-го року мені було запропоновано прийняти рівнозначну посаду начальника штабу Київської повітряної армії.
Я думаю то, для того начальства, яке дотримувалося отих канонів, що мене не можна було
повертати в Україну, все ж таки я, аналізуючи після того всю ситуацію, вважаю це їхньою
помилкою. Вони після того навіть це не приховували, і маршал Шапошніков у розмові
задавав мені таке питання: «Костянтине Петровичу, так Ви, виходить, українець?» Мені
важко було зреагувати, але внутрішньо я подумав: «А що, помилилися, хлопці, так?»
Ви знайшли ситуацію в Україні в 88-му році, вона була схожа на ситуацію там,
звідки... в порівнянні з тим, звідки Ви приїхали в Україну, тобто, це була така сама
ситуація, тобто, Ви коли кажете про офіцерів, про Ваші стосунки, про армію загалом, Ви маєте на увазі, що фактично Ви бачили в Україні те саме, що відбувалося
скрізь по цілій Радянській імперії?
Якоюсь мірою, так. Якщо говорити більш конкретніше, то ... в мене є такі підстави порівнювати, бо я приїхав на ту саму посаду і займався тими самими справами і спілкувався
із офіцерами з тих самих питань і настільки широко або не дуже, наскільки це було і на
території Російської Федерації. Принаймні, у Смоленську, де я проходив службу на посаді начальника штабу повітряної армії, першого заступника командувача, була така сама
ситуація. Може час зіграв свою роль, бо я там був від 86-го по кінець 88-го року, а тут уже
починаючи з 88-го. А, може, деякі особливості все ж таки України, хотілося б у це вірити,
бо саме в цей час, я ще раз наголошую, почалося оце змагання серед людей, щодо виклику,
виклику державній, комуністичній владі, партійній владі щодо їхнього ставлення щодо питань перебудови. Чи то тільки камуфляж, чи це дійсно планується перебудова, тут в Україні
я відчув дійсно оцю постановку питання від людей, на дуже широкому такому рівні.
І, спостерігаючи за розвитком подій вже в 89-му році, середина, не говорячи вже про
кінець 89-го року, коли навколо лунали тільки гасла, мітинги, вимоги, і я відчув, що оця
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ситуація тут більш конкретно впливає на офіцерський склад, і вони, відгукуючись на цю
ситуацію, також замінювали свою позицію. Мабуть, все ж таки час зіграв, але є і дуже
серйозні ознаки змін ситуації в Україні, порівняно із Російською Федерацією на той час.
Таким чином, в Україні, Ви потрапляєте в Україну одночасно, фактично, з Рухівською хвилею, я би так сказав, починається... набувати якоїсь, якась оформлена
така форма, яке Ваше було сприйняття неформальних політичних організацій, як їх
тоді називали і вже більш-менш формалізованого Руху зокрема, як найбільш потужної сили на той час в Україні, як Ви на це дивилися?
Ви знаєте, сьогодні відповідати на це питання позитивно не дуже важко. І, може, ще і
якоюсь мірою вигідно. Але я все ж таки наважуся сказати, що я дивився на це позитивно.
Мабуть, доказом цієї моєї правди є те, що зі мною спілкувалися демократи, і це спілкування привело до розгляду моєї кандидатури пізніше у Верховній Раді. Так от, я внутрішньо сприймав народження Народного Руху... Ви знаєте, я тут навіть вживаю це слово не
як іменник, а як дієслово: рух, всенародний рух за перебудову, а може просто за соціальну
справедливість і за справедливість історичну, я сприймав позитивно. Знову ж таки, через
критерій справедливості. Якоюсь мірою, я починав цікавитися цими проблемами, почувши ті чи інші гасла, під якими проходили мітинги, а їх було дуже багато.
Я не брав участі у цих мітингах, але як член Військової Ради Київського округу повітряної армії, а пізніше, у 90-му році я вже став командувачем, я отримував інформацію
щодо політичного аналізу громадського життя в Україні і народження оцих демократичних, альтернативних, як їх називали тоді, неформальних організацій в Україні, і від органів Державної Безпеки, але такої інформації не було дуже багато, інші категорії командного складу її отримували і від політичних органів, від тих, які були і в армії, і в Київському військовому окрузі. І, вивчаючи цю інформацію, я внутрішньо був на їхньому боці. Я
для себе однозначно, принаймні вже на той час, 89-й, кінець 89-го, 90-й рік, що цей Народний Рух, він справедливий рух, що це історичне продовження боротьби українського
народу за свою незалежність. І слово «незалежність» тоді не було нам таким близьким,
знайомим і зрозумілим. Але з точки зору справедливості статусу Української республіки
у складі СРСР, право її на самовизначення, от на цьому рівні сприймалася ця ситуація
мною саме через критерій справедливості.
В той же час, на той же час припадають перші спроби, які мене особисто здивували, коли я побачив перших офіцерів, серед рухівців і на той час припадають перші
спроби створити якусь першу офіцерську спілку, спілку офіцерів. І, яке Ваше ставлення було до таких речей всередині армії, і чи це було, чи Ви були симпатиком таких
речей, чи все ж таки військова дисципліна, яка тоді ґрунтувалася на, так би мовити,
ленінських заповідях, стримувала Вас?
Та не можна говорити, що саме ленінські принципи стримували... Військова дисцип
ліна – це категорія позапартійна і позаполітична. І якщо офіцерський склад дотримувався
військової дисципліни, то це не тому, що вони поділяли позицію комуністичної партії настільки аж. Це просто їхнє ставлення до свого військового обов’язку, і це їхня честь, і це
їхнє надання належного самій військовій службі. Я розумію військову дисципліну, також
дуже близько до серця сприймаю її, як необхідну категорію. І у розумінні філософському,
що дисципліна – це усвідомлена необхідність, вона в армії настільки чітко визначала ситуацію, що не було потреби навіть шукати якихось пояснень для себе. Це був природний
стан для тих офіцерів, для тих військовослужбовців, які вважали це своїм покликанням
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в житті і фаховими якостями. Я знав про підготовку і проведення першого з’їзду, який
був установчим, на якому було проголошено про створення Спілки офіцерів України. Я
знав про їхні зв’язки із Рухом, який вже тоді організувався. А і багато офіцерів знали, що
я про це знаю.
Я не брав участі у цьому з’їзді і не мав контактів з його організаторами, але я знав і
відчував ту ситуацію, яка навколо цього питання починала набувати силу. Я читав ці звіти і інформацію, що надходили у Москву від керівництва Київського військового округу.
Навіть за підписами тих генералів, які пізніше були, не пізніше, а вже в той час були народними депутатами, а пізніше голосували за незалежність і всіляко пояснювали свою
позицію як природну, як таку, що він до того прийшов таким усвідомленим шляхом. Я
знав також і офіцерів, які були активними у питаннях підготовки першого з’їзду офіцерського, і пізніше стали активістами у його центральному керівному органі. Я з ними
спілкувався після цього, і перша моя зустріч із громадськістю, перша зустріч, відкрита
зустріч, після призначення міністром оборони, вже пізніше, була саме із керівництвом
Спілки офіцерів. Це було наступного дня вже, після затвердження моєї кандидатури, а
саме 4 вересня 91-го року. Бо я знав про їхні наробки, про їхні задумки, я знав про їхню
позицію, я знав, що вона, знову ж таки, ґрунтується на справедливому ставленні до історичних фактів і до прагнення народу, не якихось окремих політиканів, як це часто називається, а народу, українського народу, до своєї волі і державної незалежності. Саме
через це, такі критерії я підходив до оцінки цих подій.
Ми наближаємося до критичної межі, що є 19 серпня 91-го року. Але спочатку я
хотів би згадати таке: влітку цього року відбулось багато подій, зокрема в Москві, в
першу чергу в Москві, ми кажемо. І Єльцин став Президентом, і таке інше. І він заборонив компартію, не заборонив компартію, а заборонив такі осередки комуністичні
на місцях, і, з іншого боку, були виступи владних людей, Політбюро про необхідність
покласти край вакханалії демократичній. І була небезпека реальна заколоту, чи відчули Ви? Тепер ми про це знаємо, що вона була, бо вона таки сталася, чи відчувалося
в армії те, що можливо Вас піднімуть о шостій годині і буде путч, і що влада перейде
до військових? Чи відчувалося це, чи відчувалась напруга в армійському середовищі напередодні заколоту, я маю на увазі, літо 91-го року?
Напруга відчувалася весь час. Відповідно до розвитку подій у громадському суспільстві. Навколо проблеми ставлення компартійної влади до Руху, що набував впливу на
суспільство в Україні. Але конкретного такого підготовчого етапу, який пізніше привів до
такого заколоту 19 серпня 91-го року, я не відчував. Я не відчував, хоча й займав вже тоді
високу посаду, був командувачем повітряної армії, найбільшої армії в Україні, взагалі
серед військових формувань, був членом Військової ради Київського військового округу,
і я не відчував цього. І не тільки тому, що ці події не набували такого широкого масштабу.
Мабуть, ще й тому, що не всім було довірено безпосередньо у кілька днів, що передували
19 серпня. Чим я це пояснюю?
Була нормальна, спокійна ситуація у війську. Я пригадую, що 19 серпня – це був
понеділок. Перед тим було 18 серпня. Це така дата, яка для мене дуже важлива. 18 серпня – це свято військової авіації, і ми до нього готувалися, звичайно, ми чекали цього дня,
і хоча 18 серпня – це природна дата святкування повітряного флоту, в останні роки її
було перенесено з цього дня точного, конкретного, на третю неділю серпня, але у цей рік
і третя неділя, і саме цей день 18 серпня співпали. Тому ця дата так запам’яталася мені
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в деталях. Перед тим, 17-го була субота, такий напіввихідний день, а 16-го, в п’ятницю,
у Будинку офіцерів на рівні міської влади проводилися урочисті збори, присвячені цій
даті. І я, як командувач повітряної армії в Києві, член Військової ради округу, виступав
на цьому засіданні з доповіддю головною про шлях формування авіації в Радянському
Союзі, про її значення і таке інше.
Все закінчилося, наступного дня напіввихідний день і на службу притягалися тільки
ті, хто був задіяний у системі чергування, але я також зранку був в штабі, і займалися
управлінням підготовки проведення цих урочистих заходів у інших гарнізонах, у військових містечках, мав зв’язки із командирами, отримував доповіді, завершували виконання
плану повітряних перевезень і таке інше. І відчувалося, що всередині дня уже всі були
налаштовані на завершення робочого цього ритму, і завтра наше авіаційне свято, і хтохто, а авіаційні гарнізони точно будуть займатися відпочинком, підготовкою до цього відпочинку, зустрічами з ветеранами, організацією відпочинку солдатів, офіцерів, зустрічі з
сім’ями, тобто тут була така психологічна...
Тобто ніякої директиви, ніяких.
Нi, нi!
Хоч натякiв, не було такого?
Не було. Може, на рiвнi керiвництва округу i було. Я не знаю, на жаль. Тим бiльше
тепер, мабуть, вже наступного дня, багато документiв все ж таки було знищено.
Але, аналiзуючи перебiг подiй у цi днi, вже пiзнiше, я дещо спiвставив i зробив для
себе такий ланцюжок розвитку цих подiй. Поступовий. А саме: у другiй половинi суботи,
17 серпня, я вже також був готовий завершувати свою роботу i їхати додому. Але саме в цей
час до мене зателефонував начальник штабу Київського вiйськового округу i передав таку
iнформацiю, що нiбито нам, авiацiї, належить термiново перевезти командувача вiйськами
округу iз Криму, де вiн перебував в вiдпустцi, сюди до Києва. Чому так несподiвано? Ми
план уже закiнчили, i тепер виконання цих перевезень є поза планом, а для цього потрiбно
вiдповiдну органiзацiйну роботу, затвердження цього плану iз Центрального командного
пункту вiйськово-повiтряних сил у Москвi, так це робиться, такий закон, такi права. I я
взагалi був проти таких несподiваних завдань, які iнодi керiвництво округу хотiло зробити
швиденько, незважаючи на те, що для нас це дуже серйознi питання, ми вiдповiдаємо i за
безпеку, i за контроль у повiтряному просторi. Але ж вiн наполягав, що це необхiдно зробити негайно, тепер, i якщо я йому не вiрю, то зараз менi буде телефонувати сам Чичеватов,
i пояснить цю ситуацiю. «Ну, хай телефонує, – сказав я, – бо я не буду зараз робити такий
несподiваний план i ставити завдання своїм пiдлеглим». Але я вирiшив, що закiнчувати
робочий день, мабуть, ще не на часi, треба займатись цiєю проблемою.
Дiйсно, через якийсь час менi зателефонував генерал Чичеватов iз Криму i передав, що вiн отримав таке розпорядження припинити свою вiдпустку i повернутися до
Київського штабу. Ну, якщо це дiйсно так, на рiвнi командувача вiн отримав таке розпо
рядження, то я тодi прийняв рiшення, що ми будемо готувати цей рейс, але для його
затвердження хай штаб Київського округу сам звертається у Москву i полагоджує це
за усiма нашими законами. Для них це не було новиною, вони безпосередньо виходили
на цей Центральний командний пункт, а я передав своєму командному пункту готувати лiтак для такого рейсу. Дiйсно, цей рейс було виконано, наприкiнцi дня командувача
Чичеватова було доставлено iз Криму у Київ, i я отримав iнформацiю, що лiтак уже в
Борисполi, коли вже був ввечерi в себе дома. Через кiлька хвилин, через свій командний
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пункт я отримав наступну iнформацiю, що по закiнченню цього завдання екiпаж отримав
розпорядження вiд Чичеватова готуватися знову завтра на Бельбек, у Крим, знову ж таки
з перевезенням Чичеватова туди.
Це для мене було дивним, i я дуже нервувався, що завтра свято, авiацiйне свято, менi
хотiлося, щоб нашi офiцери також вiдчули це свято, а кожнодневнi оцi завдання, перевезення, вони настiльки були виснажливими для екiпажiв, бо вони були, як правило, не за планами, а за такими от окремими розпорядженнями. Тому я протестував проти такого завдання,
сказав, що ми не можемо це завдання виконувати, бо на завтра польоти забороненi i у нас не
було такого в планi. Через якийсь час, знову ж таки додому, iз Москви вже безпосередньо
менi було передано, що цей рейс треба виконувати i запланувати на завтра. Я передав такi
розпорядження готувати цей лiтак. Але менi було не ясно, для чого ми перевозили його у
Київ, щоб через нiч, вже завтра зранку знову перевозити назад.
Думаю над цим, а надiйшла iнша iнформацiя, що завтра, у недiлю, планується розбор якогось навчання, нiбито у Прилуках, на рiвнi мiнiстра оброни СРСР. Це було також
дивним i незрозумiлим, бо я не знав, що там проходили якiсь навчання, i не було ранiше
вiдомо, що такий рiвень вiйськового керiвництва, як мінiстр оборони СРСР збирається
на територiю Київського вiйськового округу. Але все може бути, i я пов’язав це, що мабуть i Чичеватов також був викликаний у зв’язку з цiєю подiєю. Тут був навiть i курйоз:
коли Чичеватов прилетiв до Києва, вiн менi зателефонував також i сказав, що завтра вiн
вiдлiтає на оцей розбор у Прилуки, i щоб я також був iз ним. Я сказав, що я такого розпорядження вiд головнокомандуючого вiйськово-повiтряними силами не отримував i на
завтра нiкуди не збираюсь. «Ну, отримаєш таке розпорядження». Я кажу: «Я не думаю,
що отримаю, бо я з ним спiлкувався по телефону кiлька разiв за сьогоднi, i не було таких
розпоряджень». Але вже назавтра зранку менi знову доповiли iз командного пункту, що
до Борисполя запланований лiтак iз Москви, з якими цiлями, я не знав, звичайно, але
пов’язував це все ж таки з тими Прилуками, але...
Ми говоримо про недiлю зараз?.. Це вже в недiлю вранцi i сказали, що завтра буде
якийсь рейс?
Так, так. Про недiлю, сьогоднi – в недiлю...
Але було багато дивного для мене. Не було нiякої заявки на вертольот до Прилук або
не було заплановано, що цей лiтак буде прилiтати iз Борисполя до Прилук. Я вийшов на
зв’язок, на Центральний командний пункт, у Москву, менi сказали, що ми зараз це вивчимо,
щось тут нам не дуже все ясно. Пiсля того з’ясувалася ситуацiя таким чином, що вилiтає
лiтак iз Москви, на борту, як повiдомили на Центральному командному пунктi вiйськовоповiтряних сил, генерал армiї Вареннiков, командувач сухопутними вiйськами, заступник мiнiстра оборони СРСР, i що вiн направляється у вiдпустку у Крим. Мене дратувало,
що саме у цей день, коли авiатори мали можливiсть трошки вiдпочити, було вчинено так
несподiвано оцi перевезення. I я також дивувався, що для того, щоб зустрiчати Вареннiкова
у Києвi, було вiдкликано Чичеватова, вони могли зустрiтися там, у Криму. Щось тут не
в’язалося, щось тут не все спiвпадало, i менi, принаймнi, не було нiчого ясно.
На цi питання в штабi Київського вiйськового округу я не отримав жодної вiдповiдi. Я
й ранiше вiдчував, от, у цьому планi якусь таку недовiру: як, певне коло генералiв, членiв
Вiйськової ради округу володiли якоюсь повнішою iнформацiєю, нiж решта членiв, таких самих, з такими самими правами i положеннями iнших генералiв? Мабуть, я належав
до такої, до тої групи, i лiтак не сiдав у Києвi, а iз Москви прибував до Криму. Це вже було
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ясно в доповiдях із командного пункту, якi я отримував на квартиру. Але ж лiтак iз Чичеватовим з Києва також вилiтав до Криму, i перед цим вильотом вiн до мене зателефонував
i сказав: «Так, ти був правий, дiйсно, тобi не треба було туди летiти, то ми помилилися,
то командувач вiйськами Одеського округу з таким самим прiзвищем, генерал Морозов,
це для нього було розпорядження, щоб вiн зустрiчав Вареннiкова там, у Криму». Ну, я
ще раз переконався, що я дійсно оцiнюю ситуацiю бiльш-менш правильно, я розумiю,
хто менi може давати такi накази, i було приємно, що моя оцiнка i висновки були не помилковими.
Лiтак прилiтав у недiлю зранку, до Бельбека, на борту був Чичеватов. А той, що
пiшов iз Москви на Крим, ми зняли з контролю i уже не цiкавилися, тим бiльше, що
його перелiт був пов’язаний iз особистими справами, перевезенням у вiдпустку командувача, заступника мiнiстра. Повертаючись iз Криму, назад до Києва, група генералiв,
яка вилiтала зранку, також викликала якiсь у мене непорозумiння i навiть пiдозри. Було
передано, щоб нiхто не зустрiчав цей лiтак у Борисполi iз мiсцевого начальства, посилаю
чись на те, що це вечiр, недiля, люди вiдпочивають. Ну, такого ранiше не було, про людей
у таких випадках мало хто турбувався. I ще було дивним те, що московський лiтак iз
Криму iшов не на Москву, а сiдав у Борисполi i через деякий час вiдлiтав до Москви. Не
було iнших нiяких iнформацiйних повiдомлень, якi викликали непорозумiння, тiльки вже
наступного дня, коли я дiзнався, що Вареннiков перебував у кабiнетi Голови Верховної
Ради Кравчука, менi стало ясно, що тим лiтаком Вареннiков перелiтав iз Криму разом iз
Чичеватовим пiсля вiдвiдин Горбачова в Форосi. Але це було вже вiдомо наступного дня
i трохи пiзнiше. Отакi подiї.
Ще була одна невелика деталь, я вже тiльки наступного дня дiзнався, що в Борисполi
також ночував лiтак Мiнiстерства внутрiшнiх справ, який у понедiлок вранцi вiдлiтав
у Крим, i звiдти перевозив до Москви генерала Громова, першого заступника мiнiстра
внутрiшнiх справ. Це також говорить про те, що це планувалося заздалегiдь, цi всi дiї.
Але вони настiльки були прихованими навiть тим, хто займався плануванням i контро
лем вiйськових перевезень повiтряних, маю на увазi чергову службу на Центральному
командному пункту в Москвi, що про це нiхто не знав, i вони отримували розпорядження
безпосередньо перед виконанням.
Таким чином, 19 серпня у Москвi було, як я пiсля того оцiнював, зiбрано керiвництво
основних силових структур, а у Києвi залишилася така, можна сказати, оперативна
група на чолi iз Вареннiковим. Я пiзнiше дiзнався, що вiн ночував у штабi Київського вiйськового округу, i вранцi 19 уже в оточеннi командувача Чичеватова, начальника
полiтуправлiння, такого члена Вiйськової ради, уже вiдвiдували кабiнет Голови Верхов
ної Ради Кравчука, зранку. Я дiзнався про всi цi подiї пiзнiше, iз преси, коли Костянтин
Масик у газетi описував цi подiї, вiн також був у тому кабiнетi.
А про подiї у Москвi я дiзнався близько шостої години ранку, у понедiлок 19-го, коли
в себе на квартирi я, збираючись на ранкову пробiжку у парку, ще не встиг вийти iз хати,
почув телефонний дзвiнок, i начальник полiтвiддiлу нашої армiї, де я був командувач,
порекомендував менi увiмкнути телевiзор i почути iнформацiю з Москви. Горбачов хворий, створено ГКЧП. Я вiдразу вiдчув, що тут щось буде дуже серйозне, тому вiдклав
вихiд, включив телевiзор. Першi кадри «Лебединого озера», а пiзнiше – отi кам’янi обличчя iз тою iнформацiєю. Важко було нормальнiй людинi повiрити, що то було правда,
з перших секунд. Як тiльки я це почув, менi стало ясно, що є саме той момент, до якого
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я як командувач i як вiйськовий керiвник, у якого дуже багато пiдлеглих, мав готуватися
психологiчно, може, все своє життя.
Чому я так говорю? Тому що вiд того моменту, коли я почав обiймати керiвнi посади, я
весь час знав i психологiчно готував себе до того моменту в моєму життi, коли треба буде робити вибiр мiж твоїми внутрiшнiми, людськими оцiнками i мiж тим службовим обов’язком,
який тебе робить зовсiм iншою людиною, i мiж цими двома «я», це я можу говорити не тiльки
про себе, я спостерiгав багато своїх таких знайомих, була весь час протидiя. I ця протидiя не
виходила на якесь радикальне координальне рiшення, оскiльки ситуацiя не була аж настiльки
серйозною. Але, принаймнi, про себе я завжди знав, що колись така сиутацiя обов’язково виникне. I збираючись до свого штабу, пiсля шостої години, я весь над цим думав, що саме цi
подiї пiшли, коли треба буде визначатися i ставити на карту оцi два фактори: або залишитися
людиною i залишатися з людьми, навiть якщо ти будеш офiцiйно знищеним як офiцiйна державна особа, або залишатися тою особою державною i взяти у руки прапор неправди, який
нiбито може тебе зараз врятувати, але пiзнiше це буде вiдкинуто, знову буде поверення до
людей i треба буде шукати якесь пояснення своїй совiстi.
Принаймнi, я так думав, сприймаючи як завжди ситуацiю, як ми говоримо, «близько до серця», i я знав, що отой час вибору от пiдходить. I я був переконаний, що багато
офiцерiв думали так само. Пiзнiше, коли розглядалися цi подiї, спiлкуючися з людьми,
я вiдчув, що багато iз офiцерiв i думали так само, i чекали мого рiшення для того, щоб
з’ясувати свою власну позицiю, уже як службовцi, не як людини, а як службовцi державної служби. Це дуже був серйозний такий момент, психологiчно напружений, але вiн
саме i висвiтлював тодi, хто є ким.
Може, ми трошки зупинимось бiльш докладно: от Ви прийшли там о сьомiй,
я не знаю, в понедiлок, хтось вже був, мабуть, на роботi, люди на Вас дивилися. Як
взагалі реагували, чи була просто така пауза? З того, що Ви кажете, я так зрозумiв,
що у офiцерства виникла оця пауза, тобто, що робити, як бути, на Вас безпосередньо особисто була досить серйозна, м’яко кажучи, вiдповiдальнiсть за наступну
дiяльнiсть. Як пройшов цей день?
Звичайно, я пам’ятаю його кожну хвилину, i вiн був визначальним для багатьох iз
нас, в тому числi i для мене. Я прибув на службу сам, оцiнюючи ситуацiю, пов’язану iз
державним управлiнням вищого рiвня, i мене не треба було викликати. Але, прибувши
на службу, я отримав рапорт вiд чергової змiни командного пункту, що по Збройних Силах оголошено пiдвищену готовнiсть, а це значить, що без там особливої якоїсь тривоги,
шуму, крику, всi мають збиратися на службовi мiсця. I такий же сигнал вже передано по
вiйськах Київського округу i по нашiй армiї. I дiйсно, через деякий час до штабу почали
прибувати офiцери, тi, хто за своїм обов’язком мав отримувати розпорядження. Вони
доповiдали менi, я їм передавав бути на робочих мiсцях, бо нiяких завдань, розпоряджень
ми на той час не отримували.
Мене дуже цiкавила саме ситуацiя в Москвi, що сталося. Те, що я чув по радiо, по
телебаченні, а все було ввiмкнено в кабiнетi i на командному пунктi, для мене було ясно,
що це камуфляж, це брехня, це обгортання тiльки самої сутi для народу, як це завжди робиться. Або за бажанням трудящих, або за станом здоров’я, це все було менi ясно, мене
не треба було там переконувати. Я хотiв дiзнатись, що сталося, в чому справа. Чомусь
вiдразу не вiрилося, що Горбачов дiйсно хворий. Абсолютно, я чомусь цього не сприймав, я просто думав, що це вже надто серйозно, якщо вони пiшли вже на такi вигадки. На
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Центральному командному пунктi в Москвi нiхто менi нiчого не вiдповiдав, я вiдчував,
що там переполох.
Там цейтнот маршала Шапошнiкова, вiн був генерал-полковником тодi, мого безпосереднього керiвника у Москвi вiйськово-повiтряними силами, а моя армiя була
пiдпорядкована саме московському керiвництву. Керiвництву Київського округу тiльки
за розташуванням, за мiсцем дислокацiї – органiзацiйно, соцiально i таке iнше. Я не змiг
його знайти, щоб отримати якоїсь iнформацiї, а його черговий менi весь час доповiдав, що
вiн знаходится у Мiнiстерствi оборони. Там нарада, там нарада, продовжується постiйно
нарада. Ну, це також давало iнформацiю для роздумiв, що ситуацiя серйозна, i наскiльки
вона серйозна, який конкректний її змiст, як прогнозувати подальшi [дії] i керiвництва,
i армiї, Збройних Сил. Абсолютно не було нiяких для цього даних. Тому, витримавши
якийсь час, може пiвтори, може двi години, я передав сам розпорядження офiцерам i
безпосередньо в штабi, i в мої пiдлеглi гарнiзони: займатися повсякденною роботою i
готуватися до виконання тих завдань, якi були заплановані ще минулого тижня.
Особливостi роботи нашої армiї були пов’язанi з тим, що виконувалося дуже багато
польотiв. Ми готували курсантiв в семи вiйськових училищах i треба було ефективно
використовувати погоднi умови для того, щоб встигнути виконати завдання: польотнi
завдання до наступних екзаменiв, до завершення навчального року. Оцими справами
ми займалися, це було головним призначенням нашої повiтряної армiї: Чернiгiвське
вiйськове училище, Харкiвське вiйськове авiацiйне училище, Луганське вiйськове училище авiаторiв-штурманiв мали розгалужену сєть вiйськових аеродромiв, їх було бiльше
двох десяткiв, i скрiзь треба було контролювати органiзацiю цих польотiв.
Тому кожного разу вибивали iз колiї якiсь такi несподівані подiї, якi гальмували наш
план, а в ітогє виходило так, що i там нiчого не надiйшло, неясно, що було треба робити,
яка ефективнiсть того була, i наш план невиконаний, загальмований, а пiсля того треба було
шукати якiсь iншi варiанти продовження тiєї роботи, за яку вiдповiдали безпосередньо тi
люди, на яких це було покладено. Тому i тут така сама виникала ситуацiя, тому я й прийняв
таке рiшення, якщо немає нiякої інформацiї, якщо нiчого не вiдомо, якщо нам треба бiгати
за кимось виясняти, що там сталося, то чому нам не займатися своїми справами, а далi буде
видно. I я дав таке розпорядження: нiкого не викликати з вiдпусток, не переводити на стан
пiдвищенної бойової готовностi, а тих людей, кому належало виходити на польоти у другу
змiну, вiдпускати додому, хай вiдпочивають, i проводити роботу за планом.
Офiцерами це було сприйнято з полегшенням, їм було ясно, що командувач прийняв
рiшення, нiчого такого страшного не вiдбувається, бо вiн, мабуть, знає ситуацiю, якщо
вiн прийняв таке рiшення, i люди заспокоїлися. Почалась нормальна повсякденна робота.
Але ж через якийсь час надiйшла iнформацiя, що штабом Київського округу отримано
шифровану телеграму вiд мiнiстра оборони i готується розпорядження для вiйськ про
переведення їх у пiдвищену бойову готовнiсть для виконання завдань, що можуть надходити. Я передав на це, що добре, ясно, прийняв до уваги, я нiяких розпоряджень не
отримував i врештi менi вдалося зв’язатися iз головнокомандуючим повiтряними силами
Шапошнiковим у Москвi. Вiн, мабуть, прибув з наради, мене запитав: «Як обстановка?» Я йому сказав, що отримав телефонне розпорядження про пiдвищену готовнiсть,
але нiяких завдань, менi неясно, нiякої iнформацiї я не маю, у штабi округу нiчого також
менi не доводилося, я прийняв рiшення продовжувати повсякденну роботу i займатися
своїми справами, готувати курсантiв до польотiв.
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Вiн менi якось так несподiвано сказав: «Ну, i молодець, так i роби… так i дiй». Доб
ре, тодi я знову ж таки утвердився в своїй позицiї, менi стало ясно, що я маю право сам
контролювати ситуацiю i решта всiх розпоряджень, якi будуть надходити вiд штабу округу, я уже бiльш впевнено буду оцiнювати i з’ясовувати. Я не виходив бiльше на зв’язок
до Шапошнiкова, не шукав його i не чекав нiяких розпоряджень, менi було ясно, що... Ви
знаєте, я навiть не побоюся вжити таке слово, таке якесь вiдчуття починало мене охоплювати: iгнорувати оце все. Почалося воно саме вiд того мого обурення, що нам ламають
план, який дуже ретельно завжди готуємо, готуючи план наступного тижня, ми займаємось кiлька днiв, i це бiльше двадцяти аеродромiв. А пiсля того, додало оце спiлкування
з Шапошнiковим та вiдсутнiсть будь-якої iнформацiї, i недовiра до тої, що надходила по
центральних засобах.
У Київському округу продовжувались органiзацiйнi заходи, збирали нараду на найвищому рiвнi. Я туди не поїхав, я послав заступника начальника штабу, який, приїхавши
iз штабу округу, передав, що готуються розпорядження на взяття пiд контроль вулиць,
майданiв, мiсць проведення масових мiтингiв у минулі днi i мiсяцi демократами i таке
iнше. Вiд нас, значить, чекають надання для цього курсантiв, щоб їх застосувати для
цих дiй. Я, оцiнюючи ситуацiю, зробив для себе висновок, що все ж таки вимагають
припинити учбовий процес, зняти курсантiв для того, щоб їх втягнути в усi цi дiї. Доб
ре, прийнявши iнформацiю до вiдома, я зiбрав своїх заступникiв для того, щоб вiдчути,
наскiльки вони визначились в оцiнцi цiєї ситуацiї. Бо за нормальних умов, отримавши
директиву, або розпорядження, цей процес ясний, як проходить порядок оцiнки обстановки, отримання пропозицiй i прийняття рiшення.
Тут ситуацiя була неординарною. Обстановку треба було оцiнювати самому,
iнформацiї – жодної, а та, що надходила, треба було до неї ставитись також вiдповiдно
до власної позицiї: чи то правда, чи то брехня, i наскiльки ти до цього дня був уже налаштований на сприйняття цiєї ситуацiї. Чому я про це згадав? Тому що керiвний склад,
який передавав бачення ситуацiї оцих громадських мiтингiв i зiбрань, вiн транслював
бачення iз Москви, вищого керiвництва: мiнiстерства оборони, полiторганiв, КДБ i таке
iнше. I наскiльки вiн сам вiрив у це, i наскiльки вiн вiдчував свою залежнiсть, настiльки
активно вiн це доводив своїм пiдлеглим. Можна було одну i ту саму iнформацiю доводити по-рiзному, активно або не дуже активно, люди все ж таки вiдчували, яка твоя все ж
таки внутрiшня позицiя.
Послухавши своїх заступникiв, я був вражений, що всi вони дуже критично, виявляєть
ся, ставилися до позицiї Народного Руху, i що вони налаштованi дуже агресивно, готуючись виконувати завдання, якi могли надходити вiд Москви. Це було правдою, тому що я
зробив цi розмови вiч-на-вiч, не загалом, а з кожним окремо, i не даючи оцiнку їм, я робив
для себе висновки. Пiзнiшi мої спiлкування iз офiцерами нижчого рангу переконали мене,
що нижче вiд командного складу ситуацiю сприймають абсолютно зовсiм по-iншому. Це
було їхнiм продовженням сприйняття отої ситуацiї загальнополiтичної в Українi.
I я вперше 19 серпня, вже через двi години пiсля того, як прибув в штаб, почув слово «заколот», i що оце «придурки дорвалися до влади», такими самими словами – вiд
пiдполковникiв i майорiв, якi були у штабi, якi менi довiряли. I я не розкриваючись їм,
що я так само сприймаю ситуацiю, бо я є командувач, менi треба було зберiгати єдиним весь офiцерський колектив, не допуститися розколу, щоб не з’явився якийсь лiдер,
який би сказав: це неправильно i таке iнше. Але у такому, у такiй ролi виступали в той
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час полiторгани, i вони мали, може, вказiвки i телефонiчнi, i шифрованi, що треба готувати пiдтримку ГКЧП на мiсцях. Я не збирався цього робити, i по мiрi надходження
iнформацiї... Треба так докладно говорити про це?
Та да, да, це дуже, дуже це…
По мiрi надходження iнформацiї, вiд того, що готується у Києвi, менi ставало все бiльше
ясно, що незалежно вiд моєї особистої позицiї в оцiнках того, що вiдбувається, може статися
так, що командири на мiсцях отримають по команднiй лiнiї вказiвки дати особливий склад,
видати зброю, зайняти якiсь рубежi, обороннi позицiї, взяти пiд охорону нiбито якiсь органи влади. Навiть поза моїм бажанням, i поза моїм розпорядженням. Тут можна було зай
няти позицiю невтручання, нiбито фактично ситуацiйно, за мiсцями дислокацiї такi коман
ди мали право передаватися у штаб Київського округу, по лiнiї гарнiзонiв, а гарнiзонна
лiнiя пiдпорядкування була фактично дiючою i незалежною вiд вiдомчого пiдпорядкування
вiйськ на мiсцях. Погарнiзонно вони були пiдпорядкованi командуванню вiйськами округу:
там Закарпатського, Київського, Одеського. Але ж, армiя 17-та, повiтряна, якою я командував, була розташована на територiї всiх цих вiйськових округiв, i всi цi вiйськовi частини мали командувача в моїй особi, але гарнiзонами вони пiдпорядковувались штабам
вiйськових округiв, i можна було зайняти позицiю невтручання.
I, таким чином, якi Вашi були дiї, коли Ви дiзналися, тобто, Ви знали, що
могли пiти...
Я це знав давно, просто я це вiдчув по-новому, що без мого втручання може бути
здiйснено будь-який план з використанням наших людей, моїх пiдлеглих, i то було би
нормальним, природним процесом управлiння, i можна було б менi зайняти таку позицiю
невтручання, нiбито я не давав таких розпоряджень, але воно все спрацювало б. А можна
було по-iншому: знайти своє мiсце i влiзти в нього, таким чином взяти на себе величезну
вiдповiдальнiсть. Уже вiдповiдну власнiй, своїй людськiй позицiї.
Мабуть, я не мiг тодi зробити iнакше, я зiбрав керiвний склад у своєму кабiнетi i
прийняв таке рiшення i усiм про те вголос сказав: «Будь-яке розпорядження про застосування особового складу нашої армiї у будь-якому гарнiзонi України, будь-яку команду
щодо видачi зброї курсантам негайно доповiдати менi i тiльки пiсля мого рiшення це
може бути виконано. Нiяка команда, нiяке розпорядження, крiм нашого штабу i мене, як
командуючого, нi в якi вiйськовi частини на територiї України не можуть бути виконані
без особливого рiшення нашого штабу i мене особисто».
Це було вiдразу передано в усi гарнiзони, i я вiдчув, як багато людей також сприйняли це моє рiшення iз полегшенням, iз таким, що їм уже особисто не треба приймати
оте рiшення i визначатися. Є великий начальник, який взяв на себе вiдповiдальнiсть. Полюдськи їх можна було зрозумiти. Для них це було простiша ситуацiя, але якщо б такого
рiшення не було, то ота подвiйна оцiнка з боку службових обов’язкiв i з боку людського
ставлення, вона знижувалась вiд мене аж до нижчого рiвня командного складу i просто
до будь-якої людини.
Приймаючи таке рiшення, я знав, що це надто серйозна вiдповiдальнiсть, бо я для
себе, нiхто про це не знав i нiколи не почув, я для себе вже прийняв рiшення, що я не дам
такого дозволу. Це однозначно. I якби такий, такi розпорядження надiйшли i хтось би
менi про це доповiдав, я би йому на це сказав: «Я знiмаю з тебе вiдповiдальнiсть, беру
її на себе, але видавати зброю або застосовувати її я забороняю категорично». Цю мою
позицiю, мабуть вiдчували, тi самi офiцери, якi мали до мене довiру, якi не боялися менi,
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наприклад, на тих самих семiнарах задавати питання: «От чому демократична платформа
не сприймається, вона бiльш справедлива, вона бiльш зрозумiла, вона дiйсно вiдображає,
там, нашi вагання...» – і таке iнше. Вони не боялися менi це говорити, бо вони знали, що
я завтра їх на парт’ячейку за це не буду викликати. Може, я не буду i до кiнця розкривати
свою позицiю, але не буду нiчого iншого. Тому цi люди сприйняли цю позицiю мою як
природну. Але решта, якi також були причетнi до оцiнки ситуацiї, прийняття рiшення,
негайно вже про це доповiдали в Москву. Телефон працював постiйно.
У той же день, 19-го, без моєї участi, без участi нашого штабу, командного пункту,
було органiзовано перевезення десантної дивiзiї у Київ. Транспортнi лiтаки силами авто
транспортної дивiзiї, принаймнi, бiльше полку було задiяно для перекидання десь iз
територiї Бiлорусiї десантникiв на аеродром в Бориспiль. Я про це не знав. I пiзнiше менi
стало вiдомо чому, мабуть, саме через ту мою позицiю, яку вже дехто вираховував, i було
ясно, що пiдтримки не буде. Менi було незрозумiло, як це було органiзовано, бо жодної
iнформацiї з Центрального командного пункту iз Москви я також не отримував.
А не можна було за нашими законами, не тiльки за авiацiйними, взагалi, за вiйськовими,
робити такi серйознi перевезення без участi в управлiннi тої посадової особи, яка безпосередньо вiдповiдає за безпеку повiтряного руху у своїй зонi. Чому не можна було? Не
тiльки тому, що це так передбачено за правилами, а ще й тому, щоб, ну, просто, розкласти
вiдповiдальнiсть. Хто вiдповiдає у районi України? А це був штаб 17-ої армiї, це командувач, його штаб, його командний пункт. Вони несли вiдповiдальнiсть за безпеку i цивiльної
авiацiї, i взагалi, повний контроль обстановки. А тут виявляється так, що вже на пiдходi
ця величезна армада, а наш командний пункт i штаб нiчого не знає. Пiзнiше, аналiзуючи
цю ситуацiю, я зрозумiв, що, мабуть, у складi тої оперативної групи Вареннiкова були
представники авiацiйного штабу, якi узгоджували цi питання заздалегiдь, i, тримаючи їх
у тайнi, вже займалися органiзацiєю, управлiнням цiєї акцiї.
Тому я отримав тiльки попередження, що велика кiлькiсть транспортних лiтакiв iз
Прибалтики, пiсля посадки в Бiлорусiї, має на борту десантну дивiзiю, буде здiйснювати
посадку в бориспольському аеропорту, але перед тим, як сiдати, вони будуть на, на
великiй вишинi проходити над Києвом, i ця армада нiбито покликана, крiм всього iншого,
демонструвати оцю силу. Уявiть собi: 30-ть, або бiльше Iл-76-х на зниженнi, через центр
Києва, сiдають один за одним з iнтервалом, там, я не знаю, в 30-ть секунд, чи хвилина,
в Бориспольському аеропорту. I це, звичайно, мало б, так, за моїми оцiнками, за моїм
прогнозуванням ситуацiї, мало б, мабуть, справити враження по розрахунках тих, хто це
органiзовував, на демократiв у Києвi. I на владу, звичайно, на владу.
У мене залишалася єдина можливiсть втрутитися у цей процес, i я передав начальнику командного пункту, що цього не можна робити, виходячи iз мiркувань безпеки. Над
Києвом величезнi лiтаки, на короткiй вiдстанi один вiд одного, це було небезпечним для
мiста, для громадян, для будiвель в Києвi i таке... Виходячи з цього, я категорично заборонив це виконувати. Пiсля того я вже вiдчув, що мою позицiю було розшифровано
однозначно, i наказ був пiдтверджений, що це буде виконуватись. Тодi я взяв уже на себе
вiдповiдальнiсть i просто не допустив цього. Я прийшов на командний пункт i дав наказ
нашому особовому складу проводити цю армаду пiвнiчним коридором 30–35 кiлометрiв
вiд Києва. Через Київ вони не пройшли. Але нiчого бiльше зробити не було можливим,
i ця дивiзiя або близько дивiзiї перебувала близько двох дiб у Борисполi, пiсля того, 21-го,
здається, числа, її було забрано назад, без будь-якого застосування. Але сам факт їх689
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нього переселення сюди, пiд столицю Києва, мав, мабуть, спрацювати таким тиском на
керiвництво України в особi Кравчука, Верховної Ради, уряду, ну i на демократiв, звичайно, психологiчно.
Були ще деякi спроби зробити так само. Наприкад, вертольоти iз Александрiї, з полку, це пiвдень Кіровоградської областi було передислоковано також без нашої участi на
Бориспiльський аеродром, i саме через Київ, Мi-6-тi, i саме з потугою такою, щоб вони тут...
Ну це ж вони i лiтали тодi!..
...дали ефект, ми також, наскiльки могли, не пропускали через мiсто, але деякi з них
виконували безпосередню команду оцього оперативного командного пункту, який був у
руках Вареннiкова. Вони тут трохи пошумiли. I назад вiдлiтаючи, вони мали таке саме
завдання, але цього вже не було виконано, вони пройшли поза Києвом.
Це я навожу такi приклади для того, що було певне коло офiцерiв, генералiв, якi в
останнiй момент були пiдключенi до виконання цього плану. Мабуть, це коло було також
вибрано невипадково, це були довiренi люди, яким можна було давати повну iнформацiю.
Я не входив до того числа, тому, дiзнавшись про вiдвiдання Голови Верховної Ради групою Вареннiкова, я був обурений через те, що командувач вiйськами округу i його начальник полiтичного управлiння удвох представляли собою Вiйськову раду округу. Я
був членом такої, цiєї Вiйськової ради, таким самим, як цей генерал Шарiков, народний
депутат України.
Дiзнавшись про це, я йому зателефонував i запитав: у якостi кого вiн був у кабiнетi Голови Верховної Ради? Вiн дуже здивувася, що це так, генерал-майор якийсь, зацiкавленостi
такi менi дає – а хто вiн такий? I вiн має бути на нашому боцi, нiбито, а тут якiсь запитання, вони трошки так, насторожують. Вiн каже: «А чого це вас цiкавить?» Я кажу: «Тому,
що я також член Вiйськової Ради, а Ви були там, у якостi кого Ви були?» Вiн каже: «У
якостi члєна Воєнного Совєта». Я кажу: «Ну i що, я також члєн Воєнного Совєта». – «Ну,
не вся ж iнформацiя може бути вiдома всiм членам Воєнного Совєта». Я кажу: «В такому
разi, шановний генерале, я проголошую про те, що я виходжу iз складу вашої Вiйськової
Ради, але продовжую залишатись... Е-е, я припиняю участь у ваших засiданнях, у вашiй
роботi, але для прийняття координальних рiшень, як член, я залишаюсь у складi, i ви не
маєте права мене звiдти вилучити».
Це було таким своєрiдним викликом, вже бунт на рiвнi генерала, члена Вiйськової
ради. Я думаю, що ця розмова розумних людей дуже б, дуже б насторожила. Якщо це
вже сприйняття ситуацiї таким чином здiйснюється на рiвнi командувача, генерала
армiйського рiвня, який має пiдлеглих по всiй Українi, то це вже дуже серйозно. Але по
його реакцiї, по його вiдповiдях, я не вiдчув, що вiн це серйозно оцiнює. Вiн це сприйняв
як мiй особистий бунт, i вiн менi запропонував звернутися до голови Вiйськової Ради,
тобто, до генерала Чичеватова. Я не став, звичайно, цього робити, менi вистачило того,
що вiн це вже знає, а це значить, що i вони всi будуть знати. Мабуть, пiсля цього в мене
виникла iдея якось зв’язатися iз Кравчуком.
Це було непросто, я не був того рiвня керiвником, який би був або членом Полiтбюро,
як перед тим був Громов, або бути десь там наближеним до уряду, або до керiвництва
Верховної Ради. Я мав урядовий зв’язок у себе в кабiнетi i я мiг вийти тiльки таким чином. Зв’язавшись з оцим телефоном, звичайно, вiдповiдав його референт, черговий по
приймальнi... Розмови не вийшло, бо нас хтось перебив, а менi не хотiлося, щоб цю мою
позицiю хтось узнав ранiше, нiж перша особа у керiвництвi. Я спробував ще раз, i просив
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зв’язати мене iз Кравчуком, але вiн був у кабiнетi вiдсутнiй, i я попросив передати, що це
говорить генерал Морозов, командуючий 17-ою повiтряною армiєю, я займаю позицiю
дещо iншу, нiж тi генерали, якi були у Кравчука сьогоднi вранцi.
Менi здається, що всi тi подiї, якi вiдбуваються в Москвi, не мають жодного стосунку
i не мають мати жодного впливу на нашi справи тут, в Українi. У нас є 90-го року Декла
рація про суверенiтет України, i хай вони там роблять, що їм завгодно. Я не знаю, як
виникла така формулiровка в мене, але я й тепер готовий пiд тим пiдписатися. Мабуть,
отой, ота уява про стан серед офiцерського складу, який у бiльшостi розцiнював позицiю
все ж таки Народного Руху України як позитивний, позитивне зрушення у напрямку наз
ви, що дiйсно є правдою, мабуть, я тодi ще репрезентував оцю саму думку бiльшостi цих
офiцерiв. Тому i була ота смiливiсть, такого рiвня, вперше в життi, звичайно, що я сказав,
що наша позицiя – це наша позицiя, а те, що здiйснюється у Москвi, то нас не має стосуватися i прошу враховувати оцю мою позицiю. Пiсля того дехто з журналiстiв припускав
там якiсь iншi, високопарнi фрази, їх не було, була тiльки констатацiя мого ставлення до
того, що вiдбувається.
Я думаю, що на моєму рiвнi цього було дуже багато для розумiння керiвництвом, що
це за людина i як на неї можна розраховувати. Це була серйозна заявка i пiсля цього, я
вiдчув, що я визначився, i я вже не став приховувати своєї позицiї, я вже вiддавав розпо
рядження, якi вiдповiдали саме такій позицiї моїй, вiдчував багато розумiння вiд офiцерiв.
I вищого рангу, i керiвництва, мав кiлька розмов iз Шапошнiковим, передавав йому, що
ми не реагуємо на ситуацiю i займаємося своїми справами. I мабуть, вiн ще точно сам не
мiг дати оцiнку своїй позицiї i вiдповiдно до неї дати розпорядження конкретнi.
Менi було простiше на моєму рiвнi давати розпорядження безпосередньо моїм
пiдлеглим, бо я не вiдчував вiд жодного командира, за яким стоїть особовий склад, якоїсь
iншої позицiї. Не було конкретної пiдтримки або пропозицiї дiяти саме так, але не було
i опору нiякого, i менi було простiше спиратися на цих людей. Я був їм дуже вдячний за
це, i ми розумiли один одного, не висловлюючись до кiнця. У Шапошнiкова була ситуацiя
дещо iншою, вiн весь час отримував не тiльки пропозицiї, а й вимоги дiяти, i з застосуванням навiть зброї по тих демократах, у тому числi i звiдси, з України. Тому, мабуть, i
довiрливе ставлення сформувалось мiж нами: вiн так давав менi зрозумiти, що пiдтримує
мене, але не беручи вiдповiдальностi за мої дiї на себе. Вiн залишався таким нiбито гарантом моєї самостiйностi. Я невипадково вживаю це слово, якесь вiдчуття необхiдностi
бути бiльш самостййним переслiдувало мене всю мою службу. Через це мав багато
проблем i клопотiв, але тут уже розраховувати на якiсь наслiдки було пiзно, визначення
вiдбулося. Я однозначно вже мав свою позицiю.
Ситуацiя змiнювалась, наступного дня, 20-го, вже вiдлiтав Вареннiков, забрав свою
групу. Я, так – до речi, з жодним iз них не зустрiчався, так i не знаю до цього часу, хто
був у складi тої групи, i самого Вареннiкова я не бачив. Пiсля цього почала вiдчуватись
якась змiна в ситуацiї, i вона змiнювалась аж до того, як 22-го вранцi нам показали поверенння Горбачова в Москву. У тому пледi, як вiн вийшов, бачили, так це було трошки
штучно зроблено, менi здається, бо мабуть, час на переодягання був у лiтаку, пiвтори або
двi години, от, так що, менi здається це була та сама демонстрацiя, як i з тими плiвками,
з вiдеокамерою. Ну, це моя особиста позицiя така, от.
Я про це згадав не тому, щоб дати саме цьому факту оцiнку, а тому, що цi подiї, вони
дуже впливали на тих людей, якi трошки зорiєнтувалися кiлькома днями перед тим, вони
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почали якось розмивати свою конкретну позицiю. До речi, вiд загравання з демократами
до знищення документiв. Отакий спектр дiй. I це все було на очах, безпосередньо. Почалися такi якiсь незрозумiлi загравання. Ну, наприклад, 21-го... 21-го Чичеватов запропонував членам Вiйськової ради зустрiтися iз лiдерами демократичного руху у Києвi. Я
сприйняв це позитивно, менi було цiкаво принаймнi на офiцiйному рiвнi поспiлкуватися
з цими людьми, яких я вже знав. Я з 90-го року знав цих лiдерiв по iмені, по батьковi,
бо дуже уважно слiдкував за перебiгом подiй на сесiї Верховної Ради. Там тодi iшлося,
пам’ятаєте, питання про мову, приймався, обговорювався закон про мову, вiн дуже був
таким бурхливим.
І от на цьому тлi, яка позицiя у цих людей, я вже був на їхньому боцi, я вже знав, що
Павличко – це Дмитро Васильович, Лук’яненко – це Левко Григорович, всiх я їх знав. Це
може, ну, для мого оточення може було дивним, але я з ними не дiлився цiєю iнформацiєю,
ми вдома багато з дружиною обговорювали. Так от, зустрiчаючись iз ними, я був хоча i у
складi офiцiйної делегацiї, але я мiг їх безпосередньо побачити, вiдчути. Мабуть, це була
зустрiч для мене також iсторичною. Я не вимовив там жодного слова, але саме з того моменту зi мною почали зустрiчатись вже вiдкрито, вiдчуваючи мою позицiю. Мабуть, не
моя поведiнка на цьому зiбраннi.
До речі, менi було дуже соромно за позицiю Чичеватова, який себе зверхньо там подавав, як великий начальник. Там був Драч, людина непорiвнянно значно вищого iнтелекту
i популярностi в народi, навiть серед високого рiвня iнтелiгенцiї, нiж Чичеватов, але вiн
з ним поводився, як з хлопчиком, якого треба вчити уму-розуму. Було соромно, i менше
з тим, пiсля цього почалися вiдкритi зустрiчi. Мабуть, наступного дня, до мене вже в
кабiнет попросилися на розмову i сам Iван Федорович Драч iз своїми ближчими соратниками. Я вже нiкого не боявся, дав згоду на таку зустрiч. Бiльше того, я дав згоду на зустрiч
їх iз офiцерами в управлiннi армiї, в конференц-залi було бiльше 200 офiцерiв керiвного
складу армiї. I вони перед ними виступали.
Це були першi такi подiї. Звичайно, у ту ж мить про це було доповiдано у Москву,
у полiторгани. Мабуть, КГБ, але то вже була моя позицiя, мене вже не цiкавила реакцiя.
Я вже вирiшив для себе це питання, що треба було бути з тими офiцерами, якi повiрили
менi, i критерiями отих вiдносин мiж нами була ота справедливiсть i правда. Цьому зараджувати вже було неможливо, вiдчуваючи навiть небезпеку для власної кар’єри.
Оце найважливiшi подiї цих днiв. Далi ми продовжували свою нормальну роботу, мої
зустрiчi вiдновилися з демократами, якi ранiше проводилися таємно, ще до цього путчу.
Я вже їздив в Будинок офiцерiв, приймав декого з них в штабi повiтряної армiї. Не було
абсолютно жодної надiї, що цi зустрiчi можуть привести до якихось конкретних рiшень
щодо надання менi або належного, або заслуженного, про це не було жодної мови i розмови. Важко було навiть собi спрогнозувати, як далi пiде процес ствердження суверенiтету
в Українi. Але те, що вiдбулося 24 серпня в суботу, то було отим поворотним моментом, який однозначно вiдкинув отакi промiжнi позицiї щодо суверенiтету у складi СРСР,
щодо визначення якоїсь автономiї України, щодо визнання справедливим українських
пропозицiй, щодо вiдродження духовностi, мови, культури i таке iнше, це була заявка на
вихід iз СРСР. I це було дуже серйозним пунктом, але це вже тема iншої розмови.
Є така романтична iсторiя. Я хотiв би, щоб Ви її або спростували, або
пiдтвердили. Iсторiя полягає в тiм, що в цi днi, я не знаю точно, в який саме день,
Кравчук зiбрав всiх генералiв, якi, значить, iснували в Українi, чи там бiльшiсть, i за692
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дав запитання, хто вiрить в незалежну Україну i хто може, ну, присягнути на новому прапорi. I, згiдно з цiєю версiєю, згiдно з цiєю романтичною iсторiєю, встав один
генерал, якого звали Морозов. Чи це є правда, чи це неправда? Я не знаю сам, я просто
Вас питаю, але це така iсторiя, яка ходить по Києву i така, такий романтичний
наголос досить.
Мабуть, мої труднощi iз написанням книжки є причиною того, що такi iсторiї ходять,
але люди не знають, чи їм вiрити, чи нi. Це свята правда. Я безпосереднiй учасник тої наради. Це, мабуть, була друга акцiя пiсля того мого телефонного дзвiнка, i це було 27 серпня, о десятiй ранку. Перед тим, за день, я отримав телефонний дзвiнок вiд секретарiату
Верховної Ради, не пам’ятаю, якийсь службовець. «Вас запрошують на нараду до Голови
Верховної Ради у зал Президiї. Завтра, на десяту годину ранку». Я можу помилитись, чи
то десята, чи п’ятнадцята була, це неважливо. Ну, в першу секунду, я дуже здивувався,
так сам для себе, що запрошення було безпосередньо вiд Верховної Ради, а не вiд командування Київського вiйськового округу, яке територiально мало б цим займатись. А тодi
я подумав, що, мабуть, нарада дуже важлива i тут запрошують персонально, пiд контроль
безпосередньо Кравчука.
Так, до речi, воно i вийшло. Я сказав: «Добре, я буду». Коли я прийшов у цю кiмнату,
то вже навколо, в кiмнатi, збирався дiйсно вищий керiвний склад всiх вiйськових формувань, що були дислокованi в Українi. Кравчук, як Голова Верховної Ради, збирався провести таку нараду. Нас нiхто не повiдомляв, яке саме питання буде там розглядатися, але
я, мабуть, як за досвiдом командир, який все життя працював з людьми, я безпосередньо
був у цiй ситуацiї i мiг так спрогнозувати, що сьогоднi може хвилювати Голову Верховної
Ради, взагалi тих людей, хто проголосив 24 серпня свою незалежнiсть.
Це ставлення до цих подiй, до цих рiшень – вiйськових. Вiйськовi в Українi – це величезне угрупування, Ви пам’ятаєте, мiльйон називали тодi, у тi часи, журналiсти. Це не було
мiльйоном, але i не дуже менше вiд цiєї цифри. I було дуже важливим, як вони поставляться
до цього. Важливiсть полягала не тiльки у простiй полiтичнiй зацiкавленностi, а в розумiннi
того, що жодного важеля в управлiннi ситуацiєю серед вiйськових українське керiвництво
анi ранiше не мало, анi не має тепер, пiсля проголошення, що вони стали незалежними
керiвниками. I усвiдомлюючи оцю ситуацiю як надзвичайно серйозну, керiвництво пiшло
на отаку нараду, для того, щоб безпосередньо у спокiйнiй толерантнiй ситуацiї подивитись
у вiчi один одному, послухати, хто чим дихає, як, просто кажучи так.
А що це нарада була надзвичайно серйозною, вказувало те, що туди прибув аж начальник Генерального штабу Збройних Сил СРСР, генерал армiї Лобов. I вiн був присутнiй також у цiй залi. Були i командувачi, тiльки командувачi, без полiтичних супроводжувачiв,
якi все життя за ними так трошки на вiдстанi ходили, вiйськами, вiйськових округiв,
Чорноморського флоту, командувачi всiма армiями, якi, хоча i входили до складу цих
округiв i командувач репрезентував, нiбито, але задум був дуже правильним: вiдчути безпосередньо, не тiльки за всiх, а й кожного особисто, – командири корпусiв, начальник
управлiння залiзничних вiйськ, – що тут дислокована була дiлянка, радянських вiйськ, от.
I серед командувачiв армiями, не тiльки тих, що входили до складу округу, а i безпосередньо пiдпорядкованих Москвi, був я. Ну, вийшло так, що надаючи перевагу старшим, за
посадою, за вiком, вони самi обирали мiсце, де їм сiдати. Вийшло так, що проти дверей,
спиною до дверей, залишилося мiсце менi. У торцi зайшов Кравчук. Ми його привiтали
вставанням, як це належить вiйськовим.
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I тут дуже цiкава деталь психологiчна: вiн на мене справив позитивне враження, я вперше його побачив отак, зблизька. Я його iнодi бачив на покладаннях квiтiв до
пам’ятника Ленiну, на бульварi, Шевченка, перед Басарабкою, раз чи два рази. Навiть
бачив уже змiну в вiдносинах мiж Гуренком i Кравчуком, коли Гуренко прибув до покладання вiнкiв, а чекали на Кравчука. Це була змiна ситуацiї: в країнi взагалi, в принципі.
Але не про це.
Зайшов Кравчук пiсля проголошення незалежностi. Я його бачив не тiльки вперше, а,
мабуть, всi його бачили, пiсля цього дня. Його вигляд був уже не партiйно-комунiстичним,
його вигляд був незалежницько-самостiйницьким. Чому так? Тому що вiн вперше, як
партiйний керiвник на такому рiвнi, прийшов от, примiром, у такому одязi... Тодi цей
одяг можна було вважати якимось таким нацiоналiстичним – з дiаспори хтось появлявся
або на якихось знiмках, в кiно ми могли бачити, комбатантiв, так, за кордоном. Керiвник
партiйного рiвня, член Полiтбюро ЦК КПУ у такому одязi не ходив, а вiн вперше в цьому одязi зайшов, я це вiдчув миттєво, менi це сподобалося, що незалежницька вже така
позицiя духу його охоплювала всього...
Так от, уже сам вигляд уже сприймався з моєї точки зору психологiчно позитивно. Ну,
Кравчук, як завжди почав, тихеньким толерантним, iнтелiгентним голосом, перед ним лежали якiсь папiрцi, якi йому пiдготували тi, хто готував цю зустрiч, але вiн мабуть трошки їх переглянув, повiв розмову таким чином вiдкрито. I запросив до бесiди на тему, як
вiйськовi поставилися до факту проголошення державної незалежностi України. Вiн запросив цих людей, поважних людей, (вiн розумiв: за якими стоять озброєнi люди в цiлiй
Українi) висловитись особисто, до факту проголошення незалежностi i до його бачення
на майбутнє, наскiльки реальними вони оцiнюють проголошені намiри про формування
власних Збройних Сил в Українi.
Я не думаю, що Кравчук, з його досвiдом, розраховував на пiдтримку цих людей. Але
вiн хотiв власне переконатися, хто як думає. Ситуацiя була дуже напруженою. Принаймнi,
для мене, бо початок розмови пiшов таким чином, що менi треба було висловлюватись
останнiм. Мабуть тому, що я був наймолодший за вiком, мабуть тому, що я був мiсцевим,
а зайшов так, щоб сiли всi решта, а тодi сам бiля входу. Але так склалося, що з лiвого
боку вiд торця сидiв Костянтин Масик, далi сидiв командуючий Хронопуло, Чорноморським флотом, далi Чичеватов, далi командувач Одеським, Прикарпатським, далi дехто
iз командувачiв армiй, тодi начальники вiйськ, тодi армiя протиповiтряної оборони, тодi
я, 17-та повiтряна армiя, передостаннiм, останнiм на цьому рядi сидiв генерал Лобов, начальник Генерального штабу, тобто, я поруч з ним, а далi вже Кравчук.
I, надавши слово таким чином, що я псисхологiчно був дуже напруженним, свою
позицiєю я, звичайно, знав, я тiльки не знав, наскiльки вона буде спiвпадати з позицiєю
якоїсь частини присутнiх. Але те, що почалося, було однозначним висловленням категоричної позицiї проти, не стiльки проголошення незалежностi, скiльки позицiї на розбудову власної армiї. Я не буду зупинятися на тих фактах, якi почав наводити, читаючи лекцiю,
генерал Чичеватов, вiн пiсля того повертався неодноразово, виступаючи в Верховнiй
Радi. Але пiдсумково можна сказати так, що кожен з командувачiв пiдтримав один одного
i висловлювали категоричну думку щодо необхiдностi зберiгати армiю єдиною, якось обходячи питання незалежностi, бо нiбито питання незалежностi – це категорiя Верховної
Ради, хоча вони i проти, i мають уже позицiю iз Москви, але не захотiли тут її критикувати, викликаючи на себе, так би мовити, розмежування мiж органами влади, а у тi часи,
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у тi днi, вiрнiше, ГКЧП, це були такi дуже делiкатнi питання, кожен хотiв бути нiбито не
проти того, що тут мiсцева влада визначає все, а ми нiбито всi пiдпорядкованi.
Але що торкається питання створення структур власних Збройних Сил, хоча наше
керiвництво тодi це i само собi не уявляло, як це може бути, пропозицiй було багато рiзних,
всi категорично засуджували таку позицiю. Дiйшла черга до мене. Я не хочу сказати, що
всi висловились однозначно проти, один я був «за». Майже всi, кому було надано слово,
висловилися категорично проти. Дехто уник вiдповiдi конкретної, залишившись без виз
наченння, пославшись на те, що от тут є присутнiй його командувач, або вiн не дуже для
того готовий, i це можна зрозумiти, не всi люди були так самостiйно, вiдчували ситуацiю
щодо прийняття рiшень, як командувачi безпосереднього пiдпорядкування московськiй
системi управлiння. I, може, не всi мали зв’язки iз демократами, якi по-людськи мали
якесь розумiння їхнiх позицiй.
Коли дiйшла черга до мене, я вирiшив для себе, що треба говорти те, що я думаю,
iнакше... Цей момент дуже серйозний i визначальний! Я й зараз пам’ятаю все, що я сказав. Це було дуже коротко, але дуже ясно. Я сказав, що я пiдтримую справедливу позицiю
українського народу захищати свою демократiю. Це перша думка була, i друга думка
була та, що частина того вiйськового угрупування, яке дислоковане в Українi, має бути
пiдпорядковане безпосередньо Верховнiй Радi, як майбутнє Збройних Сил України, а
решта частин... Ми тодi говорили про два рiвнi вiйськових угрупувань – стратегiчний
i оперативно-тактичний. А решта стратегiчного може залишатись пiдпорядкованим
Центральному управлiнню, але пiд контролем все ж таки керiвництва України.
Такою була моя позицiя, я її висловив, знаючи, що з цiєї хвилини я вже не належу до
тої когорти, яка тут об’єднана iншою думкою. Але то вже була така подiя моя власна, особиста. Це вiдбулося. Те, що люди говорять, це правда, от, буквально, у таких словах, як це
сталося. Пiсля того виступав Лобов, вiн також пiдсумовував загальну думку, не звертаю
чи увагу на мою якусь альтернативну позицiю. Мабуть, вiн вважав, що це несерйозно.
Цього ми знищимо, цього ми знiмемо, засудимо, вiдмежуємось, роз’яснимо особовому
складу, що є певнi вивихи, є вiдщепенцi, таке iнше. Для нього це не було проблемою.
Вiн пiдсумовував загальну позицiю керiвного складу, сказав Кравчуку: «Ну от, бачите,
що це несерйозно. Можна реформувати вiйськовi округи, складенi ще за часiв перших реформ в Росiї, вони вже застарiлi, можна переглянути, чому там Прикарпатський, чому не
Житомирський», – і таке iнше. Вiн так шукав трошки порозумiння, але категоричнiсть його
позицiї була визначена так, ще однозначно, його i наступними фразами, де вiн сказав, що:
«Все, тут закiнчено, зараз продовжуємо нараду в штабi Київського вiйськового округу».
На тiй нарадi вiн вже був менше стриманим, вiн назвав речi, у його розумiннi, своїми iменами. Що «цi старцi тут не розумiють, на який шлях вони стають». Це була його
позицiя однозначна. Мабуть, вiн готував наприкiнцi оцiнку моїм висловлюванням, але
до цього не дiйшло, мене срочно було викликано ось з цiєї наради. Менi поклали на стiл,
що на мою квартиру зроблено розбiйницький напад, i менi треба негайно розiбратися в
ситуацiї. Це було через годину пiсля того, як я виступав на тiй нарадi в Кравчука. Я залишив це засiдання, бiльше на нього не повертався, от. I перебiг подiй далi пiшов уже
для мене однозначно. В Українi i в Москвi вже знали, хто я такий, вже не треба було
нiчого приховувати, я вiдкрито зустрiчався з демократами. Буквально через два днi уже
було органiзовано iншу нараду, в Президiї Верховної Ради, де я вже був запрошений як
потенцiйний кандидат на якусь посаду керiвництва вiйськовими формуваннями. Я при695
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був на ту нараду, там було прийнято позитивне рiшення, i через двi-три години я вже був
на трибунi в сесiйному залi. Отакими швидкими темпами розгорталися подiї у тi днi.
Таке маленьке уточнення, ми з Вами фактично про все поговорили бiльш-менш док
ладно, єдине що, коли... я навiть не питаю вже навiть як, тому що, я не питаю чому, я
питаю: коли Ви вийшли з КПРС, був якийсь такий поштовх, ну, про поштовх Ви теж
розповiдали, чому Ви не, не сприймали систему, але коли i якi обставини в цьому...
Це все вiдбувалося у днi ГКЧП. Я особисто вiдчув безпосередню роль КПРС у тому,
що вiдбувається, iнформацiї, мабуть, не те слово, сказати недостатньо, бо на тому рiвнi,
де я працював, я був командувачем армiї, величезна кiлькiсть людей, вони чекали рiшень,
розпоряджень, а для того менi потрiбно було якнайбiльше iнформацiї, а її було абсолютно
вiдсутньо... I я сам думав над тим, що вiдбувається по тих коротеньких деяких згадках
про реальнi подiї, якi були перемiшанi iз iдеологiчним затьмаренням народу у тi днi.
Я вже i в першi днi вiдчув, що це буде дуже серйозне випробування, чомусь менi
у першi хвилини навiть, пiсля повiдомлення про те, що вiдбувається в Москвi, коли я
збирався i їхав до штабу своєї армiї, от я пiсля того часто згадував, що чомусь я бiльше
за все думав про оцю свою залежнiсть, що уже через кiлька, може, годин а може й хвилин, ми отримаємо якесь розпорядження провести збори офiцерiв-комунiстiв, обговорити ситуацiю, прийняти загальне рiшення на пiдтримку, згуртувати людей навколо отого,
чого вiд нас вимагають.
I оце було неприродним таким для мене, я бiльш за все хвилювався оцим, що тут буде
саме та ситуацiя, де вже треба приймати рiшення для себе i мати свiй власний вибiр, бо
ситуацiя серйозна, так виглядало, розгорталася, i я думав над тим, яким чином могла бути
причетна КПРС до цих подiй.
Ви знаєте, я до цього дня нiде не читав i нiде не чув конкретнo сформульованих
таких роздумiв на цю тему. Уже багато є рiзного толкування її причетностi, але у тi днi
я для себе сформулював, що це остання спроба компартiї залишитися при владi. Яким
чином вплинути на Горбачова? Або вiн дасть згоду на... якнайщiльнiшу спiвпрацю, або
вiн дасть згоду, що його тимчасово усунуть з арени, а далi життя покаже, наскiльки вiн
буде їм потрiбний. Головну скрипку тут, на мою думку, вiдiгравав, все ж таки, Анатолiй
Лук’янов, який був або органiзатором, або мав пiсля того перебрати керiвну роль, йому
уготовану як Головi Верховної Ради, який мав можливiсть докласти зусиль i для майбутнього Союзного договору, i для Конституцiї, i для впровадження iнших структур, крiм
президентської, а, може, навiть, i її скасування...
Тому я зробив для себе висновок: все, що вiдбувається, то є стратегiчний задум, то
знову один iз варiантiв i спроб обдурити людей, знову затьмарити їхню свiдомiсть, i знову, на їхньому горбу, як кажуть, виїхати в рай, для того, щоб перехопити ситуацiю, не дати
їй розгортатися в тому напрямку, який їх не задовольняв, бо вони прораховували, вони... I
вже я прийняв це рiшення 21-го, остаточно для себе я прийняв рiшення 21 серпня.
Це було не просто, командувач повiтряною армiєю, це – номенклатура ЦК КПРС,
призначення було також дуже серйозним i тривалим в часі. І вивчення, i дослiдження, i
зустрiчi, i бесiди – врештi-решт призначення вiдбулося, i це було не тiльки оцiєю бюрократичною процедурою, хоча вона превалювала у цьому: це було й демонстрування, хто
головним є у цих рiшеннях, i кому ти маєш служити, i вiд кого ти залежний, i чий ти представник є, i таке iнше, i таке iнше. I це було вiдомо i ясно для всiх, починаючи iз набагато
нижчих посад, тим бiльше ця посада, але i ситуацiя в країнi була настiльки серйозною,
696

К о с тя н ти н М ОР О ЗО В

що отой момент iстини, про який я згадував, що треба буде приймати рiшення, вiн настав,
я його вiдчув дуже близько до себе.
Як людина, яка має демократичнi, все ж таки такi, засади у своїх пiдходах до оцiнки
ситуацiї, я вирiшив порадитись iз своїми найближчими заступниками. Я сам зайшов у
кабiнет до начальника полiтвiддiлу армiї, вiн був не тiльки начальником полiтвiддiлу,
вiн був i мiй знайомий по попереднiх роках проходження служби на рiвнi командування
дивiзiєю. Тому була якась така певна довiра, крiм отих офiцiозiв, ще й людськi вiдносини.
Я запропонував, що ситуацiя дуже серйозна, що на мiй погляд, причетнiсть КПРС тут
абсолютно проглядається, тому, мабуть, не тiльки ми над цим замислюємось, а i багато
офiцерiв, наших пiдлеглих, i я, вiдчуваючи те, над чим вони зараз думають, хотiв би їм
допомогти. Яким чином? А таким чином, що менi здається у ближчi днi армiя буде виведена iз-пiд впливу комунiстичної партiї. Я так думаю.
Ну, цi слова, звичайно, сприймалися iз жахом, що вiдбувається щось надзвичайно серйозне. I, слухаючи мене, а крiм нього у кабiнетi був ще його заступник i секретар партiйного комiтету управлiння армiєю, це, хоча вона i не є командною структурою для iнших парторганiзацiй, але вона за представницьким сприйняттям найвищого
рiвня – це секретар партiйного комiтету, який очолює партiйну органiзацiю, куди входить керiвництво повiтряною армiєю, у тому числi i командувач, i його заступники, i начальник штабу, i так далi. Сприймалося це, звичайно, цими офiцерами дуже серйозно, i,
вiдчуваючи мою позицiю, вони так, мимохiть, поглядали на московський телефон, який
стояв на їхньому столi.
Я запропонував такий варiант: армiю буде виведено iз-пiд впливу комунicтичної
партiї, вона буде департизованою, я вже для себе прийняв таке рiшення, ну, не рiшення
прийняв, а я так оцiнював ситуацiю. I всi офiцери, якi сьогоднi вважають, що армiя має
бути департизованою, будуть виведенi iз членства в партiї примусово, тобто, не за їхньою
власною волею, а за рiшенням зверху, згори, але ж багато офiцерiв мають самосвiдомiсть
i самi сьогоднi оцiнюють ситуацiю, може, краще за нас. Тому, чому б нам не дати їм
можливiсть самовизначення, i залишити в своєму життi, в своїй бiографiї оцей такий
людський вчинок: самооцiнка i прийняття власного рiшення, доленосного, мабуть, для
себе навiть рiшення. Чому б нам не допомогти їм таким чином? Тобто, запропонувати
обговорити цю ситуацiю i прийняти рiшення.
Категорична була реакцiя, негативна, я пiдтримки не вiдчув. Пiсля того я сам написав заяву i наступного ранку, на черговому засiданнi ранковому керiвництва, я при всiх
офiцерах, у конференц-залi запитав того ж секретаря парткому: як вiн вважає, чи не пора
армiю виводити iз-пiд впливу КПРС? Тим бiльше, перед тим, я отримав iнформацiю як
у наших гарнiзонах полiтпрацiвники, керiвники партiйних органiзацiй збирали офiцерiв
i вже так починали органiзовувати обговорення ситуацiї для того, щоб прийняти колективне рiшення щодо засудження, щодо пiдтримки i таке iнше. Я не хотiв, щоб офiцери
i надалi перебували пiд цим тиском, пiд цим от командним, незаконним командним
полiтичним партiйним тиском таким.
Тому це також додало до мого рiшення. I я його запитав: чи не пора виволити армiю iз-пiд
впливу i департизувати? Вiн каже: «Нi, поки що не пора». Я кажу: «А коли буде пора?
Коли вже буде пiзно, коли вже нашi гарнiзони пiднялися, i коли вже командири не мають
настiльки впливу, наскiльки зараз мають полiтпрацiвники i партiйнi працiвники?» Тодi я
кажу: «Я приймаю рiшення сам для себе, я нiкого не зобов’язую наслiдувати мій прик
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лад, я нi до кого не маю жодної претензiї, я не роздiляю, знову ж таки, нас по розумiнню
цiєї проблеми, я для себе вчора прийняв рiшення, що я бiльше не належу до членства
комунiстичної партiї». В залi була абсолютна тиша, можна собi уявити. І я додав, це вже
на адресу секретаря парткому, щоб вiн був захищений, що я зараз, через кiлька хвилин, до
нього у кабiнет занесу письмову заяву про це. Заява була написана, вона лежала в мене у
кабiнетi у столi, я поставив пiдпис, дату i занiс йому, поклав на стiл цю заяву.
Пiзнiше так i вiдбулося, кiлькома днями пiзнiше було суспiльство поiнформовано про
зняття отої керiвної ролi партiї у Радянськiй Армiї, почали шукати механiзми розпуску
партiйних органiзацiй, передачi документiв. Я також запропопнував видати всi документи на руки офiцерам, членам компартiї, хай вiн сам на свiй розсуд визначить для себе:
або їх зберiгати, або знищити, або, якщо вiн думає, що дiяльнiсть КПРС буде вiдновлена,
вiн прийде i покаже: от мої документи. Або вiн взагалi не захоче, щоб залишився слiд у
його бiографiї, в життi, що вiн був належний. Хай вiн з’їсть, спалить, знищить, продасть,
що завгодно, це його життя, це його справа, ну, якщо навiть говорити на такому рiвнi, то,
може, навiть й його безпека або небезпека власна, ми не знаємо, як далi будуть розгортатися подiї: це був 91-ий рiк.
Я запропонував роздати тi картки облiковi, i партiйнi квитки, якi є на руках, хай вони
собi... I у особових справах, вилучити оту сторiнку, де було написано, чи вiн був членом
КПРС, чи вiн не був. Тобто, якщо департизацiя, то зняти з людини тягар отой, який би
його пiсля того переслiдував на випадок, якщо ситуацiя змiниться. Я хотiв допомогти
так офiцерам, це не було прийнято, отримали циркуляри, як це треба робити, тi облiковi
картки зберiгати, кудись у Москву пересилати. Для чого, кому то потрiбно? Для чого
людина має знати, що вона десь там пiдвiшена весь час, зберiгається у якихсь сейфах
таємних його оце минуле, оця його причетнiсть до компартiї. Але цього не бачили. До
речi, пiзнiше, усе ж таки надiйшла вказiвка: нема де зберiгати, то вже нi для чого, то вже,
ситуацiя настiльки змiнилась, що це вже виглядало анахронiзмом, не треба то робити, i
картки почали роздавати. Але не всiм, дехто вже вiдiслав, вийшло так, що мою вже нiхто
не вiддавав, спецiально мабуть, я не знаю, але я не за себе тодi хвилювався. Це було важливе рiшення, я вiдчув, що, ну, знаєте, якусь свободу вiдчув, це не високi слова, це точно.
Стало простiше, стало якось ближче самому до себе.
Тепер повернемося до подiй наступних, уже пiсля Вашого призначення мiнiстром
оборони, ми минулого разу про це говорили... I отже, Вас призначили, i це означає, що
Ви, може бути, принаймнi, можна припустити, були в певнiй розгубленностi. Тому
що я, наприклад, собi важко уявляю, що б я робив, якби мене призначили мiнiстром
оборони нової держави... Певне, з якимись генералами домовлятися, не знаю, їх так
багато було...
Ви знаєте, перепрошую, щодо розгубленостi: буквально через п’ятнадцять хвилин я
давав перше в своєму життi iнтерв’ю журналiстам. То були журналiсти своєю бiльшiстю
iноземнi. Менi передали таку записку, маленьку, на жаль, я не можу її знайти, мабуть,
десь вона знайдеться в архiвах. «Пане мiнiстре, – значить, я вперше побачив такий напис, – ми запрошуємо Вас до Вашого першого мiнiстерського iнтерв’ю, ми чекаємо Вас
у холi, якщо Ваша ласка, вийдiть, будь ласка...» Ну, я витримав якихось три-п’ять хвилин i вийшов. І що цiкаво, що оце перше iнтерв’ю, i друге, i третє, i п’яте, i десяте у цi
першi днi, мiсяцi i тижнi, – я й сьогоднi б не заперечував те, що я тодi говорив, i можна було б пiдписатися. Я не говорив щось такого конкретного, може, але я пiдкрадався
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до тих питань, якi я тодi сам починав розумiти, обережно, толерантно, як ми говоримо,
поступово. Цi iнтерв’ю зберiгаються, вони i сьогоднi, менi не соромно за них. Це щодо
розгубленостi – мабуть, не було, я опанував себе швидко...
Але все ж таки, от якi були першi кроки? Значить, Ви командувач армiєю, тобто
це, i це, як я зрозумiв з минулого разу, армiя, яка фактично, цiлий вiйськово-повiтряний
флот України, тобто в Вас обсяг бачення був загальноукраїнським...
Крiм цiєї армiї в Українi ще було три армiї, але по охопленню територiї України щодо
дислокацiї, по кiлькостi вiйськових частин, гарнiзонiв i особового складу, вона була
найбiльшою. Вона охоплювала… Якщо армiя, ну, Прикарпатського округу, базувалася
тiльки на заходi, Одеського тiльки на пiвднi, Вiнницька армiя тiльки в центральному
регiонi, то ця наша 17-та по всiй Українi, вiд сходу до заходу, вiд пiвночi до Криму.
Як були сформованi Збройнi Сили, яким чином, якi Вашi кроки були, от, буквально, в першi там, я знаю, мiсяць-пiвтора, от найпершi кроки, з чого Ви почали, як це
просувалось?
З чого починати, я, чесно кажучи, сам не знав. Не знало i наше керiвництво. Оце
була така робота, яка не була ранiше вiдомою керiвництву України, республiки. Не знала
i Верховна Рада, яка призначала мене на цю посаду. I у мене складалося таке враження:
дехто думав, що величезну справу вже зроблено, прийнято рiшення, постанову Верхов
ної Ради про надання доручень Кабiнету мiнiстрiв приступити до формування Збройних
Сил України, утворити Мiнiстерство оборони України, iншою постановою в цей же день
було прийнято рiшення призначити мiнiстра оборони України – все, нiбито оцей Рубiкон
перейдено, рiшення iсторичне прийнято, а що далi?
А далi вже виконавча дiяльнiсть i виконавчi обов’язки цього мiнiстра, якому тiльки
почали формувати коло його обов’язкiв, разом iз офiцерами, генералами, якi працювали
в комiсiї Верховної Ради, добровiльно були залученi до цього. Але я собi уявляв, що
найголовнiшим тут є перебрати управлiння оцим угрупуванням, величезним угрупуванням: три вiйськових округи i Чорноморський флот. Управлiння здiйснювалося дуже
органiзованно i надзвичайно консервативно багато десятилiть iз Москви, i перебрати нам
управлiння було не так-то й просто. Ми порадились, було кiлька генералiв, офiцерiв поруч, навколо, якi почали заглиблюватись у цi проблеми, бо нiхто не був призначений,
крiм мене, аж до початку сiчня наступного року. Чотири мiсяцi я був один в Збройних
Силах, де-юре.
Ми порадились i визначили такий шлях, що треба створювати хоча б на тому можливому рiвнi систему управлiння. Команднi пункти були, система зв’язку була мiж округами i можна було використовувати, хоча i не на, не на найвищому рiвнi, але в межах
можливостi можна було використовувати, не вистачало головного: органiв управлiння,
не було людей. Якщо навколо мiнiстра кiлька людей можна було вiдсортувати, то в округах ситуацiя була абсолютно iншою. Там дехто iз командувачів так трохи розумiв, як
змiнюється ситуацiя, починали загравати з демократами на заходi, у Львовi, але фактично
вони були пiдпорядкованi Москвi i виконували їхнi розпорядження однозначно.
Щодо мене, то негайно було у вiйська спрямовано шифр-телеграму iз Москви, що
нiякого пiдпорядкування не може i бути Мiнiстерству оборони України, навiть на зв’язок
iз Морозовим виходити командувачам заборонялося. I це було офiцiйне розпорядження, вони його виконували достатньо ретельно, але ми спiлкувалися, розмовляли, я їздив
до Львова, був у штабi Прикарпатського вiйськового округу, виступав перед командним
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складом, їздив до Одеси, я був у штабах армiї, ми їздили i зустрiчалися iз керiвним складом, для того, щоб вiдчути, як сприймаються такi серйознi змiни в нашому життi.
Звичайно, мої виступи сприймалися по-рiзному офiцерами. Те, що ми маємо вiдчути
себе громадянами нової незалежної держави, – це сприймали не всi однаково. Тi, хто
дiйсно був походженням iз цiєї землi i вiдчував зв’язки iз iсторiєю, з традицiями україн
ського народу, вони, звичайно, уже були досить зрусифiкованими, забули українську
мову за часи служби в армiї, але вони вiдчували цi зв’язки. Але ж бiльшiсть, особливо
на високому рiвнi керiвного складу, вони не сприймали цього, вони просто бачили, що
це якесь, щось таке дiється незрозумiле, вони не заперечували, бо рiшення приймалося
на вищому рiвнi – Верховна Рада. Це головний, вiн i ранiше був головним законодавчим
органом республiки, а тепер вiн набував зовсiм iнших якостей.
Це була визначальна структура, навiть КПРС уже було усунуто, навiть керiвництво
Верховної Ради, керiвництво комiсiй, Президiя, вони були уже бiльш впливовими, нiж
керiвництво колишнiх партiйних органiзацiй на рiвнi областей, республiки. I вони сприймали це дуже серйозно, i настiльки серйозно, що я вiдчував, що вони не пiдпорядкуються
самi i нiколи не дадуть своїм пiдлеглим цього зробити. I цю ситуацiю вони зберiгали аж
до початку сiчня. Чому до початку сiчня? Тому, що наприкiнцi грудня, а саме 30 грудня
91-го року у Мiнську вiдбулася нарада, це була вже третя нарада голiв держав СНД – я
вперше згадую СНД, бо 8 грудня було в Бєловезькiй Пущi пiдписано цю угоду про демонтування СРСР i заснування спiвдружностi незалежних держав. Це була перша, друга
вiдбулася 22 грудня в Алма-Ати, де приєдналися республiки Середньої Азiї у якостi також засновникiв СНД. I наступну було призначено на 30 грудня у Мiнську.
У Мiнськ ми поїхали уже iз цiлим комплектом законiв щодо розбудови власних
Збройних Сил, iз своїми проектами, їхнiм обґрунтуванням. I там, навiть у наших лютих
неприхильникiв, це викликало повагу: це серйозна робота, це законодавча база, яку було
створено протягом не одного мiсяця, а починаючи вiд 90-го, а може й ранiше року, з дня
прийняття Декларацiї про державний суверенiтет, де було вже закладено, що Україна має
право на утворення власних Збройних Сил. I саме там було прийнято рiшення, що все
ж таки незалежнi держави будуть утворювати свої Збройнi Сили. Хто, яким чином, як
вони будуть iнтегрованими у колишню радянську армiю, або зберiгати єднiсть, або буде
створено колективну оборону, це час покаже, це вiдповiдно до напрацювання їхнiх законодавчих актiв, самi запропонують свою форму. Ну, звичайно, пiд керiвництвом Росiї i
пiд впливом тих всiх iдей, що зберiгалися в Москвi щодо єдиної радянської армiї.
Але, Українi було зроблено виключення: саме виходячи iз тої наполегливої позицiї
Верховної Ради пiд керiвництвом Дурдинця, Комiсії з питань оборони i державної безпеки, державного мiнiстра з питань оборони i державної безпеки Євгена Марчука, новопризначеного мiнiстра, ми утрьох були неодноразово на цих засiданнях i доводили свої
бачення отих шляхiв створення нашої армiї i використання того, що ми маємо i переформування цих структур у майбутнi структури українських Збройних Сил. I там було
прийнято рiшення, що Україна, починаючи з 3 сiчня наступного, 92-го року стає на цей
шлях, починає формувати власнi Збройнi Сили. Це була шалена поступка з їхнього боку,
але вона була настiльки вимушеною, що нiхто не мав iншого виходу.
Українське законодавство настiльки йшло попереду вiдносно iнших республiк, i в
тому числi Росiї. Росiя тiльки на рiвень травня 92-го року вийшла щодо свого визначення
чи буде мати вона своє мiнiстерство, чи буде вона мати сили зберегти єдину армiю, вони
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на цьому стояли в той час. Таким чином, вiд 3 сiчня 92-го року ми офiцiйно розпочали
процес приведення офiцерiв до присяги на вiрнiсть народу України. I оце було головним,
на мою оцiнку. Рiшення Верховної Ради щодо впровадження оцього моменту – приведення до присяги – сприймалося досить неоднозначно. Воно страшно критикувалося тими
структурами, якi, заглядаючи наперед, бачили можливiсть зберегти все, як було, а це нiби
такий перехiдний перiод, на потурання демократiям, демократам, якi розпоясалися в
державi, i таке iнше.
Але це рiшення було абсолютно правильним, хай воно було недостатнiм для формування армiї, але воно було вкрай необхiдним, це був той момент, на першому такому
рiвнi, як офiцери ставляться до державної незалежностi, до державних Збройних Сил.
Звичайно, якiсний параметр офiцерського складу i взагалi збройних сил, у оцiнках людського фактору, – це все було попереду, i ми розумiли, що не всi будуть складати присягу iз розумiння сприйняття України як своєї рiдної батькiвщини. Буде меркантилiзм
обов’язково, але оте перше розмежування на категоричних неприхильникiв i на тих,
хто дає згоду, юридично дає згоду продовжувати службу в наших Збройних Силах, було
вкрай необхiдним. I оце i було тим перехiдним моментом, який, а в лютому ми вже мали
75 %, у березнi 92-го року ми вже мали 85 % офiцерського складу, який прийняв присягу
на вiрнiсть народу України.
Ото i був той момент, який разом iз органiзацiйними заходами – я маю на увазi зняття з посад командувачiв вiйськами вiйськових округiв i Прикарпатського, i Одеського, i
Київського, i призначення на їхнє мiсце тих генералiв, якi пiдтримували iдею державної незалежностi, i офiцiйно про це висловились на Всеукраїнськiй нарадi, яку проводив
Леонiд Кравчук у сесiйному залi 9 сiчня 92-го року, – це все дало пiдстави для того, щоб
вважати, що ситуацiя починає керуватися вже українською владою, Президентом, урядом, Мiнiстерством оборони. І на такому полiтичному рiвнi ми вже керiвництво на той
час переобрали, але була проблема близько 10 тисяч офiцерiв, якi вiдмовились приймати
присягу, i вони залишалися в усiх структурах.
I можна було тiльки спрогнозувати, якi сили могли їх використати, хто добирався до
впливу на них iз Москви i всерединi України. І для нас, для того мiнiстерства, яке обмежувалось кiлькома ще людьми, яке не мало нiяких технiчних засобiв навiть, постало
питання: як зменшити оцю небезпеку? I цю роботу було зроблено, завдяки тим командувачам, якi залишалися на мiсцях, в армiях, в корпусах, в округах, новi призначення
вiдбулися вже на той час, i цю команду, близько 10 000 офiцерiв ми перевели за межi
України добровiльно, з допомогою, з фiнансуванням, з усiлякою пiдтримкою, з сприянням, а люди були зацiкавленi, бо вирiшувалась їхня доля: чи буде вiн мати посаду в Росiї,
чи не буде, це буде залежати настiльки, як вiн швидко приймає це рiшення, як вiн дає
згоду переводитись, це було все пов’язано.
I от коли це вiдбулося… З солдатами було простiше – десятки тисяч було переведено
за межi України, саме тих солдат, якi призивалися не з Української республiки. I коли оце
все здiйснилося, а це вже було зроблено, я так вважаю, до середини 92-го року, процес
тривав i далi, i до липня, i до серпня, але основу було зроблено до травня, i в травнi. Оце
було тим моментом, коли можна було сказати, що ситуацiю опановано, i ми починаємо
вiдчувати, що здiйснюємо управлiння вiйськовими угрупуваннями, це вiдчував i Президент, i Верховна Рада, це вiдчували безпосередньо вже люди, якi по-iншому оцiнювались
тими новими командувачами, яких призначила вже Україна, це давало можливiсть їх701
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ньому самовизначенню, їхньому висловлюванню ставлення до лояльностi на пiдтримку
України, українського уряду.
Оце були тi заходи, якi давали можливiсть вiдчувати поступове перебирання
управлiння. А коли почалася шалена протидiя цьому з боку новоутвореного Мiнiстерства
оборони Росiї, а воно фактично було зроблено пiд тими ж самими прапорами, пiд тими
гаслами i тими самими людьми, що були на Арбатi i в Мiнiстерствi оборони СРСР, то
вже було пiзно. Головнi проблемнi питання, якi визначали ситуацiю в Українi серед
вiйськових, вже було вирiшено.
Ви згадали про 9 січня. Я був тоді в Криму, дивився телевізор, не все, цю нараду,
більш-менш все зрозуміло. Єдине, чого я не можу зрозуміти: чому керівництво країни
(я думаю, що все ж таки, це більше їхня відповідальність, ніж Ваша) змогло встановити контроль над військовими округами, а над Чорноморським флотом – ні, чому
ця проблема тоді загострилась і досі триває у такому ж стані. Чому ані Президент,
ані хто інший не зміг, так би мовити, переконати, чи наказати, я не знаю цієї проб
леми, щоб все ж таки і Чорноморський флот Україна отримала б, хоча б, ну, якийсь
важель, який би вказував, що українське місце справді є на Чорному морі?
Це пов’язано із ситуацією навколо флоту. Я думаю, що були всі підстави підійти до
Чорноморського флоту з такими ж самими ж рішеннями, з якими Україна підійшла до
військових округів. Флот за призначенням є оперативно-стратегічним об’єднанням, як і
будь-який військовий округ. Він базується в Україні. Якщо говорити про флот, а це тривалий час вже починали визнавати в світі, в межах тих кордонів, і продовжували визнавати,
і сьогодні можна сказати, що ситуація щодо флоту майже зберігається. Україну визнано
всім світом, в межах тих кордонів, в яких вона існувала на серпень 91-го року.
Коли 27 січня 92-го року Президент підписав указ про звільнення командувачів військами округів, які в тому сесійному залі висловилися проти сприйняття України як незалежної держави, як такої, що має права на власні Збройні Сили, їх було знято з посад,
було призначено інших. Серед тих, кого було знято, командувача Чорноморським флотом
не було. Касатонова було залишено на своїй посаді. Це було дивним не тільки Вам, збоку,
а навіть і мені. Тому що, він був призначений Міністерством оборони СРСР вже після
путчу, за часів проголошення незалежності Україною і після прийняття Верховною Радою постанов щодо військових формувань і їхнього підпорядкування Верховній Раді, і
здійснення всіляких форм контролю над збройними угрупуваннями в Україні з боку керівництва держави. Незважаючи на це, його було призначено однооосібно Москвою.
І ми про це дізналися в державі із засобів масової інформації. Хоча це було ще у найперші місяці, ще до референдуму, але все ж таки юридично це було вже порушенням нашого
суверенітету. І менше з тим, його було залишено на посаді. Я, так само, як і Ви, задавав собі
питання: від чого почалося оце відокремлення флоту від інших наших загальних, в тому
числі і стратегічних, проблем. Чому там поступово накопичувалась ота ситуація, яка привела аж до обрання власного Президента, до проголошення державності Кримом і таке інше.
Я це пов’язую з позицією того місцевого керівництва. Я не знаю, як часто, i у якiй формi,
i як iнтенсивно велися спiлкування i переговори по телефону мiж Кравчуком i Багровим,
але я можу припустити, що це саме той канал, який формував у Президента Кравчука iнше
уявлення про ситуацiю в Криму, нiж у будь-якiй iншiй частинi України.
I пiзнiше менi неодноразово доводилося чути позицiю Миколи Багрова, тодiшнього
Голови Верховної Ради Криму, щодо ставлення державного керiвництва України до крим702
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ських проблем. Це звiдти пiшло, що все, що пов’язано з Кримом, називалося не iнакше,
як кримськi проблеми, пiзнiше, що повязано з флотом, нас привчили називати проблемами Чорноморського флоту i так далi. I рiвень цих проблем зростав поступово, вiдповiдно
до здiбностей мiсцевого керiвництва подавати цю ситуацiю настiльки особливою, що
тiльки вони здатнi її утримувати пiд контролем, вони здатнi утримувати Крим вiд вибуху,
народ Криму вiд якихось потрясiнь i взагалi, тим самим рятуючи Україну вiд серйозних
конфлiктiв в Українi, аж до збройних...
Цю уяву їм вдалося сформувати у нашого керiвництва, безпосередньо в Леонiда
Кравчука. Бо весь час вiн, на щось посилаючись у своєму розумiннi цiєї ситуацiї, весь
час стриманно ставився до тих чи iнших рiшень, що стосувалося Севастополя, флоту, а
пiзнiше навiть, i цiлого Криму. Останнiй раз я чув позицiю Миколи Багрова на переговорах у Масандрi у вереснi 93-го року, i вона була менi вкрай неприйнятною i незрозумiлою.
Вiн виходив не тiльки з того, що необережнi, як вiн говорив, рiшення можуть зiрвати
ситуацiю в Криму... Я проглядав в його позицiї зацiкавленнiсть росiйським впливом,
i збiльшенням його впливу. Вiн не говорив про вiдокремлення Криму вiд України i до
Росiї – це було йому невигiдно, бо не всi б його зрозумiли, i не тiльки в Криму, а навiть
Україна вплинула б на те, щоб його приборкати, але вiн, мабуть, iз цього виходив, я можу
так припустити.
Тому формування в уявi нашого керiвництва про ситуцiю в Криму брали безпосередню участь, активну участь, от, керiвництво Криму, безпосередньо Микола Багров. I
це призвело до того, щоб вiдтягнути конкретнi рiшення щодо опанування ситуацiєю в
Криму через управлiння Чорноморським флотом. Цей час було використано росiйськими
емiсарами, якi там зробили дуже багато для того, щоб полiтизувати офiцерський склад
флоту. А виходячи iз того, що народ Севастополя, жителi Севастополя i у тої частини
околицi – це колишнi вiйськовослужбоцi, це була полiтизацiя взагалi певної частини населення Криму. Вона спричинила до пiдтримки створення антиукраїнських громадських
i полiтичних органiзацiй.
I пiсля їхнього об’єднання, пiсля пiдтримки цiєї ситуацiї офiцiйно, на рiвнi Верховної
Ради Росiї у липнi 93-го року (вiдоме рiшення «Про статус українського мiста Севастополя»), отут уже був значно iнший рiвень ситуацiї i шукати якiсь варiанти її опанування з боку керiвництва Криму вже треба було серед iнших заходiв, бiльш рiшучих i
бiльш вiдповiдальних, i бiльш небезпечних щодо, взагалi, збереження спокою в Українi.
Тому я пов’язую це i з позицiєю керiвництва, з їхнiми амбiцiями власними. Пiзнiше їх
було вiдкинуто разом iз їхнiми амбiцiями. З’явилися iншi керiвники, iншi орiєнтири, iншi
спонсори всіх цих програм, але почалося все вiд них.
Трошки емоцiйний аспект… Задали таке питання… Трошки повернувшись назад...
От цi моменти вiд путчу i до дев’ятого січня, скажемо, коли вже стало зрозумiло,
навiть до тридцятого грудня, коли було пiдписано, що Україна може створювати
Збройнi Сили. I що Ви вiдчували в цi мiсяцi, в цю осiнь i початок зими? Чи у Вас було
вiдчуття, що за будь-яких умов, яке би не було тепер Ваше майбутнє життя, Ваше
iм’я, Ваше прiзвище буде знаходитись в iсторiї Європи, все життя тепер, будь-коли
можна буде вiдкрити книгу i побачити, що ця людина створила Збройнi Сили?
Ну, ми таких книг ще з Вами не вiдкривали до цього часу, хоча я вiдчув величезний
рiвень вдячностi вiд багатьох представникiв українського народу i в Українi, i за межа
ми України. I тут нема нiяких у мене прикладiв iнших. Але не про це. Я абсолютно не
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думав над тими проблемами, про якi Ви згадали, я абсолютно не розглядав цю свою роль
у такому масштабi – iсторичному, європейському, навiть державному. Не тому, що я не
давав цьому оцiнки, не розумiв цього – я розумiв, наскiльки це важливi кроки, наскiльки
це, наскiльки це поворотний момент, коли одна людина, що має доступ до командування i
впливу, займає досить тверду, визначену i жорстку позицiю, i вона є не тiльки прикладом,
вона є i отим генератором навколо якої формується позицiя iнших людей – це ясно.
Але я тодi не думав, не переймався цими проблемами. Я тiльки вiдчував шалену
вiдповiдальнiсть за те, що покладено на мене. Вiдчував страшну протидiю, i це ще бiльше
ускладнювало нашу позицiю. Я вiдчував навiть загрозу, просто по-людськи я її вiдчував, i
достатньо близько я вiдчував її. І це також наводило мене на тi думки, що справа, якою ми
займаємося, вона настiльки серйозна, що дiйсно, вона порiвняна iз державною позицiєю,
iз державною iсторiєю. Але про мiсце, там, власне в цiй iсторiї, я над цим не думав, не
було коли цим займатися.
Наскiльки реально тепер Ви оцiнюєте тi загрози, про якi казали? Наскiльки я
пам’ятаю, минулого разу Ви казали про якiсь проблеми з Вашою квартирою пiд час Вашого визначення, так би мовити. Воно спiвпало, чи природно чи не природно, чи штучно? Я не знаю. Наскiльки реальнi цi загрози були, як Ви думаєте, звiдки вони виходили,
що це за... тобто, iнакше можна сказати, що в Українi в тi часи iснували потужнi сили
проросiйськi, я розумiю, що це не американцi Вам загрожували i не поляки?
Так. Безперечно.
Ще раз повторити? Я перепрошую.
Вашi питання пишуться також?
Так. Наскiльки реально Ви вiдчували тодi загрозу, i звiдки вона виходила, маючи
на увазi, що Ваш рiвень вже мiнiстра, i безперечно можна подумати, що ця загроза
виходила вiд промосковських якихось моментiв, тому що важко собi уявити, що це з
Фiнляндiї загрози, чи з Америки?
Так. Вони не були промосковськими або проросiйськими. Вони були московськими,
совєтськими, росiйськими i якими завгодно – однозначно. I їм не треба було сюди... або з
парашутом їх скидати сюди або якось їх сюди впроваджувати таємними шляхами. Їх тут
було бiльше навiть, нiж ми з Вами сьогоднi можемо це оцiнювати. І, мабуть, i зараз є. I
вони були дуже серйозними, цi сили, можна тiльки згадати, якi сили базувалися постiйно у
районi пiвденної частини Криму. Подiї у Форосi нам висвiтлили багато питань, про якi не
тiльки ви, журналiсти, а й ми, вiйськовi, i керiвництво республiки, РСР Української, нiколи
не знало про це. I таких благодатних мiсць в Українi, слава Богу, багато i було, i є.
I, крiм цього, це тiльки маленька частина. А скiльки спецiальних формувань у складi
вiйськових округiв було, а скiльки було частин взагалi нiкому не вiдомих, i навiть командуванню вiйськами округiв, бо вони були центрального, так званого, пiдпорядкування –
їх було дислоковано в Українi. Кожен майор або пiдполковник, або полковник був
пiдпорядкований безпосередньо якомусь управлiнню Генерального штабу – мав прямий
зв’язок, у тому числi i радiо, i у будь-який час, вiн весь час спостерiгав за ситуацiєю, i дiяв
за призначенням. Оце все разом, вкупi, навiть на такому органiзованому високому рiвнi,
складало серйозну небезпеку не для якихось конкретних осiб, а взагалi для ситуацiї в
Українi. Можна було достатньо швидко i дуже легко взяти, як тодi вони висловлювалися,
пiд контроль або пiд охорону вiд когось, ну, мабуть, вiд демократiв, якiсь об’єкти, якихось
людей, створити пiд їхнiм прикриттям якiсь органи управлiння новi.
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Це було настiльки просто i швидко, i виконавцiв було бiльше, нiж потрiбно для цього. Не вистачало одного – централiзованого управлiння, воно було паралiзовано ГКЧП,
наслiдками розслiдувань, якi у той час проводилися дуже iнтенсивно. І найголовніше що
є – це формування суспiльної думки щодо ситуацiї. I тi, хто мав займатися цими справами – вони були паралiзованими. Вони вiдчували особисту вiдповiдальнiсть, конкретну,
бо приклад був на найвищому рiвнi, i цей приклад паралiзував усi канали у межах усiєї
величезної iмперiї.
Я можу сказати, що Україна вдало використала цей час. Iнтенсивна робота з питань
закладення законодавчої бази для формування власної армiї, i не тiльки армiї, системи оборони, скажiмо, i навiть не тiльки системи оборони, а й системи внутрiшньої безпеки, системи зовнiшньої полiтики – оце три напрями, якi Україна встигла на рiвнi законодавчої бази
закласти. I я думаю, це була саме друга половина 91-го року, i iнтенсивна робота Верховної
Ради, її комiсiй i уряду, i пiсля серпня, i до, мабуть, травня–червня 92-го року. Цю ситуацiю
було використано блискуче. От вона саме i гарантувала збереження управлiння з боку
українських структур. А тi всi, вони або частково вiдмирали, втративши централiзоване
управлiння або, як я думаю, може переводилися на iнший режим роботи.
Так. Я таке питання хотiв би поставити. Хто займався формулюванням
вiйськової доктрини України? Зараз iдуть, навiть тепер iдуть суперечки з цього приводу рiзнi. Безперечно, можна припустити, що вiйськова доктрина вiдповiдала того
часному баченню ситуацiї. Але хто безпосередньо займався? I це фактично все питання. Це бiльш полiтичний був наголос, чи це був бiльш вiйськовий наголос, який?
Це був полiтичний наголос. Вiн залишається полiтичним i тепер. То було не тiльки
тогочасне бачення – це i бачення сьогодення. I ставитися до цього питання, що, от наша
доктрина не дуже вiдповiдає... Вживають таку камуфляжну фразу – «нацiональним
iнтересам України», а за цiєю фразою криються зовсiм iншi погляди на тi питання, якi,
на їхню думку, не вiдповiдають цим нацiональним iнтересам України. Воєнна доктрина –
це документ, який виявився... не в свiй час, i не в черзi розробки загальностратегiчних
державних документiв.
Воєнна доктрина, вона... це – збiрка думок i поглядiв державного рiвня на питання безпеки, на можливiсть розв’язання вiйни проти України, на характер цiєї можливої
майбутньої вiйни, на мiсце i роль держави у пiдготовцi держави до майбутньої можливої
вiйни, мiсце i роль Збройних Сил, загальнодержавної системи оборони, i найбiльш такого
полiтичного, стратегiчного рiвня завдання для цих збройних сил, аби вони виконали цю
свою роль, яку їм полiтично призначено.
Вiдповiдно до цих сформульованих загальнополiтичних стратегiчних завдань
розробляється вже безлiч планiв конкретних, якi закладають основу i для вiйськовопромислового комплексу, i для систем державного управлiння в напрямi забезпечення
оборони, i головне, плани створення структур угрупувань Збройних Сил, плани розвитку
їхнiх завдань, пiдготовки вiйськ, створення стратегiчних угрупувань, їхньої спрямованостi
і, насамкiнець, плани застосування, стратегiчного застосування Збройних Сил в цiлому
i кожного окремого стратегiчного угрупування або видiв Збройних Сил зокрема, i аж до
тактичних планiв, аж до планiв бойових дiй, i до бойової пiдготовки пiдроздiлiв.
Отаке мiсце цiєї доктрини в загальному планi системи оборони держави, системи
державної безпеки. Але ж доктрина з’являється як наслiдок оцiнок безпеки держави. Безпека держави може бути також оцiненою внаслiдок порiвняння, як iншi держави став705

V I. « УС Н А І С ТО РІ Я Н Е З А Л Е ЖН О Ї УКР АЇН И – 1 9 8 8 –1 9 9 1 »

ляться до нашої держави? Або вони всi цiлком її пiдтримують – тодi один рiвень безпеки, або вони негативно ставляться i готуються до коригування нашої позицiї – це iнший
рiвень безпеки.
Чим визначається ставлення держав до нашої держави? Їхнiм вiдношенням до нашої зовнiшньої полiтики. Наскiльки вiдповiдає їхнiм iнтересам наша зовнiшня полiтика,
наскiльки вона їм загрожує, наскiльки вона спiвпадає з їхнiми iнтересами – от оцi оцiнки,
оцi порiвняння i дають, як наслiдок, оцiнку стану безпеки держави. Тобто, послiдовнiсть
розробки цих документiв має бути абсолютно визначеною i залежною одна вiд одної.
Визначення курсу зовнiшньої полiтики, оцiнка ставлення до цього курсу iншими державами, визначення ступеня загрози на коригування цiєї полiтики нашої: або примусити її змiнити, або вiдступити, от. Визначення державних механiзмiв щодо пiдтримки
цього курсу зовнiшньої полiтики, у тому числi вiйськовою силою, визначення рiвня тої
вiйськової сили, i далi вже тих завдань, про якi ми говорили.
Так от, проект воєнної доктрини виник у той час, коли не було анi затвердженого
зовнiшньополiтичного курсу нашої держави, анi концепцiї нацiональної безпеки держави – а це саме тi документи, з яких витiкає воєнна доктрина – тому i таке шалене
нерозумiння цiєї доктрини було у Верховнiй Радi. І воно передалося у суспiльство певною мiрою. Серйознi претензiї, нерозумiння, протидiї, i оцей момент було використано,
щоб пов’язати з цим самим документом особи, якi не задовільняли бiльшiсть парламенту.
Якоюсь мiрою це було пов’язане i з моєю особою. I коли мене було усунуто з посади, то
той самий проект, навiть без обговорення i без змiн, було одностайно прийнято Верхов
ною Радою у перший же день його розгляду. Це вiдбулося наприкiнцi 93-го року, здається
в жовтнi, вiдразу по замiнi мiнiстра оборони.
Розробляли цей проект в Мiнiстерстві оборони. Я тодi вiдстоював думку, що…
Я не мав ще тодi отакого цiлком стройного уявлення про цю послiдовнiсть розробки
документiв, про якi я зараз згадав, але думки були у офiцерiв i генералiв, якi давали
пропозицiї, i вони саме створювали ситуацiю, що ми потребуємо державного рiвня визначення у цих питаннях, i що розробка воєнної доктрини не є суто справою вiдомчою
Мiнiстерства оборони, ми потребували документи. Є зараз багато таких пропозицiй, наробок, якi саме вказували на те, що держава має визначити спочатку загальнi пiдходи до
концепцiї нацiональної безпеки, але їх не було. Було прийнято воєнну доктрину, коли не
було концепцiї нацiональної безпеки.
Тепер, коли ми маємо концепцiю нацiональної безпеки i маємо доктрину, ми не
маємо плану реформування Збройних Сил. Цi документи фактично не пов’язанi. Розробляли в Мiнiстерствi оборони, в управлiннi стратегiчному – центр оперативностратегiчних дослiджень пiд керiвництвом генерала Гречанiнова, який зараз звiльнений
iз посади радника президента, розробляли цi проекти. Люди були найбiльшого рiвня
пiдготовки, який мала Україна на той час. I вони досить ретельно пiдходили до цих
питань, i вони внесли безлiч змiн i уточнень у цей проект, аби вiн вiдповiдав тому
розумiнню суспiльства, яке представлено у Верховнiй Радi, всiх цих проблем. Інакше
iнший проект не міг бути прийнятим, i на мою оцiнку то було максимально, на що ми
були здатнi у той час, прийнявши оту доктрину.
Там було визначено позаблоковий статус України, там було визначено нашу позицiю
щодо розглядання будь-якого народу як потенцiйного ворога свого, це знiмалося i це було
максимальним. Чому я так говорю? Тому що сьогоднi ставиться питання про перегляд
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цiєї доктрини. Максимальний рiвень був там, сьогоднi його не буде. Ми можемо зняти
позаблоковий статус, але ми не будемо iнтегрованими пiсля цього в європейську систему безпеки. Ми будемо затягнутi в колективну оборону СНД пiд егiдою Росiї, i там уже
iнтересiв України не буде. Тому я зараз виступаю за пiдтримку того позаблокового статусу, а через це, i того варiанту воєнної доктрини. Це як з нашою державною символiкою.
Це було прийнято у 92-му роцi. Спробуймо зараз поставити це питання для ще кращого
уточнення цих рiшень сьогоднi у Верховнiй Радi.
Буде серп i молот.
Ми втратимо те, що маємо, так i тут. Так i тут. Ми знiмемо позаблоковий статус, але
ми втратимо свою незалежнiсть.
Так. Трошки вже пiд кiнець iдемо. Як Ви, який взагалi рiвень? От зараз Ви їздили i за
кордон, i вчилися, i дивилися, який там рiвень офiцерiв освiтнiй, це i квалiфiковнiсть,
i таке iнше, i таке iнше. Який рiвень українських офiцерiв, як Ви це... Як Ви оцiнюєте
рiвень українських офiцерiв, i в першу чергу на перiод здобуття незалежностi, на ту
от осiнь, про яку ми говоримо? Наскiльки вони квалiфiкованi, наскiльки вони освiченi
i досвiдченi, скажемо так, наскiльки взагалi школа офiцерська, вiйськова школа в
Українi, iснувала, i наскiльки високий її рiвень, чи можна його спiвставити, припустим, з французьким офiцером чи з американським?
Я оцiнюю цей рiвень як високий. Я поясню чому. Вся система пiдготовки офiцерiв
i була, певною мiрою i залишається тепер, як досконала, можна сказати, по головних
напрямках. Нашi офiцери багатопрофiльну мали пiдготовку i вдосконалювалися на всіх
цих напрямах. Порiвнюючи пiдготовку офiцера захiдних країн. У мене виникають такi
думки, що вони бiльш зконцентрованi на якихось конкретних своїх обов’язках i на конкретних дiях. Нашi офiцери... Їх життя примушувало бути бiльш винахiдливими. Вони
могли замiнювати один одного. Вони могли навiть замiнювати електронну апаратуру, шукати якiсь неполадки, вживати якихось заходiв, якi навiть не запланованi. Вiн, оцiнюючи
ситуацiю, приймав рiшення, i виникала у нього якась така неординарна думка, бо люди
були поставленi у такi умови життя. Треба було викручуватися на тому рiвнi розвитку i
комп’ютерної технiки, i взагалi електронної технiки, який ми мали i маємо тепер.
Я бачив дуже високий рiвень пiдготовки офiцерiв багатьох країн, але вони менi говорили, що нашi офiцери можуть вийти iз ситуацiї, яка несподiвано може скластися, значно
простiше, нiж вони. Якщо вiдмовляє якась система управлiння, то замiнюється блок, а
якщо в нас нема того блока i система на досить невисокому рiвнi, то там можна замiнити
все головою офiцера, який знайде вихiд iз ситуацiї. І вони створювали такi чудодiйнi
iнодi умови для виконання обов’язкiв командним складом, що просто приходилося дивуватися, як люди виходять iз тої скрутної ситуацiї, в якiй вони перебувають постiйно,
круглодобово. Щодо вiдданостi службi, також нашi офiцери вирiзнаються на їхню користь. Вони, може, менш пристосованi до такого високого рiвня сприйняття умов життя,
вони в таких умовах вихованi i виросли, але вiдданiсть службi робить їхнє все життя
одержавленим, якщо можна так сказати.
I iнодi захiднi офiцери дивуються тому рiвню забезпечення, соцiального забезпечення,
який мають нашi офiцери, порiвнюючи для себе їхню службу, i оце одержавлення їхнього життя, життя їхнiх сiмей, це також визиває, викликає повагу до наших офiцерiв, оця
їхня вiдданiсть i готовнiсть служити. Тепер цей рiвень трошки змiнено умовами соцiальноекономiчної кризи, недостатнього фiнансування, але я думаю, якщо своєчасно виправити
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ситуацiю i придiлити вiдповiдну увагу до наших збройних сил, то отой людський потенцiал,
та ще й потенцiал офiцерiв – патрiотiв України, вiн зробить величезну справу. Збройнi Сили
України будуть найвищого гатунку серед розвинутих країн Європи i свiту.
В тi часи, якi спiвпали фактично з вашим керiвництвом мiнiстерства оборони,
з’явилося досить багато парамiлiтарних структур. Наскiльки я розумiю, тепер це
є УНА–УНСО, i це є варта державної самостiйностi України. Ну, передусiм УНА–
УНСО. Iснують багато чуток, багато розмов про цi структури, серед них є i такий
варiант, що вони нiбито були створенi пiд патронажем Мiнiстерства оборони або
Служби Безпеки України. Чи це є правда, i як взагалi Ви ставитесь до iснування в
державi парамiлiтарних отаких, напiввiйськових структур?
Ми маємо ставитись до цих питань, i ставимось так, як i розвинутi країни. В Українi
законодавство вiдповiдає загально прийнятому в свiтi рiвню ставлення до цих структур.
I у межах можливого це питання контролювалося вiд самого початку. Я не пов’язую виникнення оцих структур iз якоюсь дiяльнiстю Мiнiстерства оборони або Служби Безпеки, принаймнi менi не вiдомо нiякого зв’язку iз Службою Безпеки. І я можу гарантувати,
що не було у той час нiяких зв’язкiв iз Мiнiстерством оборони. Можу пiдтвердити навiть
таким фактом, що у травнi 93-го року було оприлюднено заяву керiвництва УНА з вимогами вiдставки мiнiстра оборони Морозова. Очевидно, моя дiяльнiсть їх не задовольняла.
Тому це є пiдтвердженням того, що ми не мали тих зв’язкiв, якi сьогоднi люди можуть
припускати, своє бачення цих зв’язкiв. I нi про якi зв’язки з iншими вiйсковими структурами анi Мiнiстерства внутрiшнiх справ, анi Служби Безпеки менi невiдомо.
Якi у Вас стосунки були з, так би мовити, з виконавцями i з законодавцями в той
перiод, скажем, 91-го року? З ким Ви... Вам бiльш подобалось спiвпрацювати? Хто
Вам бiльше допомагав – президентська адмiнiстрацiя, чи, скажемо, оточення Голови
Верховної Ради, чи парламентськi комiсiї з оборони, безпеки, з вiйськово-промислових
комплексiв i таке iнше? Якi взагалi у Вас були взаємини?
Взаємини визначалися вiд самого початку, коли ще моя кандидатура готувалася для
розгляду на посаду мiнiстра, i пiсля призначення. Я знав i вiдчував, що я був пiдтриманий
i висунений демократичними силами, i тими народними депутатами, якi входили до складу Народної Ради, i ми їх називали демократами, саме вони визначали тодi ситуацiю в
парламентi, яка прийшла до 24 серпня. I я весь час вiдчував пiдтримку саме з цього боку,
розумiння. Навiть багато моїх i помилок, i недоробок було прощено саме цiєю категорiєю
моїх контролерiв, так би мовити. З боку отої старої, так званої «групи 239», я спочатку не
вiдчував нiякої реакцiї.
Перше враження було, їхньої пiдтримки, бо за мою кандидатуру у парламентi третього вересня 91-го року голосували 323 народних депутати, 11-ть було або проти, або утрималось, 8 – щось навпаки. А 323-и – це бiльше нiж конституцiйна бiльшiсть, i це була загальна позицiя до тих питань тодi у сесiйному залi i до Акта проголошення незалежностi,
i до всiх наступних питань. Тому не було нiякого враження негативного ставлення до
мене з цього боку. Але поступово воно сформувалося, i я, так замислюючись над цим, давав оцiнку цьому явищу, що ця категорiя людей не дуже серйозно сприймала отi рiшення
в парламентi, що стосувалися змiцнення нашої державностi.
Може вони їх вважали тимчасовими, може вони вважали, що люди, які призначаються на цi ключовi посади, також мають таку думку, i з ходом часу вони тут знай
дуть порозумiння, i якось так цивiлiзовано, толерантно, трошки буде пiдкориговано цю
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ситуацiю. I коли вони побачили, що я не є тою людиною, i що це взяв дуже серйозно i
дуже сумлiнно над тим почав працювати, мабуть, їх це не стало задовольняти.
З iншого боку, ситуацiя ускладнилася з цих позицiй, ще й тим, що десь в травнi 92-го
було припинено оту дiяльнiсть у парламентi щодо розслiдувань злочинiв КПРС i їхньої
причетностi до путчу серпневого. I коли було знято це питання, то цi люди, якi «примусово» може, у лапках примусово, голосували в серпнi i у вереснi, вони вже почали
смiливiше заявляти свою позицiю. Та сама ситуацiя, змiнювалась так само i в Росiї. І
вони, пiдтримуючи один одного, все бiльше i бiльше набували там ваги, у нашому
парламентi. I оце все, питання ставлення до мене, воно було всерединi тих всiх питань,
якi були пов’язані тодi з дiяльнiстю Верховної Ради у державотвореннi.
Так само, i вiдносини з комiсiєю. Коли напочатку, до речi, я дуже часто звiтував
комiсiї. Я зараз дивуюсь, що мiнiстр оборони може пiдписувати угоду про спiльну
протиповiтряну оборону, порушуючи нацiональне законодавство цим самим, але вiн не
заслуховується зараз. I конституцiйна угода мiж парламентом i Президентом, i iншi деякi
змiни у вiдносинах, вони сприяють тому що, по-iншому зараз до цих питань ставляться.
А я звiтував або доповiдав проекти документiв, а їх дуже iнтенсивно тодi готували, майже щотижня. З комiсiєю так само складалися взаємини, коли там визначали ситуацiю отi
демократи, – то була одна ситуацiя, а коли почали задавати менi запитання iншi представники, колишнi партiйнi секретарi обкомiвськi, колишнi полiтпрацiвники, члени воєнного
совєта в округах або на флотi, там були вони такi адмiрали, i ситуацiю я почав вiдчувати,
що вона змiнюється.
I це впливало i на урядовi структури, там також було дуже багато людей, якi мали,
ну, принаймнi приховану свою позицiю щодо лояльностi або демократичних сил, або
до старих, якi чекають повернення назад. I отаким розмежувальним моментом можна
назвати... червень, здається, 92-го, коли Фокiн проголосив ультиматум Верховнiй Радi,
i разом iз своїми однодумцями пiшли iз сесiйного залу, а я залишився у ложi уряду, i це
було ще з мого боку додано пiдстав для негативного ставлення до моєї позицiї. От все це
i впливало на Адмiнiстрацiю Президента. Вона працювала не iзольовано, вона весь час,
i президент Кравчук зокрема, шукали весь час компромiсу, який би задовольняв сторони,
iнодi здаючи тих чи iнших своїх прихильникiв або помiчникiв, утримуючись ближче до
центральної лiнiї, продовжували свою дiяльнiсть у цьому напрямi.
Я не засуджую таку позицiю, це, мабуть, i є полiтика, це, мабуть, i є засоби її втiлення
в життя, але коли вона пов’язана iз людьми, то конкретнi люди вiдчувають на собi оцю
полiтику. Я не маю на увазi свою персону зокрема, але ставлення до мене з боку президента Кравчука i найближчого його оточення поступово формувалося пiд впливом
отих обставин, про якi я згадував, i пiк у цьому прийшов на вересень 93-го року, коли у
Масандрi обговорювалося питання про розподiл Чорноморського флоту.
I що тодi сталося? Що Ви називаєте словом «Пiк»?
Те, що на той час були об’єктивнi i суб’єктивнi причини для розв’язання оцього питання у ставленнi влади до мiнiстра оборони. Об’єктивнi причини: уряд було вiдправлено
у вiдставку, прем’єр Кучма, проголосивши про свою самовiдставку, поставив весь уряд у
умови його тимчасовостi, i парламент працював над пiдготовкою кандидатур для затвердження у новий склад уряду. Тобто, всi мiнiстри стали тимчасово виконуючими обов’язки,
в тому числi i я. Керiвництво Верховної Ради, вiдчуваючи ситуацiю в парламентi, знало,
що до моєї персонально кандидатури бiльшiсть уже була поставлена негативно. Демо709

V I. « УС Н А І С ТО РІ Я Н Е З А Л Е ЖН О Ї УКР АЇН И – 1 9 8 8 –1 9 9 1 »

крати, як ранiше, мене пiдтримували, i були готовими вчиняти будь-якi демонстрацiйнi
заходи на пiдтримку моєї кандидатури у складi нового уряду, але вони вже не визначали
цю ситуацiю, їх було вже менше.
Уряд був цiлком спрямований також проти мене у своїй бiльшостi пiд впливом мого
вчинку не пiдтримки того ультиматуму i пiд впливом отої полiтичної сили, що визначала
ситуацiю в парламентi. Президентська адмiнiстрацiя також, пiд спецiально спрямованим
впливом з боку вiце-прем’єрiв в урядi, налаштувала президента Кравчука, що у мене нема
порозумiння iз керiвництвом уряду, i багато вимог i претензiй до мене було у виглядi компромату, пiдготовленого комiсiєю Верховної Ради на чолi iз депутатом Лемiшем. Комiсiя в
своїй бiльшостi не була нацiонально спрямованою i не була, з точки зору фаховостi з питань оборони i безпеки, достатньо професiйного рiвня. Але мали полiтичний вплив i спричинили ситуацiю цю до того, до, от з таким ставленням до себе, я, як член делегацiї Україн
ської держави прибув разом iз президентом Кравчуком на оце засiдання iз росiйською
делегацiєю, для розгляду питання розподiлу Чорноморського флоту.
Це – початок вересня, це друге або третє?
Це 3 вересня 93-го року. Треба сказати, що про цю зустрiч окремо треба говорити. Її
було пiдготовлено досить дивним... у дивний спосiб, проекти документiв не доводилися
навiть до членiв делегацiї, принаймнi я не бачив їх аж до, я їх зовсiм не бачив, аж поки
почались обговорення вже пiд час офiцiйної зустрiчi. I менi здавалося, що нiбито питання вирiшено, а тут тiльки йдеться про формальне висвiтлення в пресi наслiдкiв цього
вирiшення. Так воно й було, без будь-якого обговорення було вiдразу прийнято росiйську
позицiю щодо викупу тої частини флоту, яку нiбито треба було передавати Українi. I таким чином, зберiгаючи флот цiлим i неподiльним, залишаючи його базування там, де вiн
i перебуває, включаючи до цього питання iнфраструктури i забезпечення, Росiя буде мати
флот у Севастополi. А до України вона за це буде просто по-доброму ставитися i зарахує
якусь частину вартостi цих засобiв у борг український.
Причому це все було винесено на це обговорення у такій ультимативнiй, досить
жорсткiй формi, i в присутностi наших президента, прем’єр-мiнiстра, мiнiстра закордонних справ, першого заступника Голови Верховної Ради Дурдинця i мене, мiнiстра оборони. Менi це виглядало неповажно для нашої держави. I, не знаючи отих коридорних i
кулуарних можливих домовленостей, я поводив себе так, як я вiдчував ситуацiю безпосередньо своїми очима пiд час переговорiв. Я висловив свiй власний, як члена делегацiї,
протест до росiйської делегацiї за отаку постановку питання, яку я назвав образливою
для України. I це створило такi умови, що я вже був, якось морально вiдокремлений...
Поза командою?
Мабуть. I причин для того було вже багато перед тим, про них я говорив. Повернувшись iз тої зустрiчi, де було фактично вирiшено долю Чорноморського флоту, не на
користь Українi, я в той же день, послухав прес-конференцiю президента Єльцина, i
мiнiстра Грачова, нiбито питання вирiшено. А в нашому розумiннi, в розумiннi навiть нашої делегецiї воно було ще не вирiшено, а тiльки поставлено для вирiшення i вивчення,
а вони вже подавали як доконаний факт. У мене викликало ще один рiвень обурення, i я
хотiв вiдчути, як буде Україна реагувати на цi викривлення ситуацiї, бо для демократiв,
для державникiв, питання флоту було настiльки важливим, i я в ньому був кручений, у
цьому питаннi, i я його сприймав так само, кожну змiну дуже чутливо. Я переконався, що
анi в Урядi, анi в МЗС, анi в Адмiнiстрацiї Президента не готується нiякої реакцiї на цю
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заяву, а нiбито наступного тижня, а це було у п’ятницю, ця зустрiч, i в суботу реакцiя...
Готується прес-конференцiя Президента, де буде все пояснювати.
Але свiт чув наслiдки Масандри саме з фактiв, якi передавали «Останкино» i «Маяк».
I я, мабуть, зробив другий крок у своєму життi. Я знову прийшов до тої межi, де треба
було приймати рiшення i вибирати мiж тими формами iснування у образi державного
дiяча – мiнiстра, i мiж моєю позицiєю як патрiота, як людини. Я залишаючись у тiй формi
i надаючи звiт про свою вiдповiдальнiсть, все ж таки виступив у пресi iз заявою, що
факти, якi подає мiнiстр оборони, бо я не торкався президента – то не мiй рiвень, мiнiстр
оборони Грачов, є перекрученими, домовленостi у Масандрi щодо передачi флоту пiд
юрисдикцiю Росії не було, а я, як член офiцiйної делегацiї, знаю тiльки про доручення
президента Кравчука – вивчити цю ситуацiю i пiдготувати вiдповiднi пропозицiї, i додав
уже вiд себе для того, щоб показати власну позицiю: «Без таких рiшень, я вважаю передачу флоту пiд юрисдикцiю Росiї небезпечною для Української держави, з точки зору її
цiлiсностi i незалежностi».
Цю заяву було оприлюднено засобами масової iнформацiї 5-го вересня у недiлю, передано на телебаченні, на радiо, вона з’явилася в пресi. I постало питання, що врештiрешт нам робити iз таким мiнiстром, який не хоче грати у такiй командi i виправдовувати
рiшення iнших, поступаючись своїми власними позицiями на цю проблему? Я розумiв,
що це дуже серйозний крок такий, але я його не порiвнював iз небезпекою з точки зору
сприйняття мене серед офiцерiв – це не було нiякою пiдставою для того, щоб вважати, що
це внесло якийсь розкол, там, виникла якась гостра ситуацiя або якiсь там протистояння.
Я знав ситуацiю досить чiтко, i вважав, що саме мiй приклад i моя позицiя мають надихати офiцерiв з точки зору виховання їхнього патрiотизму серед тих, у кого його на той
час не вистачало.
Але я i знав, яка буде до мене оцiночна реакцiя з боку влади. Пiсля того розглядалося
питання про склад Уряду. Було запропоновано деякими демократами не вносити мою
кандидатуру на обговорення у Верховну Раду, а залишити мене тимчасово виконуючим
обов’язки, аж до закiнчення нових виборiв, якi вже було призначено, i до формування
нового складу Уряду, бо вони вiдчували, що у своїй меншостi вони не вирiшать цю проб
лему позитивно на нашу спiльну користь. I нiбито президент Кравчук давав згоду на це.
Але його несподiване звернення до мене, що вiн все ж таки подав мою кандидатуру на
розгляд Верховної Ради, сказало менi про те, що це його остаточне рiшення, i вiн краще
за мене знав, яка буде там реакцiя.
Я зустрiвся iз Головою Верховної Ради Плющем, переконався, що моя оцiнка ситуацiї,
яка там складається, не розбiгається з його власною оцiнкою. І я сказав, що у такий, у
такому разi менi треба приймати рiшення. Вiн каже, що «мабуть, це вiдповiдає ситуацiї,
яку Ви оцiнюєте правильно». Пiсля того я мав зустрiч iз президентом Кравчуком, сказав
йому також про це, i вiн також сказав, що це було б найкращим рiшенням у цiй ситуацiї.
I згадав про необхiднiсть подання письмового звернення до нього. Я йому вiдразу дiстав
свiй рапорт, i вже наступного дня я був звiльнений iз посади. Якщо це, оцi мої спогади не
потрiбнi у такому докладному виглядi, то їх можна не залучати до цього матерiалу, але
це також наша iсторiя.
Безперечно. Так, i тепер тема ядерної зброї. Як, коли... Ну, Ви коли отримали
все господарство, яке називається армiєю, якi Вашi думки були про ядерну зброю?
Ви вiрили, що Україна буде без’ядерною, чи вона буде ядерною, чи обмежено ядер711
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ною, чи якоюсь? Може я не дуже професiйно висловлююся, якi Вашi думки були про
ядерну зброю?
Значить, мої думки формувалися вiдповiдно до ситуацiї, в яку мене було внесено
оцим призначенням. Перед тим я не займався цими проблемами, i загальноукраїнський
комплект ядерної зброї мене у такому докладному виглядi не цiкавив, i це була не моя
сфера. I моє ставлення до питання ядерної зброї формувалося вiдповiдно до сприйняття
мною взагалi ситуацiї в Українi на цьому рiвнi пiсля мого призначення. Згадаймо, що на
той час, а це був вересень 91-го року, вже iснувала Декларацiя про державний суверенiтет,
де було визначено, що Україна буде дотримуватися трьох неядерних принципiв – це перше. Друге, по призначеннi, вже через мiсяць, а саме 24-го, здається, жовтня 91-го року
Верховна Рада зробила вiдповiдну заяву про набуття без’ядерного статусу.
Тобто, на законодавчому рiвнi теза ставлення України до ядерної зброї послiдовно
розроблялася саме у напрямку без’ядерного статусу. I на той час навiть не було i опозицiї
з цього питання, вона виникла пiзнiше: Толубко, Хмара, їхнi однодумцi, почали розвивати цю проблему вже, ну, мабуть з другої половини 92-го року, i пiзнiше. Але на той час
тактичну ядерну зброю вже було вивезено. Чому її було вивезено? Тому що жодна з частин, що мала на озброєннi тактичну ядерну зброю, не була пiдпорядкована Українi нiяк.
Жодного офiцера iз цих частин не було приведено до присяги, вони були пiдпорядкованi
центральному апарату Мiнiстерства оборони СРСР, який ще iснував, i пiд їхнiм
керiвництвом вони вирiшували цю проблему, спираючись на державну полiтику України,
яка, яку було спрямовано на набуття без’ядерного статусу.
Не виникало нiяких вiдхилень вiд цiєї полiтики, в тому числi i у мене. Єдине, де я
брав участь, захищаючи нашу позицiю у переговорах iз Росiєю у Москвi, щоб роль Украї
ни в цьому питаннi не було принижено вiдносно до росiйської ролi у переговорах на
мiжнародному рiвнi. Взагалi роль України у процесi скорочення ядерної зброї має бути
такою самою, як i будь-якої iншої республiки колишнього Союзу – i Росiї, i Бiлорусiї,
і Казахстану, i України – однаково. Оцю тезу ми весь час пiднiмали i обстоювали цю
позицiю.
Скорочення стартегiчної ядерної зброї також планувалося, i готувалося також поступово, вiдповiдно до позицiї Верховної Ради i прийнятих законiв. А саме: пiсля заяви
24 жовтня 91-го року, по результатах Всеукраїнського референдуму 1 грудня, було обрано
Президента, 5 грудня 91-го року на Урочистих зборах Верховної Ради, Уряду, керiвництва
державою, громадськостi, що вiдбувалася в сесiйному залi, народний депутат Павличко
оголосив звернення України до парламентiв i народiв свiту, i там однiєю iз важливою
тезою було закладено, що Україна позбудеться своєї ядерної зброї.
Зустрiчi голiв держав СНД, якi вiдбувалися з цього питання, засвiдчували поступовi
кроки України у цьому питаннi, а саме: до 94-го, до середини 94-го року мала бути скорочена тактична ядерна зброя, i до кiнця 95-го року – стратегiчна. Це було закладено,
пiдписано, це було введено в ранг державної полiтики. Це висвiтлювала преса, свiтова
преса. І у сприйняттi цiєї проблеми, як важливого елементу загальнодержавної полiтики,
я не вiдрiзнявся вiд iнших.
Депутатська опозицiя, яка почала набувати впливу у парламентi в другiй половинi 92-го
року, особливо з початку 93-го, вона привертала увагу до цього питання. I пiд її впливом,
мабуть, я також замислювався над цими проблемами, я оцiнював i заяву прем’єра Кучми,
яку вiн зробив не як прем’єр, а як народний депутат, i iншу ситуацiю, як таку, що Украї
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на має всi можливостi бути ядерною державою, але вiдповiдно до свого зовнiшнього
полiтичного курсу i нацiонального законодавства вона iде iншим шляхом. Тим бiльше,
що, як член уряду, як мiнiстр, я не знаю жодного урядового проекту або навiть завдання
на його розробку, який би забезпечував українське функцiонування збройної сили або
якоїсь частини ядерного угрупування, що дислоковано в Українi, такого не було. Всi iшли
у руслi законiв, прийнятих Верховною Радою.
Закон України про оборону України не передбачав ядерного компоненту в системi
оборони. Закон України про Збройнi Сили України не передбачав наявностi ядерної зброї
на озброєннi Збройних Сил України. Концепцiя державної безпеки України також йшла в
тому ж самому... Остаточну думку щодо ядерної зброї у мене було сформульовано пiсля
виступу прем’єра Кучми, про який я згадував. Менi здавалося тодi, що дiйсно, з точки
зору вiйськово-технiчних можливостей, наукових можливостей i виробничого потенцiалу
в Українi, так, Україна здатна певну частину зброї залишити у себе i органiзувати, ну,
iз серйозними потугами i витратами, власне забезпечення її функцiонування, i свiт би
сприйняв, i якоюсь мiрою я оцiнював, якщо б мiсце України у системi європейської безпеки з урахуванням цього факту розглядалося по-iншому, то, може, i європейська система
безпеки дещо по-iншому розставляла б акценти навколо цього питання.
Але ж у виступi прем’єра Кучми, я не побачив нiяких вболiвань за те, щоб ця
зброя була українською, забезпечувалась Україною i була складовою української
загальнонацiональної полiтики. Менi здавалося, що його вболiвання за збереження певного угрупування було пов’язане iз його патрiотичними почуттями до його рiдного заводу «Пiвденмаш», бажання зберегти робочi мiсця, науковий i виробничий потенцiал – i
це все заслуговує на увагу i на пiдтримку. Але ж далi що? А далi проглядалося те, що це
угрупування може бути у складi тiльки стратегiчних ядерних сил або СНД, або Росiї i
дислоковане в Українi. Тобто, це все вело у майбутньому до загрози нашому суверенiтету,
а ще далi i до втрати незалежностi. Пов’язуючи це питання от з таким перебiгом подiй
можливим, я все бiльше займав чiтку позицiю, що треба виконувати тi рiшення, якi вже
вiдбулися в державi, якi вже було розголошено в свiт i які свiт пiдтримав, висловив свою
позицiю, не мав альтернатив i таке iнше.
Ну, i взагалi, я ще раз хочу пiдкреслити, в Урядi не розроблялося i не планувалось
нiякої iншої позицiї, а парламентська опозицiя, щодо цього питання, вона зберiгається i
дотепер, кiлькiсть її прихильникiв значно збiльшено зараз, i якоюсь мiрою вже i я готовий
розумiти багато iз їхнiх аргументiв i фактiв, i це вiдповiдає дiйсно iнтересам України, але,
на мою думку, час для вирiшення цього питання «бути чи не бути» вже минув.

Інтерв’юер – Микола ВЕРЕСЕНЬ
23 листопада та 7 вересня 1995 р., Київ
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Дмитро ПАВЛИЧКО
Пане Павличку, як, яким чином, коли Ви почали безпосередньо брати участь в процесі, який врешті-решт призвів до незалежності, мається на увазі горбачовська відлига, період, не той шістдесятий, які перші кроки були Вами зроблені в тому процесі?
Так, я розумію. Я думаю, що це було 13 листопада 88-го року, це був перший екологічний антирадянський мітинг у Києві, біля стадіону, позаду за будинком Опери. Мене
попросили проголовувати на цьому мітингу. І це зробило товариство «Спадщина», де
працював Іван Заєць, і ми вже тоді готували створити, готувалися створити Рух, уже ідея
Руху, чи власне фронту, вже вона носилася в повітрі.
Отже, ми зустрілися тоді, це там були письменники і там була оця, ця, це в перший
раз ми зійшлися: вчені України, молоді, які були згруповані навколо «Спадщини», і письменники, які групувалися у Спілці письменників і тут, навколо ідеї Народного фронту за
прикладом Прибалтики, звичайно. Для мене це був день дуже ви... ви... Хоч я брав участь
у всіх цих товариствах, я був головою Товариства української мови і так далі, але треба
було вийти на трибуну, і мало того, вийти, а проголовувати, відкрити і сказати перше
слово, і дати слово іншим. І тому, коли я дав згоду на це, до мене сюди прийшов чоловік,
який опікувався Спілкою письменників, і сказав: «Дмитро Васильович, невже ви підете
на це націоналістичне зборище? Як ви мо...»
Мається на увазі, що він опікувався як офіцер?
Як офіцер КГБ. Ну, я сказав, що я піду. Чому? Бо я дав слово. «Ну, ви ж можете до
ранку ще передумати». Ну, я пішов, я взяв свою жінку, своїх двох дочок, які йшли поруч
зі мною, була зима, лід був, і ми так по ковзькому льоду йшли і думали, що цей лід якраз
відображає і наше те життя, як ми ідем, ішов зі мною Юрко Щербак, теперішній посол
наш в Америці.
Теж він так скрушно говорив: «Що ж ми там будемо робити?» А ми домовилися,
що ми маємо створити Рух уже. Але ми наївні були, що Рух створити ми хотіли таким
голосуванням, от ми створюємо Рух за перебудову, як допомогу партії. І список членів
Руху мав зачитати, чи керівництво, мав зачитати Чемерис, молодий студент тодішній,
а тепер, тепер він – депутат Верховної Ради. Але, коли цей мітинг почав розгортатися,
влада відключила мікрофони. Є навіть створений такий фільм, який називається «Мікрофон». Отже ж це той був день, коли я, маючи звичайно у собі і до того дня від моєї, від
народження, можна сказати, ця ідея була в мені, але я позбувся страху. Я хочу сказати, що
всі ми, хто творив Рух, Товариство української мови, хто був у Народній Раді Верховної
Ради, перший, хто проголошував незалежність, хто був на цих мітингах, хто вів ці мітинги, хто приходив на них, – це були люди, насамперед, які збулися почуття страху.
От ми – боялися, а потім прийшла хвилина, коли я думаю: «Ну, хай стріляють, ну, хай
уб’ють! Я готовий, я хочу вмерти, я далі жити так не хочу!» Для мене цей день, це 13 листопада 88-го року, і я згадав про Івана Франка, який написав «Вічний революціонер» і,
коли ховали Лисенка, то царська охранка заборонила співати «Вічний революціонер».
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Київські інтелігенти, щоб все-таки заспівати музику Миколи Лисенка, вони поставили
домовину біля дому оперети і хор співав всередині, бо було заборонено за домовиною,
тому там, де ми почали цей мітинг, оце 13 листопада, оце там, на тому місці, я почав з
«Вічного революціонера» і з тої заборони, і з тих слів, що «Вічний революціонер, дух, що
тіло рве до бою, він не вмер», я закликав людей вставати і допомагати будувати, перебудовувати наше суспільство. «Вечірній Київ» надрукував таку мою карикатуру, карикатурну фотографію, значить, для того, щоб це дискредитувати. 14 телекамер знімало людей.
Звичайно, насамперед, знімали мою жінку і моїх дочок, які там були і до них підходили
конфіденти і так далі.
От, якщо коротко кажучи, перелом у моїй особистій свідомості, незважаючи, що і
до того я робив багато речей, і виступав, і захищав, і робив доповідь на пленумі Спілки
письменників, коли ми вперше підняли питання про державність української мови, де я
розказав, скільки в нас шкіл українських, скільки російських, скільки дітей, і так далі.
Це була перша, перший виступ Спілки письменників і було піднято питання про державність української мови. Але все одно, я для себе фіксую той день, коли мене попередили
не йти, а я пішов.
А скажіть, яка, який взагалі був вплив у ті часи, 88-й, 89-й, 90-й роки, неформальних організацій в Україні на перебіг подій, так званих неформальних, тобто які...?
Ну, ви розумієте, ми знали, що існує Гельсинська спілка, ми до неї не належали. Я,
коли говорю «ми», це – група письменників, це Драч, Яворівський насамперед, і інші, які
теж до нас. Там і Петро Осадчук, і Таран, і Терен, і інші були, значить, такі люди. Павло
Мовчан. Це була у Спілці письменників така ударна бойова група.
Але ці організації, які неформальні, як ви кажете, вони, ну, ми зрозуміли тоді вже,
що треба їх мати, і вони почали виникати. І виникла «Спадщина», молоді вчені. Виникло
Товариство української мови 11 лютого 88-го року або 90-го. (Сміється). Ну, неважно.
Важливо те, що фактично Рух сам по собі, який зіграв основну, головну роль у всіх цих
революційних переходах аж до досягнення державної незалежності, от, це все були організації, без яких так, у хаотичному такому вигляді, ми нічого не могли осягнути. Тому
я вважаю, що передовсім ті організації, які були заборонені, вони грали свою роль. І ми
з’єднали, от ми з’єднались, скажім Товариство української мови, головою якого я був, ще
не було Руху, але Рух мав формуватися.
Ми зрозуміли, що ми мусимо мати з собою борців, дисидентів, і ми з Драчем пішли
до Михайла Гориня, і власне, ми троє на зустрічі, вдома – тут, тут! Михайло жив на якійсь
такій підпільній квартирі. Ми перші почали об’єднувати інтелігентів, яких знає народ, і
тих людей, яких мало знали, чули про них, що є, але, як правило, їх не знали. Їм потрібна
була, я вважаю, українська інтелігенція, яка би їх підтримала, а нам потрібна була їхня,
я би сказав, і біографія, коли хочете, все на світі. І тому, я думаю, я би сказав, що виникнення Руху як організації головної, яка спричинилася до проголошення незалежності,
вона виникала якраз з цих, з одного боку – легальних, а з другого боку – нелегальних
організацій.
Коли Ви вийшли з компартії, коли саме Ви це зробили і в який момент? Які обставини Вас спонукали до такого кроку, адже на той час це був досить серйозний
крок?
Ну, це було, ви знаєте, ми думали про це досить довго і тяжко. Бо ви самі розумієте,
що вихід з партії для нас теж означав виклик, і назавжди, це означало, що ми стаємо по
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ту сторону барикад, що ми оголошуємо війну цій партії, вона нас розчавить, вона має
чим це зробити. Тому, стаючи головою Товариства української мови, я був членом партії,
але це давало мені можливість ходити до Кравчука, до Єльченка. До Щербицького нас не
допускали. Але на рівні цих людей ми вели переговори, щоб створити Товариство україн
ської мови. Далі, коли ми творили Рух, повинен вам сказати, то я ще теж був членом партії, і Драч, і Яворівський, і всі інші. Ми були члени партії, але ми вже тоді фактично з цією
партією були у конфлікті, конфлікт з партією був глибокий і давній, тільки він виявлявся
в мене в деяких віршах, в деяких виступах, в критиці тієї політики, які партія...
Але вийти з партії, заявити про це, це було складно, тому я це зробив свідомо 9 березня в день народження Шевченка, я написав заяву, поніс у партком, цю заяву прийняла
Галина Федорівна Кучер, яка там постійно працювала, і вона була приголомшена цим
ділом. І тут же в ці дні, після мене це зробили Драч, Яворівський, але ми домовилися про
те, що ми це робимо. Далі перебувати в цій партії було вже непотрібно. Я кажу, що вихід наш з партії фактичний стався раніше, скажімо, коли я пішов на той мітинг, я ще був
членом партії. Ще раніше, коли я організовував Товариство української мови, я йшов, але
вже відчувалося, що я не там. Але формально треба було відрубати.
Це який рік був?
Це був... 90-й рік, це був 90-й рік. У 89-му ми створили Рух, у вересні. І ще навіть
той мітинг, який я проводив 21–22 січня коло Софії, коли ми за руки трималися. Це був
90-й рік. І от, 9 березня я вийшов з партії, є десь там заява моя. Ну, в кожному разі, я там
досить відверто так, треба було коротко написати, я згадав там Валенрода, який перебував, як ви знаєте, у стані ворога для того, щоб його знищити, і я сказав, що я далі не можу
перебувати у цій ролі, тому я повинен покінчити з цим ділом.
Як, змінилося Ваше життя після того, якісь люди почали Вас не любити, бо
була така теорія, наскільки я розумію, що треба покращити партію зсередини, якимось чином, як Ви кажете, працювати на економіку?
Так. Ну, ми, коли зустрічалися з Горбачовим, група письменників, як ви пригадуєте,
і це було весною, ні, це було вже восени, під осінь, ні, це було весною 89-го року, коли
Горбачов приїжджав сюди. У нас була з ним зустріч, Гончар, Драч, Мушкетик, Павличко,
Сердюк, це всіх я назвав. Це була така розмова, я про неї пізніше скажу. В кожному разі,
Горбачов вже читав або його проінформували, вже була надрукована програма Руху. Але
ще не було створено Руху, і він питався: «Ви що, партію хочете створити?» Мене питався,
я кажу: «Ну, ви знаєте, ми хочемо помогти партії, партії потрібна допомога...»
Щербицький був присутній при цьому. Бачите, за вказівкою Щербицького всі написи,
назви вулиць і всі написи за одну ніч перемінили з російської, з українських на російські, у Вінниці. Я це Горбачову казав: «З цією партією нам важко, ця партія йде проти
української культури, проти мови». Це було головним тоді. Але ми не виступали проти
Горбачова, ми хотіли його підтримати для того, щоб прибити, а може і перекинути догори
усіх тих чиновників.
І от, коли я був депутатом Верховної Ради СССР, а я був обраний в кінці вересня 89-го
року, я був дообраний, і у першому виступі свому я пропонував змінити склад конституційної комісії. Вивести звідти Чебрікова, начальника КГБ союзного, Бобула, колишнього
першого секретаря Молдови, і Щербицького, і Щербицького – як людей, які не можуть
бути причетні до складання конституції, майбутнього, значить, нового Радянського Сою
зу. Але, зрозуміло, це був удар, я ще був членом партії, куди я бив.
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То я вже з цією партією воював зазда... До того, що я кажу, до того, що я мав, скажімо,
якісь клопоти з тим. Зона відчуження утворюється, ті люди, які вчора до вас усміхалися,
бігали, подавали руку, вони набагато стриманішими стають, намагаються тебе не бачити,
обминути. І особливо було цікаво, коли були партійні збори, нас запросили, мене, Драча,
Яворівського, ми вже не були членами партії, на партійні збори Спілки письменників. І
прийшов Кравчук як наш тодішній ідеолог. З нами не хочуть вітатися, бояться, а Кравчук
не боїться, Кравчук перший підходить.
Взагалі, треба сказати, що коли ми вже вийшли, я вже написав заяву, я мав зустріч із
Леонідом Макаровичем Кравчуком, під час якої я йому сказав, що я подав заяву, виходжу
з партії, подав заяву. І, жартуючи, це був жарт, знаєте, такий крізь зуби, але вже такий,
щоб якось себе, кажу: «Може й ви, Леонід Макарович, підете з нами». Він, треба сказати,
він серйозно сказав: «Я з вами зараз не піду, я з вами не піду, але ви не ходіть, як вас будуть кликати на партійну комісію, розбирати. Уникайте цього». І, мабуть, він так сказав,
що «ви героїчно поступаєте, я не можу так зробити, але ви, ви йдете, добре ви робите».
Так, наче це було таке дивовижне для мене, бо я, коли йому говорив про це, просто хотів
його якимось чином, може, так просто розвеселити чи якось... Ну я вийшов.
Я Івашка в Москві зустрівся теж, він секретар ЦК і голова, керівник нашої депутатської групи в Москві, нас 262 депутати від України. Я підходжу до нього і кажу, що я вийшов з партії, я вийшов з партії, і кажу йому, що ви як керівник, ви повинні сьогодні стати
за українську незалежність, вже йому я тоді казав. Він каже: «Ви здуріли, ви зле, ви зле
зробили». Але він говорив це з якоюсь такою трагедією, він, для нього це був удар такий,
що письменники виходять. Я кажу: «Ми вийшли з партії, зробили зле, це недобре...»
Ну, словом, якби так коротко сказати, то верхи партійні, то й же Івашко, чи Кравчук,
чи навіть Гуренко, вони ставилися нормально до мене як до людини, яка покинула з вик
ликом партію. А рядові люди, які так нижчі, вони сприйняли це, як знак прокази, і треба
було від нас так трошки відступити. Але багато пішло за нами, буквально після того, як
ми ж у пресі оголосили, ціла група підписалася, що ми подали заяву в партком, це да,
а потім наш вихід з партії, була така невеличка статейка в газеті, яку я підписав, Роман
Лубківський, який приєднався, хоч він у Львові жив, Лавринович, який вийшов тоді і теж
підписав з нами разом таку заяву.
Тоді ж Головатого там...
Тоді ж Головатий вийшов, і тоді Головатого почали смикати за те, що він вийшов з
партії, теж він мав клопоти, бо це було разом, він теж був підписаний під цією заявою
групи комуністів, які от покинули партію, і в тому числі Головатий, звичайно.
Поверенемося трошки назад, тобто, може й не назад, але до попередніх питань. Якою була Ваша роль протягом 1-го з’їзду Руху? Перший з’їзд Руху яким чином
з’явився, і там була Ваша роль не остання?
Не остання моя була роль. Перше: я написав кілька резолюцій, там же на тому з’їзді
Руху, зокрема, про ставлення до національних меншин в Україні, а також резолюція, яка
була, я сьогодні навіть вже не пригадую. Але також це була резолюція про «Пам’ять» (в
Москві антиєврейська організація), ми виступили на захист єврейських прав. Це був теж
один з моїх документів. Крім того, я брав участь у підготовці документів, у підготовці
з’їзду Руху. Ми зустрічалися, тобто я був постійно у Спілці письменників, і з Дончиком,
який тоді очолював весь секретаріат, який готував документи, у мене були якнайближчі
стосунки, і я перечитував ці документи.
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А перша програма Руху, перша, яка була надрукована в «Літературній Україні», вона
була редагована. Так, там був Драч, Борис Олійник, Брюховецький В’ячеслав, Віталій
Дончик, Павличко і Юрко Мушкетик. Оце нас було шестеро, коли ми пішли до Кравчука
і сказали, що, або ви дозволяєте нам надрукувати, або ми виходимо з партії. Кравчук сказав: «Друкуйте». Програму в «Літературній Україні», але була вже заготовлена стаття, де
було підписано 6 академіків про розгром цієї програми.
Одначе, ми не надрукували її в такому вигляді, як її читав Кравчук, ми всі шестеро
поїхали, поїхали у «Вечірній Київ», туди в редакцію «Літературної України», і протягом
дня відредагували її, бо було зрозуміло, що вона повинна вийти на люди. І це не була
наша ніяка мудрість, просто на другий день вийшла програма і ті місця, які шість академіків критикували, були відсутні в цій програмі. Тому це, це був постріл в небо Академії
Наук. І тоді вся ця їхня штука перевернулася догори ногами, ми сміялися, і ці академіки
сіли в калюжу, бо всі ті, бо вони збирали ті слабші у програмі речі, які були нашвидку
сформульовані, коли ж ми сіли, зробили все, ото так воно, до речі, залишилося, всі ці
справи аж до того, як Рух на 1-му з’їзді затвердив програму Руху. Ось вона там, значить...
значить, це була моя участь у підготовці головних документів.
На 1-му з’їзді я виступав, може, з найскладнішого питання, це взаємини України
і Росії, взаємини, оце ще було, ці фронти, події в Грузії і так далі. Я апелював там до
Мендєлєєва, який був головою Товариства українців у Петербурзі свого часу, до великих тих росіян, які захищали Україну. Мій виступ на 1-му з’їзді був спрямований
на те, щоб зм’якшити, я би сказав так, появу такої національно-твердої організації,
скерованої на одержання незалежності, я би сказав. Так сказати, ну, щоби інтелігенція російська зрозуміла, що ми не є фашисти, націоналісти якогось такого твердого
ґатунку. Що ми є демократи. Що та Україна, яку ми хочемо будувати, вона має глибоко
демократичні засади. Тому ставлення до національних меншостей, прокляття, яке ми
кинули на «Пам’ять» російську, фашистську, шовіністичну організацію антисемітську
і так далі, це все дуже важливі були речі, це треба було відчути, сформулювати і дати
цьому певний лад.
А крім того, вийшло так, що мені довелося там чи не найбільше головувати, після
того, як виступив Олесь Гончар, після того, як виступив Яворівський з головною доповіддю на 1-му з’їзді Руху, Рух почав нагадувати розбурхане море. Біля кожного мікрофону
там було по шістдесят еgо людей, всі хотіли говорити. Тому мене покликали як людину,
яка може, так їм здавалося, може воно і дещо було, відповідало дійсності, якось втихомирити цей розбурханий зал. Тому я проголовував перших дві години, після мене прийшов
головувати Сергій Головатий, одначе море це розхвилювалося настільки, що Сергія Пет
ровича змило... Оце така наша...
І Вас знов запросили після...?
Так, значить, мене запросили головувати, таким чином перші 3 дні Рух, Рух тривав.
Мені доводилося головувати кожен день, і особливо найтяжче було головування третій
день, коли ми приймали програму, і особливо економічні пункти в нашій програмі. Я
мусив сперечатися з Черняком, який доповідав, а тим часом і зал весь хотів сперечатися
з ним. І тому, якщо це є десь там записано, воно записувалося. КГБ записувало наші розмови пошепки, які ми вели за президійним столом, бо в президії був Михайло Горинь,
був Іван Драч, був Головатий, був там, значить, Іван Заєць, я пригадую. Хмара стояв там
за кулісами і весь час кидав блискавки. Ми тоді не знали, тоді я особисто Хмару не знав
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взагалі, він весь час просив слова, я весь час не давав. І з того часу у мене з Хмарою проя
вилися деякі конфлікти.
Священики виступали задовго, мені доводилося, тому що наші священики хочуть
обов’язково підкреслити своє велике значення, і вони думають, що чим довша молитва,
тим більше Бог її слухає. Вони не можуть зрозуміти, це були проблеми, були проблеми
елементарно провести, щоб Рух цей не розпався, щоб воно не перетворилося в ярмарку,
крик, бо це була перша можливість викричатися, виговоритися всім. А було кому говорить, там були люди зібрані з усієї України, треба сказати, що це були люди, дисиденти,
які вийшли з тюрми, це були професори, це були письменники, це були просто діячі, і
був емоційно настроєний цей зал, так що я, коли зайшов у цей зал і послухав, почув цю
козацьку музику, я пригадую це, як якусь таку, одну з найвищих хвилин мого життя.
На третій день Руху ми вийшли і йшли від Політехнічного інституту до пам’ятника
Шевченку, десь о півпершої ночі. За нами їхала техніка, тому що Політехнічний інститут
був оточений армією, причому дуже великими силами, я бачив кулемети на балконах. І
хто знає, що якби не те, що Кравчук прийшов на з’їзд Руху, це все могло закінчитися дуже
трагічно, тому що чекали команди. Ясно було одне, що щось відбувається. Щербицький,
весь час КГБ доповідало, що робиться, що робиться.
А тут прийшов Кравчук, йому тризуб повісили на лацкан, він не знімає, але знімає піджак, вішає його на крісло, от, і постійно, дехто кричить «Слово Кравчуку!», але більшість
залу не дає взагалі дозволу на те. Коли Кравчук, коли він нарешті домігся, щоб слово, то він
вимагав, щоб я був головою. І Гориневі Михайлові довелося звертатися до людей, щоб притихомирити цей зал, і мені, аж до того, що я заявив, що я покину зараз Рух, якщо ви будете,
якщо ви не послухаєте, що нам скаже представник влади, партії представник. А він вийшов і
почав свою промову, дуже цікаву, я не знаю, чи він пам’ятає: «я – комуніст і християнин».
Рух, 1-й з’їзд Руху, на мій погляд, він не те, що він відбувся, прийняв систему
документів, які показали, насамперед, демократичне обличчя національно-визвольного
руху України. Це було демократичне обличчя, яке до сьогодні Україна зберігає. Це було
найважливіше, що ми не стали ні направо, ні наліво, задалеко. Що ми там говорили про
серйозні економічні питання, права людини, права націй, які живуть в Україні, і право
України, і право українського народу на свою державність. Це говорилося на 1-му з’їзді
ще досить притишено, але це вже там звучало, і я вважаю, що це головне. І далі, я думаю, що неправду кажуть ті, що нібито українська держава виникла в результаті путчу
московського, конфлікту Єльцина і Горбачова. Якби не було того путчу 19-го числа, не
було б того конфлікту, там посередині між Єльциним і Горбачовим, якби там не було цієї
розривної сили, який розвалив Союз, то Україна, Союз був би, Україна була би далі республікою, якоїсь там конфедерації і так далі. Це неправда!
Те, що появився Рух, він настільки був сильною організацією, не організованою на
папері, а організованою за прин…, за системою релігії як церкви, тому що ідея це була
Бог. Україна незалежна – це наш Бог був. І тоді не треба було записуватися, ми взялися
за руки, створивши Рух від Києва до Львова і до Франківська. І на цій дорозі нас було
півтора мільйона, і ми про це знали тоді. І Рух, який, перші мітинги рухівські, зокрема,
отой на Софіївському майдані, у січні після створення Руху, коли ми тоді стали, взявшись
за руки, а потім зібралися там і говорили, святкували Українську Народну Республіку,
злучення Західної і Східної України, двох держав незалежних, українських у 1919 році.
Це було демонстрацією ідеї незалежності. І тому, якби ми не були готові, якби ми цей Рух
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не створили, якби ми були ждали, склавши руки, то нам би не поміг ні Єльцин на танку,
ні його конфлікт з Горбачовим, нічого, ми би сиділи і досиділися би ні до чого.
Ми були готові брати владу, ми були готові проголосити українську державу. І я навіть кажу, якби не було цього конфлікту в Москві, Україна йшла б до своєї незалежності,
вона би, можливо, інакше її дістала. Але вже ми були на порозі організації військових
частин, заклику до нас армії. Ми мали зв’язки з армією, ми знали офіцерів і так далі. Ми
пішли на створення української держави будь-яким способом. Сталося так, що це вий
шло мирним, легальним, законним, я б сказав. Верховна Рада проголосила і так далі. Це
велике щастя. І тут не можна відкидати фактору російського. І того путчу. Той путч своє
зіграв, безперечно, я тільки хотів би, щоб ми не говорили, що він був визначальним, бо
коли б його не було, то й Україна... Ми були готові до проголошення української державності, і ми так чи інакше за неї вже мусили воювати, законно, незаконно, аж до кривавої
війни за українську державу, це було вже для нас зрозуміло, відступати не було куди.
Чому комуністи, от Ви кажете, Кравчук був там на з’їзді Руху, чому взагалі партія дозволила це, чому, яким чином це могло статися?
Значить, є така… Кравчук розповідав мені, як його Щербицький викликав і каже:
«Що ти там робиш на цьому з’їзді?» От, а Кравчук каже: «Та ви ж мене послали». Хоч
Щербицький його туди не посилав, але він знав, що Щербицький вже не все пам’ятає.
Леонід Макарович з властивою йому, так сказати, звинністю там опинився. Але, я думаю,
що це була одна сторона справи, не така визначальна. Визначальним було те, що комуністична партія України, хоч вона нараховувала 3 мільйони, це була рихла, і в ідейному
розумінні нікчемна організація, бо всі комуністи ці, за винятком верхів і тих, що брали
великі зарплати, у цей комунізм не вірили.
Бо уявіть собі, щоби робили ідейні комуністи з цим Рухом, якби вони справді любили
цей комунізм і хотіли за нього вмерти. Та ж комуністи цей Рух провели, я – член партії,
Драч – член партії, Яворівський – член партії, і всі, що сиділи, там більше було членів
партії, ніж тих, що прийшли з позапартійних лав, із тюрем і так далі. Ми були, ми, комуністи, тому звершилося пророкування Івана Багряного, який сказав ще коли: «Україну
незалежну виборять комуністи, молоді, які встануть, наберуться розуму і сили». І так
сталося, бо ідеологія комуністична прекрасна в своїй теорії ангельській, біблійній і так
далі, насправді, вона нам показувала всім, що вона є тоталітарною, вона є антинаціональною. Не лише антиукраїнською, а і антиросійською, бо російський народ постраждав
теж, хоча менше, але теж поніс великі жертви.
Тому, ні в національному, ні в соціальному плані комунізм нічого не зробив, приніс
неволю. Як для бідних людей, робітників, що по 40 років чекали на свої квартири, так
і для української мови, культури, для того, що називається духом нації, цей дух нації
був потоптаний. Ми це розуміли. І тому комуністи нам не чинили опору, навпаки, вони
приєднувались до нас, і хто нам, хто нам, найбільше допомагав? Та взявши навіть того
Кравчука, який, я подзвонив йому напередоні 1-го з’їзду Руху, і: «Леонід Макарович, –
кажу, – нам потрібно 400 кімнат для наших делегатів на з’їзді 1-му Руху». (Сміється). Ну
не було іншого виходу! А він каже: «Нас слухають, кладіть трубку, все буде в порядку». І
ці місця були виділені, виділені вказівкою Кравчука для того, щоб ми рухівських делегатів могли розмістити в готелях Києва.
І, Таланчук, ректор Політехнічного інституту, депутат Верховної Ради СССР, і член
партії, і так далі, віддав це приміщення, для проведеня з’їзду Руху. І, на загал можна сказа720
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ти, що низи були за нас, а верхи комуністичні, лідери, були перелякані, вони були позбавлені орієнтації політичної, і не знали взагалі, що робити. Бо Москва дивилася на Рух наш
як на підтримку. Горбачов знав, бо я йому так сказав: «Михаїл Сергійович, – кажу, – ми
встаємо, щоб вас підтримати, реформувати, демократизувати Радянський Союз». Тому
Москва вичікувала і не давала команди на те, щоб нас роздавити танками. А наші бачили,
куди ми йдем, і ненавиділи нас, і Голушко доповідав, що, що це таке у Щербицького. Але
вони не мали права без Москви нічого зробити.
Тому вирішили так, що ми будем нагорі, і вони всі впали, і особливо, коли відбувся
ланцюг Київ–Львів. Тоді прибігли в ЦК люди і кегебісти, і всі, і мало не падали на підлогу і кричали: «Рятуйте нас, тому що уже все, уже Україна, уже синьо-жовті прапори, уже
бандерівці йдуть, вже зі Львова, вже все!», – крик і так далі. А Кравчук казав: «Ну, ну той
що, ну, ну, ну тут нічого страшного нема». Тому що і в нього була оця українська ідея, без
того, щоби ця ідея не була, скажімо, в таких людей, які це перейшли на сторону української незалежності, в тому числі, майбутній Президент України і Голова, майбутній Голова Верховної Ради, Кравчук, ви розумієте? Важко було би це все, цей двигун повернути.
Ми можемо назвати Кравчука, чи таких людей, як Ви кажете, Таланчук, інших,
якимись внутрішніми дисидентами, комуністичними? Тому що Ви були, так би мовити, більш-менш офіційними дисидентами, як будь-яка інтелігенція, навіть у 60-ті,
70-ті на Вас дивилися, Вас підслуховували, таке інше. Але от Кравчук, чи там інші
люди, чи можна їх назвати готовими вже, самою історичною ретроспективою, до
прийняття незалежності?
Оте, оте я з Вами починав розмову про український комуністичний рух чи так далі.
Отже. Розумієте, у таких людей як Шелест, от якби Шелест був молодший, він був би з
Кравчуком, безперечно, як Кравчук, як Погребняк, який був першим секретарем обкому
партії у Львові. Ну, можна назвати більше таких людей, які були в системі комуністичній. Петро Тронько, який був віце-прем’єром довгий час. І так далі. Більше того, були
люди навіть в системі КГБ! Той же Марчук, якого ми сьогодні бачимо на посаді прем’єра
української держави. Адже ж він був у кагебістській структурі, але я переконаний і знаю
це з багатьох фактів, що всі, і всі ці люди, і зокрема, Марчук Євген Кирилович, вони мали
в собі те, що називається, ідею українця, державну ідею, що щось не так.
Тому можемо ми говорити про внутрішнє дисиденство, ми можемо говорити про те,
що українські комуністи, не всі далеко, але ті, найрозумніші, ті, найбільш виховані, ті,
найбільш прив’язані до своєї рідної землі, до своєї матері, вони були здатні, готові прий
няти українську державність як свою ідею. І частина з них це зробила, і це була наша перемога, що ми з ними пішли разом. Бо коли б ми були, ішли так, як дехто нам нав’язував,
що ми продовжуємо, після того, як відбувся референдум 1 грудня, що революція продов
жується, геть Кравчука, геть всіх цих колишніх секретарів, партократів, ми їх повинні, ми
їх повинні знищити, прийти взяти владу в свої руки – оце була би наша погибель. Тому
що, по-перше, у нас не було ні досвіду брати цю владу, а по-друге, ми би створили собі
ворога із тих людей, які були нашими друзями.
Колись греки, які принесли християнство у Київську Русь, сказали, що митрополитом Київським, і взагалі вище духовенство не може бути з поган місцевого населення. І
перший був Іларіон, киянин, митрополитом став. І тільки з того часу почалася християнська віра в нас, тому що наші предки не хотіли йти в християнство, а доки самі не стали
християнами. Так само ми, ми дивилися, рухівці, які створили Рух, деякі з нас дивилися
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на комуністів, які не хотіли вийти з партії так, як я, наприклад, і інші, що це чужі люди,
з ними треба воювати.
Ми, на щастя, цієї війни не оголосили, хоча були певні спроби це зробити, ми пішли
разом. І я вважаю, що те, що ми підтримували першого нашого Президента, і який був
Головою Верховної Ради, це нам створило, власне, те, що ще Липинський говорив, що
старі кадри мусять поєднатися з новими кадрами. Будь-яка ультрареволюційна поведінка,
будь-яке проголошення того, що колишні комуністичні, партократичні верхи не можуть
бути в українській національній, незалежній державі, не могло нас врятувати. І поставило
би нас в кризу, я думаю, не просто боротьби, загнані десь, і дуже в тупий кут. Тому, уже на
3-му з’їзді Руху, я запросив Кравчука прийти, і він уже як Президент України прийшов. І він
був би став почесним головою Руху, і я не знаю, як повернулися б далі діла, але тодішні керівники Руху цього не захотіли. Звичайно, Кравчук зробив багато помилок, але ми повинні
сьогодні оцінити його роль за тими показниками позитивними, за тим, що був референдум,
що голосували за нього як за Президента, голосували за Українську державу, от. І, я вважаю, що це був поворотний пункт 1 грудня, коли ми були разом, ми були разом.
Але повернемось назад, ще СССР існує, і ще Москва, і ще Міжрегіональна депутатська група.
Так, я член її.
І Ви її член, Ви можете розповісти, що то була за група, наскільки там люди
сприймали українську незалежність, наскільки про це розмови йшли, хто конкретно,
там Єльцин і Сахаров, люди...
Так, так, і Афанасьєв.
І Афанасьєв. І я навіть Вас би запитав, може, навіть після цього питання, але
нагадаю, тому що дуже цікаво виходить, що багато, більшість цієї групи зараз на
другому плані, Афанасьєв, і Боннер...
Афанасьєв вийшов, да.
І ті всі справжні демократи десь поділися. Але повернемося туди, і що Ви могли
б розповісти про діяльність цієї групи – Міжрегіональної депутатської?
Ну, Ви знаєте, це була у Верховній Раді тій великій, страшній, де було 2100 членів
цієї Вер... депутатів, ця Міжрегіональна група, де я ще застав Сахарова. Я був на похороні Сахарова. Я був дообраний, я не був на 1-му з’їзді Верховної Ради СССР, а вже на
2-му, якраз коли помер Сахаров. Але я з Єльциним був у контакті, я йому передав якусь
картину від наших художників. От, правда, коли вже я приїжджав на зустрічі з Кравчуком
в СНД, він так приглядався, ну, ніяк не міг згадати, де ми бачились, ну, я й не намагався
це все йому нагадувати.
Міжрегіональна група була зібрана з інтелектуалів, особливу роль відігравав там,
звичайно, Афанасьєв. Я дуже шкодую, що цей чоловік відійшов від політики, він єдиний
із росіян, ну, крім Боннер, але вона не була в групі, вона просто була збоку, але він постійно говорив про права республік вийти із Радянського Союзу. Він знав про ці наші справи,
він дав мені телеграму, єдина телеграма від 24 серпня 91-го року, десь там є в мене, вітав,
вітав мене як свого знайомого по цій групі із проголошенням Української держави. І там,
ну ми, звичайно, не уявляли собі, що дійде до цього так швидко. Але нас, насамперед,
Литва, так сказати, підігнала, тому що литовські депутати встали і на чолі з Бразаускасом
пішли з Верховної Ради. І я бачив, вони залишили свої прапорці національні, вони залишились там стояти.
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І я тоді звернувся до наших, моїх колег, давайте, кажу, синьо-жовті прапорці, тоді ж,
пам’ятаєте, була розмова, Братунь і Шевченко, вперед Братунь захищав синьо-жовтий
прапор, зірвали тризуб із краватки, тут Крючков, колишній секретар Одеського обкому,
зірвав з краватки… був такий депутат Верховної Ради з Полтави, от, і так далі. І, значить,
Шевченко, Голова Верховної Ради України, підняла питання в Москві, що ми піднімаємо
націоналістичний прапор, і Братунь їй відповідав, хоч я йому там накидав навіть, я пригадую, бо я мав інше, інше завдання, але він молодець, він це сказав.
І ця Міжрегіональна група була сильною опозицією до Лук’янова, який тайно, за
плечима Горбачова, вів лінію на збереження Совєтського Союзу, і, так сказати, на статускво. Горбачов займав позицію таку двоїсту: з одного боку, він підтримував, бо йому треба
було зберегти владу, з другого боку, йому не хотілося втрачати лице перед міжрегіональниками, перед людьми, яких він мусив шанувати й шанував, звичайно – письменники,
Сахаров і так далі. Але він зривався, і тому він гаркнув на Сахарова, це, я думаю, він
пам’ятати буде до смерті, цього робити не можна було. І погаркував, покрикував на Попова і на Афанасьєва, особливо, Ви розумієте.
Ну, а ми, у чому, у чому наш український комплекс неповноцінності? От, як тільки
хтось, там скаже добре слово про нас, про те, що от ви маєте право на державність і
таке інше, ми липнемо до нього і вважаємо, що він наш вождь, і тому багато моїх колег,
депутатів від України, вони так полюбили цю Міжрегіональну групу і так хотіли бути депутатами СССР, і дехто з них мені казав: «давай підем до Горбачова, давай ми створимо,
давай ми будемо творити Україну в конфедерацію». Конфедерацію! Конфедерація була
для багатьох мрія, і ми повинні були Михайла Сергійовича уламати на конфедерацію.
А він не хотів слухати, але слухав, звичайно, говорив і обіцяв. Він же з Яворівським, з
Юрком Щербаком, він там, значить. Я ні разу. Я з ним мав тут бесіду в Києві, після цього
я не хотів з ним говорити і не підійшов, хоч мене штовхали, і він мене знав, бо перше слово він дав. Я стояв сімнадцятий від трибуни, він мені помахав пальцем і дав мені слово,
тоді коли я запропонував зняти Щербицького, Бобула і Чебрікова з комісії, після мені на
трибуну дали ще один раз слово і все.
Але отака була ситуація, що ця межрегіоналка, куди дійсно входили найталановитіші, найвідоміші і найрозумніші люди у тій Верховній Раді, вона, я вважаю, зіграла роль
такого каталізатора, каталізатора, де все зібралося, де і перетворювалося відразу, і йшло
вже в національні ці республіки. І грузини, які там піднімалися вже, і азербайджанці, і
українці, і прибалти відчували, що за ними стоять у Москві люди, які їх підтримають. От,
і тут, на жаль, якщо б прибалти, балти, насамперед, литовці, встали і пішли, всі, і комуніст вів їх, Бразаускас, то наші, лідери, Гуренко, Івашко, Голушко… Начальник, хахол, я
до нього підходив багато разів, кажу: «Миколо! Вставай-но, підемо додому, поставимо
синьо-жовті прапори, будемо за Україну стояти!» Вони дивились на мене, а Гуренко мені
казав: «Що ти з своїми україно... Ось, ось, Михайло Сергійович, це великий політик, ми
повині йти з ними. Оце куди він, туди ми». Я кажу: «Неправильно, неправильно, ми...»
Це ж ми там, коли шепталися оце по, по цьому, ходили. І коли ми проголосили державний суверенітет, Декларацію, 16 липня 90-го року, я поїхав у Москву, бо я подвійний
депутат був. І збирав підписи, хто ж підпише із союзних українських депутатів на підтримку цієї декларації. Із 262-х підписало 41. Серед них Олесь Гончар, Амосов, «русский
человек», Бєліков, кінорежисер, деякі кияни, росіяни підписали, але українські голови
колгоспів, до яких я підходив, не підписали, не підписав Гуренко, не підписав Голушко,
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не підписали вони цього. І тому, я приїхав звідти, і на трибуні Верховної Ради України
прочитав, але і це було для мене, я не говорив, хто не підписав, а говорив, хто підписав.
Я тоді тиснув на нашу Верховну Раду, щоб цей розвиток, мусить бути розвиток незалежності, ось, де маємо підтримку, наші союзні депутати, 41 чоловік, отакі видатні
люди підписали, значить, ми йдемо правильним шляхом і так далі, і так далі. Тому, і
знову ж таки тут, Міжрегіональна група грала. Коли грузини збиралися… Я глибоко зневажаю Віталія Коротича за те, за його нинішню антиукраїнську політику, от, і лінію. Але
тоді, коли, ми, міжрегіонали, вийшли з залу у Москві, коли почав доповідати якийсь там
генерал про те, що грузини винні... то, коли лопатками били, забили кілька людей, ми
демонстративно покинули зал, у тому числі вийшов і Віталій Олексійович Коротич. І
там, і грузини, і ці міжрегіонали всі демонстрували ми протест. Я вважаю, що без цієї
Міжрегіональної групи, ну, історія була би трошки … пригальмована, це було те масло,
«oil» по-англійськи, яке змазувало цю машину, яка йшла до розвалу, мусила вести... цю
імперію розвалити, треба було... Ця Міжрегіоналка відіграла велику роль у цьому, такому
пришвидшенні руху.
Якщо ми вже заговорили про суверенітет, то яка взагалі була реакція на проголошення суверенітету не тільки в Україні серед українських депутатів у Верховній
Раді Радянського Союзу, а взагалі, як до цього поставились, поставились у світі, як,
чи Ви мали свідоцтва, що ото 17 липня?
Значить, 16 липня Декларація про державний суверенітет. Ну, ми у Верховній Раді,
демократичне крило Верховної Ради, Народна Рада, ми намагалися цей документ сприймати і змусити його сприймати за кордоном, як уже проголошення незалежності, ми почали вимагати, скажімо, від Польщі, від міністра Скобішевського. Я – голова комісії в
закордонних справах, він приїхав, значить, у мене була з ним зустріч. Я кажу: «Пане Скобішевський, Україну треба визнати». Ми вимагали, щоб наші сусіди, принаймні, визнали
нас як державу, і це було певною мірою хлоп’яцтво таке. Тому що він мені відповідав
дуже розумно, він сказав: «Дорога до незалежності покрита тернами, ви ще не все прой
шли, і там у вашому останньому параграфі сказано, що це Декларація про державний суверенітет написана з метою укладення нового Союзного договору». Ще ж Союз існував!
Тому нас, після цієї Декларації, жодна країна, як державу не визнала.
Але ми робили всі заходи для цього. Я особисто був у Варшаві із паном Зленком, міністром закордонних справ, і на розмові з Скобішевським, міністром закордонних справ
Польщі, я це питання твердо поставив: «Визнавайте нас». Вони твердо: «Ні». Тоді ми
кажемо: «Мусить бути тимчасове представництво, якесь посольство мусить бути вже».
Вони кажуть: «Не може бути посольства». Тоді ми все ж таки, вони згодилися на те, що
ми ще до референдуму обмінялися з Польщею представниками, поїхав наш представник
у Варшаву, а їх – сюди. Тобто, тут було консульство, був вповноважений. Таким чином ми
почали будувати дипломатичну службу, систему.
Ми поїхали у Сполучені Штати, весною, в квітні 91-го року, маючи у руках оцю Дек
ларацію про державний суверенітет, золотом надруковану. Нам це зробили українці у Вашингтоні, і ми цю Декларацію принесли в Білий дім. І нас прийняв помічник президента
Буша. І коли я сказав, що чому ж Сполучені Штати Америки не визнають Україну, він
усміхнувся і сказав, що цього не буде. Отже, Декларація про дежавний суверенітет була
певним етапом і потрібним етапом, але це ми потім лише зрозуміли, що воно нікуди нас
не веде, бо існує...
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Ми проголосили незалеж... ми проголосили незалежність, суверенність. Там, у тій
Декларації дуже багато було того, чого ніколи Советский Союз, бувши живим, нам би не
дав: армію, посольства, міністерства. Тобто, все, там усе було це сказано, лише в кінці
була одна, один гачок, бо інакше комуністи не проголосували б за нього, розумієте. І той
гачок, там один, він там був прихований, дехто сьогодні цю Декларацію піднімає і, навіть
не вчитавшися в неї, говорить, що це, що це таке. Але той гачок там був, смертельний
гачок, за який ми повинні були підвішені бути. Нас не визнали. З нами почали говорити,
але була ж в Москві центральна влада, був Горбачов, був Советский Союз, були дипломатичні стосунки з Москвою, і жодні сусіди нас не визнавали.
Але, але уже Кравчук як Голова Верховної Ради, я був з ним у Будапешті, наприклад,
вже його приймали з військовими почестями, як голову держави. Тобто, появилася ситуація така, що ще не визнають, але вже держава, відчувають, що вона є. Уже вона є ця
дитина у животі матері, вона вже там рухається, вона ось-ось має народитись. І оце так
приблизно нас приймали сусіди. І, я думаю, вони переживали за це дитя, щоб воно було
здоровим і щоб воно вийшло на світ, і воно вийшло 24 серпня 91-го року. То було, то було
народження Української держави, але не Декларація про державний суверенітет. Хоч у
цій Декларації є, є речі, які потім Україна дотримувалась. Скажімо, антиядерний, цей антиядерний статус, чи без’ядерний статус України, який там був записаний, за що лають,
скажімо, Драча, що він запропонував цей пункт, до цієї Декларації, ті, які, прихильники
ядерності України і так далі, так далі. Але, думаю, що ми тоді приймали це, це було таке
свято, таке торжество, але раптом ми відчули, ми відчули, що проголошення незалежності, а незалежності нема і не буде, і незалежності не було б, якби не було 24 серпня, і головно, якби не було 1 грудня, де уже народ висловився остаточно за Українську державу.
Дуже багато людей, в період, про який ми говоримо тепер, вважало Ваш вплив,
м’яко кажучи, дуже помітним на перебіг подій перед незалежністю, під час незалежності і після незалежності, і як Ви самі оцінюєте Ваш вплив на керівництво
країни в цей період, в цих буквально два роки, 90-й, 91-й?
Ну, і 92-й, 93-й. Справа в тому, що мої особисті контакти з Леонідом Кравчуком, які
були до тих всіх справ, вони не були міцними, але я знав його, і він знав мене. На 1-му з’їзді
Руху він дуже хотів, щоб його не обливали брудом, не кричали, тому він просив, щоб головував я, і просив у Михайла Гориня захисту, тобто звертався до людей поміркованих. Коли
ми були в Будапешті з ним, він ще був Головою Верховної Ради, я йому сказав, що він буде
Президентом, у машині, при шоферові кажу, він це забуде. «Леонід Макарович, – кажу, –
виходьте з партії, і Ви в’їдете на білому коні як Президент, ви будете президентом». Це було
у квітні, а путч і проголошення сталося у серпні. Але, думаю, що він це пам’ятав.
Я не кажу, що я мав якийсь, так сказати, серйозний вплив, бо він сам по собі є особа,
але ми з ним контактували у таких найважливіших проблемах, питаннях, насамперед,
коли Горбачов давив новоогарьовський процес провести, і Кравчука викликав як Голову
Верховної Ради, щоб там підписати проект договору. Він не поїхав. І ми з ним домовилися, що ми зробимо в той день, коли там буде, в Ново-Огарьові, підписуватися, тут велику
демонстрацію. Я попросив тоді своїх колег письменників і композиторів, зокрема, Олександра Білаша, щоб він з своїм великим животом прийшов постояв перед Верховною
Радою, і Кравчук вийшов до інтелігенції, до народу, сказав: «Я тут».
Він не хотів їхати, у мене був з ним контакт, я думаю, що я певною мірою впливав на той
факт, що ми не стали, що ми не підписали статут СНД, я сидів за його плечима, і якби він був
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брався за ручку, я би цю ручку вирвав. Він не взяв цієї ручки. Ми з ним мали розмову, ми навіть письмово... переписувалися, що це історична хвилина, цього робити не можна.
Думаю, що, коли деякі рухівські лідери виступили проти Кравчука, я його боронив,
і це сприяло тому, що у нас були добрі стосунки, я приходив до нього і він вислуховував
мене. Але головне, я думаю, що ці дрібні речі про призначення, скажімо, якихось людей,
на якісь посади, в чому я був замішаний, скажімо, через Кравчука, але головна лінія це
була, значить, політика на Захід, політика на Схід. Через міністра закордонних справ
Зленка Анатолія Максимовича, з яким я співпрацював як голова Комісії, і через самого
Кравчука, я був тою третьою особою, яка разом з ними формувала зовнішньополітичну
поведінку нашої держави.
Але треба було цю державу проголосити. Тому я вважаю, що мій найвищий день в
моєму житті – це трагічно, бо я вже ніколи не переживу такого дня, і я це розумію, – це
було 24 серпня. Те, що сталося в Москві, 19-го, 20-го, воно, ну, я ж член Президії, ми засідали постійно в кабінеті, у Верховній Раді, і вирішували, що робити, як робити. Кравчук
займав позицію таку, що це нас, мовляв, не стосується. Він виступав тут, заспокоював
народ, хоча він добре знав, що, якщо переможуть у Москві там танки ці, значить, крючковські і так далі, тоді буде біда нам, але...
Ми 20-го, вже 21-го числа у Києві отут на площі Незалежності відбувся величезний
мітинг, коли стало ясно, що у Москві уже, так сказати, перемагає та сторона. Був великий
мітинг, на якому я почитав резолюцію, мною ж написану, про те, що ми вимагаємо зібрати Верховну Раду і проголосити незалежну Українську державу, з цим документом я
пішов до Леоніда Макаровича, того ж дня, 21-го числа, і було домовлено, що ми збираємо
Президію і Верховну Раду. Президія зібралася 22-го числа, на цій Президії довго ми сиділи. Комуністи казали, що Верховну Раду треба зібрати аж у понеділок, ми, демократична
група, сім чоловік нас там було тоді, вимагали, щоб завтра 23-го, тобто, у п’ятницю. А
всі депутати були в Києві, тому що те, що в Москві відбувалося, нас поставило у таку
ситуацію, що не знали ми, що робити, як бути далі.
Я повинен сказати, що от, цю резолюцію на цьому мітингу я писав разом з Тернопільським, такий хлопець, він тепер помічником Кравчука працює і... у Русі. Я прибіг
у Рух уже 20-го числа напередодні того і коли стало вже ясно, що треба збирати мітинг,
бо Кравчук казав: «Не треба, не треба, не треба нічого робити». Але 21-го числа вже
ніхто нікого не слухав, вже було ясно, що, значить, що треба робити щось, треба вирішувати. Мітинг, резолюція, Президія. Президія: комуністи – за понеділок, демократи – за
п’ятницю, Кравчук – за субботу, посередині, 24-го. Так виникає дата – 24 серпня.
Тут, вечером, Народна Рада збирається і напередодні Левко Лук’яненко разом з Сандуляком пишуть проект Акта проголошення незалежності України, але виникає конфлікт
всередині Народної Ради, бо деякі члени Народної Ради виступають за те, щоб у жодному
разі не проголошувати незалежності України руками комуністів, бо Верховна ж Рада на
80 % ко-му-ніс-тич-на. Тут я зайняв позицію проти. Я вважаю, що це була розумна тоді
позиція. І, фактично, більшість Народної Ради була за те, щоб проголосити державність,
а потім займатися партійними справами. Ну, Лариса Скорик, Гриньов, Юхновський питалися в цьому питанні, так сказати, – спочатку декомунізація. Я кілька разів тоді заходив
до Кравчука в кабінет. Я був зв’язковим між Народною Радою і Головою Верховної Ради,
там Президії, я найбільше ходив і тоді, і пізніше. От, що робиться на Президії, що думає
Голова Кравчук, чи потім Плющ, і що робить Народна Рада. Туди-сюди.
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Отже я кажу – така ситуація: документ є, розповсюджений, даємо ми цей документ
у зал. І починається 24-те, засідання Верховної Ради. І тут, уже цей документ пішов по
руках, Акт про проголошення незалежності. Але виступає Гуренко і починає говорити,
признаватися в тому, що так, він помагав путчистам і так далі, свист у залі, демократи
його зганяють з трибуни, зал бурхливий, розбурханий. Кравчук робить перерву. І тоді Народна Рада збирається, і там вже остаточне рішення. І там, я повинен сказати, прозвучала
моя фраза така вже: «Я маю вас всіх у сраці! Більше я терпіти вже цього не буду, я йду
проголошувати незалежну Українську державу. Документ поданий, і все!»
І тут я виступаю до мікрофону, моя дочка записала, є такий виступ: «Ми не можемо
вийти з цього залу, доки ми не проголосимо незалежну державу, не візьмемо під своє
командування всі військові частини на території України і не розпустимо комуністичну
партію». Я і цей третій пункт сказав тоді, хоча він був і недоречний, і не на місці. Тому що
уже в перерві потім ми з комуністами зібралися, Юхновський і я. Ми пішли на фракцію
комуністів, там їм сказали, що «голосуйте за цей проект чи ні!» Ну, вони сказали: «Давайте референдум!», – сподіваючись, що на референдумі все це буде завалено. Ми сказали:
«Добре, хай буде референдум», – і пішли до Кравчука. Кравчук каже: «Добре, підем на
референдум». Але тільки потім ми зрозуміли: а якщо ми на референдумі програємо, що
тоді? І тут знову демократи між собою почали сваритися, що не треба референдум! Ну,
як же, можемо, розумієте, ситуація така, навряд...
Пам’ятаю і Хмару, й Ларису, і кричали: який референдум! А я, знаючи, що це може
бути все, не було куди відступати. На з’їзді, буквально за кілька днів після того були збори інтелігенції України, де я говорив, що триста референдумів – ми виграємо все одно.
Хоча внутрішньо я розумів, що це дуже небезпечно. Ну, тим не менше 24-го числа була
створена... Після того, як сказали, що треба поправити, і я взяв олівець, і я був членом
цієї узгоджувальної комісії, ми сіли за круглий стіл, коло мене сидів Іван Заєць, сидів
Олександр Мороз, сидів Юхновський, сидів Голубець, сидів Гаврилишин Богдан як представник дорадчої ради за цим столом, сидів Матвієнко Анатолій, член Президії.
І я написав до цього документу, який був заготовлений, перше речення, якого там
не було, «виходячи з смертельної небезпеки, яка нависла». Я подумав собі, вона ж не
нависла, вона була, «нависла була», я вжив у плюсквамперфектному, зараз його дехто
попускає. Але «нависла була над Україною в зв’язку з державним перворотом 19-го...
то-то» – це перше речення, яке, яке без поправки лишилося, це речення, яке я написав,
потім я переписав два речення: «Виходячи із тисячолітньої традиції» і те, що було підготовлено Лук’яненком і Сандуляком. І далі треба було сказати, і тут Іван Заєць наполіг,
щоб сказати, що територія України є неподільною, і тут же я дописав вже від себе, що на
території України діють лише ті закони, які схвалюються в нас, і заварилася суперечка:
як назвати державу. От, і я… Там було, проект Лук’яненка був у тому, що проголошуємо державу – Республіку Україну. Ну – Республіканська партія! Я виступив категорично
проти «республіки», я сказав, що це є питання Конституції, ми проголошуємо Україну!
До речі, це багато зекономлено паперу. Це слово всюди б стояло: Польська Республіка,
Словацька Республіка, Чеська Республіка є. А Україна є Україна! І я вважаю, що цей мій
внесок у цей документ.
Ну, і потім, я вже взяв, коли ми його вже відредагували на узгоджувальній комісії, у
мене, а побіг із цим, уже це є, рукою це написано, і побіг до Люди, такої високої красивої
машиністки, яка під диктовку мою продиктувала і написала, і побіг до Леоніда Макаро727
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вича, і з-за плечей подав йому і сказав: «Ось відредагований Акт проголошення незалежності, читай!» Він каже: «А може, це повинен Лук’яненко читати?» От, я кажу: «Ні, це ти
повинен читати». Той день я з ним говорив на «ти», я не знаю, як він це пам’ятає, але він
ще сказав: «А мо... а якщо...» Значить, він теж хвилювався, він теж хотів, щоб пройшло,
а тому, думав: може, краще, щоб хтось інший, але ніхто інший не міг. Тому що, уявляєте,
якби хтось інший читав, навіть Лук’яненко, зразу були б голоси тут: «Голова Верховної
Ради!» І я кажу: «Читай!» А він усміхається: «А може, ми це відкладем?» Я кажу: «Читай!» І я знав, я вже говорив, якби тоді це не було прочитано, я б кинувся, задушив!..
Як він це прочитав і сказав: «Ставимо на голосування». Я побіг до свого місця, ще
встиг, останні секунди натиснути, проголосувати. Тому що дехто не добіг, я не знаю, як там
Лариса Скорик каже, що вона голосувала, не голосувала, ну, я знаю, що голосував проти
один чоловік – Корнєєв відомий, от. В кожному разі, у мене було таке відчуття, що моя кров
зверху, на мені, не всередині, в моєму тілі, а зверху, і вона зразу схлине, і я упаду, я умру. І
я навіть вірші написав, що це вже все, тому, що я розумів у ту хвилину, що ми, зрозумів, що
ми проголошуємо, що там буде, я вже не знаю. І тоді внесли прапор. На жаль, телебачення
закрилося на цьому, на жаль, воно не зняло, як ми співали: «Ще не вмерла», а потім – «Гей,
у лузі червона калина», яку я почав, я дуже люблю цю пісню, і всі співали.
Але в процесі, доки ми дійшли до проголошення проголосування, як я вже сказав,
ми мусили переконати більшість, комуністи... І знов постає питання: чому вони проголосували? Отже... це питання, на яке, може, і не дам відповіді, будуть на це відповідати
багато людей, і... По-різному. По-перше, дехто вважає, що злякалися: от у Москві Єльцин
переміг, Єльцин антикомуніст, кинув партійний квиток, значить їх чекає кінець, бо їхня,
як кажуть словаки, матіца – там. До певної міри це була якась...
Другий момент – був страх цих людей. Навколо Верховної Ради – 100 тисяч людей
ходить, видно, що весь народ український цього хоче, принаймні, вони так відчували,
але глибоко в душі все ж таки ставили це на референдум. Дякувати треба комуністам, що
вони вимогли від нас цей референдум, бо не дай Боже, якби це було зроблено без референдуму, ми би не мали цієї легітимності високої, яку ми маємо сьогодні в цілому світі.
Але, я їм тоді сказав, кажу: «Ваші імена будуть написані золотом на цих колонах, ваші
діти будуть пишатися вашим ділами, що ви проголосили незалежність Української держави. Ви, ви комуністи». Я їм згадав тоді Багряного, і агітував Юхновський їх же, своїм
професорським спокійним, теплим і добрим голосом.
І, думаю, що все до купи, а може навіть у багатьох з них прокинулася якась, знаєте,
у кожній людині живе, я вважаю, правда, в кожній, навіть у найбільшому злочинцеві
живе почуття справедливості. І я переконаний, що є хвилини, коли люди йдуть назустріч
цьому власному голосові. Тому не треба думати, що це були, от вони злякалися, проголосували, цей складний комплекс почуттів, який було там, губилися у душах цих людей, і
вони проголосували.
Безперечно, це була велика перемога, колосальна перемога, і тої Народної Ради, і
Руху зорганізованного, і думаю, тієї крові, яка була пролита за українську державу протягом століть. Воно мирно повернулося так. Ну, а потім – референдум. Я їздив по східних
областях виступав по телевізору в Дніпропетровську, в Херсоні, в Миколаєві, в Луганську, у Бердянську був, Мелітополі, зустрічався, я цілий час, цілий листопад. 1 листопада
ми прийняли, до речі, теж мною написана, «Декларація прав національностей України».
Цей документ дуже важливий напередодні референдуму був, який ми прийняли. І я до
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1 грудня їздив по усій Україні східній, агітував за референдум, а мої колеги сміялися з
мене, що я кашкетом черпаю море.
А на саме 1 грудня я поїхав на Буковину, у румунські і молдавські села, оскільки
Румунія почала пред’являти теріторіальні претензії до нас. А я, голова комісії, хотів знати, як голосують молдавани і румуни за українську незалежність. І 2-го числа, досвіта,
в готелі в Чернівцях, я слухав повідомлення. І коли я дізнався, що Крим проголосував
56 % за незалежність України, я там, будучи на самоті, стоячи на колінах, перед незримим великим Богом, я заплакав. Я заплакав двічі: у час проголошення – оце, коли почув
результат референдуму в Україні, особливо, Крим. Ну, і коли присягу приймав Морозов,
уже як, за кілька днів після проголошення, коли його назначили міністром, і коли він
приймав присягу на вірність України. Це було для мене більш зворушливо навіть, як сам
Акт проголошення, тому що це була жива людина, яка, вчора ще служила іншій системі,
іншій армії, а сьогодні присягала Україні, і я знав, що це присяга чесної людини.
Коли ми творили Рух, Товариство української мови, ми не знали, не сподівалися,
що серед наших офіцерів, радянських, серед вчених, серед господарників знайдеться так
багато людей, які підтримають нас. Але не знали ми і того, як глибоко, якими високими
безкінечними проверхами над нами і під нами лежить таке манкуртське, безнаціональне
існування наших людей, таке... З одного боку, ми вірили, що може бути, але, коли ми стикаємося постійно, уже після проголошення, в процесі розбудови української державності
стикаємося з людьми, які не мають національного мозку, мають мозок людський, а націо
нальної душі не мають. Не мають, от не мають, і все! Або мають, та щ... І тому виглядає
це мені сьогодні ще більшим чудом, як тоді, чим далі я входжу в розбудову української
державності, тим більшим чудом мені виявляється все те, що сталося в 91-му році, і те,
що сталося в 89-му році, як Рух виник. Це дивина, тому, що всю глибину ешелонів ворога
бачиш аж тепер, коли ти вже зайшов туди, розумієте? Це дуже цікаво.
Ми, хоч і перестрибнули, але все ж таки, путч. Як, на Вашу думку, хто контро
лював ситуацію реально, в момент путчу, не в момент, але, ну, коли він був оголошений, в ці два дні, може навіть дальше...
Ніхто, ніхто, ніхто. Верховна Рада не збиралася. Вона ходить по..., і не знає. Дехто з
депутатів поїхав, дехто був зник на той час, вже вони потім тільки з’явилися, коли вже
прого..., коли вже перемога сталася, їх не було. Я у свому дворі бачив, оте, стояла машина
і щовечора вона мене освітлювала, я вертався в одинадцятій годині, бо 19-го числа ми
провели ще мітинг перед Верховною Радою, де прекрасно Лариса Скорик, з великим
гумором, сказала, що у нас, на нашій території, в Криму, є політичний в’язень – Михайло
Горбачов, ми повинні звернутися до «Амнесті Інтернашенел», це було з гумором сказано,
але це було, сміх, але це так.
І тому, значить, 19-го числа... Хто керував? Ми сиділи, значить, Кравчук, як Голова Верховної Ради, уряд, значить, Фокіна не було. КГБ чекало вказівок, що робити, армія стояла
в лісах під Києвом, і дивізія в Борисполі сіла для придушення української незалежності.
Це все було, і ми це знали. І ми постійно дивилися телебачення, Сі-Ен-Ен. Я, наприклад,
у Міністерстві закордонних справ України, знав, що робиться в Москві, а не всі це знали,
не всі знали. Голушко нам доповідав, кілька разів ми його викликали тоді. Начальник КГБ,
Микола Михайлович, який хитрував. Він казав: «Ми не знаємо...» Теж все це добре знав,
але він теж… Всі зайняли вичікувальну позу. Секретарі райкомів партії, які прийняли були
вказівку підтримати ГКЧПістів, і так далі, вони теж не знали, що робиться, тому, безпереч
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но, вихід Єльцина на танк і те, що там відбулося, воно, і те, що сталося далі з приїздом
Горбачова, з тим його фальшивим, заявою, що він там бідував і так далі...
А роль Гуренка?
А роль Гуренка… Партія не мала вже тоді, вона втратила, значить, державою не керував ніхто! Вона існувала так, як існує кожна людина, яка знаходиться на вулиці, чи ми сидимо, нами ніхто не керує, ми само, ми само, кожна установа, кожна структура жила, я би
сказав, по інерції. Є так званий інерційний рух, він існує незалежно, якби сьогодні, ніхто
нами не керує, а все одно ми є. І слава Богу, що це не затягнулося, що це питання швидко
було розв’язано. Але ще раз хочу підкреслити, що коли б цього всього в Москві не було,
то та демократична сила, яка була створена у Верховній Раді, Народна Рада і Рух, і інші
національно-визвольні організації, які почали вже себе, так сказати, проявляти, і так далі,
і були готові на те, що ми мусимо, значить… Проголошення незалежності України, воно
могло піти, будемо, якщо би так пофантазувати… Народна Рада могла оголосити вихід,
створити уряд, кликнути армію і піти до незалежності, це цілком був реальний шлях, і
ми знали, що це кров. Але ми також знали, що її треба пролити це задля держави, нічого
іншого… Це було вже в, так сказати, нашому… Не можна думати, що якось це інакше…
Це просто щастя, провидіння Боже, може, не знаю, як сказати, що збіглися всі ці
обставни такі. І мусив би я сказати, що західний світ і ті всі їхні спеціалісти великі, які
не пророкували розпаду Радянського Союзу. Навпаки. Вони до цього не мають ніякого
відношення. Якщо ми можемо говорити сьогодні, що Радянський Союз як тоталітарна
система розвалився, то західний світ лише тим спричинився до цього, що весь час змушував цю систему тоталітарну озброюватися і працювати на армію, і знесилювати себе
економічно, виснажувати себе. І це було, це заслуга Заходу. Це тяжка заслуга, бо вона
поставила нині нас у тяжке становище, бо ми не маємо сьогодні ні промисловості, 80 %
промисловості України працювало на мілітарні завдання великої імперії. Тому те, що
було позитивним, бачите тут, яка філософія? Те, що було позитивним, працювало на розвал, воно, фактично, все виринається сьогодні, ми це мусимо змінити, ну, але така природа, така є природа життя.
Все ж таки, московський заколот, якоюсь мірою, яким чином пришвидшив?..
Пришвидшив і зробив проголошення української держави і, я би сказав, її цей новий
етап, я би сказав, він зробив її просто мирним, мирним.
Якби перемогли ГКЧП, бо думки, принаймні, коли я ходив вулицями тоді, підходив і заходив, власне, в Спілку письменників, то я пам’ятаю розмови про евакуацію і
про підпілля, чи Ви думаєте, що оці люди, Народна Рада, чи принаймні частина Народної Ради, чи принаймні Ви продовжували б боротьбу, якби танки дійсно зайшли,
які були плани?
Я знаю, що був список тих, хто, кого перших треба було взяти, були ж наковані вже
наручники, казали там і таке інше, ясно, стежили за мною, я це бачив, я готувався тікати
сюди через балкон, як по ці двері постукають, ну, я так думав, що вони може знають,
може й не знають, що тут був вихід, який я мав таку можливість. Безперечно, я був готовий брати зброю в руки і воювати за Україну, це однозначно. Воювати. Якби перемогли
ГКЧПісти, то частина лідерів національно-визвольного руху в Україні і колишніх диси
дентів, борців наших і інтелігенції, яка робила, були би розстріляні в перші дні, безпощадно, і ми це теж знали. І тому, ситуація була така вже 21-го сюди-туди, але вже 21-го
був мітинг, про який я говорив вам, і вже…
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Але 20-го, 19-го ситуація була така – все, ясно, ну, перемогли, треба братися за зброю,
воювати, тікати або воювати, але краще воювати, ніж тікати, куди тікати? Нас ніхто би
не, нас ніхто не чекав би ніде! Навіть отут два кроки за межу нашу переступити, ці люди
хотіли нашої державності, вони нас шанували, але вони мали справу з таким великим, такою силою, від якою вони всі були залежні, я маю на увазі соціалістичні колишні країни,
наші західні сусіди. Бо ми ж і в Польщі, бо я кілька разів був у Польщі ще навіть один раз
до створення, а потім після створення Руху. Ми мали розмову з Мазовецьким і так далі,
нас прийняли, але про це Польща, польські засоби масової інформації не знали, значить,
ми ж вели розмову, до нас приїхали сюди представники міністерства закордонних справ
Англії, зустрічалися з лідерами Руху, ми тут, у той час, прощупували, що, що собою являють національно-патріотичні сили, наскільки вони сильні, хто їх підтримує і так далі.
Світ хотів це знати. Але якоїсь допомоги такої конкретної в той час не могло бути і не
було, була зацікавленість нами і це добре, це добре.
Які помилки, Ви думаєте, були допущені протягом становлення незалежності, в
ці дні, в цей процес, від 21-го, припустимо до 30-го, коли всі ці речі, декомунізація були
зроблені?..
Я думаю, що ніяких помилок суттєвих ми не зробили, можливо, якісь, я сказав би,
такі, подряпини, які вже давно загоїлися, їх немає.
Я думаю, що наші помилки почалися після 1 грудня, а період путчу, проголошення
української державності, формування перших атрибутів державності, насамперед армії… Тут треба віддати велику належну подяку Василеві Дурдинцю, який був головою
комісії збройних, військових, так сказати, сил, які тоді, в той час негайно приступив до
формування законів. Нам треба було прийняти закони Верховної Ради, мало проголосити
державу, а треба було відразу наробляти ті закони, які цю державу формулюють. Отже,
армія, кордони, закони, які тут повинні були, перші ці закони, майно.
Це все, і ліквідація компартії, все це робилося, як на мій погляд, майже безпомилково, бо, по-перше, все проходило спокійно, мирно, був розвиток. А помилки почалися
вже після того, як був обраний Президент і багато хто з демократів вважав, що України
нема, тому що він не Президент. Якщо ти не Президент цієї держави, скажімо… Є й такі
люди...
Отже, я вважаю, що ми могли набагато більше б зробити, коли б ми допомагали Кравчукові, а не лаяли його постійно і підкладали йому ніжку. Бо Кравчук хотів і працював
для української держави, і робив, що міг, хоча головною його помилкою, головною помилкою, на мій погляд, було те, що він або не створив своєї партії, або не вибрав собі.
Сказав би: «Ви мене не хочете? Рух мене не хоче, добре, я створю свій Рух, який буде».
Він повинен був творити партію політичну, яка би його тримала, навіть, якщо він відходить, то його програми, його ідеї повинні нестися далі. Він цього не зробив, він маніпулював між національно-патріотичними партіями і соціалістами, і тими комуністами,
які вже себе відроджували, він для всіх хотів, всіх хотів змирити, це теж позиція цікава
і правильна, може, на той час, але вона у перспективі сьогоднішнього дня, як ми дивимось, це виявилося таким… Тому що сьогодні, якби була така, можна було тоді всіх демократів зібрати в одну силу, нині ми роздрібли, нині ми маємо систему демократичних,
національно-патріотичних партій, які не можуть зійтися до купи, бо немає вождя, всі
вожді є Мойсеї, народ не може йти за сорока Мойсеями, він повинен мати одного Мойсея,
ми цього Мойсея не можемо знайти поміж себе, бо в нас усі були, це біда наша.
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Деякі вважають, що помилкою було, що після проголошення незалежності Верховна Рада не проголосила одночасно, чи майже одночасно виборів до нового парламенту, Ви вважаєте, чи це було помилкою, чи це було нормально і природно, що такі
вибори не були оголошені?
Ну, є така думка, що це була помилка – якби такі вибори були зразу оголошені, то
Верховна Рада мала б інший характер, більше було б, можна було б її сформувати більшість демократично, от. Але я думаю, що це було зробити неможливо. Це було зробити
неможливо, бо ми ледве переконали 80 % комуністів, щоб вони проголосували за цю
державу, а вже переконати їх, щоб вони пішли з Верховної Ради після цього – це було
неможливо, це було зробити неможливо. Бо для цього не було законної, жодної підстави.
Ані Президента нема…
Значить, демократи хотіли, у мене лежить список. Ось, я підписаний, підписані люди,
які це хотіли зробити. У нас було 40 чоловік, депутати. Навіть демократи не хотіли йти з
Верховної Ради, розумієте, в чому біда наша? І нині попробуйте цю Верховну Раду... Навіть якщо Конституцію приймемо, я боюсь, що вона і тоді не розійдеться. (Сміється). Ми
будемо приймати Конституцію, аж тоді, коли підійде законний строк, кінець законного
строку – 4 роки.
Тому, легко сказати: це була помилка. Але ви мені скажіть, хто мав би таку волю, коли
немає Президента, коли нема Конституції, коли немає ніде законів, як розпустити цю
Верховну Раду, на якій підставі? Кравчук як Голова Верховної Ради, який іде до виборів
і який намагається, щоб усі... Він правильно поступав! І колишні комуністи особливо повинні були його підтримувати. Хоч партія була вже заборонена, але вона існувала, і вона
боялася, а хто ж буде Президентом? Ну, якщо буде Президентом не Кравчук, скажем, а
Чорновіл, то що нас чекає? Розумієте, тому Кравчук правильно зробив. Розпуск Верхов
ної Ради на той час відразу залежав лише від Верховної Ради, а Верховна Рада саморозпуститися не могла ні в якому разі, бо вони проголосували за Україну усі, і навіть, у тому
числі навіть пан Гуренко, він потім сам вийшов, але вони не збиралися звідти йти, вони
хотіли в тій Верховній Раді, вже Верховній Раді незалежної України, працювати, мати з
цього, якийсь і прибуток, і так далі.
Тому, я думаю, що, звичайно, ідеально було б, якби можна було б, але хто це мав зробити? Господь Бог з неба якби сказав: «Розійдіться!», – вони б не розійшлись все одно, все
одно не роз... тому казати, якби, якби! От, коли став Президент, обраний був Президент
Кравчук, от він міг би уже. Але теж – зразу, тільки що обрали, тільки що зробили, розумієте, він сказати… І де та база, той закон, що Президент України має право розпустити Верховну Раду? Нема! Навпаки, Верховна Рада почала відразу з Президентом конфлікт, і цей
конфлікт втопить в ринву. Це ж демократи! І коли ми почали вже говорити про розпуск Верховної Ради, і я збирав вже знову підписи, і так далі, не підписалося багато людей, тому...
Ви пригадуєте, як тяжко було цю Верховну Раду змусити, щоб вона скоротила свій
строк на один рік лише? Тому, я не вважаю, що це була помилка, бо помилка є тоді, коли
якусь дію можна виконати, а ми її не виконали, а цю дію виконати було – не-мож-ливо! Не було для цього ані обставини, ні закону, нічого такого, що могло б цю Верховну
Раду... Це міг диктатор її розпустити, офіцер, Президент, який пішов. Але Кравчук не
хотів цього. І вона йому почала заважати. Звичайно, і був конфлікт постійно між Верхов
ною Радою, як з боку комуністичного її крила, так і з боку демократичного, почали всі
одностайно жерти Президента. І тому Верховна Рада, вона і проіснувала.
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До честі Кравчука треба сказати, що те, що він програв на виборах, – от, це він мудро
зробив. Бо він показав, що це не тоталітарна система, бо в іншій системі, ви побачите, що
буде в іншій системі, в наших сусідів, ось як почнуться президентські вибори. Ми продемонстрували, так що прийшов новий другий Президент для всього світу, знову ж таки
демократичне обличчя України. І це обличчя, яке не робиться для зовнішнього, а всередині воно інакше – воно таке є. Ми все таки за своєю суттю європейці, люди, які не мають
бажання нікого топтати. У нас не має своєї Чечні, і наша поведінка з Кримом показує це.
І наше ставлення до національних меншин, і наші дискусії, навіть політичні, і наші відсутність навіть політичних убиств в Україні, і так далі, і так далі – це говорить про те, що
Україна, десь воно було зовсім знищено, але воно є, в крові, глибоко, якась європейська
ментальність, традиція, яка все-таки нас утримувала від різких кроків. А розпуск Верхов
ної Ради, тієї Верховної Ради, яка не пропрацювавши навіть двох років, проголосила незалежність… Її, якимось чином сковирнути було неможливо. Це не є помилка.
Ну, хоча ми ще поговоримо про цей період, от у мене таке: чи Ви були з президентом Кравчуком у Білорусії, коли розпадався Союз?
Я не був. Від демократичних сил був поїхав академік Голубець Михайло, причому я
свідомо уник цього, бо я би міг поїхати, коли був би наполіг. Леонід Макарович спеціально вибрав людину з демократів, але м’яку, яку толерували і комуністи, і так далі. До мене
вони особливо ставилися негативно, от, і коли б не була рекомендація Івашка на початках,
то я б не став головою Комісії.
Взагалі, яка була роль Івашка, наскільки ця людина... Були різні думки, одні казали,
що він би був навіть краще Кравчука, якби залишився тут, інші казали, що він був би гірше. Сам Кравчук мені сказав, що коли рішення прийняв Івашко, що це тяжка година для
України, і треба було б, щоб Івашко залишався з Україною, коли він пішов у Москву.
Ви знаєте, я думаю, що це була його велика помилка, що він, він злякався ноші важкої, тягару, який випав на його плечі, він був заслабий, мабуть, для цього, і він поїхав у
Москву. Я його знаю. Ну, я приїжджав до нього в Дніпропетровськ, ще коли після секретаря Київського був перенесений в Дніпропетровськ. Він грав переді мною українського
патріота, казав: «Бачите, у нас тут трудно». Але розмовляв по-українськи, і це для Дніпропетровщини було великою наукою. Перший секретар обкому партії говорить українською мовою з оточенням і намагається цю мову шанувати. Мову, а значить, і українську
культуру, і Україну – це було в нього. Потім, коли я йому сказав, що я вийшов з партії,
була реакція не така: «Ах, ти ж падлєц, негодяй, ай-ай-ай, що ж ми будемо робити, ви
були потрібні нам». І так далі, в такому дусі, гуманному і людському. Нарешті, формування Президії Верховної Ради – 7 чоловік від Демократичного блоку, він зібрав комуністів і
сказав: «Оце, такий, такий, Павличко, Яворівський, Танюк, Пилипчук». Хто там був ще,
ну, тоді ще і Гриньов, здається, йшов.
Тобто, Ви думаєте, що Івашко, після того, як він пішов в Москву, якісь стосунки
залишилися у вас з ним чи...?
Нє, нє...
Він просто кинув Україну і...
Він кинув Україну, він відрізався і він помер, він умер трошки пізніше фізично, але
практично він умер, він взяв...
Отже, я хотів би так сказати, що Івашко зіграв певну роль і то серйозну, коли формував Президію Верховної Ради як Голова Верховної Ради, і він пішов на те, що сім із 21-го,
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тобто третину, зайняли представники демократичних сил. Для мене і для Яворівського, і
для Танюка, і для Пилипчука, і для інших, хто там очолював Комісії, це була велика справа, це була... Не стільки те, що я там у Верховній Раді говорив, я ж досить мало виступав
там, тому що головне я у Президії виступав. І щодо Союзного договору, і до поїздок, і
СНД, і так далі, там товклося все, тому я там більше, ну, на кожній Президії по кілька
разів. Тому це все запротокольовано, це може бути десь віднайдено.
Івашко, знов-таки думаю, ото мав глибоко в душі щось таке українське, що його не
покидало, і він був розстроєний, роздвоєний і знищений, але романтика і віра в Горбачова
його убила. Він подумав, що Горбачов мудрий, виведе, вигадає цю, цю партію, державу із
того коллапсу, із якого виходу вже не було.
От, як би Ви не хотіли, тепер історики будуть писати Вашу біографію, може не
Вашу біографію, але, безперечно, будуть писати про Вашу роль у цій всій процедурі державотворчій. Як Ви самі почуваєте, щодо Вашого внеску у справу незалежності Украї
ни? Як Ви самі про це думаєте? Безперечно, думаєте якось, безперечно, приємно...
Безперечно, думаю... Я хотів би сказати, що без таких людей як Іван Драч, Михайло
Горинь, Левко Лук’яненко, Володимир Яворівський, Володимир Пилипчук, Лесь Танюк,
Михайло Косів, В’ячеслав Чорновіл і, може, Лавринович, Головатий, якого я пропонував
на Голову Верховної Ради після того, як Івашко поїхав, він тепер міністр юстиції. Я належу до когорти цих людей, я не хочу себе підняти вище них, і знаю, що ми по-різному
робили кожен своє.
Ще є багато інших, яких я не назвав, але у списку цих людей я хотів би бути як людина, яка мала відно..., яка очолила Товариство української мови, яка перша організація,
яка потім народила Рух і мала право висувати до Верховної Ради. Це було перше. Далі
Рух, далі близькість моя до першого Президента України, аж до того, що ми не підписали
Статуту СНД, аж до того, що є мої рядки у Акті проголошення незалежності. Звичайно,
все це є, але треба сказати, що я до цього йшов довго і плутано. І мене сьогодні, з одного
боку, якось вивищує і дає мені радість те, що я опинився в цій історичній ситуації, був
при ній і зробив, а з другого боку, мені дуже тяжко не раз, тому що я дуже дорого заплатив
за це своє місце. Якби я не був у тій літературі, а в тій літературі, а бачите, я написав зараз декілька книжок, от, оце чеченська книжка, оце про Гетьмана Петрика, оце покаянні
псалми, і тут, у цих покаянних псалмах, є, між іншим, ви мене питаєте, я вам два рядки
прочитаю з цього, це буде, може, навіть цікавіше, де, якраз сказано про 24-те число, ну:
Я в Ступчакові народився, та до Києва була мені путь,
Щоб 24 серпня спізнати твою могуть,
Всевишній, Ти здер із мене раба 300-літнє тавро,
І 24 серпня вклав мені в руки перо.
Я зорав 100 гектарів слова, скопав 100 писемних грядок,
Щоб 24 серпня написати один рядок.
О, Господи, несамовиті, незбагненні Твої діла,
Я живу ще для тої миті, що минула, та не відійшла,
Що зринає знову, як Сонце,
З глибини світанкових небес,
Я в Ступчакові народився, а в Києві вмер та воскрес.

Тому, моя поетична діяльність, письменницька, вона мені, до певної міри, забезпечила, хоч якою вона там не була, отой вихід на політичну – ту, політичну атмосферу, в
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якій я діяв, і в якій я дію до сьогодні, і тому, якось це трошки мене оправдовує все. А з
другого боку, я є якраз людиною трагічною, тому що я постійно думаю не стільки про
свої заслуги, скільки про свої провини, розумієте, це теж має значення. І ця епоха, яка
приходить, от, вона повинна це зрозуміти. І ми не можемо викинути сьогодні з нашої
історії тих людей, які не могли зробити те, що я зробив, бо їх просто не було при житті,
вони вмерли або були розстріляні. Але, якби жили фізично, вони б це зробили. І тому,
коли я інколи думаю про себе, я думаю: «Ну, це я мусив зробити, бо Максим Тадейович,
який думав про це, він відійшов, і інші, і письменники, і неписьменники, і мій брат, якого
розстріляли німецькі фашисти, який був членом ОУН, і який не міг це зробити, але – якби
жив! Мій батько був тут у Петлюрівських загонах, а потім був в українській армії в Західній Україні і так далі, все це...» Інакше кажучи, все на світі має своє глибоке, глибочезне,
незриме коріння.
І коли дехто каже, що Павличко був там і там, хоч я і був і там, і там, але я відчуваю в
собі якраз оту одну лінію, яка звідтіля йде, мені доводилося від неї відступати, але вона
вела, і в творчості моїй це можна простежити. І в «Торквемалі», який був написаний
після смерті Сталіна, за що мене тоді катували, можна сказати, тим, що не друкували, і
таке інше. Тому, я щасливий, безперечно, з одного боку, ну, а з другого боку, є всякі такі
рани, але я не виходжу з поля битви, бо проголосити державу було дивиною, але ми мусимо її добудувати, а держава це такий будинок, який ніколи до кінця не завершується.
Він нагадує Кельнський собор, який ремонтують 150 років, ремонтують лише, будують
200, а потім починають ремонтувати. Собори... Собор Паризької Богоматері теж постійно
відремонтовують. Оце така велика держава: тут зробили одне, а там недоробили друге, а
там тече вже, там тече!
Американці 200 років живуть у своїй державі і весь час будують її, весь час Сенат
розмірковує над білами, які треба увести до Конституції і так далі. І тому, як би сказати, ми напевно, найбільш, найщасливіше покоління, бо ми бачили це все. Я, коли бачив
синьо-жовтий прапор на Хрещатику, який я теж піднімав разом з іншим звичайно, виходив о шостій годині рано, цілий місяць, здається, він висить-висить. І тепер, я ще інколи
виходжу на вулицю, інколи думаю: невже це вже сталось, весь час думаю, воно ще якось
розірветься пелена небесна і та страшна реальність вернеться, але ні, вона не вернеться.
(Сміється). От, не вернеться!

Інтерв’юер – Микола ВЕРЕСЕНЬ
4 жовтня 1995 р., Київ
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Євген МАРЧУК
Шановний Євген Кирилович, ми радi тут Вас бачити i дякуємо, що Ви погодились брати участь в нашому проектi, i хочемо спитати спочатку: що Ви робили до
епохи, яка називається епоха Горбачова, до 85-го, 86-го року?
До 86-го року я працював в Комiтетi державної безпеки України, тобто в КДБ України, на рiзних посадах. Починав i довгий час, десь бiля 14 рокiв, працював на... як кажуть,
на рядовiй оперативнiй роботi, потiм на рiзних керiвних посадах, i остання моя посада
була до цього перiоду – це начальник iнспекторської служби КДБ, тобто iнспекцiя КДБ,
тобто та структура, яка провiряє, перевiряє дисциплiну, хiд виконання рiзних розпоряд
жень i так далi, тобто це контрольна служба.
Я хотiв би в зв’язку з тим, що Ви сказали, таке одне питання задати. Академiк Сахаров говорив про КДБ двi речi, що з одного боку – це дуже небезпечна структура, дуже, ну,
негуманна, скажемо, але це єдина структура, яка була некорумпована. Ви, як iнспектор,
могли б щось сказати, чи це дiйсно правда, що люди – спiвробiтники КДБ – це були найменш чи найбiльш, як на Вашу думку, анґажованi в цi корумпованi проблеми?
Сахаров мав рацiю i в першому, i в другому випадку. Дiйсно, структура була найменш
корумпованою, це я можу зараз говорити вже так, як з дистанцiї часу, i причин для цього
було декiлька, тому що в самiй системi, системi КДБ була ще внутрiшня служба, яка називалася служба внутрiшньої безпеки. З одного боку – це було непогано, тому що кожен
знав, що його просвiчують, ну, майже кожен, а з другого боку – це свiдчило i про iнше,
про те, що навiть така система, ну, така, яка забезпечувала функцiонування тiєї держави,
вона була створена таким чином партiйним апаратом, щоб навiть всерединi неї не заводилися якiсь дисидентськi настрої.
Тобто ця служба внутрiшньої безпеки – вона передбачала внутрiшнiй контроль за
особовим складом. Як правило, таку службу внутрiшньої безпеки очолювали партiйнi
працiвники, якi направлялися партiйними органами до комiтету державної безпеки.
I якраз такий чудернацький симбiоз, з одного боку, дiйсно, забезпечував найменшу
корумпованiсть, а з другого боку – забезпечував велику слухнянiсть перед партiйним
керiвництвом.
Ви трохи згадали про дисидентство. Про Вас говорять досить дивнi речi, що на
початку 70-х Ви були людиною, яка досить, досить часто розмовляла з дисидентами, зокрема з Дзюбою, i менi навiть називали таке число – дванадцять, це дванадцять людей, якi, так би мовити, можуть завдячувати Вам своїм життям. Я не
знаю, я не хочу питати подробицi цього, але скажiть, якi в Вас... Чи це правда, що
були у Вас стосунки з дисидентами, i якщо були, то якi?
Дiйсно, такi стосунки в мене були в останнi вже роки роботи i, дiйсно, такi зустрiчi
були, i дiйсно, ну, 12 там чи 15, а, можливо, бiльше, це вже справа iнша, але дiйсно менi
так склалося, що за перiод роботи, особливо в цi передперебудовнi часи менi вдалося
врятувати людей, якi, ну, для iсторiї України, для вiдродження України, для..., взагалi
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для держави зробили вже на той час багато i потiм ще зробили. Врятувати вдалось не за
рахунок якихось їхнiх моральних поступкiв, поступкiв, чи поступок. І не за рахунок того,
що вони пiшли на якийсь там компромiс чи спiвпрацю, нi. Це не було б порятунком, тому
що то тодi була б дуже важка травма для людини. Вдалось зробити це, ну, в якiйсь мiрi,
можливо, я так думаю, завдяки тому, що менi вдалося за час роботи, i особливо в останнi
роки, ознайомитися досить глибоко з архiвами, з архiвами КДБ.
Я десь до першої, до другої години ночi зачитувався. То страшнi архiви, причому
такi, яких люди… ну, зараз вже можна до них дiстатися, але тодi це було неможливо.
I я бачив, як – на основi конкретних матеріалів – як були доведенi до вiдчаю чи навiть
знищенi генiальнi, талановитi люди, якою технологiєю. З другого боку менi, окрiм того,
що, працюючи ще в першi десь 10 рокiв в розвiдцi, мене ще досить довгий час цiкавила –
i професiйна, i навiть трохи ширше – психологія. І тому менi здається, що оцих два, двi
обставини, тобто вивчення архiвiв, i з другого боку – якiсь, ну, можна сказати, навики для
такого важкого i складного експерименту, який я проводив, знаючи, що це менi, звичайно, могло коштувати голови, ну, не в прямому розумiннi, в крайньому разi – вигнали б з
роботи, там, виключили б з партiї.
I це, я думаю, навiть якби я нiчого бiльше в життi не зробив, i на тому завершив службу взагалi в державних рiзних структурах, я морально вiдчував би себе задоволеним, що
менi в життi вдалося щось зробити, тому що, дiйсно, цi люди зараз живi, здоровi, працюють i зробили для України багато, i найголовнiше, що в них чиста совiсть, i вони вийшли
без моральних травм.
Отже, приходить до влади Горбачов, i Ви сидите в себе в кабiнетi i чуєте його промови першi, i ленiнградська та знаменита, i поруч є iще якiсь кабiнети, якiсь люди Вас
оточують. Якi настрої були в Комiтетi державної безпеки з приходом Горбачова?
Я дуже добре пам’ятаю перший виступ Горбачова в Ленiнградi, пам’ятаю навiть – трибуна i букет такий квiтiв – нестандартно, чого ранiше нiколи не було, вiльна така розмова.
Це був дуже серйозний ефект у нас, я маю на увазi не в цiлому на Українi, а в Комiтетi держбезпеки. Ну, я не можу говорити за весь комiтет держбезпеки, але в тiй мiрi, в якiй я знав, це
була, ну, подiя дуже сильного впливу на ситуацiю в цiлому. I сама особистiсть Горбачова, i
iнтелектуальне наповнення його як особистостi на тому етапi дуже рiзко контрастувало в
позитивному планi на фонi того, що ми бачили, а бачити приходилось навiть досить близько i того ж Брежнєва, який приїздив на Україну в останнi вже роки.
Тому враження i вплив був дуже високий в позитивному планi на настрої i на ситуацiю
серед людей, серед працiвникiв Комiтету держбезпеки. Хоча я знаю, що керiвництво, яке
було дуже високо вiд нас, не дуже весело сприйняло оцей горбачовський такий стрiмкий
вхiд в суспiльство.
Тобто, чи я вiрно Вас зрозумiв, що всерединi цiєї структури iснували все ж таки
тодi, виходить, дисиденти?
Iснували.
Адже, якщо я зрозумiв Вас вiрно, то люди сприймали Горбачова, який хотiв зробити дещо антибiльшовицьке, чи, чи це правда?
Так. І я б назвав би це цiлком, як це не дивно, цiлком природним, тому що особливо
останнi роки передгорбачовськi демонстрацiя i прикмети того, що ми називали застоєм у
всiх сферах життя, ми – хто працював в системi державної безпеки – вiдчували, мабуть, в
декiлька крат сильнiше. Я можу назвати, наприклад, ну, один iз епiзодiв, коли, примiром,
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приїздив Брежнєв в Київ, а вiн декiлька разiв бував. І коли система охорони, яка спрацьовувала – а як правило, це була московська бригада велика, i залучалась, безумовно,
служба охорони, яка була в Києвi в Комiтетi держбезпеки, – з кожним роком все бiльше,
i бiльше, i бiльше залучалось безпосереднiх працiвникiв, якi до охоронних функцiй не
мають нiякого вiдношення. I вже в останнiй раз, коли вiн був, я пам’ятаю, що всi служби
були вигнанi, ну, не вигнанi, а залученi до охоронних функцiй, майже всi працiвники, якi
нiякого вiдношення по своїй роботi не мали до охоронних робіт: i серед людей, серед
демонстрантiв, як там називали колись, i по периметру, i в лiсi, i таке iнше.
Тобто вiдчувалось, що найвище керiвництво i його оточення вже бояться, ну, можна
сказати так, свого народу. Тобто створювалась уже така могутня система, це навiть не
система, це навiть хаотична була уже така дiяльнiсть – будь-яким способом, фiзичним
способом обмежити доступ до, ну, будем говорити, про Брежнєва. Це я взяв один такий
тiльки фактор, їх було декiлька, вiрнiше, їх було багато, я мiг би назвати декiлька ще. Ну,
примiром, коли критичнi висловлювання на адресу Брежнєва на початку, сприймались
більш-менш нормально: ну що ж, критика. Чим ближче до цього перiоду, гiпертрофованого
застою, тим бiльша, рiзкiша була реакцiя на будь-якi критичнi зауваження з центру, з
Москви. Ну, i так далi, я мiг би наводити багато прикладiв.
Цим я хочу сказати, що працiвники держбезпеки, тi, якi дивилися на свiт, ну, реально,
реалiстично, навiть будучи в якiйсь мiрi унiфiкованими, тому що система досить серйозно вмiла це робити. Але все-таки – ну, я скажу, наприклад, про своїх знайомих – все-таки,
я думаю, десь вiдсоткiв 30, можливо, навiть 40 дуже добре все розумiли, бачили, що
вiдбувається. I я б сказав би так – не 40, а можливо, вiдсоткiв 15–20 все-таки вже робили
не те, що заставлялось робити, а як це – iтальянська забастовка: нiбито i робота ведеться,
а по сутi робота не ведеться. Тобто робота в системi державної безпеки дуже загострено
показувала, i ми вiдчували дуже загострено в той перiод, що щось негаразд.
Взагалi, я хотiв би сказати, вже тепер, дивлячись ретро на ситуацiю, – якщо посилюється охоронна функцiя в державi, то треба дивитися вже – щось вже є в суспiльствi
таке. І це я зараз кажу навiть нашим керiвникам, тому що менi прийшлось побувати в
рiзних iпостасях i стояти там, значить, на розi вулицi, i в iнших мiсцях, i залучали, як рядового працiвника, до рiзних таких функцiй. I якщо збiльшується служба охорони, якщо
збiльшується особиста охорона президента, прем’єра, Голови Верховної Ради, треба
дуже глибоко заглядати в суть цiєї проблеми.
Я розумiю, про що Ви говорите. Тобто, наскiльки я Вас зрозумiв, можна стверджувати, що не виключений такий варiант, що, що майор КГБ Х i пiдполковник
КГБ У говорили мiж собою таємно, припустимо, такi речi, що це не тiльки Брежнєв
старий, це вже система не може iснувати. Це могло таке бути?
Це не могло, це таке було, i бувало таке. I таких працiвникiв, ну, на дуже ранньому
етапi, якщо це десь виходило i ставало, як кажуть, вiдомим високому керiвництву, то, як
правило, це завершувалось виключенням з партiї, тому що всi працiвники були члени
партiї, безпартiйних не могло бути в системi держбезпеки, i завершувалося звiльненням,
а то навiть i розжалуванням, тобто позбавленням вiйськового звання, хотя, хоча це можна
робити тiльки по суду за конкретний злочин. Я не хочу сказати, що це було таке широке i
дуже типове явище, нi. Тому що в системi була досить серйозна технологiя внутрiшнього
контролю. Крiм тiєї служби, що я сказав, ще ж були партiйнi органiзацiї, а це був подвiйний
такий механiзм внутрiшнього контролю. Але таке було.
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Я сказав би так: це було не завжди, – ну, так, як я знаю це. Коли прийшов Брежнєв, ну,
я ще трошки пам’ятаю Хрущова, але не працював ще тодi. Прийшов Брежнєв – на початку також був якийсь, ну, надiя на те, що трансформацiя почнеться в суспiльствi. А потiм
дуже стрiмко все пiшло, Ви знаєте – в якому напрямку. I в цьому планi, я ще раз хочу
вернутися до тiєї думки i вiдповiсти на Ваше запитання приблизно таким чином. Чим
бiльше з центрального органу з Москви йшло директив такого характеру, вiрнiше директив в напрямку посилення роботи самої системи державної безпеки в суспiльствi, в себе
вдома, зв’язаної з дiяльнiстю громадських органiзацiй, творчої iнтелiгенцiї, профспiлок,
от по цьому можна було, було вiдчувати, що накопичується бiльше i бiльше того, що приведе до краху системи.
I розумнi люди, а, як правило, до системи, система вiдбору до системи була дуже
фiлiгранна, зараз такого немає. I це, до речi, все не треба було брати, але якусь частину
можна було взяти i зараз вiдновити. Тобто, в основному, я б сказав би, – люди, якi вмiли
аналiзувати ситуацiю, в основному, не всi, безумовно. I такi факти, як Ви кажете, вони не
тiльки гiпотетично, гiпотетично могли бути, а вони були в життi, не будучи таким дуже
типовим явищем.
Чи Ви могли б сказати, якi подiї стали от причиною, того, що Ви зацiкавились
українським нацiонально-визвольним рухом?
Мабуть, двi. Я вже трошки сказав, одна – це заглиблення в архiви, коли по роду своєї
дiяльностi... В принципi менi це не було потрiбним, я просто хотiв подивитися, що робилося. Ще не почався процес реабiлiтацiї, це було ще давно, це був, зараз я скажу, який це рiк.
Це був 1968-ий рiк, коли я вперше зацiкавився, читаючи багато про СВУ – Cпiлку визволення України, вiдомий процес, Ви знаєте, 30-х рокiв. I я, читаючи вiдкритi такi публiкацiї,
вiдчував, що, ну, тут щось не вистачає, в логiцi не вистачає. Прiзвища такi, якi не могли
трансформуватися так швидко в ворогiв там i так далi. Я був надзвичайно здивованим,
коли я прийшов в архiв, кажу: «Можна познайомитися?» Тому що це були також допуски,
вiдповiднi допуски i для працiвникiв, не всi могли подивитися архiви – працiвники. Так і
сталося, що знайомий працював, один iз працiвникiв був мiй знайомий. Вiн говорить: «Ти
що, серйозно хочеш подивитися СВУ?» Говорю: «Да, серйозно». – «Iдем, я тобi покажу».
Прийшли, а це декiлька таких стелажiв: отут листи, отут допити, ну, i так далi.
I коли я вiдкрив одну папку, а в технологiї ознайомлення з матерiалами обов’язково, хто
хоч вiдкрив папку, вiн повинен розписатися, там є такий спецiальний листок, ну, в принципi,
це так скрiзь майже, де секретнi архiви. I коли я вiдкрив папку, i листок чистий з моменту
конфiскацiї, з моменту вилучення цих листiв – Любченка, я пам’ятаю. Нiхто не знайомився
з тими листами! Це якраз вже з часом – потiм я згадав, що про це поставив питання, – ми
передали, коли вже в мене було там повноважень достатньо i час був трошки iнший, але
це ще було до 87-го року, передали в Iнститут лiтератури всi цi листи, якi... Вони навiть не
були описанi. Отак просто: папки так, як зробили обшук вночi, то склали, зав’язали i поклали листи, не аналiзували, там достатньо було iнших матерiалiв для вироку i таке iнше.
I якраз саме ознайомлення з справою СВУ, я її всю майже прочитав, там, до речi, i були
ще газетнi матерiали. Це страшнi матерiали, i особливо свiдчення. Мене вразило те, що... І
потiм далi, знайомлячись уже з архiвними матерiали, i потiм вже займаючись тим, що було
вже органiзовано, зроблена реабiлiтацiя, як процес в системi державної безпеки, i я думаю,
що найголовнiше те, що вплинуло, – це те, як люди сильнi морально, духовно... Спочатку
читаєш допити їхнi, бачиш, що це вiн, i потiм п’ятий, шостий читаєш протокол допиту, i вiн
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на себе наговорює, вiн наговорює... Ну, як наговорює? Говорить, а все, що посерединi мiж
цими протоколами, нiчого ж бiльше немає, можна собi тiльки уявити, що було.
Я потiм пiшов, знайшов одного старого працiвника, вiн також в архiвi працював, але
вже на технiчнiй роботi, я почав його питати: «А де оце все вiдбувалися допити?» I вiн
мене повiв, показав цi мiсця, вони закинутi були, вже не використовувались нi для яких
цiлей, так майже для технiчних цiлей. Ну, i оце просто постояти в тiй кiмнатi, де знаєш,
що тут допитувався, там, Якiр… А саме якраз першi допити, тому що їх потiм в Москву
забрали, звичайно. Ну, я мiг би багато про це говорити, тому що я перечитав десятки
тисяч, бiльше десятка тисяч справ по реабiлiтацiї, тому що менi треба було пiдписувати
вже, будучи на керiвних посадах, пiдписувати документи на реабiлiтацiю, а тодi також
все-таки було, щоб не було компанiйщини, iндивiдуальний розгляд кожної справи.
Тобто, якщо я пiдписую, я повинен все прочитати. Ну, i крiм того, i особисте бажання
тодi пiшло, як кажуть, наклалося на цi обставини. I оцi страшнi матерiали, страшнi архiви,
страшний вiдрiзок нашої iсторiї поставив питання, що: ну, так не могло бути само по собi.
Я ще одну хвилину займу, але хочу сказати, розказати Вам ще одну, якраз у зв’язку з
цим, невеличку iсторiю. Мене завжди цiкавило i те, яка атмосфера була навколо конкретних цих справ. I я нерiдко зустрiчав такi – справа невеличка, 10 листочкiв. Публiкацiя
в газетi отака, невелика, що там якийсь громадянин Петренко Микола Iванович дуже
там якось погано щось сказав про вождя, тобто про Сталiна. Далi свiдчення сусiда, далi
протокол допиту Петренко Миколи Iвановича, вiн спочатку все заперечує, потiм вiн з
усiм зiзнається, потiм вирок – або там 15-ть чи 25-ть, а iнколи i розстрiл, i потiм отака,
значить, смужка паперу, де: вирок приведено до виконання. Це такi найбанальнiшi, але
найстрашнiшi. I багатотомнi справи: i листи громадян, якi пiдтримують, i публiкацiї в
пресi колективiв. Ясна рiч, що це все було iнспiровано, ну, органiзовано.
I мене цiкавило, яким чином, хто мiг розiрвати оцю атмосферу, яка створювалася,
таку страшну атмосферу навколо таких, ну, драматичних подiй в нашiй iсторiї. I один раз
приходить на прийом художниця, я пам’ятаю її прiзвище, але не буду називати, без її згоди не буду. I говорить, що – а її батько був директором заводу «Арсенал» перед вiйною – і
вона говорить, що: «Я знаю, хто мого батька вiддав в КДБ, наговорив на нього, вiн був
заарештований, осуджений i розстрiляний. Але я хочу переконатися, чи так, чи нi. Тому
що мати сказала менi, коли ще була жива, що оце той i той, значить, на батька там наговорили. Дiти їх живуть зараз, я їх знаю. Ми навiть знайомi. Я хочу переконатися в цьому
документально, ознайомитись з справою мого батька, i от поговорити, щоб вони знали,
що їх батько от таке-то й таке-то зробив».
Ну, розмова довга така, складна, емоцiйна дуже. Я пообiцяв: «Я знайду матерiали».
Знайшов я цi матерiали, ознайомився з справою батька, вона велика така була, дiйсно,
чотири томи, батько був поляк по нацiональностi. I справи, якi були до справи батька, i
справи, якi були пiсля справи батька. Ми домовились, вона прийшла, i на великому столi
я поклав цi справи, i кажу так: «Ну, дiйсно, мати Ваша правильно сказала, дiйсно, такийто i такий-то дав свiдчення, що вiн створив резидентуру польської розвiдки в Києвi i
завербував до польської розвiдки в тому числi i Вашого батька, i Ваш батько був агентом
польської розвiдки». Дiйсно, i останнiй, не останнiй, а так десь третiй з кiнця листок
справи того чоловiка вiдкриваю i показую, вона говорить: «Ну от, я так i знала».
Я кажу: «Так, а тепер заспокойтесь. А тепер крiпiться, я не хотiв Вам показувати цi
справи, а тепер наберiться витримки. Ваш батько чесний чоловiк, чесна людина, незакон740
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но постраждав i розстрiляний незаконно. Але тепер, раз ми домовилися, що вже вiдверто
будемо все, тепер дивiться». Вiдкриваю четверту сторiнку справи її батька: «Читайте».
Першi протоколи батько все, значить, заперечує, а передостаннiй десь там, це четвертий
том, вiн також пише, що вiн був завербований таким-то, сам створив резидентуру i завербував ще трьох, i ось цi справи цих трьох он лежать. Вони також розстрiлянi. «А тепер
той, що на Вашого батька дав, дивiться, друга справа. На нього точно також, всi оце чеснi
люди, вони не витримали фiзичних, моральних i, я ще не знаю яких, тортур. Як їх заставили – оце написати, зараз це не можна вiдновити. Але всi вони невинно розстрiлянi. Так
невже зараз дiтей заставити, чи таким чином, щоб зараз дiти почали, вже дорослi люди,
звинувачувати один одного?»
Я не знайшов горизонту нi з того боку, нi з того боку, просто немає горизонту. Десь
вiн, звичайно, є, але скiльки так – пару десяткiв продивився там, дав завдання – немає...
І отакий, ну, страшний приклад, вона розплакалася, ясна рiч, помовчала, посидiла, потiм
каже: «Ви знаєте, Ви маєте рацiю. Не буду я їм нiчого казати, i не треба... Ви правильно
робите, що Ви не всiм показуєте». Оце такий епiзод один, а їх було дуже й дуже багато,
таких епiзодiв. I якраз вони показували, що творилося, для мене особисто, що, якою мог
ла бути Україна, яка б еволюцiя вiдбулась вже на Українi, навiть в часи радянськi, коли б
залишилися отi гiгантськi, ну, пласти iнтелектуальної україської елiти, яка вийшла з 17-го
року, 19-ий рiк, та навiть, ще навiть 28-й, 30-тi роки. Я думаю, що навiть в радянськi часи,
в часи Радянського Союзу ситуацiя на Українi була б, ну… Можливо, полiтична система
б i не змiнена була, а, можливо, й хто знає як.
Тобто, це одна така сфера впливу на мене, як кажуть, чому я зацiкавився. А друга – це, дiйсно, зустрiчi от з цими людьми, яких ви називали. Високопоряднi, чеснi
люди, якi попали в силу обставин уже другого порядку, не 37-го року, але з точки зору
морально-полiтичної приблизно те ж саме. I кажучи про це, я дуже уважно слiдкую за
публiкацiями, якi зараз є в нашiй пресi, в засобах масової iнформацiї. І менi здається, що
iнколи, не дай Боже, от-от з’явиться якась, якийсь лист трудящих в пiдтримку осудження
там, чи засудження якоїсь полiтичної позицiї, якогось одного чи то полiтика, чи просто
оригiнальної людини. Чому я про це кажу? Межа переходу вiд, ну, нормального розвитку
суспiльства до гiпертрофованого – мене завжди цiкавило, як це почалось – знайти було
важкувато, але все-таки, менi здається, що я десь вiдчув, знайшов.
Почалось з того, коли були запущенi в громадську свiдомiсть такi страшнi феномени,
як громадське осудження когось чи чогось. Ясна рiч, зверху включенням полiтичним,
партiйним там i так далi.
Ми зрозумiли, як воно починалось. Коли прийшов до влади Горбачов, чи Ви
розумiли... Чи коли Ви почали розумiти, що цей рух так просто не буде зупинений, i що, можливо, це буде розкручуватися аж до руйнацiї системи? Чи були такi
вiдчуття у Вас?
Ви знаєте, довгий час нi. Дуже багато того, що робив Горбачов, позитивно сприймалося i особливо в системi держбезпеки, оскiльки вона закрита досить сильно. І реакцiя
на його кроки, на його конкретнi дiї була досить така гаряча, хоча, можливо, не так експресивно видана. Але десь, я думаю, коли Горбачов почав повторюватись… Я думаю, що
саме якраз злим духом i злою роллю в особистiй трагедiї Горбачова як Президента Радянського Союзу була якраз система державної безпеки, Крючков. Крючков, який був тодi головою КДБ СРСР, вiн досить квалiфiковано, звичайно, iнформував, вiдбирав iнформацiю
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для iнформування Горбачова. Я не можу сказати, що це була якась заздалегiдь продумана
технологiя обмеженої iнформацiї. Можливо, це було пiдлаштування пiд бажання, можливо, це було бажання Горбачова, можливо, це було в результатi того, щоб показатися
кращим, нiж ти є. Але абсолютно точно тепер вже вiдомо, що iнформацiя, яку надавав
Комiтет державної безпеки Горбачову в останнi роки, чи там в останнi мiсяцi, вона була,
була, ну, необ’єктивною, не те що необ’єктивною, можливо, неповною.
До речi, це одне iз сакраментальних питань – iнформованiсть президента. Не дай
Боже, якщо буде одне джерело iнформацiї у президента, де президентська республiка чи
президентсько-парламентська республiка. До речi, ця проблема є i в нас, на Українi, на
жаль. Ну, вона, я думаю, витанцюється на нормальну ситуацiю, тому що ще ми досить
молода держава i технологiя президентської влади ще не вiдпрацьована так, як це держава вже з досвiдом великим демократизму i президентства. I я думаю, з другого боку, що,
можливо, це було... І в принципi, з точки зору еволюцiї, з точки зору iсторичної, можливо,
це було i непогано, в якiйсь мiрi це прискорило iлюзор...
З точки зору Горбачова, це його особиста трагедiя, як людини, як президента. З точки
зору процесу iсторичного – це, можливо, непогано, це ще прискорило процес розвалу,
чи скажем так, падiння, потiм розвалу гiгантського Радянського Союзу. I Горбачов, будучи в обмеженостi в якiйсь мiрi, звичайно, обмеженостi iнформацiї, не вiдчув того, що
вiн повинен був вiдчути. Я знаю, ну, це, я думаю, Кравчук Вам розказував в деталях
бiльше. Огарьовський процес так званий, коли через конфедерацiю Радянський Союз мiг
би проiснувати ще довгий час, якби... Горбачов же ж наполягав, що нiякої конфедерацiї.
I тут знову ж для нього, як для людини, це програш його, як полiтика, а для iсторiї, для
iсторiї України, можливо, це й добре, що Горбачов був введений в оману i не погоджувався на конфедерацiю. Тому що, я думаю, що тут через конфедеративний варiант розвитку
ситуацiї, я не знаю, яка була б зараз ситуацiя.
Може, втримали б.
Да. Тому я думаю, що вiдчуття того, що Радянський Союз, Горбачов як президент i
все, що зв’язано з ним, дало першi прикмети для розумiння того, що тут уже серйознi
такi процеси, якi ведуть до розвалу, вони вiдчулися, я думаю, значно пiзнiше, нiж те,
що вiдчувалося при Брежнєву. Ну, другими словами можна сказати так, зачарованiсть
демократизацiєю того, що було, етапу порiвняно з тим етапом, при Горбачовi створювала,
ну, такий флер такого розумiння, що, можливо, це ще i далi буде продовжуватися, а безпосередньо вже вiдчулися такi грознi симптоми, – це вже 90-й рiк. Ну, я говорю те, як я це
вiдчував, будучи вже iнтегрованим в якiйсь мiрi, з 90-го року я був державним мiнiстром
з питань оборони, державної безпеки, я вже тодi знав багато бiльш, i вже вiдчувалося в
90-му роцi, що все, система все вже не втримається, не втримається.
Ми задаємо практично одне те саме питання майже всiм, безперечно, ми Вам його
задамо, я Вам його задам. Чому не було жорстких заходiв в 86-му, 7-му, 8-му роцi, 9-му?
Чому система, радянська система не могла просто в Києвi заарештувати Сергiя Набоку з його цим українським культурологiчним клубом, ще там 20 людей, у Львовi заарештувати там 50 людей, сказати «бай-бай», спровокувати, це ж все було досить в
матерiалах, як Ви кажете, можна було пiти, познайомитися, подивитися i сказати:
«Робимо так». Чому не могли вони це зробити, чому система не, не, не спрацювала?
А Ви знаєте, чому? Причин декiлька, але i в значнiй мiрi якраз тому, що в самiй
системi держбезпеки вiдбувалась еволюцiя. Не було вже, ну, в крайньому разi, я не знав
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так в своєму оточеннi, можливо, десь один-два були чоловiки таких, ну, слiпих камiкадзе,
якi б могли робити все, що завгодно. Процес демократизацiї, який почався, показав, що
немає нiчого таємного, що б не стало явним, все рiвно з часом стає явним навiть те, що
дуже ховалося за грифом «сов. секретно», i таке iнше. I в багатьох людей спрацьовував,
я маю на увазi тих, хто працював в системi, спрацьовував суто людський такий фактор
самозахисту. Навiть, я вам скажу, навiть на рiвнi високого керiвництва. Я навiть пам’ятаю,
коли тодiшнiй чи колишнiй в той час голова КДБ Федорчук, це фiгура дуже в iсторiї
нашiй новiтнiй добре вiдома. Я з ним не так часто бачився, десь два-три рази в нього був
на прийомi (не на прийомi, нарада була), де я був запрошений. Я Вам скажу, що – навiть
хай це буде демагогiя така для прикриття на нарадi, – але я дуже добре пам’ятаю, як вiн
на цiй нарадi, це нас всiх шокувало, Федорчук – той, хто гроза був для демократiї. I коли
один iз начальникiв там, виступаючи, з обласного управлiння Донецького, я пам’ятаю,
здається, сказав, що от там такi-то, такi-то виїжджали за кордон, приїхавши звiдти, там
почали, значить, пропаганду буржуазного способу життя i так далi, i що в нього там i
родичi за кордоном. I раптом Федорчук встає i говорить: «Так це Ви що? Якщо я поїду
за кордон i приїду, i скажу, що там добре, так це що, Ви i на мене заведете справу?» Для
нас це було… Почути вiд Федорчука такi слова… – «I якщо в мене є родичi за кородоном,
так це що?» Ну, тобто, вiн правильнi речi говорив, але це настiльки було неприродньо для
нього, це було анти… це була антиприкмета, тобто навiть на таких рiвнях вiдбувалась...
I це ж був тодi якийсь початок 80-их, бо Федорчук же ж – це ще до Горбачова
виходить, було?
Так, ну, вiн трошки при Горбачовi ще попрацював, потiм його забрали в Москву. Я
ще раз кажу: хай це, можливо, була така гра, хай це вiн повторював, значить, якiсь там,
можливо, наради, якi були в ЦК, можливо, – я не знаю. Але те, що це публiчно людина
говорила таке, що вона повинна була б, i говорила завжди зворотнє, – це був такий знак,
такий хiд, що: «О-о-о! якщо i там вже розумiється, слава Богу». Тобто система i держбезпеки вже була iнша. І я скажу Вам, навiть i система полiтичного контролю, тобто партiйнi
органiзацiї в самiй системi держбезпеки, вони були вже формальнi в значнiй мiрi. Так,
там щось робили, чи щось там писали, але в принципi розумiли, що цього не робити не
можна, тому що не будеш працювати…
Але всi, дивлячись одни одному в очi, розумiли, що це така формальнiсть, яку треба
так скоренько вiдбути. Так, збори там скiльки? – тридцять хвилин, i на цьому завершуємо,
i кiнчаємо. I третя обставина, безумовно – поступова вiдкритiсть суспiльства i iнформацiя
з Заходу, i те, що були вiдмiненi глушiння i «Свободи», i взагалi захiдних радiостанцiй
українсько-, росiйськомовних, та навiть англомовнi також глушились. Це дуже сильно також вплинуло на саму систему, я маю на увазi, держбезпеки, i навiть партiйну. Я не знаю,
як там було в ЦК, але Кравчук Леонiд Макарович, який був завiдуючим таким вiддiлом,
вiн, я пам’ятаю його виступи, декiлька таких, на нарадах, вiн внiс немало таких позитивних моментiв на вплив, на обстановку в системi КДБ.
В 90-му Ви були вже державним мiнiстром. I, отже, я хочу Вас спитати, може,
Ви знаєте, що було ще в 89-му, чи 88-му, я хотiв би запитати таке: кого переважно
iнформували навiть в 90-му роцi: Гуренка чи там Iвашка, чи Кравчука, тобто, куди
iнформацiя КДБ iшла в першу чергу: в Верховну Раду чи в ЦК?
До ГКЧП прерогатива, я просто знаю, Голушко був головою Комiтету держбезпеки,
прерогатива була, безумовно, ЦК. До ГКЧП спочатку... воно як – iформацiя дублювалась,
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йшла в три адреси: в ЦК Гуренко, Кравчуку. Ну, в Кабмiн iшла, а то iнколи i не йшла. Я
отримував так уже, мабуть, десь одну десяту частину тiєї iнформацiї, яка направлялась
офiцiйно. Так що до ГКЧП, до iснування ЦК партiї прерогатива була, безумовно, ЦК. І я
не знаю, можливо, там якийсь процент був – бiльше чи менше, – це важко сказати, тому
що не я був тодi на цих там, безпосередньо службi держбезпеки, але знаю, що до того, як
Гуренко був секретарем, прерогатива була на ЦК.
Яким чином Ви… Я хочу ще повернутися перед, перед цим запитанням до
iншого. Ви кажете, що всерединi самої, самого комiтету держбезпеки вже не було
одностайностi i бажання, так би мовити, там когось придушувати. Але яка роль
все ж таки партiї, адже Ви були, як це? – бойовий загiн...
Бойовий, бойовий загiн партiї.
Бойовий загiн партiї, тобто чи можна стверджувати, що просто не було наказу,
адже навiть, якби був наказ розiгнати i арештувати Набоку, Набоку, припустимо,
чи Чорновола, то що б, що б ви робили, що робили б, ну, не Ви конкретно, може,
спiвробiтники? Приходить наказ з ЦК – от будь ласка, йти заарештовувати. Чи
могло так бути, що Голушко сказав: «Мої люди не можуть пiти», – чи...?
Могло i було. На цьому етапi вже було, тому що десь приблизно з 85-го року приблизно, а особливо при Горбачовi почались дуже серйознi перевiрки в подiях останнiх рокiв,
де по винi чи по iнформацiї КДБ постраждали люди: чи вигнали з роботи когось там, чи
якiсь iншi..., не репресивного, не прямого репресивного характеру, чи навiть хтось там
був заарештований мiлiцiєю, але видно, що до цього була причетна служба, там комiтет
держбезпеки. I треба сказати ради об’єктивностi, що комiсiї, якi приїздили з Москви i
перевiряли правомiрнiсть–неправомiрнiсть, вони наводили жах, як це не парадоксально,
жах, який сприяв еволюцiї в самiй системi. Вони, звичайно, мали на метi iнше: розкопати, добратися до глибини.
А розкопка показувала, що дiйсно, на якомусь етапi система в особi оперативного
працiвника i цiлої iєрархiї його начальникiв – а як правило, йшло це зверху – вони зробили так, що людина постраждала тому, що вона або була опозицiйно настроєна, чи когось
там критикувала, чи якiсь iншi прояви опозицiйностi були з її боку зафiксованi. I якщо не
було реальних, конкретних крокiв, якi б квалiфiкувалися по Кримiнальному Кодексу, то за
такi дiї, ну, повиключали багато iз партiї, повиганяли з роботи. Я можу навести хоч один
приклад, коли ще в тi часи, ще Горбачов, ще – ну вже, правда, не Федорчук, а Муха був
голова служби Комiтету держбезпеки – начальник Днiпропетровського управлiння, генерал молодий, перспективний. Тiльки за те, що вiн без вiдповiдної санкцiї згiдно закону
прокурора органiзував прослуховування редактора газети, не редактора, кореспондента
газети «Правда» по Днiпропетровськiй областi, i це було доказано, що вiн зробив це незаконно, що санкцiї прокурора не було, що порушеної справи не було, що було полiтичне
замовлення секретаря обкому партiї. Цього молодого, перспективного генерала, фаворита начальникiв, кандидата фiлософських наук вигнали з «трєском». До речi, наказом
Москви на колегiї, i це було дуже серйозне показове таке явище, да.
I таких епiзодiв було вже немало. I оцi акцiї, вони настiльки впливали на працiвникiв,
що кожен думав: «Так, це що менi скажуть, ану давай: чи є санкцiя прокурора? Чи є
кримiнальна справа? А потiм – давай глянемо Кримiнальний Кодекс, яка стаття, чи в
дiях його є там прикмети цього злочину, чи нема?» Тобто люди вже стали дивитися, ну,
далекоглядніше. І якби навiть поступила команда з ЦК, наприклад, тому ж Голушку чи
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Федорчуку в останнi цi вже роки, просто так, звичайно, вони б вже цього не робили. А
якщо навiть би дали команду, ну Голушко не дав би, – це точно. Голушко не дав би, я його
просто добре знаю, вiн такої команди не дав би. Але вiзьмем гiпотетично, навiть якщо би
вiн дав таку команду, то внизу там вже слiпо не спрацювали б. Уже так: а де, де санкцiя,
а хто дав дозвiл? Немає, нi, не пiдем i все.
Цiкаво, дуже цiкаво.
Взагалi ця тема достойна такого окремого аналiзу, тому що тут дуже багато взагалi
зв’язано з розвитком демократичного процесу. Я хотiв би, щоб було правильно зрозумiло,
я беру уже iнтегровано те, що в розмові нашій, як кажуть, являється основою розмови,
це зовсiм не значить, що це були такi, ну, ну, (незрозумiло), да? загальнопереважаючi такi
тенденцiї. Це не скрiзь i не однаково було. Крiм того, що сама структура держбезпеки,
вона мала багато рiзних пiдроздiлiв. Багато пiдроздiлiв таких, якi не вiдчували моральної
якоїсь в собi збентеженостi, тому що їхня робота не була зв’язана з долею iнших людей:
там архiвнi, технiчнi, оперативно-технiчнi i iншi, вони не робили шкоди людям, i вони
якраз були, якраз на цi пiдроздiли дуже швидко лягала отака iнформацiя про те, що нiчого
не буває таємним, що б не стало явним, i те, що за все прийдеться вiдповiдати, i про все
колись стане вiдомо.
Як в 90-му роцi... Ви вже обмовились щодо Союзного договору, Ви спостерiгали
цей процес також, i що Ви думали про... взагалi про Союзний договiр? Ви трошки обмовились, може, трошки докладнiше скажете про це, про те, що, що Ви вiдчували,
коли от кожен день програма «Время», з одного боку, а УТН з iншого боку, значить,
висвiтлювали цю ситуацiю?
Ну, якщо так вiдверто, то в якийсь етап в мене було таке вiдчуття, що, можливо, дiйсно
конфедерацiя – це вихiд iз тiєї ситуацiї, яка складалася. Але сам процес обговорення Союз
ного договору – федерація-конфедерацiя – вiн запiзнювався з еволюцiєю ситуацiї в самiй
Українi. Тобто, розвиток процесiв еволюцiйних, демократизацiї, скажемо так, в Українi –
вони випереджували, я мiг би далi там в деталях розповiсти, що я маю на увазi. Тобто,
обговорення йшло позаду розвитку самого процесу. I розвиток процесу, особливо в нас на
Українi, дуже стрiмко i швидко показував, що... Я думаю, що багато це зразу зрозумiло, що
для нас – нi: що конфедерацiя, що федерацiя, що союз – це буде одне i те ж.
I тому недовго в менi, хоча якийсь час була iдея, сидiла, що, можливо, дiйсно, через
конфедерацiю можна вийти з ситуацiї, яка вже складалася. Але я Вам скажу, чому так
швидко це з мене вивiтрилося. Ми проводили переговори, брав участь в них Василь Васильович Дурдинець, вiн тодi був головою Комiсiї з питань, здається, оборони і державної
безпеки, так, чи ще був просто народним депутатом. I ми проводили десь однi iз перших
переговорiв з тодi ще союзним мiнiстерством оборони, І тодi ще Грачов був не мiнiстром
оборони, а командуючий там ВДВ. I зайшла мова про те, що не вистачає призовникiв для
ракетних вiйськ Радянського Союзу, а Україна завжди виконувала по призиву свої там норми, якi були. Ми виконали, i раптом приїздить командуючим ракетними стратегiчними
вiйськами, – i ще десь там тисяч 20-ть чи 30-ть призовникiв. А iде ж афганська вiйна.
I ми, як кажуть, стали проти, ми не можемо на це пiти. I пояснили нам таке: що, ну,
ви розумiєте, да, ви виконали свiй норматив, але ми ж не можемо взяти в ракетнi вiйська
стратегiчного призначення з Узбекистану, з Киргизiї, навiть так цинiчно про це говорилось, ну там же ж низький розвиток, вони ж непридатнi для служби в таких вiйськах,
ну, iнтелектуально бiльшої насиченостi. А з України ж призовник же ж набагато вищої
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пiдготовки, десятикласник-українець. І, значить, киргиз, ви ж розумiєте, що: «Киргиза, –
каже, – я ж не поставлю до ракетної там..., вiн то не буде приймати рiшення якiсь там
стратегiчнi, але просто, що вiн бiльш освiчений, бiльш грамотний, бiльш розвинутий».
I тодi оцi елементи такого цинiзму, що на нас, як на, ну, такий не сировинний придаток, а навiть в такому тонкому делiкатному дiлi, в такiй справi, як людина, як служба в
армiї чи то в Афганiстан, чи не в Афганiстан, на нас дивилися, це вже, це вже ж, ну, процеси вже, як казав Горбачов, – «процес пошол». Тобто, в ментальностi вищого вiйськового
керiвництва i навiть середнього вiйськового керiвництва Радянського Сюзу сидiли такi ж
могутнi iмперськi настрої, i десь два чи три рази ми провели такi переговори i розмовляли якось з Дурдинцем: нi, з цими хлопцями ми не домовимося. I чи конфедерацiя, чи
федерацiя, – не має значення. Для нас буде, ото нас будуть знову витягувать, ми виконали
всi там, що треба було на той момент, все рiвно давай ще, давай ще, давай ще, тому що
у вас бiльший там розвиток. Ну, i було ще багато iнших прикладiв, iншого характеру, чи
там iншого, iншої сфери.
Але все ж таки Ви працювали, тобто, я маю на увазi органи, таке цiкаве питання: може, ви не iнформували про це керiвництво, я не знаю, може, ви порушували
якiсь там статутнi норми, але чи ви все знали от в 89-му роцi чи в 90-му, ну, припустимо, чи знали... чи можна собi припустити, що КДБ за 10 днiв до того, як Донiй
Олесь вивiв сюди студентiв, знало, що Олесь Донiй збирається наметове мiстечко
будувати, чи Юрiй Болдирєв – пiдiймати шахтарiв там, чи хтось, хтось, хтось,
хтось? Наскiльки це працювало в тi часи?
Ви знаєте, багато було вiдомо, але i багато було невiдомо. Вiдомо було багато не
тiльки через те, що система продовжувала працювати там, мати таємнi стосунки з якимись категорiями людей, але процес демократизацiї вже пiдiйшов так швидко, що люди
вже почали, не боячись, про багато речей говорити вiдкрито. Але те, що Донiй збирається
вивести, я то не знаю так все стопроцентно, але я думаю, що не все знали, не все знали.
Ранок 19 серпня. Де Ви були і що Ви думали в цей момент?
Дуже добре пам’ятаю, оскільки, окрім звички не снідати, ще є звичка о шостій просипатися, разом з радіо. Добре пам’ятаю несподіване повідомлення. Шість годин, десь, дві чи
три хвилини. І в мене зразу одна думка... Ну, те, що незвичайність, не все ясно... Виконуючим обов’язки, вірніше, замість прем’єр-міністра Фокіна, який був в відпустці, залишався
Масик. Я кинувся, у мене немає закону про надзвичайний стан, Радянського Союзу закон.
І... я думаю, де ж, ну, де б знайти його, тому що відчуваю, що немає всіх складових, ті, які
дають право для введеня такого стану. Десь так біля сьомої, може, зібралися в Уряді. Масик
зібрав нараду. Ми почали, значить, з’ясовувати. По телефону я зразу йому сказав, що... Я з
ним переговорив по телефону, а він до цього вже переговорив з Кравчуком. Я йому сказав,
що їдемо, але треба дати команду, щоб зразу ж знайшли, оскільки нема ж апарату, ніхто ж
на сьому не приходить, щоб знайшли текст закону про надзвичайний стан.
І раптом я... А паперів вдома дуже багато. І раптом я знаходжу ксерокопію. Їду в машині. Він у мене є даже, цей екземпляр. Їду в авто, а їхати недалеко мені, дивлюся, і чотири
чи три, здається, моменти, де неспівпадання з вимогами закону, я підкреслив. Приїжджаю,
заходжу до Масика і кажу: «Слухай, Костянтин Іванович, тут щось...» А ніякої інформації,
там, нізвідки, ні чорта немає. Я кажу: «Дивися, ось тут щось не співпадає». Він бере: «О,
харашо, підем на нараду...» Ну, а далі там вже події розвивались стрімко, швидко і, разом з
тим, дуже драматично. Драматичність була в декількох таких... ну, заходах.
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Я міг би згадати декілька... таких обставин. Але коли два чи, здається, три важких
гелікоптери, штурмові, важкі, так пролетіли над Кабміном, зробили круг над Верховною
Радою, де йде засідання Президії, яке веде Кравчук... І Масику... я знімаю трубку, щонебудь відомо, що це таке? Тому що в принципі важкі воєнні вертольоти над центром
міста, вони не мають дозволу на такі польоти, тобто, це щось зараз почнеться. Ну, в мене
гіпотеза, версія: перед Верховною Радою майданчик, достатній для того, щоб сіло три
штурмових вертольоти. Там чоловік по 15–20-ть в кожному з них може бути. Відверто кажучи, я подумав, що ось зараз вони приземляться перед будинком Верховної Ради. Вони
низько пролетіли. Гул такий, що вібрація вікон і... і всього. Масик подзвонив командуючому Київським округом. Той сказав, що він нічого не знає, він зараз розбереться. Ну, ніхто там, звичайно, нічого не розібрався. Це був, звичайно, акт «устрашенія». Варенніков
тут був. Я переконаний, що Варенніков про це знав. І без його відома важкі вертольоти
не могли пролетіти на висоті, я знаю, метрів, ну, 40 над Верховною Радою, зробити такий
круг, поворот, коли там іде якраз засідання Президії Верховної Ради.
Інші, те, що я для себе відчував, як драматичні моменти, можливо, вони не суто політичні. Оце один. Я думав, що, ну, все, зараз сідають і начинається. А можливостей же
ніяких нема, нічого зробити. Ні одна воєнна структура в Києві нам не підпорядкована.
Все підпорядкування центральне. Друга, це коли ввечері повідомляють, з 19-го на 20-те,
про те, що... полк, здається, повітряно-десантних військ із-під Білорусі, із Білорусі приземляється в Борисполі. Ніякої ж інформації у нас немає, що це, ніхто не знає, ні Кравчук,
ні Масик, я не знав нічого. Ну, і зразу також гіпотезу, що такий десантний полк...
Я набираюсь нахальства, значить, і телефоную в штаб Київського військового округу. Ясна річ, що наверх там ніхто не з’єднує. І запитую, чи відомо що-небудь про те, що
передислокація відбулася. Ми не знаємо, але: там, не треба хвилюватися, це звичайна,
там, маневрова операція. Вони дійсно трохи побули, там, день чи два, і потім повернулися назад. Я думав, що це другий раз, коли зараз почнеться. І третій раз, коли поступила інформація, що військовий спецназ із Кіровограда рухається в сторону Києва. Десь
вночі, приблизно, о першій годині ночі. Ну, тут ми встигли відреагувати, і він зупинився
в Білій Церкві. Дійсно, бригада спецназу, кіровоградська, вона рухалась, але, як потім
з’ясувалось, не в Київ, дійсно, а під Київ, щоб бути поближче підтягнутим. Але це третій
раз, коли я подумав: ну, все, значить, тоді рішення прийняте. Тобто, за оцих два дні багато
було драматизму.
Були політичні серйозні, такі, ну, дуже серйозні ситуації, коли Масик пішов з засідання Кабінету Міністрів. Не засідання, а нарада. Він іде на зустріч до Кравчука, куди
приходить Варенніков. Масик приходить як виконуючий обов’язки прем’єр-міністра, і
там Гуренко. І Масик прийшов з блокнотом, де він детально вів запис цієї розмови, що
говорив Варенніков, там, і так далі. То політичні були такі напруги, які могли мати розвиток, могли не мати розвитку. А оцих три епізоди, про які я сказав, вони для мене, суто
з професійної точки зору, вони були такими знаками, що мені здавалось, що, ну, все,
мирний розвиток завершився.
Слава Богу, два цих, де ми не могли вплинути, вони були елементами такого, як кажуть, «устрашенія», по-російськи. А третій, це рух спецназу, він був в якійсь мірі заблокований, оскільки ми швидко леґалізували. Був ще один епізод, вночі. А ми тут всю ніч
працювали – в Кабінеті Міністрів, я маю на увазі. Повідомляють, – а виставили чергових,
в усіх міністерствах і відомствах на ніч залишили – і повідомляє міністерство зв’язку, що
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прийшов якийсь старший лейтенант на вузол зв’язку з двома солдатами, десь біля четвертої години ранку чи ночі, і хотів би перевірити, який тут стан, чи нема ніяких проблем.
«Не пус-ка-ти!» – (сміється) відповідаю. Запитати прізвище, документи подивитися, затримати... Хай він дасть пояснення, хто в нього командир, хто йому дав команду... Ну, і
так далі, там є цілий ряд... І він відчув, його не пустили.
І так ми і потім задавали запитання. Ясна річ, що ніхто нам ніколи цього не сказав.
Задавали запитання і командуючому. – «Да нет, я не знаю. То, наверное, какая-то самодеятельная инициатива». І для мене це також був ще один знак, суто професійний: якщо
офіцер з солдатами приходить на вузол зв’язку – це елементарно, ну, проба розвідки такої
попередньої. Або відволікаючий маневр, що десь з другого боку тоді там увірветься група і повністю візьме під контроль головний вузол зв’язку... ну, на Главпочтамті. Коротше
кажучи, там, де комунікації, телекомунікації, в основному, зійшлись. Так що особисто
для мене десь таких було чотири чи п’ять епізодів, які я думав, що на цьому завершується
мирний розвиток подій.
Але коли на другий день на площі Незалежності вже був великий мітинг, і коли коман
да поступила, ну, забезпечення порядку, міліція, як завжди, МВС, людей трохи більше
було виставлено. І потім доповідають, що на площі з’явилися військові, і стоїть цепочка.
Тобто, видно, що не для якогось прориву, а стоїть цепочками, ланцюжками такими. А поруч з міліцією... А міліція в таких випадках виставляється не групами, а роз’єднуючого
такого характеру, щоб втримати одних проти інших, там, і так далі. І задаю запитання.
Масик не знає, ніхто не знає, що це за військові, хто їм дав команду. Знайшли командира,
сказав, там послали, запитайте – хто вони, чого вони сюди прийшли. А прийшли до початку мітингу. Уже людей багато, але мітинг от-от-от почнеться. І командир, видно, відчув, що тут щось зразу на них звернули увагу, поступила команда, і вони пішли. Це був
ще один епізод, я подумав також, що щось знову готується.
І оце, можливо, на таких-от десь чотирьох чи п’яти епізодах, це не тільки я відчував,
всі ті, що причетні до ситуації специфічного характеру, я маю на увазі – ми відчули, наскільки ми безпорадні в цій ситуації. Окрім МВС, у нас нічого не було такого, щоб ми
могли хоча б виставити охорону Верховної Ради, оскільки ще Президента не було. І ось
чому так швидко пішов потім, значить, закон про створення Національної гвардії, ну, і всі
питання, які зв’язані зі Збройними Силами, таке інше. Тому що оцей, цих декілька днів
ГКЧП показали, що суто в воєнному плані, якби нахабства і, відверто кажучи, рішучості
було більше і не було боязні (а вона вже була перед народом, тому що уже видно було, що
народ не подасться, не подасться на такі насильства проти нього), то, я думаю, якби було
більше наглості, вони могли б зробити в Києві… В крайньому разі – оволодіти ситуацією.
Ми не могли б нічого протиставити, окрім тільки того, що люди вийшли на вулицю, власне, те, що було потім і на другий день, почалося.
Тому і 24 серпня пройшло на такому високому підйомі. Я маю на увазі – в Верховній
Раді. А, Ви знаєте, я вибачаюсь, ще яка цікава ситуація, що за три дні до цього в Москві була
нарада з питань... митної справи. Я був на цій нараді, оскільки в профіль моєї діяльності
входила і проблема митниці. Проводили нараду, там, керівники митниці Радянського Сою
зу ще. Було багато нас там. І я з Москви прилетів в суботу. І ми, будучи в Москві, нічого не
відчули. Нормальна там нарада, якісь там плани, технічне забезпечення, комп’ютеризація
митної справи. А ми вже тоді ставили питання – власна митниця, і таке інше. Дуже багато
було дискусій. Прибалти вже поставили питання руба, що вони автономну митницю роб
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лять, і так далі. Виступало багато представників різних владних структур московських.
Відверто кажучи, ми ніхто і не відчули, що щось заварюється, замишляється.
Ви згадали про Москву. Може, було б перед кінцем всіх цих наших співбесід...
Може, я це, це моя вина. Наскільки незалежним був український комітет... незалежним був український Комітет державної безпеки України, українське КДБ, від Моск
ви? Чи це була автономна структура?
В принципі, доза чи доля якась незалежності була. Та, яка стосувалася проблем внут
рішнього українського характеру. Але централізація, підпорядкованість і керованість
дуже була сильна з центру. Я для об’єктивності... Треба сказати, в тій мірі, в якій це
залежало від Щербицького, я не знаю, там, його стосунків, всіх нюансів, з Горбачовим.
Я в нього був один раз, коли мене призначали. А так бачив багато, але знаю, чув про
його реакції. То... в автономність ту невеличку КДБ України дуже багато вкладав сам
Щербицький. Але ця автономність була такою, яка стосувалася, я вже сказав, головним
чином, проблем внутрішнього українського характеру.
В принципі, це вносило... роздратування у... офіцерів державної безпеки, тобто...
Безумовно. Безумовно. Ну, уявіть собі, коли… Я не кажу вже про всі призначення, тільки
через Москву треба було проходити, тільки через бесіду з Крючковим. Я назначався начальником Полтавського КДБ, управління КДБ, призначався, і, щоб мене призначити, я повинен був поїхати в Москву, дочекатися прийому в Крючкова. Розмова така, суто протокольна,
майже ні про що, отакого загального характеру. І тільки після цього я міг бути призначеним
начальником Полтавського КДБ. Но це ще висока, велика проблема, скажемо так.
Коли елементарно, будь-який працівник, якщо він хотів поїхати за кордон в приватних справах, по-перше, він цього не міг зробити. Це заборонялося. А в окремих тільки
випадках, то це тільки з дозволу Москви, відповідного управління. І то на місці йому тут
всі начальники казали: «Нащо це воно оце тобі? Ти хочеш ото мати клопіт потім? Приї
деш, ти будеш підписуватися, де ти там що сказав, так чи не так і так далі». Регламетація
настільки була, особливо з точки зору особистої свободи, ну, свободи відносної, особистої працівників, настільки серйозна, що це не тільки дратувало, а визивало, ну, таке
агресивне роздратування там, в тих людей, коли вони з цим стикалися. Тому що не всі
працівники під час своєї роботи відчували цю централізацію.
Ну, звичайно, коли приїздили перевірки московські і бригади перевірочні, і всі виснов
ки, які там робилися, і «научения» московського, так сказать, характеру. Це коли ми бачимо, що ситуація, ну, скажемо так, в економічній сфері, причини то ми бачили і знали, чому,
в чому криються причини поганого економічного стану. Коли з Москви після перевірки
якоїсь там приїздять високі, там, керівники перевірочного характеру і починають нам пояс
нювати зовсім інше. Ну, простіше кажучи, говорять дурниці, а ми сидимо ж і розуміємо,
що це все не просто не відповідає дійсності, а це все нав’язується, щоб ми відмовилися від
того, що ми бачимо і прийняли їхню позицію. Одним словом, це відчували дуже серйозно
працівники, і роздратування навіть інколи виходило в таку публічну форму виразу.
Тепер знов до путчу. Залишається в нас зовсім мало. Яку роль взагалі путч відіграв, от, в тому, що Україна стала незалежною?
Колосальну.
Можна сказати: визначальну?
Ну, визначальну, мабуть, ні. Тому що визначальну багато факторів... Вийшли, так
сказать, на визначальне... визначальний вплив. А путч просто був пусковим механізмом
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того, що вже все накопичилося, ну, із збігом, безумовно, обставин, тих, які розвивалися,
там, в Радянському Союзі. Але те, що колосальне значення для подальшого розвитку
всієї ситуації на Україні і виходу на державний суверенітет, на незалежність, путч... Без
путчу цей процес відбувся б також. Накопичення вже було настільки сильне... Єдине, що
це могло бути пізніше. І, як це не дивно, могло бути для України…, могло бути в кривавій
формі. Чому? Тому, що путч в Москві розвивався швидко, їм було не до нас. І ситуація
в... на Україні не мала такого довгого розвитку, небезпечного кривавими, ну, конфліктнокривавими, скажемо так, наслідками.
Ви брали участь чи ні, я просто не знаю, може, Ви нагадаєте, в переговорах...
Руцького?
...двадцять дев’ятого з Руцьким?
Ні, я не брав участі, я був на роботі, працював... Але досить уважно за цим слідкував
і бачив, і відчував атмосферу, коли сюди прилетіли. Всю ніч же йшли переговори. Але
особисто я не брав участі.
Ви прокинулись якогось дня, може, 25-го, може, 26-го, може, 29-го, як міністр, який
має відповідати за досить велику роботу, саме після 24-го. А саме, міністр, який має думати про налагодження, про формування Збройних Сил, органів безпеки, Національної
гвардії і таке інше. Наскільки це було легко і наскільки... З чого Ви починали?
Значить, з часом я був призначений головою Служби Безпеки з посади державного
міністра. Відбулось реформування самого Кабінету Міністрів, і посади державних мініс
трів були скасовані. Я був призначений головою Служби Безпеки. Але цьому передувала дуже серйозна така проробка, оскільки була створена постановою Верховної Ради
спеціальна тимчасова комісія по розпуску КДБ і створенню Служби Безпеки України,
яку очолював Василь Васильович Дурдинець. В цю комісію увійшли всі політичні сили,
майже всі. Велика комісія. Не буду зупинятися на її роботі. Але через цю комісію було
пройти нелегко. І не тільки мені, як, там, голові Служби Безпеки, вже потім, але і всім
іншим посадовим особам, які через цю комісію проходили. Це заступники, начальники
обласних управлінь. Тому що вивчалася дуже досконало вся біографія роботи в системі.
І тоді вже, коли я був призначений головою Служби Безпеки, організація діяльності Служби, самої Служби Безпеки, відпрацювання закону про Службу Безпеки, відпрацювання структури самої, повноваження, робота в комісіях, з комісіями... Ну, це майже
півроку цей процес ішов. І тільки 25 березня був прийнятий закон про Службу Безпеки
України. Було в основному завершено формування верхнього поверху, скажем так, керівного складу, колегії, начальники управлінь. А потім цей процес ще далі продовжувався. Ну, в якій мірі, я міг би тут дуже довго розповідати, тому що там було багато свого
драматизму, драматизму внутрішнього, у створенні Служби Безпеки України. Тому що
прийшлось... ну, з декількома тисячами чоловік, як кажуть, розпрощатися, і вони не були
взяті до Служби Безпеки.
Були, звичайно, і помилки. Були взяті люди на роботу до служби ті, які, можливо,
і не варто їх було брати, але... Таке діло, робота... Були помилки. А те, що стосується...
Міністерства оборони і формування власних Збройних Сил, то це досить довгий процес.
Також комісія по обороні державній, безпеці. Дурдинець її очолював. Я входив не в комісію, оскільки я не був тоді народним депутатом. І працював по посаді, брав участь в напрацюванні нормативних документів. Це був дуже тоже складний, драматичний процес
розходження з Радянським Союзом. Механізм був практично нам не підвладний.
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Я пам’ятаю – перша нарада, яку проводили у Кравчука, викликавши всіх командую
чих арміями, командуючого округом. Все це люди були неукраїнського призначення. Там
були і нормальні... До речі, був і Костянтин Морозов, командуючий 17-ю повітряною
армією. Він єдиний виступив, так скажемо, ну, найбільш патріотично. А всі інші, хто сиділи, приїхав з Москви, здається, Лобов, був, так, – все це було, ну, наїжачене так сердито
і так серйозно, що... Вже пішов процес після 24 серпня оформлення всіх нормативних
документів, декларація і таке інше. А де-факто, ми ще нічим не управляли.
Але все-таки військовий механізм, військові структури, які були на території України
і які підпорядковувалися Росії, вони вже відчули, що вони не господарі. Вони відчували,
що... що вони вже й не підлеглі нашим. Вони відчували вже, що вони не господарі, що
вони вже й не можуть зробити те, що вони б хотіли. Але вони ще й відчували, що ми не
можемо ними керувати. Це такий процес... оцієї трансформації, йшов довго. І там були
ще свої серйозні, небезпечні повороти, з провокаціями, коли на очах вивозились... Ми
бачимо, що виходить з України, там, полк чи дивізія, а зробити нічого не могли, в нас не
було ніякого механізму, заставити їх не вивозити матеріальні цінності. Офіційні документи, телеграми, там, підписи, Кравчук, Верховна Рада... А вони силою вивозять, і все. А в
нас нема чим протиставити. Своїх Збройних Сил немає. Своєї армії немає. А, ну, міліція,
це ж не Збройні Сили.
Може, Ви хотіли щось додати? Ми завжди таке питання в кінці ставимо, бо,
може, ми щось не спитали такого, що Ви хотіли б сказати, а ми Вас не спитали.
Я думаю, що в нашій історії п’ятирічній уже є багато серйозного матеріалу для дослідження, який треба було б уважно аналітикам, політологам, вченим уже зараз вивчати,
нашу близьку історію, в якій є вже дещо повчальне для сьогоднішніх, для сьогоднішн...
для сьогодні. З точки зору розвитку демократії і демократичних процесів. Друге, я думаю, що прийняття Конституції, яке відбулось недавно, фундаментальне політичне явище для України, яке створило, ну, старт досить серйозний для нового розвитку України,
як межу політичного фундаменту, повинно заставити нас, оглянувшись на цю недалеку
нашу історію, уважно подивитися і дуже холодно, з холодною логікою визначити все те,
що зароджується у нас, як таке, що може загрожувати демократії.
Я не хочу говорити, що вже є зараз прикмети цього, але деякі такі неорганізовані,
якщо можна було б сказати, симптоми до цього є. Я маю на увазі перш за все те, що стосується засобів масової інформації. Ви бачите, що інколи з’являється нетерпимість до
критики з боку тієї чи іншої владної структукри чи особи. А підстав... Життя ж, звичайно, важке, підстав для критики владних структур дуже багато. І я думаю, що в цьому плані якраз треба дуже, дуже уважно заглянути в суть демократичних процесів, які зараз...
дуже легко читати. Тому що це все народжується на наших очах. І саме якраз через це
дуже легко читати все, прочитувати ті явища, які тільки зароджуються, які в потенціалі
можуть загрожувати демократичним процесам. Але я вірю, що молоді політологи, політики і аналітики висвітлять це зараз і проаналізують, тим більше, що ми вже є членами
Ради Європи. Тепер ми вже маємо обов’язки перед світовим співтовариством. І я думаю,
що все буде нормально.
Спасибі за Вашу участь!

Інтерв’юер – Микола ВЕРЕСЕНЬ
22 червня 1996 р., Київ
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Юрій ГАЙСИНСЬКИЙ
Когда у Вас появилась мысль о том, что так, как живет народ на пространстве
бывшего СССР, то есть тогда это называлось СССР, это же, – в этом что-то неправильное есть. Это сразу возникло или это как бы вот?
Мысль о том, что мы живем неправильно, возникла не сразу. Но возникла. Я ведь
родился в еврейской семье, хоть и обрусевшей. Так что сомнения во мне заложены на
генетическом уровне...
Ну, Вас, конечно, быстрее поймали...
Воспитывался я во второй семье отца. Мачеха моя, которая меня воспитала, она была
обрусевшая украинка, она была судьей, председателем суда в Полтаве. И отец мой, и
она состояли в КПСС. Конечно, воспитали меня совершенно ортодоксально в смысле приверженности к коммунистическим идеям. Я поступил в институт юридический
Харьковский. Учился там, окончил с красным дипломом. И вообще-то говоря был в значительной мере приверженцем коммунистических идей. Но распределился я в сельский
район Харьковской области. И когда увидел сельскую действительность да плюс у меня
жена из села с Полтавщины... Ее бабушка, мои бабушки и дедушки рассказывали о голоде, 33-го года, чего нельзя было прочитать в СССР.
Я всегда интересовался историей и политикой, смолоду так получилось. В 70-х годах
купил 12-томную «Историю УССР» под редакцией академика Тронько. В этой 12-томной
«Истории» ни слова о голоде 33-го года нет. У меня не было сомнений, что мои бабушки
и дедушки (смеется) и родственники жены безусловно говорят правду. Родной брат моей
тещи умер в 33-м году и похоронен в усадьбе. Там в украинских селах на Полтавщине
кладбище иной раз устраивали прямо в усадьбах. У меня не было сомнений, что мои
родственники говорят правду, а официоз пишет ложь. Это плюс сама действительность –
двойные, тройные стандарты морали не могло не вызвать сомнений. И начался в душе
водораздел.
Сколько... сколько лет было в то время, было Вам, когда это было?
Сомнения начались... Я начал работать, мне было 22, а начались сомнения в... 25, в 27,
вот так. Я человек эмоциональный и часто воспроизводил то, что думаю. Мой отец прошел
всю войну, причем солдатом, сержантом он был. Был дважды ранен. Работал после войны
слесарем протезного завода. Я работал в Краснограде Харьковской области. Приезжал в
Полтаву, где жил мой отец. И начинал я свои сомнения резать ему своим громким голосом.
Он закрывал дверь. Я смеялся и говорил: «У тебя, что молоток отнимут?!!!» (Смеется) Он
мне: «Юра, тебя посадят за такие мысли». Но отец никогда не говорил, что я неправ.
У большинства наших людей и по сей день такой страх впитался в плоть и в кровь.
Начиная от сталинских репрессий. Поэтому возможно наши люди такие инертные – бо752
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язнь, страх за такие, знаете, непредсказуемые последствия. В конце концов, пришла перестройка. К тому времени я уже был переведен на работу в городской район – это самый
большой район Украины, Московский, города Харькова.
Города Харькова... и в качестве кого?
Прокурором Московского района. Я работал прокурором Красноградского района
10 лет, а потом в 85-м году в сентябре меня перевели в Харьков.
До этого, до 85-го была череда смертей генеральных секретарей и высшего руководства...
Да.
А какое у Вас было отношение вот к тому... Многие люди говорят, что тогда
почувствовалось то, что... система может умереть. Когда Вы почувствовали, что
система может умереть?
Такого чувства не было. Возникало чувство какой-то безысходности, что будут ли у
нас какие-либо перемены?
Ну, было ощущение, что эта система вечная?
Да. У меня было ощущение вечности системы. Да что я. 30 июня 1990 выступала в Верховной Раде премьер-министр Великобритании Маргарет Тетчер, а 1 августа
1991 года президент США Джордж Буш – в их выступлениях даже намеков не было на
возможный распад СССР и крах лагеря социализма.
1985 год. Как Вы восприняли Горбачева?
Весьма положительно. Горбачев давал понять, что он хочет реформ. Помните, история с выделением дач, с ограничением строительства дачных домиков, – это был идиотизм, конечно. А когда пришел Горбачев, в своем выступлении в Ленинграде он сказал:
«Чего мы боимся? Пусть строят». До него прокуроры получали указания мерить дачи и
ежемесячно докладывать, – это был 84-й, 83-й годы, андроповщина. Снимали крыши,
понижая, уменьшая, стены ломали.
Я старался в этом не участвовать, но такие прокурорские проверки создавали удушливую общественную атмосферу. Только пришел к власти Горбачев, эти указания были
отменены.
Указания, – это партийные указания?
Указания вышестоящих прокуроров со ссылкой на решения ЦК КПСС. Были указания проверять в ресторанах какие играют мелодии...
Ага, песни...
Песни. Я говорю: «Ну хорошо, один прокурор что-то в этом понимает, а второй же
(смеется) и вообще ничего». А они говорят: «А вы проверяйте утвержденный репертуарный план».
Перечень песен...
Да. Чтоб там ничего еврейского не было (смеется). Были такие указания – они хранятся в архивах. Система достигла пика идиотизма, она отторгала мало-мальски грамотных,
умных людей, – это было очевидно. На кадрах партийных, на самом верху, – это же было
видно... Приходили к власти не самые лучшие, что, в конце концов, привело общество к
краху. Ощущение, что система сломается пришло позже.
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У Вас были, вот до 85-го года встречи или какие-то... Попадали Вам в руки документы о диссидентском движении, о каких-то вещах, связанных, предположим, с
вот такими нарушениями?
Да. С 73–74-го года я стал слушать западные радиоголоса. Да, вот интересный момент.
Была практика направления уполномоченных райкома партии на места. Это началось
с коллективизации. Уполномоченный – это руководство районное, включая прокурора,
конечно. Секретари райкома, председатель райисполкома, его заместители... у кого служебные автомобили были. Прокурор, начальник милиции, начальник КГБ обязательно.
Вот в 4 часа утра еженедельно мы собираемся на центральной площади города и первый
секретарь раздает наряды: прокурор – в колхоз им. Ленина, секретарь райкома – в колхоз
им. Ильича и т. д. Чтоб не доярки тебя встречали, а ты доярок встречал на ферме.
Что Вы, мол, на работе?
Да, что начальство на работе и все под контролем. Рублем же не могли привлечь
людей, интересом не могли, а страхом. Понимаете, страхом, что вот контролер приехал.
У нас был, помню, председатель народного контроля. Тот вечно рылся, что доярка с
фермы несет. Ну, в четыре часа она должна была доить колхозных коров, потом, як
вони кажуть, «управиться зі своєю скотиною». Причем двухразовая дойка, а то и трехразовая. Крестьянство украинское вообще умирало на моих глазах, понимаете, и я это
все видел.
Но какая связь с радиоголосами... Я управлял машиной сам, неудобно было водителя
по ночам поднимать. Тогда можно было ловить «Голос Америки», вот я слушал регулярно. Ночью еду на ферму, слушаю радиоголоса. И, конечно, я был в значительной мере
подготовлен к 85-му году.
Если б узнали, что Вы слушаете, что бы было?
Вы знаете, я скажу так, я почти не скрывал этого. Я был в дружеских отношениях с
секретарем райкома партии по идеологии. Человек он был умный и только говорил: «Ты
хоть никому не рассказывай». Думал ли я о последствиях? Особо не думал. Ну, лишусь
должности... Так я считал...
Ну, в принципе, Вас же... У Вас была тяжелая ситуация в смысле том, что... У
народа был достаточно постоянный, достаточно жесткий выбор, – ведь Вам могли
поручить вести дело какого-нибудь антисоветчика или просто честного человека,
ту же... ту же доярку. У Вас возникнет конфликт интересов?
Да.
Я понимаю, как бы сейчас поступили, но... но насколько серьезно Вы думали в те
годы о том, что когда-нибудь возник... может возникнуть конфликт интересов, и
это катастрофа?..
Я был прокурором – работягой, потому что дел и без антисоветчины, выдуманной
властями, было достаточно. Отвечая прямо на Ваш вопрос: я не уверен, что я бы отказался. Не хочу говорить, что я бы прошиб головой стену, – не уверен в этом.
Вот мы вернемся к 1985 году. И так первое выступление Горбачева в Ленинграде,
первое публичное, насколько я помню, тут я могу подтвердить, что у меня такие
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же... такая же память. И он говорил о том, что надо в общем что-то менять. И у
Вас возникает мнение, что что-то может измениться в этот момент?
Да. Это было связано больше, так сказать, с биологией, потому что он был молодой, и мне казалось, что в силу природных причин ему хватит духу... Ведь Генеральный
секретарь ЦК КПСС воспринимался подавляющим большинством населения как царь...
А в России все революции... ну, в большинстве своем, кроме Октябрьской, – делались
сверху.
Но это что-то укладывалось в рамки социализма все-таки... То есть была ли
вера, что социализм..., что просто мы должны строить социализм, просто другой,
не тот социализм строить...
Особенно не задумывались, будет ли это социализм или в рамках социализма.
Главное – начать перемены. Но я и понимал направление движения общества, коль мы
говорим о возможности закрепления земельных участков за людьми, открытии частных
предприятий – я помню первые кафе кооперативные на центральной улице Харькова...
Сумская...
На Сумской, да... В Полтаве на центральной улице Октябрьской я видел первое такое
кафе – малюсенькое, там раньше был подъезд через весь дом, – так они пол подъезда
закрыли и сделали кафе. Парень, еврей, (смеется) открыл это первое частное кафе. Я понимал, что, безусловно, мы двинулись к капитализму. Длину этого пути, время, которое
мы должны пройти, я не знал. Но то, что мы взяли это направление, у меня сомнений не
было.
А что касается, вот первых таких вещей, как появление, скажем, освобождение
Андрея Дмитриевича Сахарова?
О Сахарове я вообще много слышал. Иногда мне попадались газеты американские,
например, «Новое русское слово». И там много писалось о нем. И я слушал радиоголоса,
где подробно об этом говорилось. Освобождение Сахарова было одно из звеньев цепи
направленного движения Горбачева к капитализации, к демократизации, как хотите назовите этот процесс. Но для меня это было совершенно очевидно. А как иначе? Если ты
хочешь нормальной жизни, – вводи оппозицию. Хоть какую-то оппозицию. Иначе застой
и неминуемое разложение. Либо возврат к ленинско-сталинской практике перманентного
террора.
И когда Вы подумали о собственной политической карьере? И как это было?
Случайно. То есть политикой я интересовался всегда, читал много. Во-первых, имел
юридическое образование, изучал историю политических учений, чего не изучали большинство студентов, которые обучались в других вузах. Во-вторых, самообразование.
Много работал над собой. К политической деятельности был подготовлен.
Когда я переехал в Харьков, стали мной руководить люди, которые списывали у меня
в институте контрольные работы. Мне стали давать указания с непередаваемой интонацией партийных руководителей. Это было отвратительное чванство.
Вы знаете, как прокурор я давал санкции на арест. Но я никогда никого не называл на
«ты». Я не куражился никогда. И горжусь этим. Мне не стыдно никому смотреть в глаза.
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Но своего достоинства я тоже не позволял унижать. Я так старался жить. В Харькове я
отчетливо понял, что с носителями чванства мне не по пути. Я уйду. Или буду публично
говорить все, что я думаю.
Вы были член партии, конечно?
Да. Иначе ты не станешь прокурором. Я хорошо помню, как первый секретарь райкома партии Мариненко Николай Терентьевич, он и сейчас жив, уже пожилой, конечно,
человек, да. Он сказал: «Ты, давай – он рекомендовал меня прокурором, – но для этого ти
повинен вступити в партію». Как только вступаю в партию – рекомендация первого сек
ретаря райкома, она у меня до сих пор хранится. Райком партии рекомендует такого-то на
должность прокурора. Райком партии – это святое для всех прокурорских инстанций.
Какой год это был?
Прокурором – руководителем я стал в 1975. А переехал в Харьков в 1985. Активной
общественно-политической жизнью занялся в 1987. Друзья говорили: «Ты что сошел с
ума! Ты же лишишься куска хлеба. Тебя ж в адвокаты не возьмут». Адвокаты – это было,
знаете, как юридическое кладбище (смеется). Те, кто не мог проявить себя в прокуратуре
шли в адвокаты.
Защищать... (Смех).
Защищать. Были в адвокатуре еще евреи, которых в силу государственной антисемитской политики не брали на государственную службу. Я ведь... Я не сказал этого Вам.
По паспорту я был русский, потому что мой папа... У меня в свидетельстве о рождении написано – папа русский, мама еврейка. Да многие люди знали, что вроде бы как
моя мама – судья, председатель суда и не еврейка. Это ли сыграло или... или просто не
все страдали комплексом юдофобии. Рассказы о патологии, антисемитской патологии
украинцев, – это ложь. Я могу вспомнить... Вот я одного назвал – первый секретарь райкома, он все знал о моей биографии. Прокурор Харьковской области, покойный Иван
Григорьевич Цесаренко – он знал об этом. И я проходил карьерные ступеньки. Те люди
пытались как могли смягчать это все. Но кому удавалось, кому не удавалось. То есть для
меня было важно – решиться, что ты не сможешь работать даже адвокатом. Я для себя
решил так: я буду работать даже грузчиком. Молчать уже я не буду. Я все чаще стал выступать публично и пошло-поехало. У меня были одни благодарности по службе, а то
началось: выговор, строгий выговор. (Смеется).
А были звонки Вам, там, с Вами собеседования?
Конечно. Я находился в дружеских отношениях с прокурором Харьковской облас
ти Кожевниковым. Цесаренко умер, и он стал прокурором области. Я был прокурором
Красноградского района, а он – Кегичевского, рядом cельские районы. Общались. Он
тоже слушал, как и я, «Свободу», и тоже был критически настроен. Только он говорил:
«Слушай, ну партия, ты посмотри, ну раздавят же и забудут, как зовут. Ты что, не знаешь,
что было». Ну мы то знали лучше других, что было, прокуроры я имею ввиду. А потом
его перевели в Харьков, а потом и меня перевели в Харьков. Он мне говорил: «Ты сошел
с ума. Что ты делаешь? Ну говори мне (смеется), я буду молчать. Что тебя на трибуны несет». Я не знаю, это какие-то личностные факторы играли роль, что я стал говорить пуб
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лично. Да, я помню повыписывал журналов этих толстых московских... Боже – Шмелев,
Селюнин, Стреляный, помните, публицисты.
Да, конечно.
Боже ты мой! Перестроечное чтение по ночам, плюс моя подготовка, благодаря слушанию «Голоса Америки» и...
На благодатную почву зерно упало...
Да, да. Вдруг я вычитал в «Литературной газете» или журнале «Знамя» идею установления мемориала жертвам сталинских репрессий. Боже ты мой! Я купил «Большую
советскую энциклопедию» и прочитал ее почти всю. Я находил фамилии лиц репрессированных, известных очень людей. Если умер, значит пишут – умер, а если расстрелян, – ничего не пишут, просто «38-й год». Я закладки делал. То есть я был готов к этому.
Вначале уговоры Кожевникова, друзей некоторых, говорили: «Брось ты же знаешь, придумают что-нибудь, в конце-концов – спровоцируют, и – изнасилование. Это же...»
Ну, знаете, не спровоцировали – не было ничего такого. Изнасилование, взятку, что
хочешь. Да я-то знал даже все, как это делается. Правда, я и знал, как сопротивляться
этому, как профессионал. Может это сыграло свою роль, что со мной все-таки потрудней,
чем с журналистами, или другими диссидентами, которые не вооружены такими знаниями. Может быть. Или какие-то иные факторы – не знаю. Ничего этого не было, плюс еще
перестройка, – это очень важно, может быть важнее всего. И, наконец, где-то в январе
88-го года я подготовил письмо Громыко, и – в «Литературную газету». Написал – поддержать идею установления мемориала жертвам сталинских репрессий. Подписал, все
работники прокуратуры подписали.
Это Ваша гениальность...
Сейчас Вы меня... Мне повезло – трехтомное досье на меня привезли еще тогда, в
92-м году, из Москвы. И там обо мне докладные записки – три тома. Причем третий
том – явно что-то вынималось из него. Ну и так много, и так много. Там писалось какой
я (смеется), понимаете, эмоциональный, умный там, и всякое писали – все. И как я это
письмо написал. И все подписали. У нас ремонт в прокуратуре был. Один парень, паркетчик делал ремонт в прокуратуре. Он случайно увидел: «Можно я подпишу?» Простой
парень (смеется) подписал тоже. Это был январь 88 года.
В марте узнал прокурор области Кожевников (Смеется). Он вызвал меня: «... Ты вообще... У тебя не поехала крыша?» (Смеется). Я говорю: «Ну ты же видишь, нормально».
Он: «Пиши объяснение». Я пишу. Я пишу не объяснение, а рапорт. Объяснение – это
считается унизительно. Написал рапорт что, да, я написал это все на имя Громыко и
в редакцию газеты. Прокуроры в первую очередь должны говорить об увековечивании
памяти жертв репрессий. Мы же причастны к этому, должны об этом говорить, очиститься – я так написал.
Ну и он говорит: «Ты – безнадежный. Ты, давай, наверно, увольняйся. Пиши заявление». Но такое заявление я не написал. Перестройка же влияла. Тем более отличительной
моей чертой были выступления перед людьми. В Харькове много заводов. Я выступал
часто и знал, как люди к этому относятся.
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Уже были митинги, уже пошло все...
Да, выступал и на митингах. Что было весьма нехарактерно для прокуратуры. Судя
по всему – я был единственный такой оратор из прокуратуры. Мне хотелось публичнос
ти. Мне было что сказать людям. Я отказался увольняться – это были пока, так сказать,
дружеские разговоры. И вдруг приезжает в мае 88-го года прокурор Украинской ССР
Осипенко – в прокуратуру Московского района. Приезжает, да (смеется). Руку протягивает, как, знаете, милостыню дает. – «У вас все в порядке с головой?» – первый вопрос.
Держит в руке это письмо на имя Громыко. Я говорю: «Да, у меня хорошо, все в порядке.
Так бы и у вас».
Я считал, что нормально ответил. Кожевников рядом стоял, побледнел (смеется) и
чуть не выпал в осадок. Ну так, собирает совещание. Начинает людям в прокуратуре
молебен читать. Кончилось дело тем, что мне объявили строгий выговор за то, что там
преступность растет или не растет. (Смеется).
Еще такой момент. Я пришел в прокуратуру, первый же месяц – октябрь, полный мой
рабочий месяц 85-го года. До этого преступность все время снижалась искусственно.
Путем незаконных отказов в возбуждении дел, прекращении дел, просто не регистрации
преступлений – показуха была. Первый же мой месяц работы – рост преступности. И потом – рост и рост. Я стралася не допускать показухи. Милиция просто внаглую прятала
преступность, то есть желаемое выдавали за действительное, что при социализме только
снижение, ну, а там – на Западе, понятное дело, только рост, да. (Смеется).
Потом была партийная конференция, помню, в 88-м где-то в ноябре.
Это района или области?
Района, Московского. Дворец культуры «ХЭМЗ». В Московском районе была самая большая партийная организация в Харькове. Где-то больше тысячи делегатов
конференции. Мне надо было выступить. Как прокурору мне дали слово, тем более,
сам хотел. И я выступил, чего-то покритиковал на конференции. И выступает второй
секретарь обкома Хаустов – он выступает в конце и так, як кажуть, «зневажливо»
обо мне отозвался. Ах ты! Ну как еще выступить? А там есть такой нюанс, который
быстро они проговаривали – проект постановления партийной конференции. А ктото может же вносить изменения. В этот момент вышел я и говорю: «У меня есть
изменения!» Боже! Ни у кого никаких изменений, никогда! Заранее в типографии
отпечатано и – «За основу» и «за» – все о’кей. А тут я вышел. Ну, народ стал просто
кричать: «Дайте ему слово!» (Смеется). И чего-то такое я экспромтом. Что конференция призывает отменить агропром, ну еще что-то свое. Это явно уже было не казенное. В «Правде» напечатали это.
А в 88-м еще, я Вам не рассказал. Может, Вы знаете, сейчас он зампредседателя
Харьковской областной администрации, Мещеряков Валерий, он потом народным депутатом Украины был. Он был доцентом кафедры истории Харьковского университета.
Вот мы с ним познакомились. И мы с ним в Харькове, прокурор и доцент университета,
создали общество «Мемориал».
Это Ваше было, Вы автор? Вдвоем?
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Да! Мы с Мещеряковым вдвоем. Мы начали, мы стояли у истоков. И мы встречались,
собирались вечерами. Ну, у меня не было квартиры, к счастью, в Харькове. И мы вечерами собирались регулярно – и создали общество «Мемориал».
В 88-м...
Да. А тут 89-й, январь. Учредительная конференция общества «Мемориал» в Москве.
О, это было интересно! Как поехать? Как взять билеты? 14 делегатов. Как взять билеты
в Москву? Тогда и билеты дефицит. Мы купили 14 билетов. Как объяснить прокурору
области?
Надо сказать, жена моя поддерживала меня. Она меня поддерживала всячески, чувствовала, хотя сама далека от политики. Я говорю: «Слушай, давай мы напишем – я с
женой советовался, – мы напишем, что мы с тобой едем в клинику Федорова». А у нее
с глазами была проблема, только ее лечили там. «А я напишу об этом прокурору облас
ти, чтоб отпустил меня на пятницу и на понедельник, а субботу-воскресенье выходные.
Какая разница, где я был там, в Москве». Прокурор области, ничего не подозревая, разрешает. И я поехал. Такого количества журналистов я никогда не видел, – человек 200.
Это Дворец культуры Московского авиационного института. Ректор Рыжов, потом был
послом России во Франции. Он нас встретил. Там я встречался с Сахаровым живьем,
вот так, как с Вами, с Коротичем, тогда я не знал, что я с ним познакомлюсь еще ближе,
Евтушенко. В 88-м году мы ездили с женой в Москву летом в отпуск, и я там в институте
встречался с Юрием Афанасьевым – ректором историко-архивного института, Олесем
Адамовичем, Евгением Евтушенко. Вы помните. Да. Вот там встречались. Контакты
были.
Вот куда я тратил свое время. И я поехал – два дня я был там делегатом, и, конечно,
возвращаюсь в Харьков – все на ушах. КГБ работает (смеется). Вот тут они просмотрели.
Прокурор области ничего не знал.
Был скандал. Давление, чтобы меня уволить еще усилилось. Это был конец января
89 года. Пока то-се – февраль-март – выборы. Жизнь же идет? начались выборы народных депутатов СССР. В трех округах – национально-территориальном (это весь Харьков)
и в двух округах территориальных – выборы проваливаются – не получает большинства
ни один из двух кандидатов. Ну, вот продолжается март, шок у партийной верхушки, видимо, не до меня. И вдруг...
Это в 89-м?
...89-й год. И вдруг я принимаю решение баллотироваться в народные депутаты
СССР – и меня выдвигают. В апреле СПТУ полиграфистов в Московском районе, автопредприятие – выдвинули. А потом 10 апреля – Научно-производственное объединение
метрологии.
Это в СССР... Верховный Совет...?
Да, в Верховный Совет СССР. А потом 12 апреля, в День космонавтики, я прихожу, – меня пригласил Мещеряков на конференцию трудового коллектива Харьковского
госуниверситета. Вначале объявляют: присутствует прокурор Московского района. Кто
такой прокурор? Давайте проголосуем, допустим ли мы вообще к участию, не то, что
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к выдвижению. Вышел Мещеряков говорит: «Я бы Вас просил, – ставим на голосование, – оставить». Меня. Вначале оставить меня. Потом Мещеряков выдвинул меня кандидатом в депутаты по национально-территориальному округу, – это весь Харьков, это
миллион двести тысяч избирателей. Я должен был выступить. Условие одно – никаких
письменных вопросов, только из зала, и сразу ответ: вопрос-ответ, то есть «дабы дурь
каждого видна была», чтоб не было подготовки. Выступил. Все нормально. Голосуем.
Представлял еще Коротича кто-то, и Щербина – будущий депутат Верховного Совета
Украины, помните, профессор, завкафедрой математики. Вот три кандидата, – ставят на
голосование. Первый – Коротич, получает большинство; второй я – получаю большинство. Третий Щербина – получает большинство. В университете, Вы представляете, для
меня. Я горжусь по сей день этим. Ну вот, начинаются выборы. Да. Предвыборное соб
рание, а тут, если помните, история в Тбилиси с саперными лопатками...
Да, да, как раз совпало...
...Совпало. И после этого, видимо, это предвыборное собрание не решилось нас всех
отсечь. И нас было двенадцать кандидатов, – всех оставили; всех, кто выдвинут был.
Вот так я стал кандидатом в депутаты. А кандидата в депутаты увольнять, – союзного
Верховного Совета, – ну совершенно невозможно было. Ждут, и как я потом понял –
ждут окончания предвыборной кампании. Я участвую, меня уже весь Харьков узнал. Я
выступал во всех районах, на стадионе, и было тысяч тридцать-сорок народу, центральный стадион в Харькове, я выступал там. Опросы проводят люди, диссиденты или те,
что вокруг меня, говорят: «По опросам – Коротич 50 %, у тебя 30 %». И тем не менее демократы говорят: надо Коротича поддержать. Демократов, собственно говоря, из
12-ти человек было трое. Тогда, если Вы помните, называли нас неформалами. Это
Коротич, он приезжал тоже, мы с ним познакомились, потом я и Щербина. Мы договариваемся со Щербиной за день до выборов...
Снять...
Да, на теледебатах, – снять свою кандидатуру в пользу Коротича. Уже отпечатаны
были бюллетени, все. Мы выступаем и говорим, что мы снимаем кандидатуры в пользу
Виталия Коротича. У него был в качестве человека, который его поддерживал, Гавриил
Попов. Помните – первый мэр Москвы. Мы познакомились. 14 мая выборы, 12-го я снял
кандидатуру и его избрали, – 81 % голосов получил Коротич. Да, причем, мне рассказывали, что в бюллетенях – это для того, чтобы Вы поняли, поддержка людей была, –
что вычеркивали всех и дописывали мою фамилию. Вот так, то есть популярностью в
Харькове я, очевидно, пользовался. Другого способа понять – есть ли какая-то обратная
связь, поддерживают ли тебя люди, просто не было до этого.
Ну вот на крыльях успеха… Коротич побеждает. Я помогаю ему в приеме граждан,
это необычное дело, новое совершенно. А 8 июня заседает аттестационная комиссия
Харьковской областной прокуратуры и признает, что я не соответствую занимаемой
должности. Ну, конечно, написали об этом газеты местные. Я, который всю жизнь считал
свою квалификацию главным, может быть, своим достоинством, объявляюсь несоответствующим… И вдруг в Харькове начинаются митинги в мою защиту. Было проведено
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три митинга таких крупных. На одном из них побывал спецкор «Огонька». И в 30-м номере за 89-й год огромный очерк об этом всем, о чем я Вам сейчас рассказываю. Да,
безусловно, – в поддержку меня.
Потом два митинга. Один огромный митинг в парке «Победа» в Московском районе.
Когда я захожу, я чуть опоздал на митинг, там уже освистали выступавшего против меня
прокурора области. И тут я выхожу, смотрю, оборачиваюсь, – два сине-желтых флага.
Для Харькова это было, я не знаю, ну, как... может, флаг со свастикой (смеется) или чтонибудь такое. И черно-красный. Ничего подобного не было, никаких вообще. Чтобы Вы
знали, в Харькове демократы никакого отношения к киевским демократам не имели. Вся
демократия в Харьков шла из Москвы. Партийные функционеры называли нас радикалами. Только за то, что мы были за многопартийность и частную собственность. Мы
были радикалы. Но мы не ставили вопросы о полной независимости Украины. Это известные сейчас люди, харьковские демократы: Кушнарев, Мещеряков, Гринев, Филенко,
Алтунян.
Резолюция митинга – позор партийным функционерам, руки прочь от Гайсинского.
Плакаты и фотографии эти все – остались. Это, конечно, дни были для меня – звездный
час. Такой поддержки я после этого, конечно, и ни до этого, само собой, не получал.
Такая была эйфория. Живой прокурор, живой, говорит, критикует вот этих вот, которые
всем надоели. Ведь система отторгала нормальных. Чуть забегая вперед, после запрета
деятельности Компартии Украины, три миллиона членов компартии в Украине было – ни
одного митинга, ни одной акции протеста, ни одной. Разве это не говорит, это была совершенно гнилая система. Что лидеры были, скажем так, случайными, искусственными,
то есть партия не могла руководить, морального авторитета не имела среди народа, и,
конечно, любой смелый человек, среди которых оказался и я, получали такую невероятную поддержку.
Для того чтобы меня уволить требовалось согласие прокуратуры Союза. Прокурор
района назначался на должность по Конституции прокурором УССР с согласия
Генерального прокурора Советского Союза. А вот проверяющие из Советского Союза,
из Москвы, приехали и посмотрели это, что творится – митинги, пикетирование прокуратуры. «Ну все, – говорят, – этого снимать нельзя. Потому что это будет скандал.
Все!». И в конце концов тогдашний Генеральный прокурор СССР Сухарев – это я уже по
досье помню – сказал: «Нет, снимать его не будем. Ему остался год до окончания срока
полномочий». У меня истекал в 90-м году срок. Вот, пусть доработает и увольняется
автоматически.
Но тут же выборы в Украину. Меня выдвинули, там было – в Украину, в местные
советы. Меня выдвинули 20 трудовых коллективов в 17 избирательных округах. Завод
ФЕД, например. Я пришел на завод, меня не хотели пускать. Закрытый секретный завод.
Я – прокурор Московского района, а это Киевский район. Я там один раз выступил в
цехе, в 16-м цехе, я хорошо помню, в обеденный перерыв. На мое выступление сошлись
вообще все, из близлежащих цехов. Я говорил такие вещи, которые люди не могли даже
по «Голосу Америки» слушать, да, а тут живьем и прокурор (смеется).
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И вот 16-й цех выдвинул меня на конференции трудового коллектива как кандидата в
депутаты. Их активисты заявили: «Или этот человек придет и пусть его все послушают,
или мы уходим». Но уже 89-й годы. – «У него нет допуска». – «Дайте допуск». И дали
мне допуск. Ну, допуск, – разрешение пройти. Я прошел. Был главный инженер и начальник юротдела, кандидаты и я. Выступили – всем нам дали выступить. Выступления
с мест. Меня поддержал один представитель 16-го цеха, все остальные – уничижительно:
случайный человек, популист, ну и... что раньше говорили. Человек 20 выступило то ли
за главного инженера, то ли за начальника юротдела. Голосование – я побеждаю с огромным отрывом (смеется), то есть ораторы были заранее заготовлены, и на народ влиять
было уже невозможно.
Для меня это было огромная моральная победа. И, конечно на выборах я победил!
Было всего 10 кандидатов, 9 соперников. В первом туре, причем, подобрали мне, конечно, и юристов, и женщин, и директоров и даже замминистра транспорта из Киева
приехал. И в первом туре я не смог набрать абсолютного большинства. Округа, как считалось для демократов наиболее перспективные, – это центр Харькова: Дзержинский и
Киевский районы. Я выбрал Московский район, где я жил и работал прокурором. Вот я
считал, или я здесь, где заводы, или я – нигде. И вот, несмотря ни на что, в этом рабочем
районе Харькова, в первом туре я набрал 45 % голосов, а занявший второе место – набрал
5 % голосов. Во втором туре я получил 66 % – 2/3 голосов – и победил.
Вы были когда уверены... стали, что Вы победитель? Или Вы... До первого тура
Вы тоже были уверены или нет?
Сказать, что я был, уверен... Конечно, я был абсолютно уверен в победе в центре
Харькова. Но мы же договаривались о взаимной поддержке с демократами, понимаете.
Надо было помогать тем, у кого было меньше шансов победить. Как помогать? Упоминать
в своих выступлениях, агитировать. Тогда о финансовой поддержке не было и речи.
А после первого тура Вы уже уверены были?
Да. После первого тура я не сомневался. Я победил. У меня разрыв был почти 20 000...
19 тысяч с чем-то.
О’кей. Вы приезжаете потом в Киев?
Да. Я приехал в Киев.
Вы входили, то есть, Вы сразу же…
Я член КПСС еще оставался...
Да, то есть Вы... Вы были... Но Вы вошли в эту группу...
Народная Рада.
Народна Рада, да?
Да, я входил.
Сразу же?
Сразу. Хотя, конечно, я приехал. Я Вам не рассказал. Это уже был март 90-го года, а
в сентябре 89-го я был... Я не был членом Руха никогда, но я был членом «Мемориала»,
а Рух на первых порах допускал коллективное членство. И «Мемориал» был коллективным членом Руха. И меня «Мемориал» выдвинул делегатом Руха на первый съезд
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учредительный. Я был делегатом учредительного съезда Руха в Киеве во Дворце культуры КПИ.
Как Вам это понравилось?
Впечатлило. Я никогда не слышал такого количества украинскоговорящих людей, Вы
поймите.
Я понимаю...
В Харькове не говорят по-украински, ну не говорили, а тут так много. Вот это для
меня было... Я слушал так... с интересом. Некоторые говорили достаточно хорошо, красиво по-украински. Я стал задумываться над этим. Кстати, прокурор на съезде Руха я
был единственный. Потом я прочитал в «Советской культуре» интервью Кравчука, тогдашнего завотделом ЦК, он присутствовал на съезде. Выступал – неплохо выступал, как
и всегда. Все-таки Кравчук умный человек, и... первый Президент у нас...
Достойный...
...безусловно достойный. И он приводил данные съезда Руха, данные мандатной комиссии. Прокурор один, ну этим прокурором был я на съезде Руха.
То есть Вы еще не были как бы однозначно, там независимость, на съезде Руха
тоже?
Нет, нет... И на съезде Руха тоже. Нет этого... Уверенности в том, что Украине будет лучше без России у меня не было, как и у всех тех людей, у демократов с востока
Украины.
Но осмысление каждый день шло. Информации много было такой, которой, я допус
тим, не знал.
В августе 1989 меня вызывали в прокуратуру Союза, в Москву. У меня остались впечатления: дураки руководят нами. Таким нельзя давать власть, от таких надо бежать,
иначе ничего хорошего со страной не будет, если нами будут руководить такие, которых я
видел живьем в Москве. Я рассказываю Вам переживания демократа с востока Украины,
с симпатией относящегося к идеям демократии...
Когда Вы ушли из партии?
Хорошо помню, – 18 июля 91-го года. Я не со всеми выходил.
Я даже, скажу Вам, предлагал создать... предлагал Матвиенко, нынешнему...
Губернатору...
Губернатору Винницы, он был депутатом, и Евтухову – мне казались они люди толковые – создать нечто подобное российскому «Коммунисты за демократию», помните,
Руцкой создал. Мне казалось, что так это будет ударнее что ли. Я считал и не ошибся,
что без того, чтобы взять в руки партию КПСС, КПУ, как хотите, – власть взять нельзя и
повернуть, реформировать общество невозможно.
Изнутри...
Да, изнутри, я так считал, это мои были такие размышления. Но, а потом началась
весна 91-го года, и началась просто атака на горбачевцев. Помните, на Яковлева в Москве
там, на Шеварднадзе...
Ушел Шеварднадзе...
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Да. И я решил: так, ну, коль я уже свой выбор сделал, и явная реакция началась –
явная, я уйду из партии. Я с ними не хочу быть. Лучше быть с теми, кто мне симпатичен, чем с этими. Мы вышли из партии в прокуратуре. Об этом узнали сразу, доложили.
Журналист один пришел – переврал, написал грязную статью о моем выходе из партии.
Я ж еще не знал, что почти через месяц, там, и один день ГКЧП состоится.
Рано утром 19 августа звонит мне один следователь из РОВД, милиционер
из Краснограда, который мне симпатизировал. Он мне звонит и говорит: «Юрий
Александрович, по-моему, переворот в Москве». Я говорю: «Какой переворот?» Я спешил и не включил ни радио, ни телевизор. «Включайте телевизор». Я включаю – передают Чайковского «Лебединое озеро». Короче говоря, включаю я радио «Свобода» – одно
и то же передают и «Свобода», и Москва, – заявление ГКЧП, Вы все помните.
Да.
Я в Краснограде, мне надо в Харьков на работу. Я с дочкой. Дочке моей 21 год. Я ей
объясняю, что «вот это заявление означает, что твоего папу посадят в тюрьму...»
Это в лучшем случае... (Смеется).
Да. Да. А она говорит: «Как? А ты в таких штанах. Одень хоть новые штаны, возьми
белье». Женщина, понимаете. (Смеется). Я оделся прилично и поехал, – я был за рулем.
И поехали мы...
В Харьков?
В Харьков. Ну, думаю, – где меня возьмут. Там на подъезде к Харькову, там поселок Высокий, большой пост ГАИ или где? Подъезжаю к ГАИ. Ничего, поехал дальше.
Приезжаю в Харьков в прокуратуру. Ну, толпа народа. Думаю, не арестовывают, когда
толпа. Они ж стараются тихо это сделать. Толпа, работники милиции, а прокуратура и
милиция рядом. Я прихожу. Меня ждут. «Юрий Александрович, – ну что, я ж депутат.
– Скажите что-то». Я захожу с дочкой. У меня большой кабинет.
Так Вы уже тогда работали в прокуратуре?
Московского района...
Все еще?
Все еще, все еще прокурором Московского района. Большой кабинет. Стоят в дверях,
слушают, что я говорю. Я... в определенной растерянности: что сказать людям? Полный кабинет – стоят, сидят. Я беру Уголовный Кодекс. Статью «Измена Родине. Заговор с целью
захвата власти». Говорю, я эту статью не читал со времен учебы в институте. «Ну это ж –
измена Родине, они изменники. Что они сделали? Захватили Президента». Народ слушает,
тишина полная. Потом звонок. Звонит мне Кушнарев – председатель Харьковского горсовета, и говорит: «Ты приезжай на двенадцать часов, – и он назвал дом на Сумской, – там
будут все демократы. Давай, надо поддержать». Я говорю: «Хорошо, приеду». А все сидят в
кабинете. Говорю: «Хорошо, вот позвонил Кушнарев. Мы... демократы собираемся. Вопросы
есть?» Ни у кого вопросов нет. «Все разошлись, все работайте». Подходит ко мне начальник
следственного отделения милиции, подполковник, говорит: «Юрий Саныч, не идите туда.
Они вас всех посадят. Так по одному трудно все-таки. У них, видимо, людей не хватает, посадят. Говорю: «Толя, так лучше уже в компании такой сидеть, нормальной». (Смеется).
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Приличные... (Смех).
Приличной, да. Приехал я на ту встречу. Все нормально. Опять же со своей дочкой.
У меня после этого отношения улучшились с ребенком. Она же все это видела. Алтунян
смеялся и всем говорил, что надо в тюрьму брать. И ничего там страшного нет. Говорил:
«Возьмите зубную щетку (смеется), чтоб гигиену соблюдать». Ну собрались... На 20-е,
назавтра, была назначена сессия Харьковского областного совета.
Это до того...
До того. Заранее. Никто не знал, что будет ГКЧП. И вдруг 19-го объявляют, что сессия отменяется. Мы с Кушнаревым договариваемся, что он объявляет 20-го же, назавтра,
на 21-е на утро – внеочередную сессию или чрезвычайную сессию Харьковского горсовета. Собирается эта сессия, и я выступаю. Народу было, конечно, тьма. Вспоминаю это.
Выступаю с проектом постановления о возбуждении уголовного дела против путчистов.
От имени прокурора Украины Потебенько. Захват был Президента СССР на территории
Украины. Преступление совершено на территории Украины. Под бурные аплодисменты
присутствующих я говорю: «Я сейчас факсом посылаю Кравчуку это постановление».
Потом поражение ГКЧП 22-го утром сообщили. Потом депутатов телеграммой вызывают в Киев. Мы поехали в Киев. Приняли известный Вам Акт проголошення незалежності
України... Я уезжаю в Харьков... Выступаю опять же... Идут сессии перманентно. 26 августа приходит телеграмма: «Вы избраны председателем комиссии по расследованию
событий ГКЧП на Украине».
А когда Вы стали заместителем Генерального прокурора?
О, это было...
Это позже...
Позже... Это было... 6 февраля... 5 февраля меня Верховный Совет избрал членом
Коллегии прокуратуры, такая была процедура, а на следующий день меня назначили...
92-го года...
...92-го года. Назначили первым заместителем Генерального прокурора.
А 26-го Вас назначили...
…августа...
…августа...
Председателем комиссии, вообще комиссию избрал Президиум Верховного Совета.
Я даже не знаю, кто меня избирал председателем, по сей день не знаю. Телеграмма пришла – председатель комиссии. То ли по согласованию с Президиумом, то ли сама комиссия избрала. Утром 27-го я приехал в Киев. Написал Положение о комиссии, которое
подверглось изменениям, особенно старался нынешний ректор академии Кондратьев.
Он считал, что комиссия – это 37-й год, Чрезвычайная комиссия. Не было названия
«чрезвычайной», но полномочия были достаточно большими. 27-го августа Президиум
Верховного Совета Украины утвердил Положение. ЦК был опечатан, здание на Банковой,
тогда улица Орджоникидзе.
Да я был...
Были, да?..
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Тоже... Я наверное там был раньше Вас...
Да, конечно, я же не был...
Мы шли флаг снимать... был еще красным... потому что я снимал красный
флаг с ЦК...
Я не помню этого... Охрану мне выделили там. Зашли мы в здание ЦК. КГБ охраняло.
Люди были... – охрана поражена, и нервничали за свою судьбу. Я понимал их, да. Захожу
я в кабинет, в эту святая-святых.
На второй этаж...
Да. Там были работники прокуратуры, помогавшие проводить обыск. Посмотрели
документы. Там была такая штука, приспособление для письма стоя.
Пюпитр какой-то...
…для письма.
А он писал стоя, – Гуренко?
Да, как Виктор Гюго... У меня разговор был, я расскажу Вам о нем... Ничего такого
не нашли, кроме докладов о состоянии дел 20-го, там 21-го, 24-го... разрозненные документы, наверно, часть уже была уничтожена... И какие-то антисемитские материалы, как
ни странно...
Да...?
Да. Они у меня сохранились. О чем шла речь? Катехизис евреев СССР. По радио
«Свобода» передавали, что распространяются такие фальшивки, что вот типа... еврейский заговор... Потом данные о евреях в правительстве, причем, за подписью работника
ЦК компартии Украины. Вы понимаете. Я потом задал вопрос Гуренко: «Зачем Вам эта
мерзость?» Сколько евреев в правительстве. Если не еврей в правительстве – то его жена.
Если не жена, то, я не знаю, кто там...
…дети там...
…вот такое, то ли дети женаты на евреях. Я потом задал ему вопрос, что...
Гуренко?
Гуренко ответил: «Это мне готовили для встречи с еврейской общественностью». Так
он мне объяснил. Но, конечно, на встрече с еврейской общественностью говорить об
этом нельзя в здравом уме... (Смех)...
Ну да...
…с антиеврейской общественностью, – да, это можно было, а так... Ну вот, а потом
были допросы...
То есть Вы ничего не нашли там. Просто походили...
Ничего особого не нашли, да. Изъяли там часть документов. Часть изъята была работниками прокуратуры, – дело было возбуждено. Расследование проводилось параллельно с расследованием, которое проводила наша комиссия. Кто в состав той комиссии
входил из известных?..
Итак, кто был членом комиссии?
Из известных политиков – Салий, будущий мэр Киева, будущие министры, один
из них даже нынешний – Ершов и Костенко. Нынешний посол Украины в Узбекистане
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Сметанин был у меня заместителем. Лариса Скорик, Юрий Збитнев, Александр Пискун, –
известные люди. Мы допрашивали людей, вот в частности Гуренко. Я помню, он пришел
очень бледный на заседание комиссии.
Вы их вызывали?
Да, мы вызывали.
То есть комиссия по расследованию была до запрета компартии?
Да, да, ну а как же, ну а как иначе мы могли подготовить?
Ага, 26-го было, значит, это самое... – 29-го был запрет...
30-го...
30-го запрет...
30-го, да. Мы допрашивали членов Политбюро, допрашивали технических работников. Там ведь было такое. Была дана телеграмма Секретариата ЦК о поддержке ГКЧП
всем обкомам партии. И потом, когда 22-го числа стало ясно, что ГКЧП проиграло – они
отозвали эту шифротелеграмму. Они отозвали и уничтожили 22-го этот текст в ЦК, составив акт. Комиссии ЦК КПУ предоставил переделанный ими текст шифрограммы, из
которого были убраны слова о поддержке ГКЧП. Но шифровальщики рассказали нам
правду и передали шифрограмму, которая на самом деле была направлена из ЦК КПУ
обкомам партии 19 августа 1991 года. Так мошеннически руководство КПУ пыталось
уклониться от ответственности. К счастью, мы не дали себя обмануть. Мы допросили
всех этих людей – руководство ЦК КПУ, с одной стороны, и технических работников – с
другой. И для меня еще было важно вот что. Я слишком хорошо знал историю нашу, и
я очень не хотел, чтобы у нас в стране, да еще с моей подачи, – я это чувствовал, такое
чувство ответственности было – началась бы «охота на ведьм».
То есть сначала коммунисты железом устраняли своих противников, а сейчас антикоммунисты. Не скрою, лично у меня были антикоммунистические настроения. Но я
хотел, чтобы на государственном уровне, чтобы этого не было допущено. Сейчас – уже
прошло время – я доволен, что не допустил этого.
Хотя, скажу Вам, правые не могут по сей день простить мне, что никого к стенке не
поставили, а левые не могут простить, потому что я был главным инициатором запрета
компартии. Это – судьба.
Хотя я сознавал это... И мне друзья говорили: «Ты понимаешь, раздача будет для тебя –
хоть так, хоть так. Шансов у тебя на благополучную нормальную жизнь нет». Я это осознавал тоже. Ну, кому-то надо было делать – и делалось. И теперь чем дальше, тем с большей
уверенностью я могу говорить, что нормально это все прошло, практически бескровно.
Кто... Какое впечатления на Вас произвели эти люди, вот что-то запомнилось у
Вас, какие-то яркие вспышки, вот, из допросов членов Политбюро?
Впечатление? Кто нами руководит?! Боже, кто нами руководит?! У меня было впечатление, что нами руководят случайные люди без достаточного уровня способностей,
таланта, ума и образованности – вот такое впечатление.
А были вот... особо нервничали или, или кто-то был, более достойно выглядел,
как бы... уверенно?
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Нервничали, нервничали все.
До паники никто не доходил? Никто не плакал, нет?
Нет, нет, этого не было. Ну, во-первых, я хочу Вам сказать, что была обеспечена совершенно благожелательная атмосфера допроса. И никакого унижения достоинства – это
были не допросы в НКВД.
Не такие, как они организовывали?
…Да, Боже сохрани! Я за этим очень следил. Я следил за корректностью вопросов,
за формой постановки...
А были некорректные... или попытки некорректных вопросов?
Попытки были. Ну, возможно в силу эмоциональности, непрофессионализма. Я делал замечания, снимал эти вопросы.
Ну, хорошо, – сам Гуренко, он пытался выкрутиться из ситуации?
Понимаете, он достойно, все-таки, вел себя, на мой взгляд. Он еще не знал, чем кончится эта эпопея. Он знал неплохо, как и все мы, нашу историю, и знал, чем в славянских
государствах заканчивается поражение революций или контрреволюций: кровью, смертью, вот что он знал. Ну, минимум – тюрьмой. Он был очень бледным, но признал, что
эту телеграмму, эту шифрограмму о поддержке ГКЧП подписал он, и дал указание направить он. «Я один, – он сказал, – а...». Но это, мол была телеграмма не поддержки, это
мол... Он стал спорить в формулировках. На самом деле это телеграмма – хотя и в осторожных выражениях, – но бесспорная телеграмма поддержки. Причем, на тот момент,
я хочу Вам сказать, мы приняли, уже наш состав Верховного Совета принял поправку
к Конституции Украины, УССР, о том, что Законы Украины выше законов Союза, – это
был, конечно, первый шаг к выходу Украины из состава Союза, ну, это только был первый шаг.
Он был в контакте с... вот он нам рассказывал... Он был в контакте с Москвой,
когда он рассылал эту телеграмму? То есть, ему позвонил Янаев, ему позвонил там
кто-то... Какие у него были контакты с теми, кого называют гекачепистами?
На тот момент у нас были данные о том, что безусловно такие контакты были. У нас
были показания председателя Верховного Совета Украины Кравчука...
Вы тоже брали у него показания?
Нет. Я с ним несколько раз общался, и потом по согласованию с членами комиссии
мы решили, что он был по сути подвергнут допросу на заседании Верховного Совета
24 августа. Если Вы помните, он самым подробнейшим образом объяснялся, и на вопросы из зала отвечал.
Да, да, это все помню.
То есть ничего дополнительно... Мы только теряли бы время, а надо было принимать решение какое-то. И мы сочли, что стенограмма пленарного заседания Верховного
Совета Украины – достаточное доказательство.
А помимо того, что говорил Кравчук, вот?.. Сам непосредственно контакт
Гуренка, там с Янаевым или с кем-то, был прямой, без посредства Кравчука, или неизвестно?
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Таких данных у нас не было...
Не было...
Таких данных у нас не было. Мы знали только, что генерал Варенников с Гуренко
приезжали к Кравчуку и убеждали его поддержать ГКЧП.
Да, да.
Потом Леонид Макарович дал официальные показания в прокуратуре как свидетель. А мы работали в контакте с прокуратурой. Это отдельная история о расследовании прокуратурой, собрали 85 томов и... и выводов толком не сделали. Я вообще, может
немножко забегаю наперед, потому что мы допрашивали, например, Марчука Евгения
Кирилловича... Он давал показания... В частности, возник вопрос рассекретить списки
тайных агентов КГБ. Такое предложение...
Это позже уже было...
Да это после запрета компартии. Может, давайте сначала о партии, а потом я расскажу...
Да, о’кей, да конечно.
Давайте о партии. Так вот собрали мы материалы, написали, я лично редактировал текст. Подписали все члены комиссии, по-моему, один был против, один из
Днепропетровска. Было заседание Президиума Верховного Совета. Мы пришли на заседание. Я сделал доклад. Были заданы вопросы. Ну, если Вы помните, такие наиболее
некорректные вопросы задавал, нарывался на неприятность, наверное, пытался вывести
меня из равновесия – Коцюба. Ну, а потом стали спорить о формулировках, потом после
дискуссии Леонид Кравчук попросил меня окончательно сформулировать проект указа
о запрете. Я его сформулировал. После этого Кравчук поставил на голосование зачитанный мной проект Указа о запрете КПУ и национализации имущества КПСС–КПУ на
территории Украины. Девятнадцать – за, один против.
Это в Президиуме?
В Президиуме, да. Во время моего выступления зал Президиума Верховного Совета
Украины был заполнен до отказа. Люди сидели и стояли в проходах. Но тишина была
идеальная. Было чувство ответственности, ощущение исторического процесса… ведь в
повестке дня был вопрос о запрете Компартии, которая большую часть 20 века безраздельно властвовала. Здесь и сейчас, в этом зале, эта власть распадалась.
Ситуация складывалась так, что фактически главным доказательством была
эта телеграмма.
Конечно. Фактическим доказательством поддержки руководством компартии Украины
ГКЧП – была эта телеграмма. Знаете, в чем был спор... Ну, это был спор юридический.
Спор о том, кому принимать решение о компартии Украины? Власти законодательной или
власти судебной. На тот момент в Украине не было закона о процедуре запрета партии.
Был союзный закон, там говорилось о судебном порядке. Мы пришли к выводу, что необходимо пользоваться Конституцией Украины как нормой прямого действия. 6-я статья
Конституции о монополизме компартии на власть была отменена. Партии должны подчиняться Конституции, законам Украины или Украинской ССР, т. е. закон был нарушен.
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Ведь ГКЧП потребовала пересмотра Конституции Украины, то есть – выполняйте
только союзную Конституцию – не выполняйте Конституцию Украины. Значит, они потребовали нарушения законов, и компартия Украины поддержала их в этом конкретными
действиями.
Следствие длилось сколько? Значит 26-го были назначены, Вы начали работать,
и 30-го Вы уже...
30-го августа уже был готов проект Указа. Работали с утра до вечера буквально, ни
дня ни ночи у нас не было, у меня лично и у всех членов комиссии. Мы пригласили трех
докторов юридических наук – специалистов по конституционному праву. На основе их
заключения мы приняли решение комиссии.
Я хочу сказать Вам, что вот этот акт запрета деятельности Компартии Украины был
действительно историческим решением – с властью КПСС было покончено. Я хорошо
помню, как приходили ко мне члены Политбюро и говорили: «Что нам со зданием делать?» – «Ну, давай ключи». Я передал Верховной Раде ключи от партии. Здание, оно ж
требует ухода. Вся недвижимость партии национализируется, понимаете. Власть компартии рухнула на наших глазах. И ни одной акции протеста даже индивидуальной не
было.
В защиту компартии никто не выступал?
Никто. Я же следил. Вся информация шла с областей. Власти для такого контроля
у меня было достаточно как у председателя этой комиссии. Я очень следил за этим –
ни одной акции протеста. Следовательно, это была совершенно бескровная революция,
которая привела к утверждению независимости Украины, совершенно бескровная. Что
касается контактов? Вы задали мне вопрос о Гуренко и партийных функционерах. Я приведу Вам пример. В числе прочего мы изъяли в сейфе, я забыл Вам об этом сказать,
телеграмму совершенно секретную Горбачева на имя Гуренко. О том, что резидент КГБ
СССР пишет докладную записку Горбачеву, что по их данным два немецких, по-моему,
парламентария ездили на Украину, и что они там делали, и что за ними следили, и все
такое прочее, и ездили они на Украину. И резолюция Горбачева: «Товарищ Гуренко – разберитесь, доложите». Вы понимаете, у кого была реальная власть? Одна из партий, лидер
одной из партии или лидеру одной из партий, Президент СССР, тогда уже Президент,
поручает разобраться...
…кто приезжал...
…с агентурными данными. Это ж должны только государственные органы делать,
Вы понимаете, то есть это нормальное состояние, – агентурные данные, слежка и все это.
Ну при чем тут партия? Так дайте это другим партиям тогда. Почему только этой. Я потом зачитал телеграмму на заседании Верховного Совета и показал, что это была власть,
монополизированная компартией. Ну вот, потом мы еще ж приняли решения комиссии в
отношении КГБ, МВД, прокуратуры, средств массовой информации.
Деполитизация когда началась?
Каждые несколько дней мы принимали решения, мы допрашивали руководителей
Гостелерадио. Такое резкое было решение в отношении руководителя Гостелерадио
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Охмакевича. Понимаю, почему мне было трудно прорваться даже в ранге председателя комиссии, первого зама генерального прокурора... трудно прорваться в телеэфир,
а людям, которые выступали против меня – легко. Я думаю, что это во многом из-за
того, что я подписал постановление комиссии с требованием устранить руководителей
Гостелерадио, в частности Охмакевича, со своего поста, – чего сделано не было, как Вы
помните... Только позже.
Я хотел бы спросить, немножко возвращаясь назад. 20-го, 19-го, 21-го августа.
Вот, как Вы думаете, насколько... версия, Вы о ней говорили, которую сказал Кравчук,
он правду говорил…
В какой части? Кравчук много говорил…
Ну, что, вот я был – против. Звонил Ельцину, пришел Чичеватов с Варенниковым, –
я их послал...
И Гуренко был там...
И Гуренко и в общем все такое...
Ну, понимаете… послал... (Смеется).
Ну не послал, там... – отказался...
Многие уже знают Кравчука – человек он умный, но в той ситуации, когда пришли
к нему генералы, под началом которых были десятки тысяч вооруженных солдат, а у
Кравчука кроме пистолета, с помощью которого он мог только застрелиться, ничего не
было... Да плюс все остальное – груз работы в партии, неуверенность, кто у власти – это
послужило как бы причиной такого его поведения. Он говорил правду, а правда состояла
в том, что он пытался каким-то образом удержаться без кровопролития, без резкого протеста, и удержаться самому в кресле, которое он занимал – это нормально совершенно.
Поэтому, все-таки, я думаю, что он говорил правду в целом. Лживой информации от
Кравчука я не помню. По крайней мере, лживой существенной информации, я бы так
сказал...
Вот Вы были 19-го в Харькове. Насколько Харьков был против ГКЧП?
Были митинги протеста, – небольшие, правда. Харьков, и вообще как, по моим данным, и вся Украина протестовала пассивно.
Ну все-таки Вы думаете, что если, скажем, ... людей бы 20-го заставили бросать
в урну ну, без пушек и танков, просто «за» или «против», то Украина была бы против ГКЧП? Вот многие говорят, – ну вот, это порядок, наконец-то дождались порядка 19-го...
Была бы Украина против ГКЧП? У ГКЧП, как и во всей партийной системе не было
лидеров, как сейчас говорят, харизматических, симпатичных, которые бы вызывали симпатию у народа. Всю симпатию, которую имел Горбачев с 85-го года, он растерял на
тот момент. Нерешительностью своей. Трудно сказать, поддержала бы Украина ГКЧП.
Вероятно голоса разделились бы – пятьдесят на пятьдесят. Это так – теоретические прог
нозы...
О’кей. Так, что-то мы забыли спросить, или уже спросили?
Может быть, вот вопрос, я хотел бы просто сказать Вам.
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Да, да...
Вопрос об ошибке, которая допущена, может быть историей, – это будет важно. Я
об этом говорил в некоторых своих интервью. Одна ошибка, которая была совершена
комиссией. Часть членов комиссии предложила обнародовать список секретных агентов
КГБ. По крайней мере, если не публиковать их, чтобы не было гражданской войны, как
говорил Е. Марчук, а чтобы запретить им заниматься политикой. Ознакомить с этими
списками хотя бы членов комиссии или депутатов Верховного Совета с тем, чтобы запретить им, скажем, быть депутатами Верховного Совета, и занимать какие-то определенные посты в правительстве, на государственной службе. Голоса комиссии разделились.
Марчук, которого мы в это время допрашивали, категорически был против обнародования этих данных, – мол тайными агентами становились иногда под принуждением, в
результате шантажа. Другие шли, конечно, и по доброй воле. И агентов было очень много. Наверно эти аргументы повлияли. И я, который должен был принять в конце концов
решение, решил, что мы не будем интересоваться этими списками, а теперь, я думаю, –
это был ошибка. Вы смотрите... Вот я анализирую иной раз совершенно неадекватное
поведение разных депутатов в ситуациях, совершенно очевидных. И приходит мысль, а
не объясняется ли это тем, что они просто боятся, что они когда-то, – то ли в силу слабос
ти, то ли еще в силу чего-то иного, – подписали соглашение о сотрудничестве в качестве
сексотов, а теперь боятся такого компромата.
Секретный сотрудник...
Да, сексот, – секретный сотрудник.
Потому, что американцы будут переводить, – они такого, может, слова даже
не знают...
Да, секретный сотрудник КГБ. И вот мне думается, что это была ошибка комиссии. Я
много думал об этом и пришел... что это – единственная ошибка. Мы сумели обеспечить
законность...
У Вас была возможность тогда эта?
Да, конечно...
То есть Вы имели списки эти?
Нет, списков у нас не было.
Но Вы могли бы сказать Марчуку, и Марчук бы эти списки...
Мы бы могли принять решение, и эти списки были бы изъяты без вопросов. Мы
имели доступ и право изымать любые документы. А тогда, если Вы помните, председателем КГБ был Голушко, а невероятное дело, потом он стал председателем такой же
структуры...
В России...
В России – это совершенно уникальная карьера у человека.
Не было принято решения о сексотах. В России КГБ несколько раз уже был реформирован. Борис Ельцин признал, что КГБ можно реформировать только путем ликвидации
и создания новой структуры, что было в России сделано, как минимум, дважды. А у нас
никаких реформ. Я считаю – это очень опасно. Это возможный фактор медленного про772

Ю рі й Г А Й С И НСЬ КИ Й

движения Украины по пути реформ. КГБ был мастером дезинформации, причем дезинформации лукавой, наглой, лживой и поэтому ужасной.
Опорочить человека для КГБ не составляло никакой проблемы. Даже в глазах родст
венников, я уже не говорю в глазах общественности. И этим, мне кажется, пользуются и
по сей день. У нас компромат стал средством расправы над политическими противниками. Самый примитивный путь – выборочная ответственность, которая сама по себе есть
фактором коррупции. Проблема коррупции – огромная проблема, без решения которой
Украина как государство может и не состояться…
Вернемся в 91-й год. И начинается, вот, как я понимаю, для Вас достаточно
горячая неделя была, конец августа – начало сентября, когда проходили все эти слушания ваши, значит, допросы и то, что называется, скажем, решением о деполитизации армии, деполитизации КГБ, деполитизации и так далее, и так далее... И потом наступила предвыборная кампания. Кого вы поддерживали?.. То есть были ли вы,
во-первых, тогда уже за независимость, поскольку надо было определяться, ну, было,
значит, на референдум вынесено, и кого вы поддерживали из кандидатов в…
Я поддерживал Юхновского недолго, – потом Гринева.
И уже до конца Гринева?
До конца Гринева, хотя он на своих встречах с избирателями заявлял, что не собирается быть Президентом.
То есть Вы думали, что все-таки необходимо более-менее национальное государство, чем вот как бы отстаивали те, которые в результате победили, и Кравчук
тоже?
Я считал и считаю Леонида Кравчука хорошим, достойным Президентом Украины.
Особое отношение с Россией.
Считал и по сей день считаю – у нас должны быть особые, хорошие отношения с
Россией. Если у нас не будет хороших отношений с Россией – у нас не может быть хороших отношений с другими странами. Что касается вхождения Украины в европейские
структуры, сближение с Соединенными Штатами Америки, то я как демократ, который
стал таким благодаря западному влиянию – то я, безусловно, и за это тоже. То есть я хочу,
чтобы Украина в равной степени была в хороших отношениях с западной цивилизацией
и с Россией, и я убежден, что так и будет. Для этого нужны дипломатические усилия,
должны быть талантливые люди у руководства, которые бы сумели убедить украинский
народ, что Украина должна быть одновременно и с НАТО, сейчас уже так для краткости
говорю, с западным миром, и с Россией одновременно. Вот такая историческая и геополитическая судьба Украины.
Первого декабря... второго декабря, когда Вы узнали результаты, что Вы подумали?
О, я не сомневался. Я ж ведь агитировал...
91 процент.
Да.
Не было подозрений, что была как бы...
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Фальсификация?
…фальсификация...
Нет, не было, я уверен.
Неужели 91 процент населения был «за», за независимость?
Да. Помните, были депутаты, например, Скорик, Хмара, которые критиковали
Юхновского за то, что в Акте про державну незалежність України было указано – вступает в силу после утверждения на референдуме. А я говорил: во-первых, вес будет больший Акта, а во-вторых, почему вы считаете, что народ – против». Я хорошо помню, это
были Хмара и Скорик, они были против референдума. Я говорю: «Я езжу еженедельно
в Харьков. По моим подсчетам, – я общаюсь с людьми – минимум 70–75 % за независимость, понимаете». И я не ошибся.
Да. Я даже был в русских селах под Харьковом 16 ноября, я почему-то запомнил –
16 ноября, за две недели до выборов.
Референдума...
…русские села, русские синие хаты, вот я всегда знаю, что синим покрашено,
значит, русские живут. – «Не, мы будем за независимость». – «Отчего?» – «Та ну,
хохлы, они лучше работают, они быстрее как-то...»
Я работал в Красноградском районе Харьковской области прокурором. Там одна
треть – русские села, ну это исторически, там староверы...
Да, да, я знаю...
Первая Староверовка, Вторая Староверовка, вдоль реки Берестовой. Я подтверждаю
Ваше наблюдение, – это абсолютно точно. Русские села, русское население, причем, которые живут там лет 200.
Да...
И они были за независимость.
Все. Я думаю, що це все.

Інтерв’юер – Микола ВЕРЕСЕНЬ
27 травня 1997 р., Київ.
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Анатолій ЗЛЕНКО
Анатолію Максимовичу, пане перший міністр незалежної України, ми дуже дякуємо Вам за те, що Ви згодилися взяти участь у проекті «Усна Історія Незалежної
України». Дуже Вам дякую від імені директорів. І одразу перше запитання. Розкажіть, будь ласка, як пролягала Ваша доля, як Ви стали міністром УРСР, а затим і
першим міністром незалежної України?
Можна сказати зразу, що ніхто себе не готує до чогось. Я себе не готував до міністерства.
Це так уже випала доля, я думаю, стати міністром. А взагалі я став на стезю професійну як
дипломат. Після закінчення Київського державного університету я був призначений на роботу до Міністерства закордонних справ на посаду аташе, першу дипломатичну таку посаду,
і починав свою дипломатичну кар’єру. Потім піднімався по цим, значить, драбинкам вище,
вище і вище, і вище, – сумлінно, звичайно, працюючи, покладаючи багато... докладаючи багато зусиль, оволодіваючи новими знаннями. Так я поступово і ріс як професіонал.
Ну, а серед посад, які на цьому шляху були, і закордонні відрядження були. Я вперше
виїхав у закордонне відрядження, в тимчасове відрядження в 1968-му році на Генеральну конференцію ЮНЕСКО. Потім виїздив ще раз, ще декілька разів, а потім виїхав на
роботу, мене було прийнято на роботу безпосередньо до секретаріату цієї міжнародної
організації. І я працював як міжнародний службовець; працював протягом шести років
в секретаріаті цієї організації, от, в секторі, який займався міжнародними зв’язками. Це
було з 1973-го по 1979 роки. Потім я повернувся до України, значить, мене було призначено знову на чергову посаду в Міністерстві закордонних справ. Я став відповідальний
секретар комісії України, на той час комісії Української РСР в справах ЮНЕСКО.
Працював багато. Були тісні зв’язки з творчими колективами, з творчою інтеліген
цією, з науковцями, з різними міністерствами і відомствами, які займались такими питаннями як наука, культура, інформація, ряд інших гуманітарних питань. Після цього мене
призначили на роботу знову до Франції. І я поїхав постійним представником України при
ЮНЕСКО. Я працював з 1983-го по 1987 роки. І був достроково відкликаний, мені запропонували посаду заступника міністра, – це був 1987-й рік, березень–квітень місяці.
Я почав займатися в Міністерстві закордонних справ новою ділянкою роботи. На той
час був міністр закордонних справ Кравець Володимир Олексійович. У нього були зас
тупники. Здається, на той час був заступником Ліпатов Валентин Миколайович. Я був
призначений другим заступником. Це йшов уже процес такий в колишньому Радянському Союзі – перебудова, нові підходи, нові виміри, бажання. І ми себе бачили, вже як
співробітники Міністерства закордонних справ, в такому вже більш незалежному вимірі.
Ми намагалися більше робити щось конкретного, більш бути незалежними, шукали різні
варіанти, підходи для того, щоб більше і більше відчувати себе незалежними. Хотів би
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сказати, що підходів вже в період… в 90-му році мене призначили вже першим заступником міністра закордонних справ, і потім в 90-му році, якраз після проголошення, не після
проголошення, а після прийняття Декларації про державну незалежність...
Про державний суверенітет України...
Державний суверенітет України, це 16 липня 90-го року, і, після цього мене... Був
обраний Парламент, як Ви пам’ятаєте. От це були... Це був зовсім інший Парламент,
Верховна Рада. Всі були вже збагачені такими ідеями, що є можливість зараз зробити
все для того, щоб була незалежна Україна, хоча виношувалися ці плани ще в 90-му році,
знаєте, обережно, але поштовх, поштовх до того, щоб саме і депутатський корпус, і його
урядові структури думали якраз саме в цьому контексті, – це підставою була Декларація
про державний суверенітет України.
Мене запропонували на посаду міністра закордонних справ. Я щиро і відверто міг
би сказати зараз телеаудиторії і співрозмовникам своїм, що в мене такого намагання не
було, я не виношував плани – бути міністром чи не бути міністром. Мені запропонували.
Я дуже так спокійно це сприйняв, оскільки я розумів, що попереду ще мають узгодження
бути, переузгодження і таке інше. Але мені запропонували якраз... Ну, що ж, я погодився.
І почалися слухання в комісіях, почалися бесіди і таке інше.
Парадоксально, але скажу відверто, що не так просто мені вдавалося пройти ступені
цих погоджень. Коли скажімо, комісія мене рекомендувала, комісія в закордонних справах
рекомендувала мене на цю посаду, то в цей день я був викликаний до ЦК компартії України,
і один із чиновників мені прямо сказав: «Ви, що, дійсно, так би мовити, йдете?» Кажу: «Ну,
мені запропонували, от». – «Ні. Я думаю, що треба Вашу кандидатуру знімати». Я говорю:
«Ну, все рівно, якщо знімати, то знімати, але я тільки нагадаю Вам, що уже, що вже комісія
вчора прийняла рішення». – «Як прийняла?» Кажу: «Ну вчора прийняла рішення комісія».
Піднімається трубка, доповідається, на той час першому секретареві: отак і так і так, якась
там розмова неприємна, от, і мені призначають зустріч, значить, з першим секретарем. А в
той час, Ви ж пам’ятаєте, була боротьба: 236-ть, яке склалося...
239-ть...
239-ть, яке склалося, вибачте, у Верховній Раді, і комуністична партія ще відповідно, так би мовити, просапувала, чи прополювала, відповідних кандидатів. Я, звичайно,
був дещо такий не те, що стурбований, а збентежений, відверто кажучи. Тому я подумав:
ну чого треба було оце починати? Я вже зрозумів, що це воно піде зараз через... все повертається. І тут, я знаю, ще радіо вранці передало, що комісія відбулася, рекомендували
такого-то такого на таку-то посаду, а тут на наступний день уже почалося оце все... Я,
власне, ішов на роботу і тут мене викликає, значить, зразу після роботи на ці бесіди. В
цей день не відбулася бесіда з цією людиною, з першим секретарем...
Першим секретарем на той час був Станіслав Гуренко...
Станіслав Іванович Гуренко був, да. Ну, я зрозумів так, що група, яка тоді розглядала
всі кандидатури в ЦК компартії України, була проти моєї кандидатури. Виношувалися
інші кандидатури, і я так зрозумів, що саме та перша людина, з якою я мав бесіду, мабуть,
вона була однією з кандидатів на цю посаду. Але потім така зустріч відбулася. І я хотів би
сказати, що вона так почалася, десь, дуже обережно...
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З першим секретарем ЦК компартії України?
Так з першим секретарем..., почалася дуже обережно, і з того, що: «Кто Вас рекомендовал? Як це сталося? Ми нічого не знали. Якби ми знали», – там і так далі. Я вже бачу, що...
Я говорю: «Я, по-перше, не спішив, я туди не спішив. Я туди... в мене немає ніякої руки,
ні правої, ні лівої, яка б штовхала до цього. Мабуть, це мій досвід минулий, мій великий,
до речі, досвід – я вже працював 10 років за кордоном». На той час працював сумлінно, і
працював, до речі, на Україну, – це я можу сказати відверто. Я, мабуть, думаю, що це перш
за все слугувало тому, що я був рекомендований. «Ну, як же це так, значить, і так далі, і так
далі. – Ну, хорошо, ми, значить, порадимось». Таким чином я пішов. Порадилися...
А в цей же день збирається уже спільні декілька комісій, які мають розглянути конкретні
кандидатури, в тому числі і мою кандидатуру. І я зараз пригадую, це було в Будинку офіцерів
на нинішній вулиці Грушевського. Там ми зібралися, ще хтось до мене йшов, потім я вийшов
на трибуну, і навіть конкретні запитання. Я пригадую, що вів тоді це засідання спільних комісій, здається, Іван Степанович Плющ, здається. Він ще був тоді як заступник...
Так, він був заступником Голови Верховної Ради...
Да... Здається, він вів це засідання.
Після обрання Кравчука Головою Верховної Ради, він був першим заступником
Голови Верховної Ради...
Ну, я вийшов, звичайно, на трибуну. Я висловився відносно того, як я бачу себе, якщо
буду призначений на посаду міністра закордонних справ. І відповів на низку запитань,
на низку запитань... «До речі, як Ви там, коли ще Українська РСР була, як Ви будете захищати інтереси України? Як Ви захищали інтереси, скажімо, наших громадян з точки
зору поважання прав людини, прав національних меншин? Чому там, те-то свого часу
не робилося, чого те не робилося?» І таке інше. Нормальні запитання. Я відповів на ці
запитання і там ще після мене... здається, ще хтось розглядався. Відверто кажучи, вся ця
(усмішка), всі ці комісії, які зібралися... спільне засідання рекомендувало.
І тут уже ж починається боротьба, як далі буде? Як та група буде, яка проти, і рахуватися з тим, що уже мене, значить, поставили, уже проголосували, я маю йти уже на
Верховну Раду. Звонок: «В общем, все нормально, идите. Мы Вас поддержим. Извините
за инцидент». 27 липня я уже був запрошений на засідання Верховної Ради, і дали мені
можливість виступити, і я виступив уже з тезами. Тезами такими, які, можна сказати, ляг
ли потім в концепцію основних напрямів політики України. Це був невеличкий виступ.
Він починався з біографічних даних, так було рекомендовано, а потім я вже зупинився на
цих концептуальних конкретних питаннях. Там було відображено, в цих, значить, тезах
моїх виступу, і скажімо становлення зовнішньої політики України: основні напрями цієї
зовнішньої політики, двосторонніх відносин, започаткування відносин з нашими сусідами, теж на яких засадах це має все робитися...
З західними сусідами, малося на увазі?
Малось на увазі – з усіма сусідами, які нас оточують. І східні, і західні, і південні,
звичайно, тобто всі наші сусіди, – я мав це на увазі. Потім європейська спільнота, потім
великі, звичайно, країни, і серед них такі, як Сполучені Штати Америки. Це все викладе777
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но коротко в моєму виступі. Я відповів на низку запитань. Десь у мене, здається, і зараз
зберігається... Я писав на палітурці своєї такої невеличкої папочки кожне запитання, щоб
там запам’ятати, скажімо. Зараз для історії знадобляться мені, звичайно, ці запитання. Я
відповідав.
Ще й, пригадую, стояло запитання: «А коли ми підемо, скажімо, до Європи, розумієте? А як ми будем будувати відносини, там, з Росією? А як ми будемо, там, відноситися, скажімо, налагодження наших відносин з усіма країнами», і так далі. Тобто це
були перші такі запитання, які... вони ще й були такі, знаєте, некваліфіковані, до певної
міри, тому що це була тільки щойно обрана Верховна Рада. Зовнішня політика, звичайно, наших людей була на задньому плані тоді, я сказав би так. Ми більше володіли
внутрішньою політикою, звичайно, і тими перипетіями, які на той час траплялися нам
на шляху, скажімо, наших перших кроків до державобудівництва. І такі різні питання,
нормальні питання..., через них можна було, через ці запитання, відчути, скажімо, почуття людини, розуміння, скажімо, майбутнього, – де має бути Україна. Розуміння тих
зв’язків, які мали бути, налагоджуватися Україною в перший період її становлення, і
таке інше. На ці всі запитання я відповів і, десь Ви знаєте, за мене проголосували, я зараз не пам’ятаю скільки, досить пристойно, – більше ніж 239-ть і таке інше, от і, став
міністром закордонних справ.
Анатолію Максимовичу, можна Вас запитати... Можна відповідати, можна –
ні. Хто Вас рекомендував на посаду міністра?
Значить, свого часу були різні люди, які підходили до мене і питали: «Чи Ви погодитесь, чи не погодитесь?» Перш за все це був мій міністр закордонних справ, колишній –
Кравець Володимир Олексійович. Він мені прямо казав, що, Анатолій Максимович,
не бачу іншої людини на цей період, хто міг би в цей, скажем, важкий період, в такий
перехідний період, витягнути це... всю цю зовнішню політику, і, головне не витягнути,
а поставити, налагодити – це він був один із ініціаторів того, щоб, скажімо, я був рекомендований на цю посаду. І він, мені здається, в Комісії закордонних справ цю ідею, як
кажуть, ну... пропагував, пропагував, і Комісія в закордонних справах... я не пам’ятаю,
хто... чи це Павличко, чи хтось був із його заступників, просто хтось із рядових... вони
починали...
Там голова Павличко був, Богдан Горинь, заступник Павло...
І ще хтось там, здається, хтось починав зі мною працювати з Комісії, так десь на
такій відстані починали зондувати, а чи я взагалі піду на це, чи не піду, отаким чином,
розумієте. Тому я хотів би ще чітко і ясно відповісти на це запитання, що це... перш за все
це Кравець Володимир Олексійович, а потім це Комісія вже підхопила, розумієте. Більше
ніхто зі мною не говорив, більше ніхто зі мною не говорив.
Чи Ви можете назвати особу в ЦК компартії України, яка виступала начебто
проти, напочатку, Вашої кандидатури?
Ви знаєте, я на ці засідання не ходив. Я в ЦК компартії ніколи не працював, от, але
там була група, якась група була, яка розглядала кожну конкретну кандидатуру. І, мені
здається, від, від 239-ти вона приймала рішення, ця група, розумієте? Вони, мені здаєть778
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ся, напередодні збиралися, – приймали відповідне рішення. Я Вам скажу, що навіть перше засідання Комісії з закордонних справ, де я також відповідав: біографія, відповідав на
запитання, викладав моє бачення нової зовнішньої політики України. І я відповів на всі
питання блискуче, тобто я повністю дав відповідь. В мене не було ніяких непорозумінь.
Коли, я пам’ятаю, голова Комісії ставив питання на голосування, то двоє із 239-ти... я не
буду називати прізвища...
Не голова Комісії, очевидно, а голова «групи 239»...
Голова Комісії – це ж було не на групі, а вже на Комісії слухався я, на першій, то
двоє... Двоє сказали: «Ні, ні, ні»...
Із «групи 239»?..
Да. Прямо було сказано: «Спішить не треба, спішить не треба». Я зрозумів – це якийсь
сигнал був, розумієте? Тому що я знав цих людей, що вони саме з цієї групи. «Нет, нет,
спешить не надо. А вот, как Вы там... А как Вы вот, а як Вы то-то, то-то»… – я бачив, що
почало уже після всіх цих моїх відповідей на запитання, таке прискіпливе якесь до мене
ставлення і з таким досить запитаннями, які б, ну, скажімо, могли б деякою мірою підір
вати, скажімо, мої відповіді, і взагалі, скажімо, змінити, скажімо, ставлення до мене. Я
спокійно відповів на ці запитання, от. Я пам’ятаю, що один був з Донбасу, це точно... Я не
буду називати, з Донбасу, до речі з Луганської області, я його знаю, от, а другий десь був,
мені здається, десь звідти, отак от в районі Маріуполя, десь так. Можливо, я помиляюся
відносно другого, от.
І я так зрозумів, але в усякому разі почалася така якась заминка в цій комісії після
цього всього. Ну і вони вже почали між собою з’ясовувати ці всі відносини, але в кінці
кінців рекомендували, в кінці кінців рекомендували, і ото після цього я вже пішов на
спільне засідання. Таким чином відповідь на Ваше запитання…
Чи можете Ви назвати інші кандидатури, зокрема, які рекомендувалися від «групи 239»?
Знаєте, я... не знаю, чесне слово, не знаю, тому що... по-перше, я не пропонувався
239-ма. Ну я думаю, що на той час багато пропонувалося, достатньо я хотів би сказати.
Я думаю, що були, тому що конкретних людей розглядали 239-ть. Ну, не можу сказать,
що це 239-ть, але якась група була, я так розумію, що вона була під керівництвом керівництва компартії України, яка, так би мовити, розглядала конкретні кандидатури. Тоді ж
ще партія правила. Це було, так би мовити, розумієте, то природно з одного боку, але з
другого боку, уже почалися інші, інші, започатковувалися інші, так би мовити, тенденції,
які вже не співпадали з позицією партії.
Ви сказали, що у 88–87-му році Міністерство закордонних справ УРСР уже перебирало на себе уже деякі аспекти зовнішньої політики. Хто керував цим процесом на
той час?
Ви знаєте, так сталося, що міністр закордонних справ, Кравець Володимир Олексійо
вич, десь в 88-му році, здається... я боюсь тут помилитися, він був обраний депутатом
Верховної Ради СРСР?
В 90-му році... в 89-му році навесні...
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В 89-му році навесні – перші вибори народних депутатів СРСР на з’їзд народних депутатів, весна 89-го року... І ось він, значить, депутат Верховної Ради СРСР, і він прямо
говорив: «Анатолій Максимович, це ж мені треба переїздить туди»...
Бо він отримав іще, мені здається, керівництво комітетом... чи якусь посаду
отримав...?
Да..., але він відмовився. Йому пропонували, але він відмовився, – це я знаю. Йому
якраз в закордонних відносинах...
В Раді Союзу, якісь...
Комітет у справах закордонних відносин чи як він там називався – зарубіжних
зв’язків. І він вже їхав в Москву, і він казав: «Бери все, тому що я там буду сидіть місяць.
Там, каже, я приїду, може, там в неділю-суботу, але ж я там повинен працювати на пос
тійній основі. Перебирай все, – керуй, якісь питання, значить, виникають – ми можемо по
телефону передзвонити, з’ясувати», і таке інше, і таке інше.
Тому я Вам скажу, що я вже починав, так би мовити... от якраз ті процеси, які починалися, я вже їх підхоплював. Ну, по-перше, нами, коли Союзний цей договор розроблявся,
ми розробляли свій, своє бачення, скажімо, як будем здійснювати зовнішню політику. Ми
навіть з Міністерством закордонних справ давали пропозицію до того, щоб якісь були чи
власні тенденції, які б працювали, скажімо, на нашу державу. Тобто ми генерували цілу
низку ідей. Важко було, їх не всі пропускали, але з Міністерства закордонних справ, – це
можуть архіви доказати навіть, уже йшли на той час надзвичайно сміливі і глибокі документи, які, скажімо, підказували, от, який шлях треба обрати, скажімо, після... і так далі,
і так далі, і так далі... Хотів би так відповісти на це запитання.
Ви можете згадати перший день на роботі на посаді міністра закордонних справ?
Ну Ви знаєте, перший день... Мене, здається, обрали 27 липня десь в першій половині
дня, в першій половині дня... Ну я йшов з Верховної Ради в Міністерство закордонних
справ, старий будинок був на Карла Лібкнехта в той час – це зараз Шовковична. Я спокійно йшов собі додому, тому що я ішов сюди, до Міністерства закордонних справ, от. Прийшов на роботу... Звичайно, перше, що мене вразило, коли я прийшов на роботу, я отримав
від свого товариша телеграму, який з мого району, – це ж пройшов невеличкий проміжок
часу, розумієте, і там скільки, ну, поки там, може, в коридорах, скажімо, Верховної Ради
хтось мене поздоровляв і таке інше.
З Вашого району, якого?
Я народився в Ставищах Київської області. Я прийшов, і я отримав цю телеграму.
Вона мені була дуже і дуже близька до серця, тому що в силу моїх службових обов’язків я
не так часто буваю у цьому районі, розумієте, але товариші, з якими я вчився і закінчував
там середню школу, – ми залишилися добрими старими друзями, от, і це перше... і так
ми не переписуємося особливо, але перше – я отримав цю телеграму, мені надзвичайно
було приємно, оце, розумієте... А потім, значить, прийшов я... Ви ж розумієте, що постала ціла низка питань, яких? З чого починати? Як Ви сказали… Почали з наради. Це ж
уже було 27 липня, я нагадую 1990-го року, після прийняття Декларації про державний
суверенітет. У нас...
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Через одинадцять днів...
У нас в головах зовсім інше було, уже інше було. Нам треба було, скажімо, знайти
такий підхід, який би став би правонаступником того досвіду напрацьованого колись
раніше нашими співробітниками, який би дав можливість зараз започатковувати зовсім
іншу політику тому, що в Декларації уже було все сказано, в одному із розділів, де міжнародний розділ, сказано було, як нам далі... і таке інше, таке інше, таке інше...
Тому була нарада. На цій нараді треба було вирішувати багато питань, багато. Я ж
не міг їх вирішувати, скажімо, до свого призначення, хоча я був перший заступник міністра, був ще міністр, розумієте, і таке інше. Виникла низка питань. Перш за все, – це
перебудова роботи самого відомства, друге питання – це розстановка кадрів: правильна
розстановка кадрів. Треба було подивитися, де є твої сподвижники, де є кваліфіковані
люди. Де є можливість, скажімо, для того, щоб якийсь зробити ефект, який би давав би
результат відповідний. Тобто маса виникла питань. Далі: налагодження відносин з Головою Ради Міністрів, на той час Голова Ради Міністрів – був Масол. До речі, з ним також
погоджувалося це питання, потім уже погоджувалося це питання...
Щодо призначення...
Щодо призначення. Я так розумію, що він не заперечував, я так розумію, він не заперечував. Значить, треба було обмінятися думками, і, звичайно, шукати зустрічі з, на той
час, Головою Ради Міністрів для того, щоб визначити окремі, так би мовити, питання.
Тобто поставити питання визначення пріоритетів і на основі цих пріоритетів поставити
конкретні питання перед Головою Ради Міністрів. Міністерство закордонних справ на
той час було дуже скромне, дуже скромне. У нас десь працювало, я вам скажу, мабуть,
десь 50–60 дипломатів...
І скільки за кордоном із них працювало?
За кордоном десь 20-ть, 20-ть працювало. Розумієте, це... таку кількість людей при баченні масштабних завдань, дуже важко було вирішувати. Тому, я пам’ятаю, коли прийшов
Масол, і офіційно мене представив перед колективом Міністерства закордонних справ, і ... І
там, так звана, дзеркальна зала була. То перше моє запитання було так: напівжартома я його
поставив, напівсерйозно, що «вам не з... може не зручно виступати перед такою аудиторією,
може, тут треба щось зробити, щоб якось вона була більш-менш репрезентативною».
І Ви знаєте, я в перший же раз тут поставив це питання на цій нараді, і ми збільшили на
25 осіб, зразу на 25 осіб, буквально в цей день, коли він мене представляв. Він погодився і
каже: «Підготуйте матеріали», ну, звичайно, ми вже підготували ці матеріали... І мені вдалося вже збільшити на 25 осіб, а потім поступово, поступово... Тобто я хотів би сказати, що
дуже важко йшло становлення початку, незважаючи на той досвід, який у нас був звичайно,
але, коли стояли інші завдання, завдання стояли – зовсім іншого характеру стояли завдання, і ми їх усвідомлювали, ці завдання, і нам треба було багато-багато серйозних питань,
серйозних питань. Я не буду їх зараз перераховувати, мабуть ми підійдемо пізніше до них...
Я хотів би тоді запитати, а хто привітав Вас із колег тодішнього складу Радянського Союзу і закордонних колег, і яка була реакція, скажімо відверто, Москви на
Ваше призначення? Це два запитання, будь ласка.
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З колег... якщо взяти міністерство закордонних справ, то мене багато привітали, звичайно. Багато друзів у мене було, я, звичайно, потім отримав від них привітання...
Я маю на увазі з міністром закордонних справ...
З міністром закордонних справ, Ви знаєте, на той час йшов, йшов процес створення
міністерств закордонних справ, як самостійних, хоча вони й були, якщо я називаю цифру
на 60-т там, то в Казахстані 6-ть всього, і міністр закордонних справ, розумієте, от. Ці
колєги, звичайно, поздоровляли. В той час мене поздоровляв і Козирєв, в той час він
був міністром закордонних справ Росії, в той час він вже був міністр закордонних справ
Росії, – він мене поздоровляв... Ну..., і в той час був, здається, міністр закордонних справ
Радянського Союзу Шеварднадзе, я не пригадую.
Він був так в 90-му, бо він пішов десь взимку 91-го року, коли він оголосив про...
Я кажу Вам чесно, не пригадую... Я не відмічаю, я не відмічаю... Я не пригадую, не
пригадую, але не виключаю. Це треба подивиться архів... Я думаю, що він також мене
поздоровляв, я думаю, що він також мене поздоровляв. То от такі... Я пам’ятаю, здається,
з міжнародної організації я отримав, з ЮНЕСКО поздоровлення з цим призначенням. Ну
від колєг наших, які працювали за кордоном, отримав. Це призначення... В той час тут
працював Удовенко Геннадій Йосипович, який поздоровляв з цим призначенням, от, ну...,
зараз важко перерахувати всіх, хто поздоровляв.
Випливає, таким чином, з Вашої... з нашої розмови, що фактично Москва не
втручалася в призначення Вас міністром закордонних справ УРСР?
Я думаю, що не втручалася. Я думаю, що це питання не погоджувалося.
Із союзним міністерством...
Уже на той час воно не погоджувалося. Ви ж бачите, якщо воно вже не погоджувалось з ЦК компартії України, – це питання, то воно тим більше, мабуть, не погоджувалося
з Москвою.
Чи не говорить це про ті процеси, що уже передували тим подіям, які відбулися
в серпні 91-го року...
Саме так. В той час, Ви пам’ятаєте, якщо згадати, пригадати, то в той час йшли процеси відносно Союзного договору, пам’ятаєте ці процеси. Потім обрали Кравчука до
Верховної Ради, Ви пам’ятаєте. Він уже повів себе як, скажімо, людина, яка розуміє, що
не уникнути тих процесів, які мають передувати чомусь серйозному, розумієте. Він уже
себе вів, я так розумію, це ж свідчення і уже є... і документальні свідчення, він уже себе
вів по-іншому. Скажімо, на цих засіданнях, куди його запрошував Михайло Сергійович
Горбачов, він відстоював уже незалежну Україну.
Він йшов проти заключення Союзного договору – це однозначно. Тобто він став уже
на таку основу, на таке підґрунтя, яке визначало і давало імпульси суспільству, розумієте,
імпульси, – на той час це дуже важливо відзначити – імпульси суспільству, які правильно
сприймалися, і ці імпульси генерували в нашому суспільстві, ну скажімо, на сьогоднішній
день можна сказати, передові ідеї, які? До незалежності, до самостійності, до суверенітету.
А Ви можете пригадати, коли вперше Ви в повітрі відчули подих незалежності?
Коли Ви сказали самі собі: так, це дійсно поштовх до нашої державної незалежності?
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Я вже прийшов на цю посаду, я вже це абсолютно зрозумів. Для мене було вже однозначно... бо ми вже працювали над цілою низкою проблем, над цілою низкою питань, які
були зафіксовані в Декларації. Скажімо, без’ядерний статус України. Ми вже починали
над ним працювати. В якому плані? Нам треба було з’ясувати, що це таке. Ми ще добре
не розуміли цього. Що це таке? Чи він може бути без’ядерний, чи він повинен бути ядерний. Я пам’ятаю, десь в лютому 91-го року, в лютому 91-го року ми провели в міністерстві закордонних справ нараду.
Ми провели в міністерстві закордонних справ нараду з провідними спеціалістами,
які були, України. Я поставив на цій нараді цілу низку запитань. Як людина некомпетентна, розумієте, в ядерних питаннях, скажімо, мій же штат такий же некомпетентний. Ми
не розуміли, що таке шахти на той час, тому що я їх в житті не бачив. Ми не розуміли,
що таке боєголовка, ми не розуміли важливості обслуговування ядерної зброї, яка розташована була на території України. Ми не розуміли питання управління цією ядерною
зброєю, ми не розуміли ядерної кнопки, ми багато, багато питань, які випливають... Ми
були начитані, звичайно, але в практичному плані реалізувати ці питання або ці проблем,
розв’язати ці проблеми, – ми були не досить підготовленими до цього.
І тому перша нарада... Ми, як дипломати, розумієте... у нас були люди... Ми запросили на цю першу нараду і вчених. Приїхали вчені з різних кінців: із Дніпропетровська, із
Харкова, із Києва, і з Міністерства оборони брали участь, і Академія Наук брала участь,
і інші, так би мовити, наші відомства брали участь. Ми провели таку першу нараду. Я головував на цій нараді. І ми ставили конкретні питання, які зводилися до того: як нам бути
далі, чи є в нас можливість, скажімо, утримувати цю зброю, а якщо є можливість, – що
для цього потрібно. Чи є в нас, скажімо, достатня кількість фахівців, які здатні утримувати цю зброю, обслуговувати і розробляти, і напрацювати далі на нові елементи. Чи є в
нас економічні можливості і важелі, для того, щоб ця зброя...
Тобто уже розмови... вже про власність України цієї ядерної... в лютому
91-го року...
Йшла вже в лютому 91-го року...
Говорили, як про власність.
Уже говорили, що на території України знаходиться великий арсенал ядерної зброї.
Як бути з цим арсеналом? І ми починали з того, як нам вести переговори відносно цієї
ядерної зброї.
Тобто за шість місяців проголошення незалежності України в Міністерстві закордонних справ України йшла розмова про ядерну зброю, як про власність України?
Я не можу сказати, що йшла мова так от суто про власність, розумієте, але ми розуміли, що на нашій території знаходиться ядерна зброя. Нам треба було розібратися, що з
цією зброєю може статися, розумієте. І ми вже вели розмови до того, щоб підштовхнути
до того, що ми цим маємо володіти, – до цього ішлося – розібратися і таке інше.
Я Вам скажу, і друге питання, скажімо, ми починали з того, що нам треба було деякі матеріали вилучити з архівів у Москві, скажімо, про ті етапи зовнішньої політики
і періоду Української Народної Республіки і більш пізнього періоду, і таке інше. Тобто
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періоду, коли ще існувало Міністерство закордонних справ до, до створення Радянського Союзу, до 22-го року, як Ви пам’ятаєте. Я зараз пригадую, ми відряджали до Москви
наших людей, які, знаєте, добували, – не забирали архіви ще, але вони мали допуск до
цих архівів, і брали дуже цікаві матеріали. Для мене було надзвичайно цікаво, надзвичайно цікаво.
Більше того, я уже як міністр мав можливість і в своїх архівах там десь трошки поритися, подивитися, скажімо, але ці архіви були, скажімо, тільки становлення Міністерства
закордонних справ, уже з 1944-го року. Там, коли появився уже, значить, міністром один,
другий, третій. Було також цікаво, як з точки зору концептуального підходу до роботи
Міністерства закордонних справ, так і практичної діяльності Міністерства закордонних
справ. Тобто треба було оволодівати більшими і більшими знаннями, з тим щоб ефективніше, скажімо, керувати Міністерством закордонних справ. Тому мені матеріали потрібні
були з різних кінців. Я пригадую, привезли з Москви дуже цікаві матеріали, дуже цікаві
матеріали, дуже цікаві матеріали, от.
Це ще до проголошення незалежності?
До проголошення, до проголошення. Ми вже працювали якраз в такому режимі..., ми
розуміли, мабуть, краще розуміли, оскільки все-таки я Вам скажу, що мабуть, Міністерство закордонних справ завдяки тому, що люди працювали за кордоном, завдяки тому,
що люди володіли іноземними мовами, мали більше доступу до різних матеріалів, а це
їм давало можливість краще розуміти все, що започатковувалося, краще прогнозувати
розвиток подій, краще відповідати на конкретні і практичні запитання, які ставило життя
перед нами. І я без перебільшення це скажу, мабуть, одне з таких відомств, де якраз от
була можливість доступу до різних матеріалів, і це давало нам можливість краще оволодівати ситуацію.
А хто мав безпосереднє керівництво над Міністерством закордонних справ і міністром з найвищого керівництва України?
Ну, найвище керівництво – це, звичайно, на той час ЦК компартії України і такий був
відділ міжнародних зв’язків. Керував цим відділом Мєркулов. І він безпосередньо, так
би мовити, був на зв’язку з нами, на зв’язку з нами. Але, я Вам скажу, поступово, пос
тупово вже не так, як було, скажімо, раніше, поступово, поступово, поступово вже не з
таких амбіцій, а все обережніше й обережніше тому, що в цьому, скажімо, зворотньо пропорціонально сприяли ті події, які розвивалися на Україні. Партія почала втрачати свій
авторитет і свою вагу. Ну і, звичайно, воно позначалося і на керівництві і відповідному
підпорядкованому відомству, в тому числі нашому міністерству.
Голова Верховної Ради на той час мав безпосередні важелі...? Ну на той час важелі впливу на...
Ну на той час, звичайно, були вже... уже йшла конкретна робота. Оскільки Голова
Верховної Ради уже в той час виїздив за кордон. На той час він виїздив за кордон. Голова
Верховної Ради їздив на різні наради, на які також Міністерство закордонних справ готувало відповідні матеріали. Готували відповідні пропозиції, матеріали і таке інше. Тобто
тут уже також започатковувався з Верховною Радою відповідний контакт. Тим більше, я
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скажу, тоді Верховна Рада дуже сильно керувала, скажімо, і намагалася керувати, якщо
це, скажімо, Комісія у закордонних справах, то вона чітко знала на кого, – на Міністерство закордонних справ... Ага: «От ти, Зленко, значить, там підготуй те-то, те-то підготуй,
те-то, зроби те-то», або навіть і поправляли часто...
Навесні 90-го року перші Балтійські республіки: Литва, Естонія, Латвія оголошували державну незалежність, яка реакція була, і яка була Ваша особиста думка
щодо подій Балтійських держав?
Ви знаєте, ми дуже уважно слідкували, оскільки ми розуміли, що ми недалеко від
того, що започатковано, скажімо, Балтійськими республіками. І, коли вже в них це все
сталося, то ми відрядили до цих республік своїх працівників, які намагалися взяти певний досвід, який можна було використати у нашій практичній роботі. Перші знайомства
були, перший обмін думками, передача досвіду, певного досвіду, розумієте, як вони виходять, з чого вони починають і таке інше, – це нам також допомагало. Ми абсолютно
позитивно реагували на це, позитивно.
І я думаю, що ми одні з перших, хто так позитивно реагував. Без перебільшення скажу. І зараз Балтійські республіки, і люди, з якими мені тоді довелося працювати, і зараз
я їх в різних іпостасях зустрічаю, – вони це пам’ятають, і вони дуже цінують позитивну
реакцію на перших етапах, саме України. Дуже цінують. Візьміть будь-яке інтерв’ю у
представника, скажімо, Міністерств закордонних справ однієї з Балтійських республік.
Вони скажуть: «Хто?» – скажуть, – «Україна».
Тобто...
І це я не беру, на свою, скажімо, заслугу, – це загальний процес мені, здається, йшов.
І з нашого боку і з боку Верховної Ради позитивна реакція, розумієте, – це загальний
процес йшов. Я не перебільшую тут свої особисті чи заслуги в цілому Міністерства закордонних справ.
Ви можете коротко сказати головну квінтесенцію, концепцію зовнішніх напрямків, основних напрямків зовнішньої політики України, яка розроблялася, очевидно,
під Вашим керівництвом.
Ви знаєте, дуже важкий процес був, дуже складний процес був. Ми працювали безпосередньо самі, ми залучали деяких науковців, – не в широкому розумінні. Ми працювали
з Комісією закордонних справ Верховної Ради, і не лише з цією Комісією, а й з іншими, –
процес дуже йшов важко, відверто кажучи. По-перше, нам треба було визначити дійсно
доктрину зовнішньої політики, перевірити цю доктрину, щоб створити доктрину, треба
мати відповідне підґрунтя, якого в той час в такій мірі, як, скажімо, сьогодні є в Міністерства закордонних справ, не було, але треба було створювати, треба було створювати.
Головне завдання ми бачили в чому? В цій концепції, щоб ця концепція працювала
на державотворення, щоб ця концепція створила той необхідний макроклімат, який давав
би можливість становленню нашої держави, з одного боку, а з другого боку – визнанню
нашої держави як незалежної, як самостійної, як демократичної і так далі, і так далі. І от
якщо взяти, розкривати це все, скажімо, з точки зору становлення нашої держави, сприяти, ми повинні залучити всі види... весь міжнародний інструментарій, і працювати також
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на суспільство наше, на внутрішню політику нашої держави, щоб дати можливість дійсно
зрозуміти, як за кордоном, так і тут, – що є держава. Це завдання... перше завдання.
Друге завдання: ми повинні були знайти друзів, які нас на перших етапах повинні були
підтримати, тому і концепція зовнішньої політики мала бути документом збалансованим,
вона мала бути, ця концепція, такою, яка показувала, що вона має, та чи інша країна, або
той чи інший партнер, Державу, яка проводить свою передбачувану політику, збалансовану політику, яка будує свої відносини на рівній основі з усіма іншими суб’єктами... –
політику, яка відповідає устремлінням свого власного народу. Політику, яка сприяє, скажімо, поширенню таких в світі процесів, як налагодження відносин, дружніх відносин
між державами, політику, яка створює клімат довіри між партнерами, між державами,
політику, яка працює на мир, безпеку і таке інше, таке інше, таке інше. І тоді ми починали
розкладати: ага, єсть концептуальні підходи, якою має бути зовнішня політика, а потім
форми, методи пріоритетів в цій зовнішній політиці, – оце розставлялося таким чином.
Мені здається, що... і мені було приємно зараз, навіть, читати у доповіді Президента на
останній колегії, коли він представляв міністра закордонних справ Геннадія Йосиповича
Удовенка.
Леоніда Кучми?
Леоніда Кучми, так. Представляв, то він прямо сказав, що це далекосяжний документ, що за ним стоять творці, які розуміли добре, знали, і відповідно творили саме цей
документ. Мені це було приємно, оскільки частка праці в цьому документі є моєї особистої, – це була постійна робота, це була велика робота, треба було опрацювати надзвичайно багато всіх матеріалів, – зрозуміти, скажімо, потреби нашого власного народу
і відобразити ці потреби, скажімо, в цьому концептуальному документі. Це концепція не
відірвана від внутрішньої політики, вона не відірвана від конкретного громадянина або
від індивідуума нашої держави, і я думаю, що вона, ця концепція, тому і знайшла підтримку, велику підтримку при розгляді у Верховній Раді.
Коли вона була ухвалена?
В липні 93-го року...
93-го року?
93-го року.
Це вже вона напрацьовувалася, так би мовити...
У роки після Декларації про державний суверенітет і Акта проголошення незалежності...
Акта проголошення незалежності України. В Акті було сказано багато...
А от саме на той період 90-х років, коли Ви, очевидно, вже працювали в тому
напрямку, бо була Декларація про державний суверенітет. Хто став… Ви можете
сказати, першими друзями України, яка обрала шлях державного суверенітету?
Я скажу, що після референдуму в грудні 91-го року ситуація різко змінилась...
А як ми, ми ще будемо говорити про це. А я кажу саме про... коли була Декларація
про державний суверенітет України і був період – перша половина 90-го року і перші
вісім місяців 91-го року, тоді якраз пішли процеси проголошення Балтійськими дер786
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жавами незалежності, і, якщо можна, я нагадаю візит (Арфа Дегьонса...), здійснений вперше в Україну, яка ще була в складі СРСР, але за маршрутом Будапешт–Київ –
Київ–Будапешт, що було першою ознакою того, що він надавав великої дуже пошани
до Декларації... Про цей період дуже тонкий...
Да, я Вам сажу... Да, скажу...
Він не освітлений у нас в Україні.
Вже коли я був призначений міністром, я повторюю, це 27 липня 1990 року, – перший
мій візит як міністра закордонних справ, робочий візит був до Угорщини. І я, Ви знає
те, був настільки вражений теплотою цього прийому, змістом наших бесід, ставленням
угорських колег до мене, і розумінням тих завдань, які ми маємо вирішувати, що в мене
склалося враження, що ми вже не в Радянському Союзі, що ми вже абсолютно на шляху незалежного розвитку. Нас Угорщина, одна з перших сусідніх держав, яка з першого
дня, можна, скажімо, приймала, як незалежних, як посланців незалежної держави, – це
однозначно. Я більше того скажу, коли ми вже їздили з офіційним візитом до Угорщини,
і очолював делегацію Голова Верховної Ради Кравчук, – ми приїхали з Угорщини з підписаними документами, ще коли Україна знаходилася у складі Радянського Союзу. А ми
вже приїхали з цілою низкою підписаних документів, розумієте.
Можна сказати уже на міждержавному рівні?
Саме так, саме так. І тому я хотів би сказать, що серед всіх наших сусідів, найбільшого розуміння на першому етапі, було з боку Угорщини, до проголошення, до референдуму, я хотів би сказати, до референдуму.
Фактично до Акта про проголошення незалежності, після Акта...
До Акта, після Акта і до Референдуму. У нас хороші складалися відносини вже і на
цьому етапі, скажімо, і з іншими, але так виразно, з таким сигналом, з таким розумінням,
куди ми йдемо і де знаходимося, і що Угорщина саме буде нас підтримувати в будь-якій
ситуації – це було з боку урядовців на той час – угорців, Угорщини.
Був іще один момент на цьому етапі, – це підписання відомої угоди з Російською
Федерацією 90-го року, коли приїхав...
Руцькой, Єльцин, Борис Єльцин разом з Кравчуком. В жовтні 90-го року було підписання і прес-конференція, очевидно ж була, тоді ще в Палаці профспілок, на Майдані,
Жовтневої Революції. Я пригадую одне цікаве запитання було, що після підписання цієї
угоди: Кравчук–Єльцин, як ставитися до угоди, так званої 1654-го року між гетьманом
Хмельницьким і боярином Бутурліним, значить, вона уже відпадає, бо підписана нова
угода, це викликало пожвавлення в залі, це було в жовтні 90-го року, коли Голова Верхов
ної Ради Єльцин приїхав до Києва і з Кравчуком підписали цей документ, – це було в
жовтні 90-го року?..
Мені важко сказати якраз про це...
Цей був документ в жовтні, бо він встановлював відносини між Російською Федерацією і УРСР, і там уже були ознаки поваги Росії до території України...
Я пригадую..., більше того, я скажу Вам, що в 91-му році, здається в листопаді...
Це був приїзд...
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Руцького і там...
...а це був приїзд іще... в кінці серпня, початку вересня... Руцького, Собчака... це був
приїзд, коли вони казали: що ж ви робите, куди ви ідете? Що за акт про проголошення?
Потім я хотів би нагадати, що ми ж підписали договір, договір від 19 листопада, – це
був договір, підписаний 19 листопада, який і сьогодні ще... на сьогоднішній день працює...
Так.
Іде робота над новим договором, але той договір ще працює, працює. Там в нас
викликає певні заперечення, оскільки там є ще й простір, скажімо, окреслений, колишнього СРСР і таке інше, проти чого ми, звичайно, виступали проти, коли вироблявся
цей договір...
Так, це приїзд Єльцина тоді, 91-го року? Тоді був приїзд Єльцина, я саме говорю
про приїзд.
Ви знаєте, я не можу пригадати. Чому? Бо він якраз приїздив в той час. Я був на Генеральній Асамблеї ООН, і вже був, як голова делегації...
Це був жовтень...
Це жовтень. Можливо, це так співпало, що мене в цей час не було... Я зараз не можу
пригадати, відверто кажучи, я не можу цього зараз цього пригадати, коли це, в якому це
місяці були...
В жовтні 90-го року, між головами Верховних Рад...
Ну, не можу зараз я пригадати, розумієте, от. Коли я пригадую, коли ми розробляли
разом уже оцей договір про дружбу, співробітництво між Російською...
Федерацією...
...Федеративною, яка була, і таке інше, Республікою, і Україною, – це від 19 листопада 91-го року. І цей договір на сьогоднішній день ще живий, він працює, він...
А він був на якому рівні підписаний?
Він був підписаний тоді... тоді ж Руцькой був, да...
...Віце-президентом, бо вибори Президента в 91-му році...
У них раніше були.
Дванадцятого червня 91-го року...
12 червня. А в нас же Референдум і все інше відбулося 1 грудня, як Ви пам’ятаєте,
91-го року...
Так.
Руцькой приїхав вже як віце-президент, і працював він у Верховній Раді. Ми працювали, ми дуже багато працювали, до ночі працювали, велика делегація з Росії, і виробили
цей договір. Вночі ми його закінчили, цей договір, який дійсний на сьогоднішній день…
Ми зараз хочемо інший договір: чому? Тому що то було в одному мирі – це уже зовсім
інша ситуація зараз. Він, звичайно, цей договір дещо затягується, я думаю, що він все
рівно буде підписаний, – такий договір має бути, бо це саме собою зрозуміло, чи комусь
хочеться, чи не хочеться, цей договір має бути, звичайно, от. І тому я пригадую, якраз повертаючись до цього питання, саме цей договір, цей договір, який встановлює відносини
між двома суверенними, я підкреслюю на цьому, наголошую, – державами.
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Як Ви поставилися до, можливо, Ви пам’ятаєте, до заяв Шеварднадзе, який передбачав події, які потім трапилися в серпні 90-го року, фактично були обидва мі
ністри..., і, яке справило воно на Вас враження?
Я Вам скажу, ще інше... Я зустрівся з Шеварднадзе у вересні 90-го року в Нью-Йорку.
Якраз була ця бесіда в місії, тоді ще Радянського Союзу. Я вже був міністром закордонних
справ України, – він міністром закордонних справ Радянського Союзу, і в нас відбулася
дуже цікава розмова. Я її не забуду, цю розмову. З одного боку, вона цікава тим, що він
сміливо пояснював деякі речі. А з другого боку, він сам був в такому якомусь невизначенні щодо відповіді на окремі мої запитання. А думаю, що це щиро він сам не знав, як
воно має бути, розумієте, як воно має бути. Це був вересень, десь в двадцятих числах
вересня 1990-го року.
Я часто задумувався над тим, як же це так, один із людей, які проводять політику перебудови, одна... один із тих, хто найближче знаходиться до лідера перебудови, і не може
відповісти, і сам розводить руками, так відповідаючи, що мов: поживемо – побачимо і таке
інше, і таке інше. Я і зараз собі задаю питання. Значить, десь щось, Ви розумієте, було таке,
чого, можливо, і сам Шеварднадзе не знав, або залежав від подій, які важко було на той час
прогнозувати або передбачити. І зараз можу стверджувати саме це, і зараз...
І тому я хотів би сказати, що заяви Шеварднадзе, я, після цієї розмови 90-го року, я
сприймав дещо по-іншому, я багато зрозумів з цієї бесіди, яку я мав тут з ним. Досить тепло
прийняв, досить відверто зі мною розмовляв, от. Досить, я б сказав би, щиро відповідав на
запитання, ділився своїми, десь, враженнями, дещо, щось, прогнозував, але були моменти,
коли він... І це давало мені можливість краще зрозуміти, і полегшувало, як сприймати, те
моє завдання, з чим виходить, говорить Шеварднадзе, – відповідає; спокійно, відповідаю,
спокійно я сприймав це. З більшим розумінням, ніж будь-хто, хто вперше його слухав.
Яка була Ваша участь у Новоогарьовському процесі, це якраз період 91-го року,
початку...?
Ви знаєте, ми напрацьовували деякі документи в Міністерстві закордонних справ.
Давали, скажімо, деякі моменти, але я особисто не брав участі в цьому процесі. Я не
запрошувався на цей процес. Там був зовсім інший рівень. Ні разу я не запрошувався,
от, уважно слідкували і не більше. І те, що нас просили, ми дещо давали... Так як ми
бачили, скажімо, так як ми бачили, скажімо, – де можна було більше Україні взяти, щоб,
скажімо, зміцнити її як самостійну державу, – оці пропозиції ми давали, оці пропозиції
ми давали, – Міністерство закордонних справ. Але з нас... з наших, з моїх колег, з нашого
міністерства, – ніхто не брав участь в цьому процесі.
А Ви можете сказати тоді, на якому рівні велися переговори щодо Новоогарьовського процесу з боку України?
Ну, мені здається, тоді був Голова Верховної Ради...
Кравчук.
Здається так, здається так...
І тоді тільки Кравчук разом із Президією Верховної Ради чи ЦК компартії Украї
ни, чи...
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Ви знаєте, я зараз не можу пригадать...
Тоді можна поставити таке запитання? Чи усувалося Міністерство закордонних справ від цього процесу?
Я скажу, з того боку, де нас, скажімо, намагалися залучити з боку Верховної Ради, то
так. З боку ЦК комітети..., якщо там..., то нас уже не залучали до цього. Вони самі були
розумні, я так розумію, знали, що їм робить, мабуть... Нас до цього не... Тим більше, в нас
деякі такі моменти були такі екстремістські..., ну, не екстремістські, а крайні...
...які не влаштовували...
Такі, які, можливо, трошки сміливіші, ніж, розумієте, на той період вони мали бути.
У Верховній Раді спокійно сприймали з того... Я ж пам’ятаю, той же Горинь, Павличко,
то проблєми не було ніякої, розумієте. Вони більшого від нас хотіли, розумієте, більшого
навіть від нас хотіли, але ми давали це, а з цього боку я не можу сам коментувать.
Що Вам запам’яталося на той час, коли Ви були міністром закордонних справ
УРСР?
Відбулося три основних візити: це Михайло Горбачов – Президента СРСР, в Київ, візити федерального канцлера Федеративної Республіки Німеччини – Гельмута Коля і візит
Президента Сполучених Штатів – Джорджа Буша.
Ви могли б згадати і візит Горбачова, візит Коля, а потім окремо поговорити про
візит Джорджа Буша...
Значить, хотів би сказати так, що я не був в той період в Києві, коли приїздив Горбачов з візитом. Я чув, що він був вражений нашим містом, що там були розмови, і таке
інше, що він їздив, здається, на Чорнобиль… на той час. Я пам’ятаю, що багато говорили,
що він був вражений красотою, і сказав: «Так Вы ж здесь в саду, или там в парке живете»,
і так далі, от. Тому я не можу навіть коментувати – я не брав участі. Десь я був, мабуть,
в закордонному відрядженні в цей час. Що стосується Коля, то це був... Коль прибув до
Києва... на той час, Ви маєте на увазі, Коль, так?
Так, я маю на увазі 90-й рік, оцей рік...
Так. Він приїхав до Києва для переговорів з Горбачовим. Отут я якраз Горбачова вже
бачив, який прибув до Києва на переговори з Колем. Більше того, ми, так би мовити,
збоку там десь були, збоку, в ході цих переговорів, в ході цих переговорів. На той час
запрошувалися на ці переговори, здається, і Кравчук і Гуренко, і Кравчук і Гуренко. Ці
переговори десь відбувалися там, в Новопетрівцях, от, і я досить дуже добре пригадую,
як зустрічав Михайло Сергійович, і ми були в аеропорту разом з Кравчуком. Як ми доставляли, значить, на ці переговори. Де ці переговори велися, до чого вони, так би мовити, вели ці переговори. І потім я пам’ятаю прес-конференцію за підсумками цих переговорів, – це я прекрасно пам’ятаю. Так що такий коментар, коментар звичайно...
Ми забули ще згадати візит Маргарет Тетчер у Верховній Раді, і тоді перші, так
сказати, випади, публічні випади голови зарубіжного уряду щодо Декларації про державний суверенітет України...
Так.
Яка була реакція?
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Пригадую, пригадую якраз цей виступ...
...Україна, як Каліфорнія не може відділитися від Сполучених Штатів...
Так, так. Я пригадую якраз цей візит, пригадую цей виступ, пригадую все це..., той
антураж, який супроводжував цей візит, і виступ, до речі, у Верховній Раді... Зараз пригадую, що тоді дуже поганий був переклад з англійської мови на українську мову, це дуже...
Я настільки був збентежений, якось так мені було неприємно.
А чий перекладач був?
Цей перекладач з української діаспори був взятий, чому він був взятий, я не знаю, ну
забезпечувала Верховна Рада там, розумієте, ми до цього відношення не мали. Був поганий переклад, що навіть оця фраза, що Ви сказали: Україна–Каліфорнія, там, і так далі,
і то його важко було зрозуміти. Потім ми вже, коли вона виступила, ми терміново почали
розшифровку робити, брати в неї англійський текст і перекладати самі, читати і розуміти.
Да дійсно, бачите, на той час лідери, навіть такі, звичайно, провідні лідери, як Маргарет Тетчер, вони ще не розуміли майбутнього Радянського Союзу, вони собі не уявляли
дезінтеграцію Радянського Союзу.
І звичайно, для них великих було б краще мати партнера, і між великими своя, як
кажуть, гра, своє, так би мовити, порозуміння, свої цілі, свої завдання і таке інше. І коли
ми уже, Ви ж бачили, в той період на Україні настільки думка сягнула так далеко про
незалежність і про самостійність, що реакція в Верховній Раді була однозначно негативною на цей виступ, – однозначно негативною. А потім уже в бесідах їй і пояснювали, і
таке інше, таке інше, і таке інше. Тобто я хотів би сказати, не Маргарет Тетчер, а весь
establishment, можна сказати, ще не сприймав всього того, що відбувалося на терені Радянського Союзу.
Ну, і врешті-решт візит Буша...
І врешті-решт візит Буша...
...1 серпня 91-го року...
Так, 1 серпня 91-го року, я пригадую цей візит. Я був у відпустці, поїхав я у відпустку
в Крим. Мене викликали. Я повернувся, значить, до Києва. 1 серпня...
А якщо Вас відкликали з відпустки, то візит вирішувався десь в останню мить,
очевидно, його приїзд до Києва?..
Ні, ні. Він... Так сталося, що начебто все. Я був, поясню. Я був у відпустці, ще до
цього візиту далеко, значить, ну потім мене викликали раз з відпустки. Я приїхав до
Києва, бо щось там, якраз працювати уже в контексті цього візиту. Потім я ж знов повернувся до Криму, – мене ще раз викликали. Я приїхав знову до Києва, десь там декілька днів і знову полетів до Криму. І останній раз – третій раз, і оце за 8 днів 3 рази я
викликався до Києва – за 8 днів, розумієте. І останній раз я вже приїхав для забезпечення цього візиту, от. Я пригадую, 1-ше, значить, серпня, я пригадую, як зараз, яка погода
стояла, який подіум робився для виступу Президента, для привітання його, таке інше,
таке інше, тобто абсолютно всі деталі. Це вже був період, уже, дійсно, розуміння, де ми
є і куди ми йдемо, однозначно. Якщо Тетчер ще виступала, здається, весною, десь там,
так, ще на початку весни...
791

V I. « УС Н А І С ТО РІ Я Н Е З А Л Е ЖН О Ї УКР АЇН И – 1 9 8 8 –1 9 9 1 »

...за півроку...
...да, на початку весни, то це вже був період повного, так би мовити, як кажуть, в
розгарі. Ми йшли так..., розуміючи куди, хоча, звичайно ще не було ГКЧП, ще ГКЧП не
було.
Так. За 18 днів...
Да, за 18 днів. І я цей виступ пригадую, дуже добре пригадую, реально: і «кітченКиїв», чи «Київ-кітчен» і так далі, і так далі…
Котлета по-київськи...
Я хотів сказати інше. Я зараз закінчив недавно читать книжку Метлока, колишнього посла Сполучених Штатів в Радянському Союзі, а потім і в Росії, він там трошки
зачепив. Він до України також мав відношення, і дуже часто до нас приїздив, як Ви
пам’ятаєте. Володів мовою: і українською розмовляв, і російською, і багатьма іншими
мовами. І от я закінчив якраз цю книжку читати, – це велика книга, яка вийшла буквально минулого року, в мене є подарункове видання його. До речі, я з ним вчора по
телефону розмовляв. Називається «Аутопсия Империи», і там він дуже, дуже і дуже в
деталях розписує підготовку виступу Буша, сам виступ Буша і реакцію на цей виступ.
Він, як посол повністю відмежовується і навіть переконує в тому, навіть в цій книзі намагається читача переконати в тому, що він до цього відношення не має. Він називає,
як оця фраза народжувалася і так далі, і так далі, і так далі. Хто там писав цей виступ.
Писав це Держдепартамент, значить, цей виступ. Звичайно, вони до певної міри, він
також не дає прямо зрозуміти, але в якійсь мірі він дає зрозуміти, що був Буш дезінформований про ситуацію, розумієте...
А він сказав...
Там, здається, є, я вже не пригадую зараз прізвища, зараз не пригадую. Тому що я не
щойно закінчив, ну я закінчив десь її, може, цю книжку, читать – півроку десь там, так –
велика дуже книга. І я так зрозумів, що сама середня ланка Державного департаменту не
відчувала того, що відбувалося уже в Радянському Союзі. Вона не сприймала, мабуть,
все те, і вона вірила, що буде новий Союзний договір, що буде відновлено Радянський
Союз. Де будуть процеси іти, скажімо, ну, можливо в плані зміцнення демократії, переходу поступового від планово-адміністративної системи управління, значить, до якоїсь
там економіки і таке інше, і таке інше.
Я думаю, що вони сприймали саме так, – що буде знайдено вихід із цього становища.
Це ж було до ГКЧП. І тоді дійсно було важко говорити, скажімо, що повністю ми будемо, скажімо, незалежними, чи хватить у нас сили і волі, скажімо, цю незалежність здобути, чи це буде новий Радянський Союз, скажімо, на певних автономіях будуть всі оці
п’ятнадцять республік чи там 12-ть уже, скажімо. Та й 15-ть можна говорити зараз навіть,
і й 15-ть, можна говорити. Так що, ось таким чином, значить, з’явилася ця промова, яка
викликала такі в нас, таку реакцію в нашому суспільстві.
Да, до речі, Буш... Коли вручали Бушу і нашому Президенту Леоніду Даниловичу
Кучмі нагороду Інституту «Схід–Захід», то він, можна сказати, в буквальному слові, вибачився за те, що він сказав 1 серпня 91-го року відносно України.
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А яка Ваша особиста реакція була, от Ви прочитали розшифровку, а переклад
тоді, до речі, був дуже непоганий, наскільки я перекладав... з «Голосу Америки», він
працював, перекладав Буша, що Ви відчували в цю мить?
Ну, я відчував, повинен сказати, що не так, як простий, скажімо, якийсь мешканець
нашої держави. Я відчував спокійно це, в якому розумінні спокійно... Я знав всю, так
скажем, всю політику відносно Радянського Союзу з боку Сполучених Штатів Америки,
я знав, що все сприймається поки що так, як є, що адміністрація Сполучених Штатів пов
ністю працює на Горбачова, вона його повністю підтримує, вона бачить його як Президента Радянського Союзу, і вона бачить Радянський Союз. І в них абсолютно не виникала
ніякої іншої думки, я це сприймав так, як я знав, так як я аналізував на той час ситуацію,
розумієте, і тут без перебільшення.
Можливо, як громадянин я, звичайно, міг би, простий громадянин, скажімо, який
читає тільки газети, він би сприймав дещо по-іншому, і він сприйняв це по-іншому, а
для мене нового нічого не було, тому що я знав цю політику, яка на той час ще велася
Сполученими Штатами Америки. Ставка була на Михаила Сергеевича, однозначно.
Дружні відносини в них там складалися, чи там, партнерські відносини, ну ставка
повністю була. Тим більше Міхаіл Сергійович на той час достатньо переконливо схилив до себе всіх зарубіжних лідерів. Згадайте, які відносини мала Маргарет Тетчер
з Михайлом Сергійовичем. Ще які встановилися до того, як він став Генеральним
Секретарем, просто як секретар він приїздив, там, – відповідав, здається, за сільське
господарство...
До Лондона...
Перший раз... До Лондона... Потім уже офіційні візити, які вони теплі були, які вони
були..., як вони розписувалися, і таке інше, так же, Сполучені Штати Америки.
І процес об’єднання Німеччини теж викликав з боку Бонна дуже велику...
Це вже пізніше, це вже пізніше, розумієте, але на той час, коли це Буш приїздив якраз,
все працювало тільки в одному контексті: підтримати, передові на той час, визнавалися
ідеї Михайла Сергійовича, щодо перебудови, який відмовляється від тоталітарного режиму, який намагається, так би мовити, започаткувати новий... нову систему, демократичну систему, яка базується на поважанні прав людини, прав національних меншин і таке
інше. Єдине, що відкидалося, це право на самовизначення.
І ось 19 серпня 91-го року. Як Ви вперше почули про ГКЧП?
Це цікаво. Я спав, – це був ранок. І задзвонив телефон, простий робочий телефон задзвонив. Ми навіть не звертали уваги. Чому, тому що якось так у нас у цей період, якісь
телефони весь час ранком дзвонили до нас, розумієте, береш трубку ніхто не відповідає,
береш трубку – ніхто не відповідає. І так от було десь місяців два, не кожний день, але
так бувало. І в цей ранок теж дзвонить телефон простий, це було десь, мабуть, чи пів на
сьому, так, ранку, розумієте. В усякому разі, я не те, що не проснувся, – я ще не піднявся,
а дружина взяла, значить, телефонну трубку, значить, в коридор вийшла, і каже: «Там
наша Лєна дзвонить і щось вона там...»
А Лєна, це хто?
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Це моя дочка… «І щось вона там каже, я не можу... Підійди». Я підхожу. Вона каже:
«Папа, ти... Тобі ніхто не дзвонив?» Я кажу: «Ніхто не дзвонив». – «Тут, – каже, – подзвонили з Кабінету Міністрів і тебе розшукують». А я питаю: «Чого до тебе подзвонили?» – «Ну, каже, – не знаю». – «А звідки?» – «Із приймальні Кабінету Міністрів».
Цікаво. Рано ще ж, семи годин навіть немає. Я набираю, значить, телефон, уже урядовий
телефон набираю. Дзвоню, значить: «Добрий день». – «Добрий день, – там чую знайомий голос цього, одного із... хто в приймальні сидить. – Анатолій Максимович, а що, Ви
нічого не знаєте?» – «Нічого не знаю». – «Так уже ж Горбачова, – каже, – скинули». – «Та
як скинули?» – «Та скинули – переворот, скинули, військові там і так дальше, включайте
телебачення». Я значить... Ви розумієте, да, і він мені ще каже: «О восьмій годині ранку
нарада, о восьмій годині ранку нарада в Кабінеті Міністрів».
Я включаю телевізор. І перше що – музика: «Лебединое озеро», тири-тири там, значить, і таке інше, значить. І здається... і танцюють. А потім диктор, один із дикторів, який
на той час був, я так розумію, в фаворі, ми його часто бачили на телебаченні, починає
давать повідомлення, це сім годин ранку вже було, сім годин ранку. Він, значить, повідом
ляє те, що відбулося. Потім він зачитує документ, який прийняла ця група, ну, звичайно,
все стало на свої місця. Я все зрозумів. І в мене вже працює в голові думка, одна-єдина
думка: ага, значить, переворот. Значить, можуть бути наслідки. Не про себе... Які наслідки? А в нас же дипломатичні установи представлені в Києві, значить, можуть бути йти
неконтрольовані процеси, можуть бути якісь внутрішні тут уже зіткнення і таке інше.
Що робити? Я, значить, швиденько-швиденько одягнувся, йду. Я жив тоді на Шовковичній, от, і там, пішки, значить, іду. І весь час у мене в голові, що ж, значить, що ж... Значить, я прихожу в Кабінет Міністрів, піднімаюся на один із поверхів, в залі вже сидять,
люди.. не сидять, а так: хто сидить, хто не сидить, збираються люди, і приходить Масик
Константин Іванович. Читає – розстроєний. Смалить дуже багато, палить, значить, і таке
інше. І починає, значить: то-то, то-то, то-то... Значить, виступали, виступали. Я зараз вже
не пригадую всіх, хто виступав. Значить, яке ставлення? Наскільки я пригадую, Масик
поставив запитання: «Що треба нам робить?» Значить, по промисловості надо те-то, тето, щоб в такому контексті те щось може буде таке, розумієте, щоб все працювало без
зупинки. Населення, як нам працювати, щоб все Міністерство внутрішніх справ, всі відповідні служби.
Я пам’ятаю, що я виступив і сказав, що мене турбує одне питання, щоб наші відповідні служби надійно захистили закордонні установи, ми будемо надалі розробляти план,
може буде евакуація і таке інше, – все може бути. Ми ж не знаємо, як будуть розвиватися
події далі. І я оце з єдиним..., так би мовити, я перше, там, Міністерство внутрішніх
справ, інші, якраз поставили оце перед собою. Іншого абсолютно нічого, іншого нічого
абсолютно, оце єдине, що мене турбувало. Тому що я боявся, якщо тільки якась піде...
Ви знаєте, все могло бути. На цьому нарада закінчилась. Було сказано, що в цей час, начебто... А, ні – Масик сказав так: «Я пішов. Тому що чи в вісім тридцять чи в дев’ять
годин ранку нарада у Верховній Раді у Голови Верховної Ради. У Голови Верховної Ради
нарада, – і я маю іти туди».
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Перебрав цю нараду на себе і продовжив нараду вести Євген Кирилович Марчук,
в той час він був віце-прем’єр-міністр. Він продовжив цю нараду. Отак ми обмінялися
думками і розійшлися. Він сказав: «Нарада припиняється. Будемо чекати результати тієї
наради, яка зараз відбувається там і там». Було сказано, що прибув оцей Варенніков, значить, що там нарада і так далі. Ми не знали, як проходила ця нарада, ми нічого не знали,
як проходила ця нарада. І нас, здається, більше не скликали так разом, але кожний там,
дзвінки весь час, підтримували ми дзвінки з Кабінетом Міністрів і таке інше, і таке інше.
Можливо, Президія Кабінету Міністрів збиралася, можливо, я не хочу сказати, тому що
виникало дуже багато питань, звичайно, от. Але так щоб уже всіх разом, здається, нас уже
більше не збирали, хоча Кабінет...
Ні 19-го, ні 20-го, ані 21-го...?
Там уже пішли процеси... Ми всі були уже у Верховній Раді. Там уже ж... Все ж перемістилося туди, розумієте. Уже нас не треба було в Кабінеті Міністрів, тому що ми вже
сиділи там у Верховній Раді, весь Кабінет Міністрів. І Верховна ж Рада починала вже ці
питання..., уже торкалися цих питань. І Ви пам’ятаєте, здається, 20-го числа уже Кравчук
стояв на трибуні, і вже починалися, так би мовити, розборки. А чому там? А чому там?..
Сесію скликали 24-го, а Кравчук, очевидно, ще 20-го, 21-го збирався десь в Президії...?
Десь там... Да, були наради. В залі, здається, чи в Президії вони були, коротше говоря, ось так я узнав про ГКЧП, ось так я узнав про ГКЧП. Передбачити було важко, ніхто
абсолютно не знав, але те, що я вранці, скажімо... (вітається)... те, що я вранці оце так, за
обставин навіть, що ніхто ніколи не дзвонив моїй доньці додому, і оце подзвонили додому, і шукали мене у неї, розумієте, – не знаю, чому.
Ви сказали, що Ви не брали трубку, бо кілька разів Вам дзвонили, і мовчали, чи
перевіряли, чи Ви...?
Так. Ні, я мав на увазі, це вона вже дзвонила, це вона вже дзвонила.
А вдома, Ви сказали, що у себе вдома не взяли трубку, чи Вам подзвонила донька
із свого дому чи...
Це вона дзвонила. Ми не хотіли брати трубку, я хочу пояснити, але це вона дзвонила,
розумієте. Ми не хотіли брати трубку, оскільки ці дзвінки були десь, якісь дзвінки були,
розумієте, я не можу навіть знати, що це за дзвінки.
Скажіть, будь ласка, ніхто на той час, в ті дні 19–20-го, особливо, із журналістів
не запитав Вас про ставлення до подій в Москві?
Ви знаєте, я думаю, що дуже було багато таких запитань. Я весь час був на зв’язку з
журналістами, весь час. Я ніколи не ухилявся від цього...
І 19-го, і 20-го, і що Ви відповідали?
Я думаю, що я зараз не можу так чітко сказати або згадати, що я відповідав, думаю,
що я відповідав однозначно, що розібратися треба, до кінця з’ясувати треба, подивитися
треба, що ми сподіваємся, що все... Я думаю, що таким чином. Хоча я не можу повністю
відтворити, скажімо, що я міг відповідати журналістам. А те, що журналісти в той час
за нами, як кажуть, бігали і намагалися щось отримати, якусь, хоча б якусь інформацію,
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розумієте. Ну ми на той час теж були... ми ж недостатньо були інформованими, ще не
достатньо були інформованими.
Я знаю, що у Верховній Раді йшли бесіди з так званими уповноваженими ГКЧП, і як
вони йшли – ми ж не знали, ми ж не були там. І давати якісь, знаєте, заяви, ну, по-перше, я
б ніколи так не міг поступити, я можу дать… ну висловити якусь свою думку, от, обережно
висловити, звичайно, висловити свою думку в тих умовах, але, скажімо, з одного боку або
засудити, або підтримати, або щось таке – такого не могло бути, звичайно. Тому, що, дійсно,
ми не мали достатньої інформації. Ми також слідкували за тим, що відбувається.
Але я хотів би сказати головне, і це ніхто не знає. Саме в нас працювала станція СNN,
в Міністерстві закордонних справ. Перше, що я зробив, тому що я знаю, що для дипломата не може бути, скажімо... як кисень для людини – інформація, без інформації вона не
може працювати, людина, дипломат. І тому в нас працювало СNN, ми слідкували за СNN,
ми започаткували чергування. У мене особисто в кабінеті був телевізор, я сам дивився, і
ми моментально давали інформацію. Ми не знали нічого абсолютно, скажімо, мало що
знали з такої офіційної... офіційних засобів масової інформації. Але, скажімо, з СNN ми
отримували необхідну інформацію, і давали цю інформацію. Ми інформували Верховну
Раду, ми інформували..., ми давали письмові інформації на основі того, що... ми давали і
письмові інформації на основі того, скажімо, що ми брали із передач СNN, і СNN. А СNN
повністю працювало...
Ви передавали кому інформацію CNN?
Ми передавали Верховній Раді, Верховній Раді передавали, да..., повністю давали
Верховній Раді.
Не було зв’язків з Москвою, з Міністерством закордонних справ Росії?
Намагалися дзвонити і в Міністерство закордонних справ, але, я чесно Вам скажу,
що і вони не володіли достатньо ситуацією, – це були вуличні події, розумієте, їх не вводили в ці події. От, тим більше я пригадую, що Безсмєртний в той час був відсутній. Він
знаходився десь на відпочинку в Білорусії, от. Він прибув на цю нараду, його привезли
на цю нараду ГКЧП, і його ввели в ці, значить, в курс справ, що мало відбуватися, що
відбувалося, от. Тому ми з Міністерства закордонних справ мало що отримували, хоча
намагалися, звичайно ж, більше з’ясувати і так далі, і так далі, – ми цього не з’ясували.
Але я хотів би сказати, що основна інформація, яка йшла, – вона йшла з Міністерства закордонних справ і з того, що ми отримували від СNN.
24 серпня де Ви були, коли проголошувався Акт незалежності України?
Я дуже добре пам’ятаю цей день: сонячний, прекрасний день 24 серпня. В цей час
прибув на Україну Голова Генеральної Асамблеї Гідо де Марко. Він же віце-прем’єрміністр і міністр закордонних справ Мальти. На той час він був Головою Генеральної
Асамблеї. Ми його спеціально запросили на Україну в цей момент, це теж був для нього
дуже ризикований хід, їхати в той час, коли, скажімо, в країні ГКЧП, розумієте. Але ми
його спеціально запросили і виходили з основного, з чого? З головного: перебування Голови Генеральної Асамблеї ООН на території України за будь-яких подій, втягує, таким
чином, Організацію Об’єднаних Націй в ці всі події. І ми таким чином стаємо вже між796
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народним суб’єктом у разі якихось непередбачуваних подій. Тут ми грали однозначно.
Ми просто йшли на це – свідомо грали.
І ми дуже вдячні Гідо де Марко, з яким ми зараз залишилися в дуже теплих відносинах, і він це дуже тепло сприймає завжди. І перший іноземець після проголошення
Акта незалежності зайшов до кабінету Голови Верховної Ради – це був Голова Генеральної Асамблеї ООН, міністр закордонних справ Мальти Гідо де Марко. І тому він зараз
був запрошений на п’яту річницю святкування нашої незалежності до Києва. Як живий
свідок цих подій, як людина, яка взяла на себе сміливість, скажімо, не гратися в якісь
кон’юнктурні міркування, відкинула, скажімо, те, що можуть її звинуватити, скажімо, з
боку Радянського Союзу на той час, і приїхала до нас на Україну.
Оце 24-те, я з ним вів весь день в переговорах, ввечері ми знаходилися навпроти Верховної Ради, – йому була відведена резиденція, такий невеличкий особнячок, значить, він
там був. І це на його очах все відбувалося. Ми йшли з цього особнячка після проголошення незалежності, вже був вечір, до кабінету Голови Верховної Ради, перетинаючи вулицю
Грушевського, важко перетинаючи тому, що вона вся була заполонена людьми: всі співали, всі за руки бралися. Там була і музика, і там було все, і він настільки був вражений
цим духом свободи, духом радощів людей, і він кожний раз, от і зараз він має приїхати
сюди, я знаю, що він прийде і скаже: «Анатолій, Анатолій, я ніколи не забуду»...
Це він мені кожний раз, і минулого року, і так далі, оце каже: «...які я обличчя бачив, – це каже, – які я обличчя бачив, яких людей бачив, які пісні співали, яке все»... І
він перший зайшов. І ще друге він каже, і зайшов до Голови Верховної Ради, і знає, що в
нього був важкий день, а Ви ж пам’ятаєте, це ж 24-го був, дійсно, важкий день. Там вирішувалося багато питань: бути чи не бути для декого. І він каже: «Я знайшов його, Голову
Верховної Ради, – це був Кравчук на той час, я знайшов його таким веселим, спокійним,
він, каже, чудово виглядав, провів зі мною чудову бесіду, я, вражений, після такого напруженого дня», – отак 24-го. Я не буду далі розповідати, але деталі, які я розповів, можуть
вам дати уявлення, де я був якраз в день 24 серпня.
І від 24 серпня до вже Всеукраїнського референдуму, яка робота Міністерства закордонних справ України була на той час?
Я Вам скажу, що наша головна на той час була робота, – це довести до міжнародного,
скажімо, мешканця, до політика, характер Акта проголошення незалежності України, –
це перше. Роз’яснити, тому що до нас посипалося багато запитань, багато запитань, ще
ж воно ж, ще ж воно тільки ж на рихлому ґрунті, як кажуть. Значить, як ми маємо вирішувати наші, наші проблеми, як оці активи, як оці пасиви. Тобто уже після цього пішов
процес практичної роботи у визначенні, скажімо, процесу дезінтеграції, розумієте, – це
однозначно я Вам скажу. Навіть до 1 грудня. Уже все, уже у свідомості всього населення
і в тому числі урядових структур, уже було... уже проблеми не було, скажем...
Україна ще, уже визнавала Балтійські держави вже в цей час?
Уже визнавала, розумієте, уже не було проблеми. Ми вже повели себе зовсім поіншому. І я пригадую, я приїхав на Генеральну Асамблею, я приїхав на Генеральну
Асамблею, перше, що мене, звичайно, вразило, я тільки зійшов із трапу літака, – мене
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зустріли в аеропорту Кенеді, і зустрічав мене, здається, Удовенко Геннадій Йосипович на
той період, і каже: «Уряд пішов у відставку», а я приїхав, міністр закордонних справ. Я
спокійно відповів Геннадію Йосиповичу: «Ну що ж. Нехай уряд іде у відставку. В мене є
повноваження і я ці повноваження буду виконувати до кінця. Будуть інші повноваження,
я ці повноваження припиню, так би мовити», і таке інше. Я приїхав на Генеральну Асамблею, запросив підтвердження повноважень, залишилися ж ми виконуючими обов’язки.
І я спокійно виступав на Генеральній Асамблеї. Цікаво б було підняти виступ 91-го року
на Генеральній Асамблеї, ще до дезінтеграції...
В жовтні 91-го року...
Я виступав, здається, я виступав, здається, в кінці вересня десь, в кінці вересня, да.
Ну десь не пригадую, якого числа я... ну десь так от, в 20-х числах вересня я виступав.
От цікаво подивиться, порівняти те, що я кажу з тим, що я виступав, – це вже 91-й рік
був, ще до референдуму, розумієте, до референдуму. І я спокійно приїхав на Генеральну
Асамблею, я виступив на сесії Генеральної Асамблеї, я провів зустрічі, і був прийнятий
вперше в Державному департаменті США. Я був, відверто Вам скажу, перша людина,
перша людина з України, не зважаючи на те, що в нас тут постійні представники були, і
таке інше. Їх ніколи не пускали туди. Я вперше переступив поріг.
А хто Вас прийняв?
Значить, я вам скажу, я трошки виправлюся, я вперше переступив поріг в 90-му році.
Я рвався туди ще в 90-му році, коли приїхав на Генеральну Асамблею. І мене тоді прийняв
один із керівників якогось управління. Він потім поїхав послом в Чилі, я пам’ятаю. Це була
дуже важка бесіда. В 90-му році це абсолютно була однозначна бесіда, яка зводилася до
того, що Радянський Союз, ви вирішуйте тільки... Ми можемо тільки вирішувати всі питання з Радянським Союзом. Ми визнаємо, що є народ України, що є Українська РСР, – ми це
все визнаємо, все. Але всі питання ми вирішуєм тільки з Радянським Союзом. Дуже важка
бесіда була, дуже важка бесіда, я пішов...
Оце вперше в 90-му році я переступив поріг. А в 91-му році я вже приїхав на... Мене
вже прийняв Бейкер, і всі його заступники. На цій бесіді був я, був Удовенко Геннадій
Йосипович, ну й були мої деякі там співробітники, нас десь там чотири... Але був Бейкер,
і всі, і дуже важкі розмови були, до речі, дуже важкі, знову ж таки, уже Акт проголошено,
хоча ми в Союзі, і їх уже почали турбувати такі питання, як ядерна зброя. Наше ставлення
до договору про Збройні Сили і озброєння в Європі і ціла низка, низка інших питань. Я
повторюю, це був Бейкер і всі його заступники. І доводилося вести цю розмову в важких умовах, тому що багатьма питаннями ми ще на той час в такій мірі не володіли. Не
володіли тому що, не те щоб не володіли, ну ми ще ж не могли визначитися з багатьох
питань на той час. І тому бесіда в більшій мірі..., хоча й була такою прагматичною, але й
дипломатичною, я хотів би сказати.
Анатолію Максимовичу, і останнє запитання. Йдуть досі дискусії в Україні: хто
першим визнав Україну як самостійну державу?
Першою як самостійну державу визнала Польща. Другою із східно-європейських
країн...
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Другою в світі хто?
Другою в світі? Канада. Це був вечір, зимовий вечір грудня.
Другого, третього?
Другого. До мене ввечері, після обіду до мене подзвонив канадець...
Нестор Гайовський...
Тоді був Гайовський Нестор, і каже: «Міністр, я, значить, з важливим повідомленням
до Вас ввечері зайду». Ну тут розшифровувать не треба, я розумію про що йдеться. Я чекаю, а в нього весь час якась затримка, затримка, затримка. Польща звонить: «Чи можна
зайти?» – «Будь ласка». – «О котрій годині?» – «На шість годин вечора». Заходить, значить, польський посол.
Генконсул, очевидно, на той час.
Тоді ще генконсул він був, але він уже виконував обов’язки такі, значить.
То не Юзеф (Фьйол)?
Ні, не Юзеф (Фьол). Він недавно поїхав, він недавно поїхав. Він довго був.
І ввечері приносить і вручає мені ноту, де визнається Україна. Звичайно, це радість
була. Ми відкрили пляшку шампанського, звичайно, оскільки це вперше було, і як говорять французи: зробили «арози», тобто благословили це. Благословили от і через декілька... певний період часу, в цей же вечір прибігає Нестор Гайовський і теж вручає ноту –
Канада. Але він прийшов ще з однією людиною і каже: «Чи можна, пане міністре, бачити
Президента?» Це вечір, мабуть, десь за сьому годину вечора, якщо не більше. – «Я хотів
би особисто його бачить».
А хто це був?
Ну, Гайовський був.
А Президент наш, Кравчук Леонід Макарович… Я говорю: «Я не обіцяю». Дзвоню.
Вже в кабінеті немає Президента. Я з’ясовую, де Президент. Президент знаходиться на
дачі. Уже він поїхав з роботи. Я дзвоню туди. І говорю: «Леонід Макарович, така подія
в нас, Польща нас уже визнала, зараз Канада визнала. І є таке прохання вручити Вам
особисто ноту». – Він без всяких вагань: «Ну що, – каже, – це можна». Як це зробити?
Ну там вирішили деякі організаційні питання. Сідаємо до мене в машину, іще одна машина і їдемо прямо в Конча-Заспу. Будинок – заходимо. Леонід Макарович зворушений,
приймає ноту. Поздоровляє. Дружина нашого Президента швиденько накриває стіл: чай,
і звичайно, по чарці випили, поздоровили з цим.
Це радість була. Це радість була, яка переповнювала, скажімо, наш розум, наші
серця і таке інше. Ви розумієте, ми 90-й рік билися, – ніхто практично. Ми 91-й рік
ішли до цього, майже весь рік, це ж грудень уже, – обережне до нас ставлення. І для
нас, звичайно, це була, це була надзвичайна подія. А за цим пішли вже... Я їду в Бонн,
ведуться переговори, як раз в той час Геншер був Головою Європейської спільноти.
При мені весь день ми працюємо, в неділю цілий день ми працюємо з Геншером, і
з’ясовуємо, яке ставлення європейських країн, скажімо, і таке інше. І там умови нам
які... там була ядерна зброя, там те-то, те-то і таке інше, таке інше. От. І це таки я повертаюся з Бонна, я пам’ятаю, всі питання ми вирішили, вирішили, в неділю ввечері
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велика прес-конференція в Бонні, в одному там... в одній із резиденцій, де я мешкав,
прекрасно, і це було зрозуміло, однозначно можна резюмувати – процес пішов. Україну
почали визнавати, визнавати, визнавати.
Якщо для когось це здається, такий, знаєте, простий процес, – ні. За цим була величезна робота, не тільки Міністерства закордонних справ, а робота всіх структур. За цим
було, звичайно, віддзеркалювання, прагнення нашого народу до незалежності, і розуміння цього прагнення нашими партнерами, – оце результат цієї всієї роботи.
Дуже дякуємо, пане міністр, за цікаве інтерв’ю. Дякуємо.

Інтерв’юер – Дмитро ПОНАМАРЧУК
Жовтень 1996 р., Нью-Йорк
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Станіслав ШУШКЕВИЧ
Станислав Станиславович, когда впервые Вас посетила мысль о том, что Советскому Союзу пришел конец?
Вы знаете, это довольно-таки сложный вопрос, потому что я соприкасался с разными
источниками, которые утверждали, что такая структура, сложная и большая, долго существовать не может, но история меня убеждала в том, что может существовать. Я даже,
буквально, еще когда ехали в Беловежскую Пущу, понимал, что в прежнем виде существовать Союз не может – не может, это для меня было совершенно очевидно. Но что он
станет содружеством пятнадцати, а вернее, расчленится на пятнадцать республик, и что
фактически тесный контакт останется только между двенадцатью из них... наверное, я
понял, что иначе быть не может, в Беловежской Пуще.
В дни ГКЧП Вы были первым заместителем Председателя Верховного Совета
Белоруссии?
Да, я был первым заместителем Председателя Верховного Совета Белоруссии. Я уехал
в отпуск на дачу под Минском, но сразу же, когда было объявлено о создании ГКЧП, у
меня вопросов не было, что это такое. Я понимал, что это прокоммунистический путч,
что это желание установить прежние тоталитарные, террористические порядки. Я немедленно прибыл сюда и в довольно-таки категорической форме потребовал от Председателя Верховного Совета... Мы втроем официально потребовали, был Зенон Позняк
среди этой тройки. Мы потребовали, чтобы...
А третьим кто был?
Честно говоря, я уже сейчас не помню. Это можно восстановить, но я помню, что в
категорической форме – потому что никого же не было летом, я сразу же приехал с дачи –
говорю: «Николай Иванович, собирайте Верховный Совет», – а он мне говорит...
Дементий?
Дементий, да. Он мне говорит: «Вы знаете, я звонил Лукьянову. Ничего страшного».
Я говорю: «Собирайте Верховный Совет!» Я не мог сказать, что Лукьянов в общем-то из
той же шайки, понимаете. Как-то нехорошо было. Я ведь на съезде народных депутатов,
который вел Лукьянов... Официально его подписи не было, хотя его публикация была
совершенно в духе ГКЧПистском. В категорической форме потребовали, чтоб собрали
Верховный Совет, и в итоге он был собран 26-го, уже с опозданием, когда все стало ясно.
Но реакция Верховного Совета была как на путч.
Вы следили тогда очень внимательно за событиями в Москве? В каких городах
Вас еще интересовала реакция на события, которые происходили в Москве?
Меня, честно говоря, очень мало волновала реакция в других городах. Ведь я понимал, что у нас сильный центр управления в Москве. Уже будучи на съезде народных
депутатов, я понимал, кто правит. И надеяться на такое, что ли, народное противостояние, на какие-то вот такие формы... я, честно говоря, не надеялся. Я надеялся на разум
официальных властей и той части депутатов, которая была не назначена, а избрана – на801
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родных депутатов СССР. Потому что многие депутаты были назначены, одна треть, это
были преимущественно прокоммунистические депутаты. Кроме того, многие избранные
были прокоммунистические депутаты, которые вообще иной формы государственного
управления не хотели знать и нового метода движущего, кроме классовой борьбы, они
тоже не хотели знать. Поэтому я все время... Радио «Свобода» все время вещало – буквально каждый час – о том, что происходит. Это радио у соседей, у меня работало. У меня
с приемником было неважно, но у соседей рядом все время... То есть было ясно, что происходит, и поэтому я долго там не задерживался. Я сел в машину и поехал в Минск.
24-го августа Украина провозгласила Акт о независимости, а Вы собрались на
Верховный Совет через два дня. Имело ли какое-то влияние решение Верховного Совета Украины на события в Минске?
Я не всегда задумывался над тем, что для чего имеет значение. Но ясно же, что все
без исключения республики провозгласили (Беларусь позже других), провозгласили независимость. Украина для меня всегда была немножко своеобразной страной. Знаете,
почему? На съезде народных депутатов выступали люди, которых – я хочу быть справедливым по отношению к себе – я сначала воспринял, как опереточных героев. Это были
такие усатые, с типично украинским видом... знаете, у нас иногда с чувством иронии говорили о таких людях. Что это – «запорожские казаки», такие усы. С трибуны съезда народных депутатов неоднократно пробивался этот депутат, он говорил: «Великая Украина
будет вольной и счастливой!»
А кто это говорил?
Я сейчас не могу вспомнить. Понимаете, я не веду ни дневник, ни учет этого. И вот
депутат...
Он был с усами.
С усами, с большущими усами! Это воспринималось залом, большинством зала, я
бы сказал, с насмешкой, с иронией какой-то. А я с арифметикой пытался быть в ладах:
50 миллионов населения, такие прекрасные ресурсы, такое прекрасное географическое
положение – и люди смело начинают об этом говорить. Так вот, когда Вы спрашивали
о том, когда я понял, что Советского Союза не будет, я Вам говорил, что понял это в
Беловежской Пуще. Но то, что Украины в Советском Союзе не будет, я понял, когда был
референдум здесь, на Украине – второй референдум, настоящий референдум. Это все
собирая воедино, я понял, что, наверное, на мне была печать этих времен, и, видимо,
специально иронизировали над такого рода людьми, изображали [из них] опереточных
героев. Если говорить по совести, мне даже стало неудобно за то, что и я так воспринимал. Так вот, я понял, что, наверное, на Украине очень велики силы, которые считают,
что она не достигла высокого уровня развития из-за того, что входила в СССР в том
виде, в котором он был.
Как Вы оцениваете роль Горбачева в последние годы его пребывания, особенно
90-й и 91-й год, когда уже развал Советского Союза, как Вы говорите, ощущался гдето фибрами, где-то подсознательно?
Я считаю, что мы очень несправедливы сейчас по отношению к Горбачеву. Горбачев
велик тем, что в рамках существующего тоталитарного, маразматического Политбюро
ЦК КПСС сумел внести туда что-то такое, что там, кроме нафталинового запаха, зверского тоталитаризма, классовой преданности, ненависти и опоры на идеологический отдел,
появилась мысль.
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Я повесил у себя в лаборатории портрет Горбачева, когда увидел, как он отвечает
на пресс-конференции на вопросы журналистов. Для меня это было ново. Я думал, что
человек, который дошел до уровня руководства СССР, уже в принципе не может отвечать
на вопросы журналистов сам по себе. И даже мне все время навязывали мысль, что так в
мире принято, что это протокол, что этот человек обязательно должен отвечать по-иному.
Так вот, величие Горбачева для меня бесспорно.
Но, видимо, человек может сделать одно великое дело. В истории, наверное, все-таки
нет примеров, чтобы человек сделал два разноплановых дела. Так вот, Горбачев разрушил СССР. Как бы там ни говорили, что это Беловежская Пуща его разрушила, – это все
чепуха. Горбачев фактически разрушил СССР, потому что позволил свежему ветру погулять в ЦК КПСС. Когда люди задумались, когда поехали за границу, когда увидели, когда
оценили. И вот в этом он велик. Потому что нельзя было это сооружение, основанное на
крови и ненависти, – эту тюрьму народов, скажем прямо – сохранять в том виде.
А дальше Горбачев исчерпал свои моторесурсы. Я считаю, что он был крайне реакционен уже на этапе Госсовета после ГКЧП. Он был крайне реакционен почему? Потому
что он фактически, как и Политбюро, не хотел слушать никого другого. Если он приходил
со своим решением, то только это решение могло быть принято, либо никакое иное. И вот
это меня уже поразило, потому что я считал, что Госсовет для того, чтобы советоваться.
Нет, Госсовет, по мнению Горбачева, был для поддержки Горбачева.
Дальше вся эта волна событий совершенно одинаковых. То есть, он понимал, что
надо разрушить, но он не знал, как надо построить. И всегда это «обратиться к ленинскому наследию». Он на ребенка был похож, когда ездил в Шушенское. «Вы знаете, томик
Ленина... я всегда нахожу с Раисой Максимовной...» Главный советник! Нет, его период
кончился. Ему нужно поставить памятник, великий памятник – он многое сделал. Но
сейчас, когда он баллотируется в Президенты России, он безлик и незаметен.
Горбачев хотел заменить союзное образование, СССР, новым договором, и процесс он начал активно летом 91-го года. Фактически он был на завершающей стадии до ГКЧП. Как Вы оцениваете его новый договор?
Я не считаю, что это было завершающей стадией. Дело в том, что он с большим очень
трудом шел, и договор не получался, потому что хотели объять необъятное. Вроде бы
хотели структуру, в которой, так сказать, гибли и спивались малочисленные народы Севера, не процветали такие богатые страны как Украина, и так далее... Он думал, что это
все произошло из-за искажения коммунистической линии, искажения ленинизма. Ведь
он так это трактовал.
В общем-то это не так. Главное, что человек должен от рождения понимать, что его
судьба зависит от него. И от того, в какие условия его поставили родители или общество,
в каком состоянии находится, но главное – это он сам. А у нас ведь человек гениальный
должен был уравниваться до уровня окружения. Талантливейшие люди после вуза шли на
такую же никчемную зарплату, как и все рядовые, как и... понимаете, совсем не положение
табеля о рангах, это совершенно другое дело. Инициатива, самостоятельность сковывалась, она должна была подчинена быть «обществу, классовым интересам» и так далее.
Так вот, Горбачев хотел совместить эти... Он хотел быть Президентом правящим и
вместе с тем добродушным, чтобы с ним все соглашались, чтобы это было демократично. Это невозможно, потому что его линия может категорически отличаться от того, чего
хочет большинство. Кроме того, большинство – это еще со времен американской Консти803
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туции – должно уважать права меньшинства, и в плане прав человека. Никто не может
наступить на права человека, на права того, кто относится к меньшинству. А Горбачев
думал, что он такой умный, такой хороший, что все его будут поддерживать. Он будет
проводить свою линию, и все будут обниматься, целоваться, а экономика неизвестно как,
но будет развиваться. Нет, в экономике должны быть иные принципы. Этого Горбачев не
понял и, по-моему, никогда не поймет.
Люди, которые в то время выступали за независимость в разных республиках
бывшего СССР, находились в меньшинстве. Как Вы оцениваете их роль и место в
истории и в провозглашении независимости Украины и Белоруссии?
Они находились в самостоятельном меньшинстве. Они высказывали собственное
мнение, а большинство придерживалось официально признанного мнения, то есть, официальной идеологии, поэтому это – меньшинство, где каждый индивидуум был убежден
в своей правоте. Он, может быть, в значительной мере протестовал против того, что было.
Может быть, не всегда созидательный аспект ему был известен, но это были убежденные,
инициативные индивидуумы, и они объединились, потому что каждый из них стремился
к демократии, стремился к соблюдению прав человека, стремился к национальной независимости, чтобы подчеркнуть чувство национальной гордости. Это меньшинство было
замечательное меньшинство, а агрессивно-послушное большинство... этот термин, помоему, Попов...
Гавриил Попов на съезде народных депутатов России.
Да, он их так там: «административно-командная система, агрессивно-послушное
большинство». А оно, действительно, было агрессивно-послушным, оно готово было стереть! Но уже побаивалось, уже побаивалось, совершенно не знало, как жить по-старому.
Чего они боялись?
Они не знали, как жить по-старому, они видели, что не получается. Во-первых, трещала по швам вся финансовая система, был «нормальный» экономический кризис. Ведь эти
все облигации, которые до сих пор..., эти потерянные вклады – это финансово-кредитная
система государства пришла в упадок. Экономика не могла больше работать на войну.
Голодные люди, которые думают... проблема у них получить паек, или по карточкам, или
купить колбасу, которые попадали для закупок каких-то за рубеж и видели фантастичес
кое изобилие в магазинах, они усомнились. То есть, кризис был, налицо экономический,
поэтому политический кризис обязательно был и национальный кризис… Все противоречия советская власть загоняла внутрь.
Война немножко оживила, потому что казалось, что победил коммунистический
строй. Ведь легко было и Вас, и меня убедить в том, что это была победа идеологии новой, а это была победа плохой идеологии над еще более плохой. Над еще более плохой,
над человеконенавистнической идеологией. И здесь уже действительно мы сплотились,
потому что это несло еще худшее. Оскорбительно было до этого, что нас не считали
мыслящими, низкой расой, славян и остальных, поэтому это была победа простоты над
подлой изощренностью, которая хотела затоптать и превратить в рабство, а трактовалось
это все как победа великой коммунистической идеологии.
А тут стало ясно, что она дальше не способна побеждать. Потому что, когда на последнем дыхании был запущен искусственный спутник (это было последнее ощутимое
достижение науки), посмотрите – что творили американцы. Они сказали так: «Ага, понятно, это может повлечь за собой такие последствия, что мы, действительно, отстали».
804

С та н і с л а в Ш У ШКЕВИ Ч

И они показали, как можно слетать на Луну – прорыв, который немыслим в России сегодняшнего дня.
С кем Вы олицетворяете персонально независимость и борьбу за независимость
Украины?
Я не хотел бы ни с кем персонально олицетворять, у меня такое впечатление, что
совершенно разноплановые украинские политики, когда дело доходит до государственности, до национальной гордости украинской, в общем-то, не противостоят друг другу.
Давайте будем совсем откровенны. Ведь я считал, что, если будет избран Кучма, это
будет присоединение Украины к России. Но, по-моему, это мудрый человек. Государственная мудрость здесь проявилась. Ему дорог народ украинский, дорога украинская
государственность, «а дружба дружбой». Достойных партнеров, а не младших братьев.
Поэтому я бы не хотел выделять кого-то из политиков. Очень много украинских политиков, которым я симпатизирую по многим вопросам, а по многим вопросам мы не
находили согласия. Я буквально десяток человек вам бы перечислил сейчас, но я просто
склоняю голову перед государственными деятелями Украины – перед теми, с которыми
я знаком. Может быть, мне так повезло. Они сбросили с себя груз верноподданничества,
который, к сожалению, в Белоруссии пустил сейчас более глубокие корни.
Казалось бы, должно быть наоборот. Украина была поставщиком кадров для
всей номенклатуры ЦК КПСС, начиная... после смерти Сталина особенно это ярко
выразилось. Почему же Украина оказала, как Вы говорите, такое неверноподданническое отношение к Москве, когда половина украинских руководителей?..
Если Вы имеете ввиду кадры Хрущева, Брежнева, Ивашко – я даже не знаю, кого еще
назвать, Шелеста, – то такие кадры поставляла и Беларусь. Ведь осуществлялась идеология, которую проповедовал Суслов. Осуществлялась идеология, которую проповедовали
классики марксизма-ленинизма, она сажалась на эти реалии и совершенно превращалась
в тоталитарный режим. Я бы не хотел в этом плане состязаться, но мы тоже поставляли
очень много политиков в Москву, и не на всех можно жаловаться.
Но Генеральных Секретарей мы все-таки больше поставили.
Да, бесспорно, бесспорно больше, но я не считаю это ни заслугой, ни недостатком
Украины. Понимаете, судьба была такая. Я даже думаю, что ваши последние лидеры, которые уехали заместителями к Горбачеву, сделали колоссальную ошибку, и, может быть,
они потом пожалели, потому что многие другие ваши лидеры были на таком пути, но те,
которые не оторвались от Украины, они, по-моему…
А почему Ивашко пошел на этот шаг?
Понятия не имею, абсолютно не имею понятия. Наверное, очень хотелось ему быть
вторым лицом (смеется) в СССР.
Он был Председателем Верховного Совета Украины – и пошел заместителем Генерального Секретаря КПСС.
Мне в свое время задавали вопрос: «Почему Вы идете на выборы в Белоруссию,
Вы же народный депутат СССР?» Я так и не ответил, потому что был уверен, что мы
просуществуем 5 лет, но после ГКЧП, понимаете, когда уже я понял, какое решение
проводит Горбачев, что съезд собирать не надо, что он как Президент... не будет смысла
в таком решении, я уже понял: дело идет в другую сторону. Я понял, что этот номер не
пройдет. И он не прошел.
26 августа 91-го года Вас сразу же избрали Председателем Верховного Совета?
805

V I. « УС Н А І С ТО РІ Я Н Е З А Л Е ЖН О Ї УКР АЇН И – 1 9 8 8 –1 9 9 1 »

Нет, нет. Это очень длительный и непростой процесс. Я еще поехал в Москву после
ГКЧП, на съезд, как исполняющий обязанности. Здесь была большая конкуренция.
Дело в том, что хотели сделать рокировку обыкновенную: вместо Дементея поставить Кебича. Он набирал большинство голосов, но он понял, что полностью исчерпал
свое большинство, ему не хватало до выборов. Он больше меня набирал: я – 145, он – 164
или 160. Но уже понятно было, что 178-м он не наберет (тогда была такая квота), и тогда
он сам сдал позиции. Он понял, что лучше, видимо, не ожидать «кота в мешке», что надо
играть в те игры, в которые можно играть.
Это процесс был непростой. Для меня, в значительной мере, он был тоже неожиданным. Когда я отдышался, я понял, что кое-что можно сделать. Но я не принимаю упреки в
мой адрес, что нужно было бы действовать жестче, решительней, не по закону. Не по закону мы никогда не построим правовое государство. Как бы ни был плох закон, его надо
соблюдать. Надо менять закон в Верховном Совете, иного пути нет.
Когда Вы узнали об Акте о независимости Украины?
Я думаю, что в день принятия. Я очень часто переговаривался с... Я просто не хочу
называть сейчас фамилии, они у Вас в разном положении. С Председателем Верховного
Совета, c Кравчуком, заместителями его, с бывшими радиофизиками, инженерами, которые у вас стали на высоких государственных должностях, и у нас были…
Игорь Юхновский?
Много, очень много. Я еще раз говорю, очень многие. Информационной блокады по
Украине никогда не было. Очень частые разговоры... Снова, мне очень не хотелось бы
перечислять эти фамилии, очень многих политиков.
С которыми Вы разговаривали?
Да, с которыми я разговаривал, контактировал. Со многими я еще и раньше был знаком.
А почему Вы не хотите их назвать спустя 5 лет?
Потом у них действия были такие, у некоторых, которые мне совершенно не нравились. И вот я сейчас скажу: «Как он мне нравился! А потом не понравился». Я бы считал
так, что это, в некой мере – давать советы по внутренней жизни Украины. Я очень уважаю Украину...
В 91-м году мы еще де-юре были в одной стране.
Ну, может быть, с сегодняшней позиции я хотел бы так сказать.
Давайте попробуем вернуться в те дни, потому что для нашего фильма очень
важно знать сам момент истины, которую приобрели многие государственные
мужи в тот час, когда от них зависела судьба целых народов и наций.
Я близко знал... Ну, тогда я просто хочу сказать о тех людях, деятельность которых за
все время знакомства только нравилась. Леонид Макарович Кравчук. Как бы его где ни
представляли, я считаю его величайшим патриотом Украины, который действовал с учетом
обстоятельств, действовал на пользу своей стране. Это для меня совершенно однозначно.
Вот Ваш поэт Павлычко. Я знаю, что для него более любимого, чем Украина, чем
украинский язык, нет. И сейчас, когда какой-то успех..., он как посол в Братиславе, из
Братиславы он мне иногда звонит. Очень не хочется «раскалываться» перед вами в своих
симпатиях, но я просто Вам говорю: это замечательный человек. Этот человек мне говорит (я выдам секрет): «Вы знаете, я сказал Кучме, что голосовал против него, а Кучма
меня поправил: “Нет, Вы голосовали не против меня, Вы голосовали за Кравчука. И правильно делали”».
806

С та н і с л а в Ш У ШКЕВИ Ч

То есть, ради Украины он его отправляет послом в Братиславу. Я еще раз подчеркиваю: я, к счастью, имел дело с политиками Украины такими, для которых украинская государственность, судьба украинского языка, гордость за украинскую культуру и украин
скую нацию были на первом месте. А верноподданничество в них было внешнее, вынужденное на каком-то этапе, я не хочу об этом вспоминать.
А что было главнее для независимости Украины: любовь, о которой Вы говорите,
руководства Украины к народу, к языку, к культуре или кризис, который уже тогда
парализовал Советский Союз?
Нет, это факторы... При всей любви к Украине, в рамках СССР, когда это государство
не разваливалось, такая самостоятельность стоила бы крови (вспомните события в Новочеркасске, давайте будем говорить о таких вот делах). Поэтому...
62-й год.
...я бы сказал, что здесь разум политиков. Они всегда любили Украину, всегда любили
язык, но момент был выбран удачно. То есть, они использовали первую же возможность
для того, чтобы реализовать, даже после референдума о сохранении СССР. Украина,
украинские политики мудро поступили. Они нашли шаг, чтобы утвердить самостоятельность. Это один аспект деятельности.
Что касается экономики, было очень много ошибок на Украине, которые, кстати, мы
сейчас повторяем.
Имеется ввиду, об ошибках в экономике после провозглашения независимости?
Да, конечно.
Мы сейчас ограничим наш разговор 1-м декабря, и потом наконец-то перейдем к
Беловежскому соглашению.
Я не добавлю Вам ничего, кроме того, что мне было приятно иметь дело с украинскими политиками, потому что те, с которыми я имел дело, искренне любили и любят
Украину.
Когда Вы впервые разговаривали с Кравчуком как с Председателем Верховного Совета Украины?
Незадолго до его избрания Президентом. На Госсовет он приезжал как Председатель
Верховного Совета, но он...
Вы там познакомились?
Да, мы там познакомились. Но он там был предельно лаконичен и даже я не очень
хорошо понимал его положение и ситуацию. Это я уже потом понял, что от чего зависело. Во всяком случае, Михаил Сергеевич не выставлял его как образцовый пример для
подражания, ему гораздо больше нравились другие, которые его внимательней слушали
и поступали так, как он советовал.
Я познакомился с Кравчуком, это не было никакое отношение дружбы, он был перед
этим на высокой государственной должности, а я из профессорской, так сказать, должности пришел в Верховный Совет. Мы были совершенно с разным опытом государственным, но надо сказать, что чувство симпатии у меня возникло сразу. Оно усилилось только
потом и сейчас существует.
И Вы уже встретились после провозглашения Акта независимости Украиной?
Украина 24-го...
Нет, это не совсем так. Договорились мы о встрече в Беловежской Пуще...
Я имею ввиду первые встречи на Госсовете в Москве.
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На Госсовете это от нас не зависело, там были первые... Тогда мы назывались не «главы республик», а «первые лица».
«Первые лица»? Это было после августа 91-го года?
Да. Я туда приезжал как «первое лицо», и Кравчук туда приезжал как «первое лицо».
Мы очень часто были с председателями Совета министров, с Витольдом Павловичем и
Вячеславом Францевичем...
С Фокиным?
С Фокиным и Кебичем, да. Там разные были сочетания. Тогда же правительство Силаева было еще, очень много было встреч. Я тогда детально познакомился с Лужковым,
с Силаевым, со всеми главами остальными и с Кравчуком. Я понял, что Кравчук очень
непрост, потому что, чего только от него ни хотел Горбачев, никак у него не получалось.
Вы завидовали, или просто у Вас мало опыта было?
Нет. Я никому в Госсовете не завидовал, никому, потому что у меня было понимание
такое: надо работать собственной головой. Подражать я никому не подражал, завидовать
никому не завидовал, но, конечно, молча опыта набирался. Понимаете, я являл там собой
человека, который... Ведь в самом деле, против Ельцина, против, простите, Горбачева, то
есть, возражали Горбачеву только два человека: Ельцин и я. Остальные молчали и сог
лашались.
И Кравчук?
Кравчук поначалу, до избрания его Президентом, говорил так, что важная ситуация
на Украине. Он уходил от вопросов корректно. Я понимаю, ему иначе нельзя было.
Либо поставить [себя] «против», либо поставить «за». То есть, он, как мудрый человек
поступал.
Кравчук?
Да. А я был более искренний, у меня не было этой такой мудрости, запаса политичес
ких взаимодействий. А у него был, он понимал, с кем он имеет дело и какими методами
работает Михаил Сергеевич. Он это понимал, а я этого не понимал.
Что могло стоять за теми методами, которыми работал Кравчук? Я имею ввиду, как Вы говорите, тот особый «аппаратный дух» или то «аппаратное воспитание». Или все-таки, может быть, та сила, которая за ним была в Украине, которая
стремилась к независимости?
Я могу только гадать. Когда как-то описывалась обстановка, там всегда подчеркивалось, что надо находить компромисс между полярными структурами на Украине, чтобы
это «не привело к кровопролитию и к жесткому противостоянию», насколько я это помню. Я еще раз говорю, я не веду дневники, могу сейчас даты перепутать некоторые, но
характер, концепцию... Подход был такой, что надо не создавать предпосылки буквально
для гражданской войны, скажем прямо.
То, что и делал Кравчук.
Да. Такой терминологии он не употреблял. Я, во всяком случае, не помню. Но, ясно
было, что ему нужно находить такой вариант поведения, чтобы ситуация на Украине не
обострялась, и он этим мотивировал достаточно красиво все. То есть, он мало был на
Госсовете, до избрания Президентом Кравчук бывал реже других, ссылаясь на то, что занят. Он, действительно, был занят, и это понятно, вот... реже других. Может быть, потому,
я еще раз подчеркиваю, что противостояли Горбачеву – то есть, говорили, критиковали,
не соглашались с его позицией – практически два человека: Ельцин и я.
808

С та н і с л а в Ш У ШКЕВИ Ч

Когда впервые возникла мысль о встрече в Беловежской Пуще?
Я совершенно точно могу сказать. Это было в Ново-Огарево. Я пригласил Ельцина,
когда мы редактировали... Сейчас надо вспомнить... Это, видимо, где-то было в районе
19–20 октября 91-го года, когда мы редактировали там Союзный договор, находили окончательное решение или не находили, писали «конфедерация» – в общем, вот так.
Однажды даже в знак протеста Горбачев ушел, потом все говорят: «Вы, Борис Николаевич, берите Шушкевича и идите к Горбачеву мириться». Мы приходили к нему...
Это кто сказал?
Это все остальные говорили – весь Госсовет. (Смеется). Они, значит, мудрые, считали,
что, раз мы горячее других спорили, то мы и должны. Мы шли, очень такая своеобразная
была обстановка. Горбачев так любезно все пытался свести к рюмке хорошего коньяку. Напряженность была такая, что воздерживаться приходилось категорически, чтобы...
Я всю ответственность понимал. Но как-то мы договаривались. И вот, когда мы шли к
Горбачеву за примирением очередным, я говорю: «Борис Николаевич, у Вас замечательная природа в Подмосковье, но, знаете что? В Белоруссии есть такие места, каких у вас
нету». Он говорит: «А знаешь, я приеду». Мы договорились, что уточним уже дату...
Вы впервые договорились с Ельциным?..
Да, что Ельцин приедет в Беловежскую Пущу.
Это было в октябре?
В октябре 91-го года, в конце октября.
В конце октября. Это уже был процесс – по крайней мере в Украине – который
шел к референдуму, назначенному на 1 декабря.
Да, да, да, да. Но мы ведь… сначала я не предполагал, что и Кравчук будет. Но процессы на Украине пошли таким образом, что логично было эту встречу расширить. Здесь
я должен быть честным, чтобы не считать, что это мое авторство, когда мы обсуждали с
Кебичем, Председателем Совета Министров, возможность, что... Он очень хотел, чтобы
Ельцин приехал. Вы же понимаете, что всегда заинтересованы в личных контактах. Россия. И он так сказал: «А может, тут как-то расширить?» Я говорю: «Ну, провентилируйте
на уровне окружения Кравчука, как он отнесется». Он провентилировал и говорит: «Похоже, что прилично относится». Я тогда звоню Борису Николаевичу, говорю: «Вы согласитесь, чтобы мы были втроем?» «Да». Я говорю: «Может, Горбачева пригласить?» (так,
в полушутку, но не сказал, что я в шутку у Ельцина спрашиваю). Тут Ельцин мне говорит:
«Если Горбачева пригласите, то я не приеду».
Это было в октябре?
Это было уже после октября, это ноябрь был.
Уже ноябрь был?
Да, ноябрь. Разговоры шли месяц, и в начале декабря... То есть, это все время мы
контактировали, чтобы встречу... Надо было подумать, что на встрече должно быть, понимаете?
То есть, Вы сначала сделали жест вежливости, когда пригласили Ельцина в Белоруссию?
Я бы сказал – да, уважения просто. Для меня было бы почетным видеть здесь...
Но сделали это во время так называемого Новоогаревского процесса...
Да. Я тогда не думал, что мы будем такого рода решения принимать, когда в НовоОгарево я... У меня мысли такой не было. Я думал, что мы поговорим о характере...
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Вы же помните, что тогда происходило? Либерализация цен. Гайдаровский подход,
понимаете, казался многим в нашем правительстве убийственным совершенно – что мы
этого не переживем, что у нас будет кризис. Все хотели решать назревшие хозяйственные
вопросы, это больше всех беспокоило в правительстве.
Честно говоря, бремя забот, что касаются лично меня, было немножко меньше, потому что мне казалось, что Верховный Совет более масштабные вопросы должен решать.
Я мог подумать и о другом, хотя я все время участвовал в... я обещал создавать предпосылки для хорошего разговора о хозяйственной деятельности и взаимодействии.
И как именно определилась дата встречи в Беловежской Пуще? На каком
этапе?
В начале декабря определилась. Мне даже уже трудно ответить Вам на этот вопрос.
Просто взаимоприемлемую дату нашли, что 8-го...
Вы ожидали результатов президентских выборов и референдума независимости
в Украине?
Фактически это подтолкнуло к еще более категоричной форме, что обязательно должен быть Кравчук. Это уже, значит, однозначно (и подготовка, и результаты), что откладывать нельзя.
Когда возникло... это было 7 декабря, встреча в Беловежской Пуще, когда дата
определилась?
Дата подписания – 8-е.
8-е, а встретились 7-го.
Да, а встретились 7-го.
Дата определилась в какой день? О том, что Вы встретитесь 7-го?
Я думаю, где-то 2–3-го. Могу я здесь ошибиться. То есть, буквально в начале декабря.
Очевидно, после того, как Вы поздравляли Кравчука с избранием на пост Президента Украины?
Вы понимаете, еще до избрания согласие такое было, не оглашаемое. Это факт.
Вы встречали всех лично? И Ельцина, и?..
Да, конечно. Я встречал... Сначала я встретил Бориса Николаевича здесь, в Минске.
Мы зашли сюда в Дом правительства, обменялись буквально несколькими словами. Я не
думал, что у нас такой результат будет, но я понял, что у Бориса Николаевича серьезные
мысли и намерения. И Борис Николаевич полетел в Беловежскую Пущу сразу...
Сразу же?
Да, сразу же, на своем самолете. А в это время прилетел Кравчук. Я Леониду Макаровичу говорю: «Вот, так и так, может быть мы...» А обеспокоенность-то у меня! Мне
казалось, что тут все понятно, нас вроде с Россией ничто не разделяет, а Украину сейчас...
Как-то тут будет отдельно, не совсем понятно – понимаете, это новое явление. Для меня,
человека, выросшего в СССР, родившегося в СССР, не понятно, что же будет с Украиной. И я в такой-то форме (я уже детально даже затрудняюсь сказать, как сказал: «Леонид Макарович, может быть, как-то решительно потребовать от Горбачева?» Он говорит:
«Ради этого можно было бы не собираться. Давайте думать о более серьезных вещах».
И я понял, что надо, надо разговоры вести. Я говорю: «Вы меня не пригласите на Ваш
самолет?» А мой самолет стоит тоже здесь, рядом. Леонид Макарович говорит: «С удовольствием». И мы с ним полетели из Минска...
С Леонидом Макаровичем?
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Да, с Леонидом Макаровичем. И уже в процессе полета этого получасового все были
разговоры такие... Потом я уже понял, что мы готовы к серьезным действиям. Во всяком
случае, со стороны Украины понятно было, что вновь избранный Президент чувствует
себя хорошо и хочет делать добрые дела.
Вы встретились в доме, где происходили переговоры. Кто сразу взял на себя, скажем так, руководство, или неформальное лидерство?
Вы знаете, никакого такого руководства не было. Лидерства здесь фактически не
было. Я хотел бы, чтобы Вы учли вот что. Ведь были большие группы – делегации, назовем их так. Я бы сказал, что весь цвет российской политической мысли, украинской и
белорусской, там был. Были переговоры на разных уровнях в первый вечер, были разные
вопросы по контактам. У меня такое впечатление, что самое главное свойство было для
меня лично: Шахрай, Бурбулис – это люди, которые как бы прозондировали, а хватит ли
мужества констатировать то, что СССР как геополитическая реальность прекратил свое
существование?
Я не могу Вам сейчас сказать точно, что мне аккуратненько как-то «прошевелил»...
Может быть, даже я его «прошевелил», этот вопрос, но я помню, это были Бурбулис,
Шахрай, это были члены украинской делегации некоторые. Это висело в воздухе, уже
стало ясно, что это факт, и возникал только вопрос, хватит ли у нас мужества об этом
заявить?
А кто первым заявил? У кого хватило мужества?
А как-то так все потом начали прикидывать, что надо констатировать, что… СССР
как геополитическая реальность не существует.
А кто поставил этот вопрос, что надо констатировать?
Не могу дать гарантию, но склонен думать, что Бурбулис.
Поставил так вопрос?
Что существует такой вопрос. Дальше пошло так: «Давайте будем реалистами. Факт
это или не факт? Факт. Есть Декларация о независимости? Есть. Есть необходимость держать связку? Стратегические же ядерные силы – главный вопрос. Есть необходимость
держать. Значит, надо поступать разумно, хладнокровно. Давайте вырабатывать постатейно». Вот то, что это постатейно вырабатывалось там, я Вам даю полную гарантию.
Что ни одной статьи в заготовке, которая у кого-то была намеком, до конца ни одна не
выдержала.
А кто сидел с ручкой за документами?
Ой, очень много! Вы знаете, это не совсем так. Во-первых, мы договаривались концептуально, о чем мы договариваемся. После этого садились группы депутатов. У нас
возглавлял министр иностранных дел Кравченко сегодняшний, был там депутат. Помоему, у Вас то же самое. И в России то же самое – Козырев там был. И составлялся этот
документ. Сначала заявление, потом прикидывалось, каким будет, и потом постатейно,
весь следующий день, буквально статья за статьей, это все шлифовалось и доводилось.
Как вел себя Ельцин? Какова его роль была?
Вел очень прилично, очень. Но я же не смотрел, как кто себя ведет. Я был полностью
поглощен тем, что будет записано, потому что понимал значимость.
По воле судьбы мы решили, что подписи будем ставить в алфавитном порядке по
наименованиям государств. Моя подпись стоит первая, понимаете? Вообще ситуация
такая... Я когда статью научную писал или вычитывал диссертацию своего аспиранта,
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понимаете, я всегда считал, что должно быть там логично, последовательно, красиво,
лаконично, а здесь... Значимость этого события я понимал.
Поэтому смотреть, кто как себя вел, мне просто было не с руки, потому что мы все
сидели и оправляли статью. Приносился вариант, и... Единственно помню, что очень продуктивно работал Шахрай, очень продуктивно. Мне он понравился как юрист, я факти
чески тогда близко с ним соприкоснулся. Это человек с ясным мышлением и умением хорошо формулировать то, что надо сформулировать. То, что многословно – в конце концов
находится хорошая редакция. Я бы сказал, что он мне понравился больше всех, потому
что то, что проходило через его руки, как правило, не поправлялось.
А Леонид Кравчук в это время был одним из таких же активных, как и все?
Конечно. И Фокин. Чувствовалось, что он хозяйственник, но какой-то ущербности,
связанной с этим, политической здесь не было. Я бы сказал, что достоинство всех игроков было налицо.
Документ первым Вы подписали?
(Смеется). Дело в том, что подписывалось три экземпляра документов, поэтому здесь
все достаточно демократично, но подписи, когда напечатали: за республику Беларусь,
за Российскую Федерацию, за Украину – последовательность была такая. Подписывают
обычно так: каждый подписывает свой экземпляр, потом меняются. Поэтому сказать,
что я поставил первый подпись, нельзя. Все поставили три первых подписи, каждый на
своем месте.
Какова была атмосфера встречи? Это был напряженный момент? Была ли,
скажем, потребность расслабиться, стоял ли коньяк? Возможно, перерывы объявлялись?
Все эти сказки... Я потом чего только ни читал об этом! Это все фантазия. Прежде
всего, самым напряженным было то, что не прилетел Назарбаев. Когда мы в первый вечер поняли, к чему дело идет, связались с Назарбаевым. Я его пригласил, Борис Николаевич пригласил... я как хозяин, Борис Николаевич как глава России. Он обещал прилететь.
Сделает посадку в Москве, заправится – и прилетит. Обеспечили коридор и все... но Султан Абишевич задержался в Москве...
И не приехал?
Да. Был напряженный момент: подготовиться к приему Назарбаева, вплоть до того,
что национальный флаг на автомобиль. Всё это было сделано: коридор обеспечен, автомобиль подготовлен, флаг закреплен – всё. Всё было готово, какая-то суета была. Понимали, что нужен он, понимаете, понимали, чтобы было это полнее. Здесь не получилось,
не получилось. Стало ясно, что не по техническим причинам он задержался в Москве.
Напряжение еще усилилось: берем ответственность на себя, втроем – как потом это много
раз звучало – славянские республики. Я, правда, не считаю Россию славянской страной.
Вы меня простите, это многонациональная страна. Но все-таки основная нация русские,
большинство русские – значит, все славяне, будет так трактоваться. Ну, и потом это так
прозвучало уже и в Алма-Ате, и снова в Минске, что вот немножко обиды было.
Было одно интересное сообщение Дэвида Ревенгарда, вашингтонского корреспондента, из «Вашингтон пост». Он утверждал, что Ельцин там мало участия принимал, что в основном Бурбулис, Шахрай и его окружение, а Борис Николаевич поз
волил себе расслабиться немножко,..
Вы знаете, это абсолютная чепуха.
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...и Вы даже помогали его усаживать.
Это абсолютная чепуха! Не знаю, когда это было, это абсолютная чепуха. В Беловежской Пуще физические возможности для любого расслабления были: все время протопленная баня, хороший коньяк, все службы обеспечения. Принимаем же главу России,
о чем говорить? Главу Украины... Разве может быть как-то иначе? Все условия были. Но
была такая сдержанность, понимаете! Я знаю только одного главу стран СНГ, который,
сколько я его видел, он никогда... Он всегда держит рюмку коньяка и никогда практически его не пьет. Все остальные рюмку-другую... Может быть, иногда больше, иногда
меньше. Но здесь была такая сдержанность, как, кстати, и в Огарево. Потому что Михаил
Сергеевич приглашает... Я, честно говоря, очень люблю хороший коньяк. Очень люблю,
слабость у меня такая есть. И я понимаю, что я люблю, но здесь нельзя. И там то же самое, в Беловежской Пуще. Никаких! Поэтому, если дал волю разыграться своей фантазии
какой-то корреспондент, пусть это будет на его совести.
И когда поставили последнюю точку, как Вы...?
Вот тогда мы выпили по рюмке коньяку. Не тогда, когда официально подписали, а
когда мы полностью согласовали текст для подписания, мы выпили по рюмке, это я очень
хорошо помню. И, Вы знаете, как-то стало легко. И еще иногда мы пригубляли рюмку
коньяку, когда вдруг получалась хорошая формулировка – как и подобает. Но о каком-то
возбужденном состоянии на этой основе – я говорю «возбужденном», не «хмельном», а
«возбужденном» – говорить абсолютно бессмысленно, абсолютно бессмысленно.
Подписанный фактически приговор Советскому Союзу... Кто решил, кому оглашать, что дальше с ним делать?
Это очень интересная ситуация. Прежде всего, это я уж помню в деталях, прежде
всего мы решили так. «Станислав Станиславович, – мне говорит Леонид Макарович и
Борис Николаевич, притом они с такой иронией, так это легко, – Вы более всех дружны
с Михаилом Сергеевичем, вот и звоните ему. Вот у Вас есть тут связь – звоните и сообщайте». Я взял текст и звоню Михаилу Сергеевичу. А Борис Николаевич (он приехал
со своей системой связи, работала не наша система связи), решили, что он должен сообщить Бушу. Притом сначала я звоню...
Ельцин – Бушу?
Ельцин Бушу, а я Горбачеву. Пока до Горбачева я прохожу по своей связи, Ельцин –
раз!: «А, – говорит, – Джордж, привет, друг». И все такое. Козырев переходит (смеется) –
на параллельном аппарате тот был – и, пока я дозваниваюсь до Горбачева, дохожу, он
уже Бушу объяснил, в чем дело. Я начинаю в это время разговор с Горбачевым. Я говорю: «Михаил Сергеевич, мы собрались, приняли такое заявление...» Михаил Сергеевич
впервые со мной общался на «вы». Он всегда ко мне – «ты, Станислав». Но как-то так
сразу... Понимаете, я нового и не ждал, привык. А здесь он ко мне на «вы». «А Вы, – говорит, – понимаете, как это воспримет международная общественность? Вы понимаете,
на какой шаг пошли? Это же вообще...» и тут начинает. Я говорю: «Михаил Сергеевич,
так нет вопросов! Борис Николаевич уже Бушу позвонил, тот его поздравляет». И тогда
я почувствовал, что обмяк Михаил Сергеевич на другом конце провода. То есть, банальными фразами обменялись. Я говорю, что мы направляем это для печати, будет прессконференция, все мы это дадим. Это шло, транслировалось...
Вот такая была история, вот такой был разговор. Так мы и оповестили.
А Леонид Макарович никуда не позвонил?
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Я думаю, что он на Украину позвонил. Во-первых, это то, что мы решили официально втроем: кто что делает по поручению «шестерки» – все, кто подписывал... Ну, «тройки» или «шестерки». А Леонид Макарович связывался, звонил. Я, простите, никогда не
позволяю себе интересоваться, кто с кем...
Но в тот момент ему работы не нашлось?
Ему поручения не было официально кого-нибудь информировать об этом, а поручение было мне. Притом оно было такое, как и на Госсовете – немножко как бы в насмешку:
ты друг, так ты ему и звони.
21 декабря 91-го года была встреча глав или «первых лиц» республик с Ельциным... с Горбачевым. Это была встреча с Горбачевым, и что?
Это была алма-атинская встреча.
Алма-атинская встреча. Это уже после... это уже в процессе СНГ, да?
Да, это в СНГ.
Уже в процессе развития СНГ, потому что СНГ, насколько известно, были уже
подписаны 8-го числа между этими документами о создании содружества.
Да. Получилась ситуация такая, что Горбачеву нужно было принимать решение, что
делать, потому что он был Президентом СССР, а мы признали, что СССР не существует,
что это факт. Он Президент несуществующей страны. И после там было принято решение о его обеспечении. У нас была такая тенденция (уже когда собрались большим
кругом): давайте мы покажем, что СНГ – цивилизованное объединение. Если был глава
государства, то к нему относятся с почетом, он будет обеспечен, он будет охраняем, у
него будет достойная пенсия. Должно было быть принято. Поскольку в рамках СССР он
уже не мог быть обеспеченным, значит, это Россия брала на себя. Здесь были все едины
и убедительно просили Бориса Николаевича поступить достойно и великодушно. Помоему, так он и сделал в итоге.
А вот складывается такое впечатление. Состоялась бы Беловежская встреча,
если бы, скажем, на Украине не было референдума о независимости? Потому что
в России...
То, что встреча с Ельциным состоялась бы – это точно.
Однозначно?
Я не знаю, был ли бы участником этой встречи Кравчук, обязательно ли он был бы.
Думаю, что, может быть, и был бы, но характер решения... Бесспорно украинский референдум подтолкнул образование СНГ. Это бесспорно для меня. Я даже так считал: куда же
Украина совершенно выделяется, когда у нас ядерные силы общие? Должно быть какое-то
объединение, надо подтверждать. Раз мы признаем, что Союз развалился, значит, должна
быть какая-то структура, которая это все удерживает. И первое решение, как Вы помните,
главное – по стратегическим силам – для успокоения людей было сказано, потому что у
меня металл стоял, у Кравчука металл, а фактически ядерная кнопка перешла к Ельцину.
Это факт. Все остальное носило представленческий характер, косметический.
А какова цель была бы тогда встречи? Вот не было бы референдума в Украине,
какова бы цель была встречи вас с Ельциным?
Ну, очень много проблем в отношениях с Россией.
Это были бы двусторонние решения вопросов?
Я еще раз говорю, что референдум на Украине, по моему абсолютному убеждению,
подтвердил, что не может быть в рамках старого Союза – кроме Прибалтики, там еще
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съезд – не может быть эта структура без какого-то объединяющего официального комитета или штаб-квартиры, где решались бы вопросы взаимодействия. Постоянно действую
щая структура. Не Госэкономплан, который был раньше, а структура политического
взаимодействия, военно-политического, потому что ясно же – армия едина, финансовые
системы едины, поэтому надо решать. Ясно, что, если это все оставить на московских
бюрократов, это будет в общем-то старое возрождение СССР. Этого нельзя было допус
тить. Понимаете, такие гипотезы строить очень...
Так. Очень сложно.
...сомнительно, можно прийти к разным выводам. Но мне бесспорно, что создание
СНГ... Сильнейший толчок для этого дал референдум на Украине.
Вы следили за подготовкой референдума на Украине?
Нет. Нет. У меня почему-то было убеждение внутреннее, что... Я не знал, что такие
ошеломляющие результаты будут (90 процентов – это много, не укладывалось в голове),
но я думал, что убедительный процент будет за самостоятельность. Я думаю, что тогда и
в Белоруссии такой бы был результат референдума, но не такой ошеломляющий, как на
Украине. Трудно достаточно следить, очень много было вопросов других, понимаете. А что
значит, следить? Ну, читал газеты, ну, смотрел, а ведь каждая газета искажает по-своему.
Такого большого результата Вы не ожидали?
Нет, ни в коем случае не ожидал. Здесь еще предыстория была. Я, во-первых, плохо
знал историю, и во-вторых, когда в 54-м году я был в Киеве на праздновании... Тогда это
называлось «300-летия воссоединения Украины с Россией», у меня было юношеское,
романтическое восприятие действительности. Многие загнанные вглубь противоречия
я не знал. Я был знаком только с одной точкой зрения на роль Богдана Хмельницкого:
объединение для противостояния Польше. Какие еще там движущие были силы, мотивы,
ситуации... Знал в рамках советских учебников. Поэтому мне Украина казалась более
СССРовской, чем она оказалась на самом деле.
У Вас мама была писательницей? Поэтессой?
Моя мать – видимо, в том юношеском, романтическом возрасте, я так понимал – она
родилась в 1908-м году. В 34-м году на 1-м съезде советских писателей ее приняли в
Союз писателей СССР. Она что-то написала, кое-что у нас есть. Я бы сказал, с точки зрения... У меня более дорогого человека не было, нет, и не будет. Но я думаю, что с точки
зрения поэтического мастерства, с точки зрения концептуального охвата, скорее она была
принята туда как человек, который восторгался тем, чем будет. У нее билет (который
мы храним, за подписью Горького) члена Союза писателей. Дальше была очень сложная
история. Она фактически всю жизнь работала учительницей, преподавала русский язык,
белорусский язык, потом все время русский язык. Она учитель по природе. Она хороший
учитель... была. А потом, она же была женой «врага народа».
Вашего отца?
Да, конечно. Кстати, до сих пор жив человек (пусть он долго мучается!), который написал про нее фельетон. «Как она могла заполнить анкету, написать, что она замужем?
Она считает человека, которого посадили, врага народа, своим мужем!»
Человек еще жив, который...
Этот человек еще жив. Пусть мучается долго!
Как складывалась Ваша жизнь и Ваша, можно сказать так, карьера – все-таки
Председатель Верховного Совета Белоруссии, глава государства?
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Вы имеете ввиду, политическая?
Я имею ввиду, от того, как Вы стали на путь депутата.
А очень просто. Моя жизнь фактически... У меня остались те же друзья, те же коллеги. Вы понимаете, это служебные отношения.
Вы когда начали активную политическую жизнь?
Активная политическая жизнь у меня получилась случайно. Я жил в районе, где оказался невыбранным народный депутат СССР. Там был один партократ (он, кстати, работает сейчас в нашем правительстве замминистра), другой партократ (он работает сейчас
директором) – было два человека в списке, и, в общем, 15 процентов кто-то из них получил голосов, а второй еще меньше. То есть, оба не были избраны.
В 89-м году?
В 89-м году. И тогда, буквально в шутку (здесь напротив университет) мои коллеги
говорят: «Ты только не спорь. Мы тебя кандидатом сейчас в депутаты выдвинем». Да
я так, честно говоря, и не спорил, но потом, когда конкуренты начали меня обругивать
и поносить... Это, кстати, сейчас очень часто продолжается. Пишут: отца предал, мать
предал!
Вы были членом компартии?
Да, я был, с 68-го года. С 1968-го года. Я в 66-м году был назначен проректором
Минского радиотехнического института по научной работе. Через год стало ясно, что, не
будучи членом партии, не будучи вхожим в партком, руководить...
Институтом.
...научной работой института... В общем, невозможно организовывать ее. Поэтому я
тогда вступил в кандидаты, мне рекомендацию дали. На меня лимита раньше не давали,
хотя я уже стал проректором, защитил кандидатскую, опубликовал много работ, выступал на конференциях – были у меня такие (правда, один раз только я за границей был, на
Ампировском коллоквиуме в Югославии). А тогда стало ясно, что я вступил в 68-м году
в партию и был добросовестным коммунистом.
До лета 91-го года?
В 91-м году, в мае, я зашел сюда напротив. У нас был тогда секретарь парткома, и я
подал ему заявление, что вышел. Он говорил: «Да, слушай...»
А Вы уже были первым заместителем Председателя?
Да, но на партучете я был у себя в университете. Он мне долго так говорил, что этого
не надо делать! Кстати, он потом был довольно долго министром образования у нас.
В Вашем правительстве?
У Кебича в правительстве. Но потом его... Он, по-моему, слишком Беларусь любил,
поэтому его оттуда и вышибли. Физик, теоретик.
Значит, я вышел тогда из партии. Но я хочу Вам сказать, что тогда был народным
депутатом СССР. Я ведь был избран вопреки воле, так сказать, партии. Потом меня вдруг
приглашают в ЦК КПБ (решили мне прочесть) на комиссию ветеранов, там была комиссия ветеранов. Я прихожу туда, мне в 15.00 назначили. Это было где-то весной 90-го года.
Прихожу, в 15.00 мне назначили, я народный депутат СССР, и, честно говоря, дел очень
много (даже сегодня звонят мне по депутатским делам). И я вижу, что там деды заседают.
Это парткомиссия.
А я пришел с секретарем парткома нашим, Гайченком Виктором Анатольевичем. Я
говорю: «Виктор Анатольевич, запомни такую штуку. Если через пять минут меня не
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позовут, я отсюда ухожу». Он говорит: «Станислав Станиславович, слушай, ну не ставь
меня... ты же понимаешь, я же вот!..» Я говорю: «Я тебе сказал». Пять минут проходит.
«Ради тебя еще три минуты, после этого я ухожу». Они через пятнадцать минут выходят,
он говорит, что я ушел. Шок был! Парткомиссия эта считалась… А я сказал: «Да чихал я
на них, за мной стоит 200 тысяч избирателей, а за ними кто стоит? Никто не стоит. Поэтому пусть уважают народного депутата СССР». Тут я уже почувствовал такой, такой... Я
вообще очень гордился тем, что избран был в справедливейшей борьбе.
Более того, после этого в этом же округе я был избран народным депутатом респуб
лики Беларусь. И сейчас в этом же округе – я подчеркиваю, в этом же округе, я верен
этому. Притом обездоленный, очень бедный округ, очень много людей, которые верят
коммунистам, потому что их ловко обманывают, много малосемейных домов. И в этом
же округе я сейчас выбран снова.
В третий раз?
В третий раз, да, в третий раз. Поэтому я очень ценю этот свой округ и очень горжусь
званием депутата. Более бессовестных людей, чем конкуренты в депутаты от коммунис
тической партии, я не знаю.
У нас традиционный последний вопрос, потому что это для истории все-таки записано. Что бы Вы хотели лично добавить к теме истории независимости Украины?
Я хотел бы, чтобы Украина, которая так много пережила и так много сделала ошибок
в экономическом плане, была вольной и независимой страной. Я думаю, что друзей у нее
очень много, она должна занять достойное место в мире, а демократическая Украина –
это, в значительной мере, гарантия демократизации Белоруссии.
Дякуємо.

Інтерв’юер – Дмитро ПОНАМАРЧУК
27 травня 1996 р., Мінськ
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Руслан ХАСБУЛАТОВ
Вы были вначале первым заместителем председателя Верховного Совета России, а потом председателем Российского парламента. Как раз в период, когда реально
осуществлялась суверенизация бывших союзных республик, в том числе суверенизация России и Украины. И я хотел бы Вам первый вопрос задать о периоде, когда готовилась Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации. Как
известно, примерно, сразу же после этого Верховный Совет Украины принял Декларацию о государственном суверенитете Украины. И мне интересно, когда вы готовили свой российский документ, обсуждались ли вот такого рода его последствия.
Может быть, были какие-то контакты между парламентскими руководствами
Москвы и Киева при подготовке такого документа? Или для вас как бы украинское
решение было неожиданным и спонтанным, как бы не связанным с российским?
Нет. Неожиданным и спонтанным не было для нас решение Верховного Совета
Украины. Но я хотел бы обратить внимание вот на какое обстоятельство. Я считаю, что
Вы правильно затронули эту ключевую проблему Декларации о суверенитете Российской
Федерации. Потому что вокруг нее очень много спекуляций. Причем и слева, и справа.
И в коммунистической печати, и в антикоммунистической печати, и в демократической
печати, и в антидемократической печати. (Смеется). Причем никто не желает вникнуть
в содержание той Декларации о суверенитете Российской Федерации. А я хотел бы отметить, что это была, действительно, очень нужная Декларация. И содержание этого документа было очень основательным и взвешенным. Почему?
Потому что, вот, посмотрите. В этом документе вовсе речь не шла и не могла идти о разрушении вообще Советского Союза – единого. Почему? Потому что там было восемь исключений. Например, никто не покушался в этой Декларации на военно-промышленный
комплекс, на железные дороги, на авиационные сообщения, почту, телеграф, на горнорудные месторождения. Все это объявлялось, действительно, объектом регулирования
со стороны Союза. А что касается Российской Федерации, мы исходили из того, что даже
Белоруссия и Украина были более свободны, чем Российская Федерация. Я уж не говорю
о том, что Украина и Белоруссия были членами Организации Объединенных Наций. Я уж
не говорю о том, что там был и свой Центральный комитет, и традиционные – все нужные и необходимые – инструменты регулирования социально-экономических процессов,
чего не было в Российской Федерации. Российская Федерация была как бы растворена в
союзных структурах.
И поэтому, конечно, идеи. Тогда излагал их Ельцин. Конечно, в силу определенного
интеллектуального, образовательного такого характера, он не мог их грамотно излагать.
Но зато другие могли их разработать и изложить так, как это следовало. И поэтому не
случайно, что на первом съезде народных депутатов эти идеи поддерживали и коммунисты, и антикоммунисты, и демократы, и социал-демократы, и вся та пестрая палитра,
которая составляла съезд народных депутатов. Вот это первое, что я хотел сказать.
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И, кстати, если даже идти дальше – может быть, Вы зададите вопрос. Что касается документов Беловежской Пущи, подписанных, там ведь тоже об этом шла речь. Там
ведь не было какого-то покушения на абсолютизацию прав союзных республик. Главным
упущением Беловежья – конечно, если бы я участвовал в этом деле, я бы подсказал –
главным упущением было то, что не были созданы сразу наднациональные структуры с
соответствующими правовыми обязанностями, с соответствующими правами и обязанностями, вот это было. И, может быть, это Бурбулис, Шахрай – они специально даже
допустили это, я полагаю. Это одна часть вопроса.
Вторая часть вопроса: когда уже принимались решения на Верховном Совете Украины, конечно, они пошли дальше. Они уже исходили из того, что Украина должна быть
абсолютно свободной, независимой от Российской Федерации и так далее. Мы по этим
вопросам, кстати, встречались. Я имел хорошие личные отношения и с Леонидом Макаровичем Кравчуком, и с Плющом Иваном Степановичем, мы были даже в дружеских
отношениях. И я как-то говорил, что может быть, так не следовало бы – принимать таких
суровых решений. На что мои собеседники говорили: «Руслан, ты же сам прекрасно понимаешь, что уже пошла волна такая и мы уже оказались в орбите этих взглядов, этих
настроений, которые поддерживают люди. Может быть даже это и неправильно... – причем, это были умные, трезво мыслящие люди, – может быть, это неправильно, но мы не
в состоянии остановить эту начавшуюся очень сильную такую волну, которой вы сами
дали импульс».
И я считаю, что мои собеседники были правы. Потому что, все-таки, Декларация о
суверенитете была принята именно съездом России. И многие простые люди не особенно
и вникали в ее содержание, а говорили: «Ага, самостоятельность, независимость, суверенитет!» И меньше всего пытались вникнуть в содержание самого этого документа.
Руслан Имранович, после того, как были приняты Декларации, уже начались
консультации союзного руководства с руководителями союзных республик о будущем
устройстве Советского Союза. Была целая цепь таких консультаций. И Вам приходилось в этих совещаниях участвовать вместо Бориса Николаевича Ельцина. Насколько я помню, он отказывался, как правило, от того, чтобы приезжать на такого
рода совещания, и Вы представляли интересы России. Если говорить о российской и
украинской позициях на этих совещаниях, в чем были отличия, в чем, может быть,
была какая-то общая позиция, с которой Вы и украинские участники совещания –
там, вероятно, Кравчук представлял тогда Украину – выходили в переговорах с Горбачевым?
Да, я Вас понял прекрасно. Но здесь, так сказать, даже не два вопроса, а два таких вот
момента. Действительно, на протяжении почти полутора лет, где-то с июня 90-го года и
вплоть до путча 91-го года в августе, мне приходилось почти еженедельно, а иногда даже
дважды в неделю вместе с главами других союзных республик участвовать в совещаниях
у Горбачева. Объяснялось это тем, что Ельцин, в силу разных причин, как-то не очень
хотел встреч с Горбачевым и направлял всегда меня. Причем я даже тяготился этими
делами. С одной стороны, как аналитик, ученый, я понимал, что, наверное, я могу что-то
полезное сделать, а с другой стороны, я уже тогда стал немножко осознавать бюрократические законы. И, конечно, ближайшее окружение Ельцина было страшно недовольно
тем, что я его заменяю и принимаю вроде, или участвую в принятии, каких-то важных
решений вместо Ельцина.
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Но отказываться от их участия было невозможно, потому что тогда сразу же у других
союзных лидеров возникало бы опасение, что Российская Федерация занимает открыто
сепаратистские позиции. И в то же время Ельцин не мог доверять другим своим заместителям. Вы помните выступление его шестерых, в том числе и заместителей. Практически
в тот период он доверял только мне, откровенно если говорить, среди, я имею ввиду, официальных должностных фигур в российском руководстве. Потому что Иван Степанович
Силаев, при всем к нему уважении, был достаточно инертен и очень боялся Михаила
Сергеевича Горбачева, которого, кстати, я уважаю и сегодня. И мне приходилось участвовать во всех – на протяжении, повторяю, полутора лет – совещаниях у Горбачева в Кремле. И вот тогда я как раз и сдружился с лидерами практически всех союзных республик,
в том числе с Кравчуком и с Плющом Иваном Степановичем.
С Кравчуком мы вообще сидели рядом и обычно, когда выступал кто, мы, как принято говорить, шушукались, обменивались мнениями. Но чаще всего Кравчук как-то отмалчивался, особенно в первый период, а выступать приходилось мне, и с возражениями,
и с полемикой. Вообще-то лидеры не привыкли как-то полемизировать, я помню. И в
основном, особенно на первом этапе, полемика возникала между Горбачевым и мною.
Причем, кстати сказать, он был дружественно настроен. И вообще я хотел бы сказать,
что Горбачев не был человек какой-то партийной, диктаторской системы. Он все-таки,
несмотря на колоссальные ошибки и прочее – эти вещи, о которых сейчас много говорят, – был по рождению, по своей структуре демократом, рожденным демократом. В нем
начисто отсутствовали эти диктаторские, авторитарные подходы: стремление подавить,
убить, уничтожить своего соперника. На это я обратил внимание еще на первых своих
заседаниях.
А что касается второй части той проблемы, которую Вы отметили, по поводу согласования... Как была принята Декларация Украины? Я технику, конечно, не знаю, но я
знаю, что под очень мощным напором депутатов и общественного настроения украинские лидеры приняли такой документ. И с ним надо было считаться, с этим документом
и с его изменениями. И я полагаю, что мы, особенно на первом этапе, действовали достаточно мудро. Мы, например, считали, что, поскольку, все-таки, какие-то общесоюзные
структуры, органы будут существовать по регулированию социально-экономических и
политических процессов, то вряд ли следует поднимать такие болезненные вопросы как,
скажем, Севастополь, Украина, которые потом возникли уже, кстати, спустя год после
принятия Декларации о независимости, со стороны Украины.
И даже когда эти вопросы возникали на сессиях Верховного Совета, как правило,
эти вопросы возникали по инициативе фракции компартии, которую возглавлял, кстати,
Рыбкин Иван Петрович тогда. И, вы знаете, я в перерывах всегда звонил (я вам открою
небольшой секрет) Кравчуку, я звонил Плющу и говорил: «Так, мол, и так, у нас складывается обстановка не очень хорошая, но, поверьте, она не стимулируется ни Ельциным,
ни Хасбулатовым, она стимулируется какими-то общественными настроениями, какимито партиями, в том числе и коммунистами, и мы попробуем сделать все, что мы можем. И
вы только не думайте, что руководство Российской Федерации пытается разжечь какието противоречия». И мы договаривались – кстати, мы умели договариваться. Во всяком
случае, я могу говорить о том периоде, когда я находился у руководства Российской Федерации.
А как они реагировали на Ваши звонки, доброжелательно?
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Доброжелательно. Потому что с Плющом мы были на «ты». Мы как-то дружески
относились друг к другу. С уважением воспринимал и мои звонки, и меня и Кравчук
Леонид Макарович. Вообще я должен сказать, что я очень высоко оцениваю Кравчука и
Плюща, и мне они нравились. Это были мои хорошие соратники. Я всегда как-то находил
с ними общий язык.
Они высказывали Вам мысли о том, что Украина вообще может остаться вне
Советского Союза?
Да, высказывали такие мысли, причем … Дело в том, что, видите ли, даже очень
талантливый политик должен считаться с общественным мнением. Никуда не денешься.
Может быть, у него какие-то другие взгляды, но, если он действительно уважает свой
народ, свое общество, он вынужден считаться, он не может ломать..., вывести танки и
начинать громить. Это все-таки были другого склада. Они, конечно, были более приближены к людям – к простым людям, к их чаяниям. Другое дело, пусть это уже украинское
общество оценивает, как они справились. На мой взгляд, они очень пытались как-то учитывать настроение украинцев. В этом я нисколько не сомневаюсь. Точно так же, кстати
сказать, как и среднеазиатские лидеры. Может быть, я Вам скажу какую-то…, может
быть, я открою для Вас истину, но я Вас уверяю, что и Каримов, и Назарбаев, и президент
Киргизии – они боролись до последнего, пытаясь сохранить Союз. Для вас это новость?
Нет, не новость.
Я Вас уверяю, что они боролись до последнего, пытаясь сохранить Союз. И даже
инстинктивно чувствовали последствия, которые могут наступить. Один из лидеров мне
прямо говорил: «Руслан, ты пойми, что мы не можем работать нормально и служить обществу, если над нами не будет какой-то минимальный надзор, то есть какая-то дисцип
лина». Хорошо, суверенитет. Так это же признает весь мир. Ведь что такое Организация
Объединенных Наций? Что такое СБСЕ? Это же надзор, это же контроль. Что такое законы,
принимаемые международным сообществом, а потом санкционируемые национальными
парламентами в области сохранения прав человека? Должны же действовать какие-то
действительно общечеловеческие, общегуманитарные законы, которым подчиняются.
Насколько я понимаю, у российского руководства тогда были совершенно иные
представления о том, каким может быть... эта Союзная надстройка, какой она может быть. И взгляды – Ваши взгляды, взгляды Ельцина – они отражались во взглядах центрально-азиатских руководителей?
Отражались? Отличались.
Но, я хочу напомнить Вам то, что, может быть, Вы не знаете. Пролистайте… газета
такая, «Мегаполис», была. И в январе 91-го года Вы обнаружите там Конституцию нового
Сообщества. Практически я Михаилу Сергеевичу и Ельцину передал свой проект реорганизации Советского Союза, потому что уже невозможно было сохранить в тех же отношениях, скажем, Прибалтийские республики. Мне, например, было это ясно. И не потому, что
я там занимал большой пост, а потому, что я просто хорошо знал Прибалтику.
Я давно ученый. Знаете, что? Не буду называть некоторых известных ученых, которые занимают сейчас высокие посты в Балтийских республиках, но они были моими
аспирантами и докторантами. И я очень часто бывал в столицах Балтийских республик
как оппонент или как научный руководитель. Я же сравнительно рано стал доктором
экономических наук по международным и экономическим отношениям. Один из самых
молодых был во всем Советском Союзе. Эту кафедру, где мы сейчас находимся, я осно821
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вал 15 лет назад. Она была всего лишь, Вы знаете, пятая или шестая во всем Советском
Союзе кафедра международных экономических отношений, была очень популярна. И я
был как ученый достаточно известен, и я хорошо знал настроения, скажем так, интеллектуальной элиты. Не только там, сверху. Сверху-то как раз, Вы знаете, не только коррумпированные бывают, но и коллабораторы. Потому что им хорошо живется, так-то вот.
Настроения внизу, скорее всего, я не знал, а вот настроения среднего класса, к которому,
как правило, примыкают ученые во всех странах мира, я достаточно хорошо знал.
И поэтому я считал, что нужны здесь не просто какие-то изолированные мероприятия, которые, скажем, декларировал Горбачев под натиском депутатов: экономическую
самостоятельность предоставить и так далее – я считал, что необходимо перевести весь
Советский Союз на конфедеративную основу. И в «Мегаполисе» я опубликовал свои тезисы и свои представления – каким должен быть новый Союз. Конечно, они полностью
расходились с представлениями Михаила Сергеевича Горбачева, которые он позже изложил в Ново-Огаревском процессе СНГ. Если Вам любопытно, я могу рекомендовать:
достаньте газету и посмотрите.
А Вы беседовали с Горбачевым по поводу этого проекта?
Так я не только беседовал, я передал ему проект!
Но он же должен был его прочесть, ознакомиться, а потом…?
Я передал Ельцину и передал Горбачеву. После этого, спустя три месяца, только я
опубликовал, когда увидел, что ни тот, ни другой не реагируют. И по поводу этого у меня
был очень серьезный разговор. Точнее не у меня, а Горбачев мне, как считал нужным,
изложил свое достаточно гневное мнение. Он сказал, что я пытаюсь развалить – если не
по-ельцински, то по-другому, по-хасбулатовски – Союз. В общем, был такой достаточно
суровый разговор. Не согласились. Не согласились.
А почему Ельцин не согласился? Я думаю, под влиянием Бурбулиса. Потому что, к
сожалению, Геннадий Бурбулис не отличается свойством выдавать какие-то идеи. Нет у
него такого. И он очень ревниво относился... Не только ко мне, к Хасбулатову, а к любому
человеку, который способен был рождать какие-то новые идеи. Ему обязательно хотелось
быть их автором. А тут, естественно, как он мог состязаться со мной в этом вопросе?
И он, как я позже понял, обрисовал этот проект перед Ельциным в самом невыгодном,
мягко говоря, свете. И, к сожалению, он остался так и не понятым, не изученным и дос
таточно далеко стоящим от общественного мнения.
А я, возвращаясь к тому, о чем тогда говорил, и с точки зрения сегодняшних дел, считаю, что это был, к сожалению, как мне сейчас кажется, единственный путь нормального
развития былого Союза и демократических трансформаций на всем посткоммунистичес
ком пространстве.
Если перейти к августу 1991 года. Ну, во-первых, всегда важный вопрос, который… не
до конца остается проясненным, это насколько вообще реальны были контакты между
российским и украинским руководством в момент путча? Связывались ли Вы с…?
Вы затрагиваете вопросы, вообще-то выгодные для меня, потому что, к сожалению,
самые вроде бы объективные исследователи пытаются исказить этот процесс, эти события путча 91 года. Пытаются даже стереть… Как будто Хасбулатов вообще не участвовал
в этом деле. А я Вам скажу, началось с чего? Я очень рано ведь выезжал на работу. Помоему, в семь часов утра я уже готов был выскочить из дому, весь одетый, так сказать.
Зазвонил телефон. Звонит моя жена (смеется)… Она как раз была здесь, в Москве, в го822
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родской квартире, а я вместе со своими детьми – кстати, и племянница из Грозного была
у нас, гостила – находился там.
И, вы знаете, когда я закрывал дверь... Такая деталь: я все раздумывал, стоит ли мне
подходить к телефону, который так отчаянно звонит, или не стоит. Все-таки решил подойти. Звонит жена моя, Рая, и говорит: «Слушай, ты телевидение-то включил?» Я говорю: «С какой стати? Когда я включал телевидение в семь часов?» Я так немножко грубовато говорю: «Я выезжаю на работу». «Ты включи, ты включи! У вас дела-то плохи». Я
говорю: «А что случилось?» – «Как что случилось? Переворот!» Вот, жена мне сказала.
Слово «переворот» было услышано мною в семь часов утра.
Я включаю телевидение и как раз застаю концовку выступления диктора, который
говорит, что создан Государственный Комитет по Чрезвычайному Положению во главе с
и. о. президента Янаевым и так далее. Я дослушал еще минуты три. Уже все для меня
было ясно. Я, даже не размышляя, сразу заскакиваю туда – рядом со мной жила семья
Ельцина тогда. Стоит там, кстати, весь обрюзгший такой…, в общем, даже внешне в паническом настроении, Коржаков. Я говорю: «Так, где президент?» Он ничего не говорит,
открывает дверь. Я захожу. Там никого нет в прихожей. Я говорю: «Кто-нибудь здесь
живые есть?» Вот, буквально, мои первые слова. (Смеется).
Выходит Наина Иосифовна. Так, по-моему, даже какие-то слезы. «Руслан Имранович,
Борис Николаевич наверху, пройдите». Прохожу я наверх. Сидит Президент, вот так, по
пояс... даже майки нет. Не буду, как Коржаков, описывать эти сцены, они мне ни к чему.
Я говорю: «Здравствуйте, Борис Николаевич!» Он говорит: «Здравствуйте, Руслан Имранович...» (кстати, мы всегда были на «вы». Он никогда мне, например, «ты» не говорил),
«Здравствуйте, Руслан Имранович, присаживайтесь». Я сел. Он говорит: «Что Вы думаете?» Я говорю: «Как, что я думаю? Давайте, быстро одевайтесь, брейтесь, а я, пока Вы
спуститесь, созову всех наших людей. Где Силаев? Вы уже сказали, чтоб сюда прибыл? А
где другие министры? Я только узнал, буквально пять минут тому назад, что произошло.
У Вас что, нет информации?» «Есть у меня всё, – говорит. Посмотрел на меня и говорит: –
Вы думаете, мы выиграем?» Я говорю: «Что значит, “мы выиграем?”? Конечно, выиграем!
Вопросов нету. Хорошо, что они выступили. Мы разгромим их в течении двух-трех дней.
Вы только в форме будьте». Я спустился вниз, позвал Коржакова, говорю: «Немедленно
сюда доставить всех, кто здесь находится! Всех членов правительства, всех депутатов, которые здесь есть. Кстати, созвонитесь, где-то там Собчак находится, Попов».
А мы же созвали всех глав… не всех, а многих глав администраций и республик. Почему? Потому что на следующий день мы должны были подписать, Вы помните, вот этот
договор. Поэтому я сам созвал состав нашей делегации.
Я говорю: «Вот эту делегацию всю сюда созовите».
Кстати, Коржаков был в очень паническом настроении. Потом, позже, я понял. Он же
работал сам когда-то в системе КГБ и знал ее мощь. И когда она вдруг обрушилась, он даже
мысли не допускал, что мы выиграем. Он был уже внутренне сломан. Поэтому мне и приходилось, кстати, в эти дни его все время понукать. Его никто и не видел в эти дни.
И буквально через пятнадцать минут, конечно, уже съехались. Спустился Борис Николаевич – правда, еще до того, как пришел первый.
Кстати, пришел первым Силаев. Потом уже Полторанин, другие подтянулись.
Я ему сразу говорю: «Борис Николаевич, Вы с Украиной созванивались?» – «Нет».
Я говорю: «А с Назарбаевым созванивались?» – «Нет». Я говорю: «Немедленно пусть
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соединят, пока телефон работает! Через час телефон будет отключен – это первое. Второе: кого из военных Вы знаете?» Он говорит: «Да у меня с военными не очень хорошие
отношения. Правда, с Грачевым как-то я встречался пару раз. Вроде неплохой парень».
Я говорю: «Позвоните ему и пообещайте, что он станет министром обороны, если поможет нам справиться с путчистами, которых мы и без него разгромим». Он говорит:
«Так прямо и сказать?» Вот, такой диалог. Я говорю: «Так прямо и скажите. Созвонитесь
с Кравчуком». И он, кстати, стал немедленно звонить.
Еще не прибыли ни Силаев, ни Полторанин, ни Шахрай, ни кто-нибудь другой. Я слушал разговор. Ну, с той стороны я не понял, но, когда он положил трубку, я понял: дела плохи. Боится. Уже, говорит, его кто-то – не буду называть фамилию – стращал, говорил, что
не может ничем поддержать. Я говорю: «Звоните в Алма-Ату». Буквально через минуту
дали Алма-Ату. Переговорил с президентом. Тоже особенной поддержки не получил. Мы
поняли, что остались одни. Я говорю: «Звоните Грачеву». Позвонил. Тоже соединили! Вы
знаете, какие-то благоприятственные обстоятельства. Ну, здесь уже получилось так... я уже
даже слышал – ну, может быть, потому что очень близко, все-таки не тысяча километров.
Грачев говорит: «Я сам... я с Вами согласен». (Я помню какие-то отрывки, так вот).
«Я с Вами согласен, Борис Николаевич, стрелять в народ мы не будем. И Вы не беспокойтесь. Но я... Вы знаете, я человек военный. Я должен все-таки выполнять приказы. Одно
могу сказать..., – кстати, достойный его был такой разговор, – стрелять в народ во всех
случаях мы не будем». Он говорит: «Ну, хоть одно утешение». И в это время прибыл Силаев. Мы сели писать Декларацию. Галдеж. Никто ничего не может сформулировать.
Я тогда беру ручку. Говорю: «Дайте бумагу! Какой-то бланк». И начал сам писать.
Она же потом разошлась с моей, кстати, руки. Стали размножать уже. Всё написал. А Силаев все время как-то не был доволен такими резкими формулировками: что это путч, что
это государственный переворот, что надо обратится к Горбачеву, что это надо вызволить
и так далее. В общем, всем. И мы втроем подписали. Сперва мы подписали с Ельциным,
потом решили с премьером, потом ещё, кажется, Руцкой подписался. И так эта бумага,
кстати, и пошла по всему миру, написанная мною лично. Когда это написал, я уже позвонил в Верховный Совет и сказал, чтоб в двенадцать часов созвать Президиум Верховного
Совета. Что я буду к двенадцати часам. В одиннадцать часов я уже написал эту бумагу,
сказал Бурбулису, Полторанину: «Давайте, размножайте, я еду в Верховный Совет. Как
вы тут будете дальше, я не знаю. Мне надо провести Президиум хотя бы. И мы примем
соответствующее решение».
И когда я выходил – вспомнил как раз – по направлению к дому Ельцина идет еще
и Собчак. Растерянный, кстати, до невозможности. Я говорю: «Вы что такой растерянный?» Он говорит: «Руслан Имранович, а что мне делать? Меня пригласили». Я говорю:
«Так. Вам делать здесь нечего. Езжайте в Питер, поднимайте людей против ГКЧП – это
первое. Второе: в каких Вы отношениях с военными?» Он говорит: «Да, вроде бы, ничего». Я говорю: «Вот что, Вы пригласите командующего и скажите, что через два-три дня
мы разгромим этих путчистов. А если он начнет шебаршиться, с ним будет очень плохо».
Он говорит: «Это от Вашего имени можно сказать?» Я говорю: «Именно от моего имени,
и от имени Ельцина можно сказать! А теперь нечего здесь делать. Иди, возвращайся к
своей машине». Я помню, (смеется) тут же сел в машину и уехал за мной.
Я прибыл... Действительно, в двенадцать часов мы заседали, то есть в двенадцать
часов дня я прибыл в Белый дом. Провел заседание Президиума Верховного Совета, против выступило только два члена Президиума: Исаков и один из заместителей Исаева.
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Остальные все проголосовали, и мы буквально в течении десяти минут приняли соответственное решение. Это был, кстати, первый официальный документ, а не выступление
Ельцина, там, с танка, и так далее, и тому подобное. Это был первый официальный документ официального органа власти в Российской Федерации, вот! Он был принят, я Вам
могу сказать, часов в двенадцать – где-то, может быть, в двенадцать десять, знаменитого
августовского путча – документ, который осуждал действия ГКЧП и требовал возвращения Горбачева на место президента. Вот так разворачивались события на самом деле.
А сейчас пытаются... Начинаешь смотреть или читать – как будто там не было и Верховного Совета, а ведь кто такой тогда был Ельцин? Да никто. Какая власть за ним была?
Какие структуры стояли? Никто! Единственная политическая структура, которая стояла
тогда за Президентом Российской Федерации – это Верховный Совет, депутаты, больше
никого не было. И, конечно, это величайшая подлость – что этот человек сделал спустя
уже два года после дела. Это невозможно простить и понять, и ни один уважающий себя
человек, я уверен, не может этого простить. Вы знаете, это вызывает омерзение! То, что
он сотворил с тем же Верховным Советом, который его, во-первых, сделал Председателем Верховного Совета, потом, Президентом, потом, защитил его. Обеспечил ему все,
что имеет он сегодня. И он повернул танки и расстрелял Верховный этот Совет... Такого
не было! Гитлер такого не делал!
А скажите, Руслан Имранович, как Вы восприняли провозглашение независи
мости Украины. Как на нее реагировало руководство Верховного Совета России, говорили ли Вы с Ельциным об этом впоследствии?
Говорили, и довольно много говорили. И я даже по телефону говорил с Плющом Иваном Степановичем. Он говорит: «Руслан Имранович, Вы же... ты же сам видел (не “Вы”,
а “ты” говорит), что произошло. Как в этих условиях можно находиться, действительно?
Ты не представляешь, какое здесь было давление на нас!» Потом мне правду рассказали, тогда я не представлял. Все население возмущено этими действиями. И, конечно,
люди хотят как-то немножко защитить себя. Их можно было понять. Это было вполне
объяснимо. Например, у меня это не вызывало такого отчуждения. Но вместе с тем, конечно, как у ученого, особенно экономиста, который, по крайней мере, двадцать пять лет
занимается мировой экономикой, когда весь мир... Интеграция, объединительные процессы происходят. Конечно, у меня это вызывало беспокойство, я откровенно скажу, но
беспокойство на теоретическом уровне. Все-таки мне казался этот процесс несколько
противоестественным, обусловленным конкретными практическими причинами и обстоятельствами, поэтому какое-то у меня было двойственное к нему отношение. С одной
стороны, я прекрасно понимал, что... Но особенно это было...
Вот сейчас попытки представителей печати, слева и справа, представить этот путч
августа 91-го года как бутафорский, который был разыгран Ельциным, Горбачевым. Это,
конечно, неправильно. Это был очень серьезный путч, и он натолкнулся на сопротивление. Правда, надо отметить, что организаторы путча, конечно, не были такими жестокими, как те, которые организовали путч в октябре 93 года и потом начали войну в Чечне.
Они все-таки были воспитаны той системой, которую сейчас совершенно незаслуженно
обвиняют в кровожадности и насилии, и так далее. Надо понять одно: что со времен Хрущева насилие и репрессии были прекращены.
Что там говорить, уж мне-то об этом напоминать не стоит. Я сам взращен в неволе,
в условиях репрессий, депортации и так далее. Поэтому я как-то задал вопрос, я пом825
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ню, очень уважаемому мною человеку – Ростроповичу. Я говорю: «С какого периода Вы
стали ощущать несправедливость системы?» Он мне говорит: «С четырнадцати лет». Я
рассмеялся, потому что стал ощущать несправедливость и незаконность этой системы с
трех лет! То есть, с того периода, когда появилось сознание. Точно так же, как все чеченцы, ингуши и так далее. То есть, для меня вопрос – система несправедлива или справедлива – не существовал. Он вместе с моим сознанием был взращен во мне. Но надо быть
объективным. Я же профессор, я же ученый. Я не могу учить неправде.
Массовые репрессии в Советском Союзе были отброшены Хрущевым. И то обстоятельство, что Хрущев, Никита Хрущев – я считаю, что это великий человек – он же доб
ровольно ушел! Он, что, не мог поднять танки?! Он же был главнокомандующий. Это
все чепуха, что там в фильмах показывают. У него были десятки возможностей поднять
танки и призвать командующих: «Ну-ка, эту банду возьмите, как Берию!» – и так далее.
Он не сделал. Он подчинился закону, который установил сам. И сказал, что отныне наша
страна должна развиваться совсем по другим законам – по человеческим.
И поэтому, конечно, переворот, который совершил Ельцин, он был, он есть большевистский переворот. Он как был большевиком, диктатором, так и остался. Поэтому, конечно, во мне очень сложные чувства борются, когда я непрерывно слышу в отношении
бывшего Советского Союза, в отношении народа: только сейчас проснулись, теперь мы
свободны! Какая свобода? Ну, какая свобода, если мне, бывшему Председателю Верховного Совета, не дают возможности пять минут выступить по телевидению, по прямому?
Мне говорят: «Пожалуйста, Вы можете полчаса выступать». Просят, уверяют, уговари
вают, чтоб я выступил – но только в записи. Потом уже они покажут, что хотят. Я говорю:
«Так я же не пытаюсь обращаться к народу. Давайте нашу с вами беседу мы в открытом
телевидении проведем на любую тему». Боятся. А этого не было уже и при Хрущеве,
после 56-го.
Скажите, Руслан Имранович, вот Вы говорили о тех решениях, которые были
как-то связаны с Украиной еще в период до ... до августа 91 года. Насколько я помню, после августа тоже было очень много парламентских решений, связанных и с
(– Да, да) ... Крымом. Насколько я помню, было постановление Верховного Совета,
объявлявшее Севастополь российским городом, принято. И вот в этот период Вы
общались с украинским парламентским руководством? Потому что это были очень
острые решения...
Очень острые были решения. И я, конечно, общался. Я помню, как раз фракции Ивана Рыбкина вместе с Бабуриным – это РОС, Российский Общенародный Союз, и фракции коммунистов – подняли этот вопрос. Кстати, их тогда было не так уж и много в Верховном Совете, в отличие от нынешней Думы. Расстрелом, кстати, нашего парламента,
Верховного Совета, Ельцин и создал-то настоящую Коммунистическую партию. Ее не
было тогда, в наш период ее не было. И силы, особенно такой серьезной политической
силы, в Верховном Совете коммунисты не представляли. Но если эти решения прошли,
то почему они прошли в Верховном Совете? Потому что их поддержали как раз так называемые демократы. Вот ведь в чем дело. Потому что этот элемент шовинизма очень
серьезно присутствует и в левых, и в правых демократических, антидемократических и
прочих вещах. И они использовали этот элемент очень серьезно, когда принимали...
Во-первых, я Вам скажу, что по сравнению с первоначальными проектами нам удалось очень во многом сгладить принятые Верховным Советом решения. А во-вторых,
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когда объявлялись перерывы, я тут же созванивался и с Кравчуком, и с Плющом, информировал, как развиваются события, на что могли бы пойти, как, и прочее. Поэтому, в
итоге, когда были приняты решения, это для украинского руководства не было новостью.
Они прекрасно знали позицию, и мою. В перерывах, кстати, я беседовал и с Ельциным.
Информировал его, что и как. Он тоже просил. И надо отдать должное Ельцину. «Постарайтесь хотя бы сгладить». Я говорю: «Да я бы всё сгладил, но дело в том, что к этим
решениям примыкают не только, там, коммунисты или бабуринцы, но и те, которые считают себя демократами». Но очень во многом мы сглаживали, как-то добивались взаимопонимания. Я должен сказать, что такое вот хорошее, человеческое, личное отношение
помогало нам.
Не были ли Вы оскорблены тем, что Вас поставили перед фактом после решений в Беловежской Пуще? Что Вы не были туда приглашены? Что Вы узнали об
этом, когда...?
Вы знаете, я... В личном плане, я, конечно, не был оскорблен, тем более я узнал об
этом ведь в Сеуле. Накануне мне Ельцин предложил. Он – я помню, как будто это вчера
было – говорит: «Руслан Имранович, у Вас же есть приглашение в Сеул, насколько я
знаю». Но, приглашений-то у нас было много. Приглашений в качестве... и официально,
и неофициально, было около сорока. Из многих стран. И вдруг он почему-то вспомнил
о Сеуле. И говорит: «Вы знаете, я, вот, хорошо знаю Ро Де У, я написал письмо. Так что,
если Вы не против, давайте. И отдохнёте, я знаю, насколько у Вас трудное было время».
Я вылетел в Сеул с официальной делегацией. И там узнаю об этом. Посол все время,
кстати, был со мной. Я его спрашиваю: «Что Вы знаете?» Он говорит: «Ей-Богу, ничего
не знаю!» Я звоню Горбачеву. Не отвечает. Я звоню Ельцину. Не отвечает. Я звоню ми
нистру иностранных дел. Не отвечает. Хотя это немыслимо.
Вы знаете, ведь в предыдущий период у нас же круглосуточная связь была, любая –
где бы ты ни находился, соединяют. И не могут не соединять. А тут! Ну, для меня-то, посвященного в эти тайны человека, уже было ясно, что со мной не хотят говорить.
Дозвонился до Руцкого наконец-то. Я говорю: «Александр Владимирович, что у вас
там происходит?» Он говорит: «Руслан Имранович, я не знаю. Я сам пытаюсь соединиться. Переговорил буквально час назад с Горбачевым. Он смеется и говорит, что ничего
страшного. Они там погорячились, говорит, так что я тут работаю над новым федеративным договором и прочее». Я говорю: «Александр Владимирович, я не могу ни с кем
связаться: ни с Ельциным, ни с министром иностранных дел, ни с Горбачевым. У меня
к Вам просьба. Пойдите и попросите Горбачева, пусть он немедленно вылетает туда, в
Минск, и принимает участие. О чем там идет речь? Это же немыслимое дело. Мы так не
планировали». Он говорит: «Хорошо. Я так и сделаю». Видимо, уехал.
Потом уже, когда я приехал, мне стало известно, и я начал звонить тогда как руководитель, все-таки, Верховного Совета. Думаю, какое отношение к ним со стороны других
республик? Ведь мало, если я один выступаю от Российской Федерации, которая первая
провозгласила суверенитет, – и вдруг против, как-то не логично. Поэтому мне надо было
посмотреть, как реагируют другие. Я созвонился со всеми руководителями Закавказских
республик, потом – Средней Азии. И что, Вы думаете, мне они сказали? «Руслан Имранович, мы сожалеем. Мы не участвовали. Мы оказались обманутыми. Ты ничего не
сделаешь, если выступишь против. Это уже отрезано, давай теперь думать о другом».
Вот что мне было сказано.
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И, конечно, я вынужден был... Политик всегда должен подчиняться обстоятельствам.
Он не может воевать с конкретной реальностью, если он стремится и остаться политиком, и как-то учесть, и принести какое-то благо. И, конечно, это я должен был учитывать.
Когда я давал интервью, я сказал: «Вы знаете, на мой взгляд, эти решения не очень продуманные, но то, что сделано, уже сделано. От этого не уйдешь. Оттого что...»
Но на Вас же была еще возложена миссия денонсировать Союзный договор
22-го года, насколько я понимаю, это было труднее...?
Нет, это тоже вопрос не такой простой! Я Вам сейчас объясню. У нас не было никакой на Верховном Совете возможности денонсировать. Во-первых, наша позиция была
обусловлена соответствующей реакцией других союзных республик, она была однозначная. Ни один из Верховных Советов других союзных республик не поставил вопрос о денонсации, – а я со всеми проконсультировался. Я не говорю, там, с Прибалтийскими. Там
позиция, как Вы сами понимаете, была достаточно однозначной. Я проконсультировался
и с Молдавией, и с Закавказскими республиками, и со Среднеазиатскими республиками –
со всеми. Я председателей знал хорошо, я Вам уже говорил в предыдущий период, так
у меня не было проблем общения. Я... мы даже семьи знали. Я мог и домой позвонить,
если на работе не застану.
Я со всеми проконсультировался, и все в один голос сказали: «Руслан Имранович, дорогой, всё! Эти три... (так называли, в общем-то, достаточно серьезным таким словом в негативном плане), они натворили. Ну, это уже изменить нельзя. Поэтому мы не сможем тебя
поддержать, даже если захотим. Нас не поддержат, имей ввиду, останешься в одиночестве». Я
проинформировал Верховный Совет в письменной справке, какая позиция у каждой союзной
республики. Далее, на нас оказывали нажим очень серьезный военные, в том числе и генерал
Кобец, и генерал Грачев, которые были довольно популярны, которые говорили так: «Если вы
денонсируете, это будет война. У нас начнутся военные столкновения...» и так далее, и тому
подобное. Этот фактор тоже надо учесть. Третий фактор, о котором вообще печать не пишет
и пресса не говорит: а где был союзный парламент? Кто запрещал депутатам Союза ССР собраться и вынести свое решение? К сожалению, под влиянием Бурбулиса...
Я, например, возражал против задержания и ареста Лукьянова. Я могу это определенно сказать. Я говорю: «Нельзя арестовывать главу парламента». Ельцин мне говорит:
«А вот Бурбулис говорит, что можно. Ведь Бурбулис тоже депутат Союза». Я говорю:
«Хорошо, тогда пусть они соберутся, союзные депутаты съезда или Верховного Совета,
и публично перед телевидением вменят в вину Лукьянову, что он участник, и так далее.
И потом добьются права его задержать».
Так вот, подпольно, взял прокурор или следователь – и задержал. Лишили Головы
Верховный Совет. Ну, хорошо, даже если лишили, но ведь мог же собраться Верховный
Совет и вынести свое суждение по поводу своей же собственной судьбы? Ведь они же
ничего не сделали абсолютно. Этот фактор, кстати, действовал убийственно на депутатов. Почему, все говорят, ну почему союзные депутаты молчат? Где они?
Ну, там уже не было ряда депутации. Совет Союза тогда состоял из депутации
республик...
Но депутаты-то были! Ведь мои-то депутаты, извините, так не поступили. Вы вспомните Указ 1400, как собрались мгновенно.
Но они же были депутатами Союзного парламента одновременно, Вы помните,
Руслан Имранович...
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Да, там было...
И они ушли...
Кто ушел?
Российские депутаты, которые были членами Совета Союза...
Да там их десяток было-то, подумаешь...
Ну, вот, десяток российских, десяток украинских, десяток центральноазиатских – вот вам и весь парламент...
Так надо было им собраться и решить самим судьбу, после того, как свершилось
это дело. Это же было правомерно. Но это общее рассуждение. Что касается юридикоправовых аспектов этой проблемы, я считаю, что мы поступили очень-очень умно. Что
мы сделали? Учитывая общую обстановку на Верховном Совете, мы утвердили эти решения и вынесли на съезд. Вопрос-то был не Верховного Совета, вопрос был съезда. А
съезд не принял наше решение и, тем самым, аннулировал практически Беловежские
соглашения «Ельцин–Кравчук и Шушкевич». Вы знаете об этом? Они недействительны. И то, что коммунисты в прошлом году вынесли решение Госдумы и аннулировали.
Вы знаете, это смешно мне, потому что съезд, на который были вынесены эти документы, не принял их, и тем самым, практически Беловежские соглашения, с точки зрения
конституционно-правовой, они недействительны. Вот Вы об этом аспекте думали?
Об этом? Я как-то об этом забыл. Кстати, я помню, что съезд принимал...
С точки зрения международного права, Беловежские соглашения недействительны, и все последующие изменения, в том числе Конституция, которую навязал Ельцин
в 93-м году. Она недействительна. И Российская Федерация на сегодняшний день недействительна как таковая. Есть РСФСР и те документы, которые утвердил съезд, а вся
остальная, последующая законодательная, исполнительная деятельность носит такой же
характер, как и пиночетовская деятельность, или еще император был, Хайли Силасси...
точнее, Хайли Силасси был законный, а вот последующие его деятели. Или Бокасса, который даровал конституцию – как к нему относится мировое сообщество? Вот что сотворил Ельцин. Семерка собирается, друг друга обнимают, целуют. Друг Билл, друг Коль и
прочее – это все чепуха. С точки зрения международного права, нет Российской Федерации. В ельциновском государстве нет декабрьской Конституции 93-го года. Она покоится
на той же основе, на которой Ленин принимал Конституцию, первую, 18-го года.
Ну, а все остальные одиннадцать государств? Точно такое же?
Точно такое же. Как были четыре или пять Конституций, начиная с 18-го года и, последняя, кажется, 77-го года, точно такой же характер носит и нынешний правопорядок,
установленный Ельциным. Это незаконно.
Спасибо, Руслан Имранович!

Інтерв’юер – Віталій ПОРТНІКОВ
18 жовтня 1997 р., Москва
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Геннадій БУРБУЛІС
Геннадий Эдуардович, Ваша политическая карьера началась в самый, можно
сказать, зенит горбачевской перестройки, когда Вы стали народным депутатом
Советского Союза, одним из инициаторов создания Межрегиональной депутатской группы. Но Межрегиональная депутатская группа создавалась, в общем-то,
под такими общедемократическими лозунгами. Вы тогда ощущали, что ее создание и вообще демократические процессы в Советском Союзе приведут к такому
национальному движению, к тому, что уже начинаются процессы дробления самого Советского Союза? Или в тот период не было такого ощущения у Вас, это
понимание пришло позже?
На самом деле, год работы в пространстве съезда народных депутатов нас убедил в
том, что качественные, серьезные преобразования союзного центра на желанных идеях
демократии практически невозможны. И толчком к принятию другой стратегии были
выборы народного... депутатов Съезда Российской Федерации. Вот в этот момент – это
девяностый год, весна – стало ясно, что мы свой опыт должны обратить на поддержку,
на выращивание возможностей уже на республиканском уровне. Это не означало поддержку национальных интересов. Для меня это было просто перемещение стратегичес
кого центра…
...в республиканские структуры.
...на республиканские структуры. Как таковая, национальная... возрождение, оно
просто как бы внутри этого содержалось, и можно было это предвидеть. Но тогда это не
было для нас особой проблемой.
Когда Вы на Съезде народных депутатов России готовили, вероятно, Декларацию о суверенитете Российской Федерации, – это была первая такая декларация, –
Вы понимали, что она приведет к целому каскаду таких деклараций, что вслед за
Верховным Советом России последует Верховный Совет Украины?
Да, конечно. Конечно, понимали. Но важно иметь ввиду, что сама эта Декларация, ее
дух, ее настроение, ее внутренняя энергетика были настолько созвучны тому, что созрело
и перезрело уже в недрах общества, что она принималась на едином дыхании Съездом,
где по идеологическому, мировоззренческому, партийному содержанию были абсолютно
противоположные силы: коммунисты ортодоксальные, и демократы-романтики, и прагматики, лишенные каких-либо идеологических ориентиров. Все в этом увидели, услышали и почувствовали отражение исторической перспективы запросам своим каким-то,
коренным интересам.
А как Вы себе представляли тогда будущую структуру власти на советском пространстве, что это будет именно такой симбиоз республиканских руководителей,
что как бы все будущие вопросы Советского Союза будут решаться коллегиально –
допустим, руководителями России, Украины, Белоруссии, Казахстана...
Нет. Нет.
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...или Вы все-таки считали, что Союзный центр сохранится?
Правда требует признать, что в мае девяностого года серьезных представлений о
будущей концепции не было, но было ясное понимание того, что Советский Союз как
тоталитарная структура не позволяет... никакие современные задачи не ставит решать.
Поэтому тогда был как бы такой... такая надежда, что все пройдут через республиканское «я», а вместе мы сохраним наш Союз на новом каком-то качестве, новом основании.
Надо иметь ввиду, что в ноябре месяце девяностого года был заключен договор России и
Казахстана. Очень многие не фиксировали эту дату как важную в формировании новой
истории. Это был первый юридический документ между двумя республиками Советского Союза. Вот там как раз – я еще раз подчеркиваю, ноябрь девяностого года – мы уже
достаточно ясно понимали, что мы закладываем политическим и правовым образом новую концепцию нашего государства, но без претензий на ту чрезмерную суверенизацию,
которая потом оказалась неизбежной реальностью.
Вы общались со многими депутатами в рамках того же союзного съезда, в рамках Межрегиональной группы, с украинскими депутатами-демократами, которые не скрывали, что они сторонники независимости Украины, такими как Юрий
Щербак, например, или Сергей Рябченко, и еще много можно фамилий, наверное,
назвать. Они Вас не предупреждали о возможном развитии событий? То есть, вот
таких консультаций не было?
Нет, на самом деле там как бы был другой уровень единства.
То есть общий уровень демократического единства?
Да, общедемократический. Был общий оппонент – этот сверхдогматический и тоталитарно, репрессивно начиненный Союзный центр. Опасность скрытых каких-то мотивов тогда не осознавалась, по крайней мере, нами в полной мере...
И была ведь уже работа над Союзным договором, тогда фактически Новоогаревский процесс начался. И можно сказать, что были какие-то разночтения в позиции
российской делегации и, например, украинской делегации? Или все же тогда Вы ощущали, что Украина так же готова к какому-то строительству союзного государства, как и Россия? Я Вам хочу напомнить, что в той церемонии, которая должна
была состояться в августе девяносто первого года, но была сорвана путчем, украинское руководство не было уполномочено подписывать Союзный договор. Вас это не
беспокоило тогда? А Россия готова была подписать.
Надо тогда посмотреть, о каком времени мы говорим. Я зафиксировал ноябрь девяностого...
...девяностого года, да. А потом пошел Новоогаревский процесс.
А после этого был Новоогаревский процесс. И его особенность заключалась в том,
что большинство республик – те, которые влияли на содержание, – сходились во мнении,
что может быть новый Союз, строго конфедеративный. И эта возможность, она удерживала и в диалоге, она сохраняла какие-то возможности сотрудничества. Мало того, в
апреле месяце состоялась встреча рабочих групп: Украина, Россия, Белоруссия и Казахстан. Мы начали формировать четырехсторонний договор...
Без центра?
Без центра. И я до сих пор убежден, что если бы тогда Горбачев и Лукьянов не разрушили это, начав разрушение этой идеи с Белоруссии, – Дементей еще там был, и это было
им легко сделать, – то вполне возможно, что мы таким образом бы и Украину удержали в
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желании союзнических отношений на полноценной конфедеративной основе. И не понадобилось бы тогда этого жесткого отношения к Ново-Огарево.
А разве были бы отличия у этого четырехстороннего союза, если бы он создавался без каких-либо центральных структур между ними, от СНГ, которое было потом
создано? Ведь по идее...
Трудно сейчас говорить. Трудно говорить. Я абсолютно убежден, что СНГ явилось
вынужденной мерой в условиях уже распавшегося фактически Советского Союза и являлось и является сегодня исторически совершенно необходимой и оправданной формой.
Но то, что мы уже в апреле этот образ нащупывали, и он мог бы предотвратить новоогаревскую пустоту, и тогда бы мы могли избежать политического Чернобыля в виде путча
августовского, для меня очевидно.
Правильно ли я Вас понял, в таком случае, если Вы сказали такую позицию: что
Российская Федерация была готова подписать в августе девяносто первого года новый Союзный договор, потому что считала, что процесс не закончен и что еще будут
продолжаться переговоры с теми республиками, которые к нему не присоединились?
Вот у меня такое с Украиной – что это как бы начало процесса. Именно поэтому Вы
соглашались на подписание этого договора без подписи Украины?
Более того, сегодня многие не знают, что наша делегация ехала в Беловежскую
Пущу с главной задачей убедить Кравчука и Фокина не принимать столь резкую позицию, возможность новых каких-то интегративных конструкций. И только тогда, когда
мы убедились в отсутствии этой перспективы, была в трудах и в муках творческих найдена эта формула Содружества Независимых Государств. Так что Ваше предположение
правильно.
Но, в принципе, мои предположения просто базируются на том, что если, как
говорится, Союзный договор мог быть подписан без Украины, то таким образом и
всё последующее развитие событий было бы алогичным после декабря тысяча девятьсот девяносто первого года, потому что главной идеей Союзного договора...
Ну, в Союзном договоре ведь была не только чрезвычайная проблема присутствия
или отсутствия Украины, а была еще и чрезвычайная проблема самого статуса Союза. То
есть, основная дискуссия была о том, будет ли новое образование государством, или оно
будет союзом государств. Мы до последнего отстаивали идею, что это не должно быть
собственно государственное образование. И вот тогда у Украины оставалась возможность со временем, пережив восторг и экстаз своей собственной суверенизации, найти
там свое место, не унижая ни национальные чувства, ни романтику самостоятельности,
как тогда это воспринималось.
Но вот прошел апрель девяностого года, идея четырехстороннего союза уже похоронена. Союзный договор готов к подписанию, но не подписан, происходит путч,
и происходит победа российских демократических сил. В день этой победы, когда
происходит сессия Верховного Совета России, когда Борис Николаевич подписывает
указ о запрещении деятельности Компартии на территории Российской Федерации,
есть ли какое-то предвидение того, что на следующий день Верховный Совет... помоему, даже в тот же день... на следующий день все-таки, Верховный Совет Украины примет Акт о независимости, и таким образом будет поставлена точка на Советском Союзе? Или, в принципе, тогда было не до этого российскому руководству?
Что значит «точка на Советском Союзе»?
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Ну, фактически ведь, когда двадцать четвертого августа девяносто первого
года Украина провозгласила независимость, то тот Советский Союз, который... не
только который существовал, а тот, который мог бы быть, был практически уже
похоронен. Ведь российскому руководству пришлось снова позицию вырабатывать,
СНГ – подтверждение тому.
Нет. Нет. Я не понимал... Так и сейчас Вас не понимаю.
То есть это...
Объявление независимости, суверенитета Украины не лишало перспективы создания
конфедеративного образования, не лишало. И наше в декабре соглашение, оно лишь печальным образом фиксировало то, что союзный центр сделал все, чтобы не произошло
заключения договора в новом качестве. И референдум Украины, и все, что там накапливалось, возбуждалось во многом из-за отсутствия у союзного центра хоть какой-либо
вменяемости к этой ситуации. То есть, там шел такой беспардонный заговор! От заговора
в августе к заговору в сентябре–октябре и ноябре. Горбачев заговаривал, заговаривал,
заговаривал... он рассчитывал, что словами можно это все объяснить, перелицевать и
можно какие-то склеить фразы, в то время как реальность уже разрушалась незримо, а
экономически это уже было почти не восстанавливаемо совершенно.
Геннадий Эдуардович, я имею ввиду вот еще какую вещь. Ощущали ли Вы в ав
густе девяносто первого года, что победа российских демократов здесь, в Москве, –
это толчок именно к такому развитию событий на Украине? Что будет принят
Акт о независимости, что на следующий день будут запрещены компартии?
На самом деле, я думаю, подоплека Вашего вопроса другая: ощущали ли мы, что
в совместной работе против союзного центра с украинской стороны еще и существует
скрываемая тогда работа против имперской России? Нет, не ощущали.
Не ощущали?
У нас был...
Подоплека моего вопроса другая: ощущали Вы тогда... запрещая Компартию, а
практически и разрушая тот каркас, который удерживал во многом – как структура
власти – Союз Республик, ощущали ли Вы, что Вы фактически теряете Украину?
Нет. Я думаю, что косвенно или опосредованно видеть нас в качестве коренной причины такого тяжелого исторического выбора Украины было бы несправедливо. Я различаю два процесса: разрушения союзного центра и освобождения для республик возможности нового объединения и накапливающейся в Украине, под совершенно справедливой
темой демократизации жизни, национальной идеологии. Я различаю. И во многом, мне
кажется, сама украинская политика споткнулась как бы об эти две очень сложные сверхзадачи: национальное самосознание и демократическое преобразование.
То есть, Вы российское руководство как орудие этого не ощущаете?
Нет.
А Украину Вы ощущали тогда как орудие в борьбе между российским и союзным
центрами? Ведь, не будь независимости Украины, Вам и Сергею Станкевичу вряд
ли удалось бы выдвинуть лозунг независимости Российской Федерации тогда, после
августа. Ведь лозунг был сформулирован именно после этого, да?
Да, в октябре я впервые сказал, что Россия должна стать правопреемником Союза,
и сделал это достаточно сознательно. К тому времени мы уже имели ясную концепцию
экономического и государственно-политического реформирования. Что касается ответ833
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ственности за Украину и ее стратегию, то ... насчет каркаса коммунистического, мы его,
конечно, как бы существенно... обнажили его несостоятельность, это так. Но то, что он
уже давно отсутствовал как дееспособная власть, это и Украина понимала, это и Россия
понимала, это и все республики понимали.
А что происходило между российским и украинским руководством, скажем так,
в период с двадцать четвертого августа по первое декабря тысяча девятьсот девяносто первого года? Были ли какие-то консультации о будущем или, возможно, Вы
считали, что украинский референдум о независимости окончится все равно без особых результатов, и после него только можно вести какие-то серьезные разговоры?
Были ли какие-то серьезные контакты тогда?
Ну, настолько серьезных, чтобы решать общие задачи, к сожалению, нет... к сожалению, не было. Наша работа на уровне тех групп, которым было поручено подготовить
проект договора, к тому времени распалась. Контакты Ельцина-Кравчука носили, на мой
взгляд, взаимно прагматический характер. То есть они...
То есть каждый из них старался использовать друг друга...
...друг друга, сохраняя или укрепляя свое влияние внутри собственной республики и
как бы маневрируя между Горбачевым и всеми остальными. Явно, что это были два лидера с учетом особенностей Назарбаева, явно, что от вектора, который выбирает Украина
и Россия, существенно зависела судьба всей союзной перспективы, но той должной доли
искренности и системности в сотрудничестве не было тогда.
Вот Вы сейчас сказали о некотором использовании. Можно сказать, что тогда то
заявление знаменитое пресс-секретаря Президента России, которое прозвучало двадцать пятого августа девяносто первого года, насколько я помню, о... ну, его характеризовали как заявление о территориальных претензиях... прямо там это не звучало, но
на Украине его расценили как первые слова о Крыме. Так оно было интерпретировано.
Оно было тоже связано исключительно с внутриполитическими задачами?
То, что Вощенов тогда сказал, не обсуждалось особо в наших высших структурах и
носило характер такого предположения публичного. И я понимаю, что оно существенно
подтолкнуло какие-то круги на Украине для повышенной активности и реагирования.
Оно самым опасным образом стимулировало антироссийские мотивы и увеличивало национальные мотивы.
А Вы не думаете, что это заявление и ряд последующих действий в принципе разрушили очень серьезно российскую перспективу на Украине? Ведь, по идее, двадцать
четвертого августа девяносто первого года симпатии к России на Украине были, возможно, наибольшими за многие-многие десятилетия. Ведь в украинский парламент
внесли этот флаг с московских баррикад. Первый государственный флаг Украины,
который там появился, был отсюда, от Белого Дома. И, вероятно, в Киеве... во всяком случае, политическая элита и, наверное, национал-демократы, ожидали как раз
одобрения Москвы, вероятно, готовы были идти на самые различные отношения с
Россией и Ельциным. И вдруг это заявление. Это был шок для украинского общества.
И потом эти «корабли» стали уже расходиться. В момент принятия Акта о независимости они, как мне кажется, были близки, как никогда. Не ошибочно ли было
такое обостренное отношение к происшедшему в Киеве?
Было бы на моем месте некорректно сейчас что-то утверждать категоричное, значит,
я могу только воспроизводить свое понимание и свои ощущения. Я могу только сказать,
что сознательной концепции на уровне руководства России в отношении Украины тогда
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такого рода не вырабатывалось. Но то, что со стороны Росси были импульсы разные, то,
что ваша элита услышала лишь предупреждение, лишь угрозу и не услышала другого –
это уже тот случай, когда реакция была адекватной, видимо, интересам глубинным и
ожиданиям. Можно посочувствовать тому, как это все сложилось, но сейчас стараться
найти какую-то одну причину было бы очень ошибочно. Значит, одно дело – повод, импульс, а другое дело – глубинная причина. Мне кажется, что ставшая в свое время очень
болезненной проблема «москалей» и российского... российских претензий на лишение
Украины своего святого и суверенного духа, заложена была многолетне, и сводить ее к
неуклюжим или к неловким жестам в августе или... было бы...
Но, с другой стороны, в России никогда не было таких событий, как в августе
девяносто первого года.
...опрометчиво. Тем более, надо и нас в этом отношении понимать адекватно той...
чрезвычайности тех событий, поскольку наше желание состояться как руководству, способному людей и накормить, и напоить, и обуть, и одновременно пафос свободолюбивый
и демократический – они, конечно, разогревали. Разогревали непомерно некоторые эмоции, некоторые действия и не очень-то соответствовали трезвой практической и аналитической работе.
Скажите, Геннадий Эдуардович, вот прошли эти... сколько?.. три бесплодных
месяца, и в результате Вы оказались первого декабря... ну, второго декабря перед
фактом того, что Украина проголосовала за независимость, что это уже как бы
юридически необратимый процесс. Какая тогда была выбрана стратегия российским руководством в преддверии Беловежской встречи? Было ли решено сохранять
конфедеративное государство без Украины или все-таки главным было?
Нет! Нет. Это тот вопрос, когда есть у меня абсолютный ответ. Все наши помыслы
состояли в том, чтобы найти форму сохранения Украины.
Удержания или сохранения?
Сохранения Украины. И инициатива встречи Беловежской – во многом наша инициатива. И сверхсзадача, которую мы ставили, – это не дать в одночасье Украине остаться
исторически в изоляции от того, что с нами происходит. И первая половина Беловежского
обсуждения была вся посвящена тем ресурсам и возможностям, которые бы сохраняли
Украину в нашем содружестве. И лишь потом, уже принимая в качестве жестокой реальности позицию украинского руководства, мы поддержали идею СНГ и уже совместно
стали ее творить там на...
То есть, когда Вы отправлялись в Беловежскую Пущу, Вы не представляли себе,
к какой форме может оно привести?
Нет. Во главе угла стояла задача ни в коем случае не...
А идея СНГ исходила не от России, таким образом, получается...
Почему?
...на этой встрече? Или...
Последовательность просто важно иметь ввиду. Первый вопрос был – судьба Украины и нас, России.
И вам говорят, что Украина не войдет ни в какое конфедеративное образование?
Да. Вот тогда начали искать содружество.
А как себя украинская сторона в этот момент вообще ощущала? Она готова
была к такому компромиссу или это был для нее тоже вынужденный ... то есть, вы
должны были настаивать на каких-то своих предложениях?
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Нет. Нет.
Либо это все уже было взаимоприемлемо?
Нет, вот раньше уже все было взаимоприемлемо, но без того злорадного чувства
ликования, которое иногда нам приписывают как могильщикам Советского Союза. На
самом деле, была достаточно сосредоточенная, ответственная, с постоянным учетом глобальных последствий свершаемого работа, и то, что там происходило, – это был уникальный случай коллективного сотворчества, который «перевернул» лицо двадцатого века во
всем мировом сообществе.
Да, кстати, о «перевороте лица». Вот Вы думали тогда, когда составляли эти
документы... Вы их составляли?..
Коллективное творчество.
… с коллективом, – что это все какие-то временные меры, что СНГ так или иначе превратится в некое подобие союзного... постсоюзного образования, только уже
во главе вместо Михаила Сергеевича будет Борис Николаевич? Не было? Или было
уже... ощущалось, что этого не произойдет? Какие были дальнейшие расчеты?
Дальнейшие расчеты были вот такие. Когда выкристаллизовалась конструкция Содружества Независимых Государств и когда нам хватило аргументов исторического и
юридического плана – а фактически план распада Союза как факт для нас был уже очевиден, – никаких чрезмерных амбиций российского лидерства в этой конструкции не было.
Они просто как бы воспринимались сами собой. И более того, я считаю, что соглашение,
подписанное в Беловежской Пуще, создавало реальную возможность плодотворного перехода в новое правовое качество. Мы ее просто все вместе упустили.
То есть опять же произошло такое, что мы были удовлетворены тем, что найдена
такая щадящая форма, которая упаковывает развалившийся Советский Союз в приемлемом правовом пространстве, но обязательство наращивать это содружество по жизненно
важным направлениям: экономика, денежная единица, обороноспособность... в этих конкретных направлениях каждая сторона, видимо, уже свои интересы преследовала.
И уже тогда Украина выступала достаточно жестким и острым углом в треугольнике.
Но еще есть одна вещь: ведь зримо и незримо в Пуще присутствовал Назарбаев. До пос
ледней минуты мы считали, что будет четыре подписи. И его перезвонки, его обещания
прилететь через час, через четыре часа достаточно стимулировали нашу активность. Это
тоже очень важно с точки зрения не только геополитической, но и персональной.
Вы так категорично сказали, что никаких намерений без Украины создавать некое конфедеративное образование не было. А вот я хочу понять – почему? Ведь и
Россия, и Белоруссия, и Казахстан, и Киргизия – по-моему, можно еще продолжать
этот список, да, наверное? – были готовы пойти в такое конфедеративное образование. Достаточно большая территория, достаточно большие ресурсы. Почему
нельзя было сначала создать такого рода образование, а потом уже говорить с теми,
кто не был готов к такому объединению?
Трудный вопрос, но... все наше воспитание, и все наше образование, и вся наша культура, и духовная, и политическая, требовали вот так высоко оценивать Украину...
...Так что без Украины нельзя? Если конкретно сформулировать?
Да. Да, конечно.
А это не было политической ошибкой, на самом деле? Если говорить не об образовании, не о воспитании, а чисто с прагматической точки зрения?
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Нет. Я думаю, что нет, и сегодня это уже очевидно. Потому что тот супероптимизм,
который украинское руководство испытывало на свою привлекательность для европейского и мирового сообщества как реальная европейская сильная держава, выступающая
своеобразным зеркалом российской имперской начинки... это была глубокая ошибка, на
мой взгляд. И беда, что эта ошибка так болезненно сегодня реализуется как и на российских, так и на украинских людях.
А Вы считаете, что был другой путь у украинского руководства?
Конечно. Побольше искренности в отношениях с Россией, поменьше спекуляций на
коварстве Москвы, почестнее вести себя в сфере экономического сотрудничества, поменьше тех нетерпимостей и амбиций, которые демонстрировались в угаре суверенном –
и мы могли бы значительно более пластично, сберегая все святые дела свободы и независимости, но с пользой для людей эти годы прожить и проработать.
Геннадий Эдуардович, признайтесь все-таки, что очень многих сам факт украинской независимости здесь раздражал, и не только здесь. И, таким образом, уже
эта реакция Украины могла быть ответной реакцией на раздражение. Это тоже
реальность.
Нет, это тот психологизм, который совершенно не объясняет некоторых вещей, уже
требующих не столько экзистенциальных анализов, сколько элементарного критерия
профессионализма и компетентности.
Вы экономическую часть имеете в виду?
В том числе и прежде всего. Откровенно же можно сказать, что добейся мы взаимопонимания с Украиной по базовым принципам экономического реформирования и по некоторым синхронным действиям в государственно-политическом преобразовании – это
было бы одинаково благо как для украинского, так и для российского населения. Избегай мы этого нелепого совершенно соперничества, кто ближе мировому сообществу... Я
вижу смысл Вашей работы как раз в том, чтобы максимально объективно оценить и уже
новому поколению политиков оставить возможность наши ошибки не повторять, а эти
уроки усвоить.
Так вот, я убежден, что, сыграв определяющую роль в нахождении наиболее прием
лемой политической и правовой формы, защищающей наши государства и население
наших государств от катастрофы стихийного распада Союза, мы вместе с тем оказались
не на уровне той конструктивной программы, которую соглашение предполагало, поскольку взаимное недоверие, чрезмерное упование на внешние факторы и... Они мешали
в кульминационный момент периода девяносто первого года наработать такие совместные программы, которые бы не только ставили под сомнение, но и существенно укрепляли бы политический суверенитет наших стран. Речь идет о недостаточной грамотности
наших действий обоюдных и том, мягко выражаясь, лукавстве политическом, которое
сохранялось до последнего времени и очень существенно сказывалось на элементарном
благосостоянии людей.
Вы так много ошибок украинского руководства назвали: и амбициозность, и лукавство – их тут целый ряд был с Украиной. А когда вы говорили о российских ошибках, вы, по-моему, сказали только об одной сейчас, когда говорили о том...
Я говорил об обоюдных ошибках, но в то же время...
А были вообще российские ошибки на этом пути, какие-то серьезные?
Ну, конечно.
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Если их в таком же... в такой же ряд выстроить... может быть, менее эмо
циональный, более практический.
Ну, а как нет? Я считаю, что была слишком большая пауза между провозглашением
Содружества Независимых Государств и практической работой. Второе – та принципиаль
ность и непримиримость, которую Украина демонстрировала с первого заседания СНГ,
преодолима, на мой взгляд, была, если бы мы более последовательно двухсторонние отношения бы развивали. То есть, мне кажется, что здесь некоторая усталость, повышенная сосредоточенность на внутренних делах и проблемах, недопустимая беззаботность к
глобальным последствиям российско-украинской напряженности. Это наши уже ошибки. Ну и, наверное, недостаточная чувствительность к той украинской ментальности,
которая к тому моменту уже проявилась в полной мере. То есть такое вот унаследованное
пренебрежение к этой чувственной стороне жизни людей, стран, государств, народов –
оно тоже сказалось.
Спасибо.

Інтерв’юер – Віталій ПОРТНІКОВ
19 червня 1996 р., Москва
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Микола БАГРОВ
( … ).
Когда Вы, находясь в Крыму, почувствовали, что происходят на самом деле
серьезные процессы? Вы понимаете, я говорю о времени, скажем, пост… не постгорбачевском, а прихода Горбачева. Когда Вы поняли, что это необычные вещи, это
вещи достаточно уникальные, и они могут привести к каким-то событиям, которые изменят жизнь на планете?
Вы помните тот период, когда мы хоронили генеральных секретарей, скажем так,
довольно часто? Мягко скажем так. И когда появился Генеральным секретарем Михаил
Горбачев, когда мы увидели живого, энергичного человека, который может говорить не
по бумажке, наступило какое-то… хорошее настроение у народа: ну, наконец-то, слава
Богу, может быть, теперь хоть что-то сделает! И идеи, в общем-то… идея перестройки
ведь первоначально была воспринята если не «на ура», то, по крайней мере, она имела
всенародную поддержку.
Но вся беда в том, что фигура Горбачева – это вообще интересная фигура, фигура
довольно такая… трагическая. Человека, который взвалил на себя очень многое, были
интересные задумки, но он просто не соизмерил возможность тех идей, которые он пытался провозглашать, и то, как это все было реализовать в практической жизни. И надо
прямо сказать, что довольно скоро мы все устали от слова «перестройка», мы поняли,
что за этим словом скрывается совсем другое, мы поняли, что никакого реального плана
перестройки нет, мы поняли, что государство начинает не управляться Центром. Особенно это хорошо и резко прочувствовали после того, когда уже Россия начала своего
Президента избирать, когда мы видели, что в противоборстве Ельцин-Горбачев Горбачев
все больше и больше проигрывает. Это не только мы, это все видели, и все начали искать
для себя, как выйти из этого положения.
Вот тогда‑то регионы и начали думать о том, как получить права, с помощью которых
они могли бы сами многие вопросы решить. Я должен сказать, что это четко совершенно
просматривалось и на Украине. Не стесняясь, об этом руководство Украины говорило.
Кто бы что ни говорил о Щербицком, но я абсолютно убежден в том… Я не со всем далеко согласен, что он делал в своей жизни, но я должен, справедливости ради, сказать, что
Украине повезло тогда, у нее был государственный муж, который очень многое сделал
для Украины. Наверное, наступит такое время, когда все-таки будет по-должному воздано этому человеку, он этого заслуживает. Он тогда тоже в откровенных беседах с нами
говорил о том, что ситуация именно такова.
Тогда, собственно, и родилась идея возрождения республики в Крыму, причем я еще
раз хочу подчеркнуть, что эта идея не принадлежит какому-то одному человеку. Эта идея
не принадлежит какой-то партии или какому-то общественному объединению, она объективно вызрела. Как и то, что уникальность Крыма может быть реализована только через
какие-то дополнительные права. Уже тогда очень многие к нам обращались и говорили:
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«Мы готовы вложить инвестиции у вас любые (в первую очередь, конечно, курортная рекреационная сфера их интересовала), но, извините, какие у вас есть права, как мы можем
с вами вести такие разговоры?» Именно тогда эта идея возникла, поэтому мы обратились
к этой идее.
Мы понимали, что реализовать ее очень трудно. И вот тогда, впервые в истории тогда
еще Советского Союза, мы в Крыму пошли на референдум. Тогда в Советском Союзе
референдумов не проводили. Мы провели не только большую организаторскую работу,
но надо было и законодательно подкрепить это, и все это мы сделали. Украина как-то
тогда, по-моему, несерьезно отнеслась к этому. Она слишком спокойно наблюдала. Ну,
балуются там, пусть побалуются.
Если Вы помните, мы говорили с вами втроем, по-моему, в 90-м году. Господин
Кравчук был здесь,..
Да.
… я его тогда еще спросил: «Вы приехали, потому что здесь что-то происходит?», – а он мне ответил: «Нет, это просто обычный визит».
Я Вам расскажу, как все было. Когда мы приняли на сессии решение о проведении референдума, вот тут-то в Киеве немножечко всполошились. Тогда было заседание очень бурное
в Президиуме Верховного Совета, где меня «линчевали» очень капитально, по-серьезному. А
я понимал же, что, собственно, у меня не было путей к отступлению. Есть решение сессии,
я – председатель. Я просто должен был это исполнять. Такие ситуации в моей жизни несколько раз были, но эта была, пожалуй, первая ситуация. Я приехал на Президиум. Я, конечно,
аргументировал свою позицию, вступал в дискуссии и многих членов Президиума склонил.
Но в то же время я понимал, что надо что-то другое, более весомое, сделать.
У меня была такая… затаенная мысль такая: надо на эту сессию обязательно привезти
с собой Кравчука, чтобы решение этой сессии было сделано в присутствии Председателя
Верховного Совета. И когда Леонид Макарович… – он человек эмоциональный, он иногда
на эмоциях может что-то сказать – когда страсти разгорелись, он вдруг останавливается,
говорит: «Так що, менi треба їхати до Криму?» Я говорю: «Да, да, Леонид Макарович, мы
вообще не мыслим без Вас проведение этой сессии!» И он, так сказать, пошел на это дело.
Но потом, уже перед сессией, он понял, что это такое. Он меня уговаривал: «Давай, не будет никакого референдума. Мы на сессии Верховного Совета дадим вам “добро” и восстановим республику». Но я понимал, что это нереально. Я говорю: «Нет, Леонид Макарович,
этот уже процесс невозможно остановить». Вот так тогда мы пошли на референдум.
Результаты референдума были естественны, там нечего было гадать. Потому, кстати,
что Крым тогда уже хотел уйти из Украины, как это многие трактуют. Но тема сепаратизма… может, мы еще ее коснемся. Я потом о ней скажу. Таким образом, было волеизъявление народа. Действительно, было единодушное буквально желание – 93 процента тогда
проголосовали за это дело. Но от этого до того, как примет закон Украина, дистанция
была огромного размера. И, честно говоря, что это было достаточно быстро реализовано… я до сих пор не очень верю, потому что состояние тогда эйфории было, суверен
ности. Тогда очень сложная была обстановка, не то, что сегодня, скажем, на Украине. Тем
не менее, тогда такое решение было принято.
Здесь я должен, объективности ради, сказать, что сыграл свою положительную роль
в решении этого вопроса Кравчук, который в своем выступлении очень четкую позицию
занял: что это надо сделать и так далее. Тогда многие интересные мысли высказыва840
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ли. Один из его замов сказал: «Если мы нажмем кнопку “против”, мы будем голосовать
впервые в истории парламентаризма против воли народа». Один депутат сказал: «Ну,
хорошо, давайте подумаем, что произошло. Родился ребенок. Некоторые говорят, что он
незаконнорожденный, но он же родился, он же существует, что ж теперь делать? Теперь
мать-Украина должна принять решение: или к грудям его пригорнуть, или… оттолкнуть,
наверное, будет неправильно». В конечном счете, тогда было принято решение о создании в Крыму республики.
Это был 90-й год. Подготовка, насколько я помню. В 91-м вы проголосовали?
12 февраля было принято решение Верховного Совета Украины. В этой книжке я
специально… она заканчивается хронологией событий. Все четко сказано, от выборов
и далее. И Вы в этой книжке всё найдете. Кстати, 24 августа сессия Верховного Совета
приняла Акт о провозглашении независимости Украины. 12 февраля 91-го года Верховный Совет Украины принял Закон о восстановлении Крымской Автономной Советской
Социалистической Республики, тогда это еще так называлось.
Время бурное было. И я бы хотел узнать, как Вы вызревали к этому? Почему Вы
решили пойти на автономизацию? Что Вас к этому толкало? Или это была Ваша
инициатива, Ваша энергия, Ваши шаги?
Понятно. Я еще раз хочу подчеркнуть то, что уже сказал. Что это не было идеей
какого-то одного человека или какой-то партии, эта ситуация объективно вызревала.
Лично меня как Председателя Верховного Совета толкало то, что, собственно, Вы задали
в предыдущем вопросе «Когда вы почувствовали, что что-то надо делать?» Мы тогда,
действительно, почувствовали, что Крым должен получить свои особые экономические
права, которые ему позволят реализовать уникальность своего существования. Конечно,
тогда никто не знал, что не будет Союза, да?
Вся экономика Крыма на 80 процентов завязана на внешних факторах, вся. Так сложилось. Ведь в Крыму, как это ни странно, мы очень много митинговали против строительства Крымской атомной станции. И в конечном счете [её] закрыли. Но и сегодня, наверное, очень немногие знают о том, что первое хранилище ядерной безопасности было
здесь, в Крыму, сразу после Великой Отечественной войны, и не где-нибудь, а в зоне
Судака. Сейчас это все раскрылось. В Крыму был очень мощный оборонный комплекс, и
вся промышленность была завязана на Союз. Хотя, естественно, когда Крым вошел в состав Украины, то большие экономические связи, вполне естественно, стали с Украиной.
Мы понимали такую вещь, что Крым поднять… ведь, понимаете, возможности колоссальные! Что такое Швейцария, Испания? Они живут за счет курортов. А Крым, не
уступая многим странам по этому показателю, – по своим природным данным – по сути
не использовал это. Была у нас всесоюзная здравница, да. Все отдыхали, отдыхало… говорят, 9–10 миллионов отдыхало. Были разработки о том, что к 2000-му году, если все так
и будет (а динамика шла с колоссальным нарастанием), где-то к 2000-му году определяли
цифру в 16 миллионов – в Крыму будет отдыхать. Это все мизерные цифры по сравнению с тем, что делается в других странах. Вот я только что вернулся из Гейдельберга.
Маленький городок, всего 3,5 миллиона туристов проходит в год, но в одном городке. Мы
понимали, что индустрию туризма надо сделать привлекательной. Совершенно ясно, что
нам ее поднять было практически невозможно. Нужны были иностранные инвестиции.
За счет их можно было быстро сделать ее на соответствующем уровне и быстро получить
отдачу. Поэтому главная наша была задача… и моя, на протяжении всей моей работы
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Председателя Верховного Совета. У меня никогда в мыслях не было, чтобы Крым уходил
с Украины, по некоторым причинам.
В этой книжке я написал, что в этой проблеме есть три аспекта. Есть политический
аспект. Я по натуре не авантюрист и не мог, тем более в таком серьезном вопросе, проявить
политический авантюризм. Вы обратите внимание, многое изменилось. Сегодня предвыборная кампания в России. И крымский фактор является одним из серьезных факторов, но
даже такие политики как Явлинский… – кстати, выходец с Украины – в своей программе
говорит: «Если бы мы сделали так, что у нас была бы открытая свободная торговля, тогда
бы и проблема Крыма была снята». Частично он прав, но лишь частично. Одним этим не
снимешь. Я еще раз говорю, в этой книжке есть три аспекта. Политический, что только
политический авантюризм мог толкнуть людей на этот путь. К чему это привело, показал
приход Мешкова, так называемого «Президента», и чем это все кончилось.
Второй – экономический. Тут совершенно однозначно, что Крым сегодня завязан на
Украину, хотя у него есть свои очень серьезные интересы и сегодня, и в прошлом в России. Конечно, от того, что сегодня эти связи нарушены, страдаем мы.
И есть нравственные аспекты. Я уже сказал о том, что родился на Херсонщине, моя
там мать похоронена. Это нравственные корни, которые на публике не будешь объяснять.
Я о нравственном аспекте нигде не говорил, впервые сказал в этой книжке.
Поэтому экономическая ситуация, ситуация общая тогда в союзном государстве, нас
толкнула на то, чтобы пойти по пути воссоздания республики в Крыму и в надежде, что
мы получим необходимые для этого экономические полномочия, и в надежде на то, что
Крым будет экономически самостоятельно развиваться.
Ведь Крым мог быть вообще полигоном по отработке многих методов економического реформирования. Я вспоминаю один такой пример. Первая встреча по Черноморскому
флоту в Ялте в Мухалатке. Закончились переговоры. Не буду говорить, как они закончились, это можно позже сказать. Идем по территории. Идет Ельцин, Кравчук. Кравчук показывает территорию, и Ельцин, обращаясь ко мне, говорит: «Отдай нам, пожа
луйста, шестую дачу», которая была построена при Горбачеве. Никто там, кроме Бориса
Николаевича, вообще не жил; он первый поселился, когда заехал. Она, действительно,
была сделана для приема гостей, хорошая дача. Я говорю: «Не могу. Это собственность
Крыма». Он: «Ну как ты не можешь? Тебя просит Президент России». Я обращаюсь к
Кравчуку, говорю: «Леонид Макарович, извините, я не могу раздавать такие подарки».
Он говорит: «Есть встречное предложение», – и Ельцину: «Давай так: мы отдадим все
санаторно-курортные комплексы России, которые есть на южном берегу Черного моря,
а вы отдадите одну или две нам дачи». Я говорю: «Леонид Макарович, это интересный
вариант, я бы его рассмотрел». – «Ну, давайте, давайте». И ведь мы тогда (об этом тоже
никто не знает) приняли решение. Потом, так сказать, Украина немножко дрогнула, не
сделала, хотя я думаю, это был очень интересный вариант. К чему я весь этот разговор
веду? Я тогда сказал Кравчуку: «Леонид Макарович, давайте в порядке эксперимента
на южном берегу сделаем офшорную зону. Есть же мировой опыт офшорных зон. Мы
тем самым дадим стимул для роста южного берега Крыма. Пойдут инвестиции. Получат
люди рабочие места, приличную заработную плату, все же будет преображаться. Давайте
попробуем!» К сожалению, не рискнул. Не рискнул.
Когда Вы начали смотреть… естественно, Вы были и партийный крупный чиновник, и Председатель, и Вы были членом сначала областного совета, еще до того, как…
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Да, членом областного и председателем областного совета, а потом Верховный Совет
Украины его преобразовал в Верховный…
Да, да…
И я, так сказать, автоматом…
Когда Вы смотрели – естественно, поскольку это было единое союзное государство – на Москву, когда Вы начали понимать, что Киев тоже стал играть какую-то
роль, что фактически… я имею ввиду, конечно, до независимости, до провозглашения. Когда Вы почувствовали, что идут процессы дезинтеграционные, что уже надо
больше думать о Киеве? Как бы здесь столица, здесь Центр?
Я уже говорил об этом. Это все прочувствовали, не только мы, а поскольку я имел
возможности…
Факт, может быть, какой-то?
Я просто хочу сказать, поскольку я имел возможность общаться с руководителями и
Казахстана, и Средней Азии, при мне приходил к руководству Казахстаном Назарбаев,
при мне приходил Каримов. Тогда их избирали первыми секретарями. Вообще довольно
интересная история с Каримовым, она… можно об этом позже рассказать. Я, естественно, общался с этими людьми. У меня с ними были очень хорошие отношения. И сегодня
сохраняются добрые отношения.
Буквально через пару лет после того, когда мы увидели, что перестройка не идет, что
это больше разговоры, чем реальная вещь, настроение было у всех практически одинаковым. У того же Щербицкого, у того же Назарбаева, у того же Каримова, а поскольку я
имел возможность общаться с ними, то я, естественно, так сказать, как губка впитал это.
Мы были абсолютно синхронны в этом плане. Так что, какого-то особого… что Крым
почувствовал раньше, чем другие, я бы не сказал. Понятно, что назревает ситуация. Конечно, тогда, будем откровенны, никто не верил, что Советский Союз распадется так
быстро – в один миг, понимаете ли...
Хотя тут тоже есть своеобразный аспект. Вот сейчас все обвиняют трех человек. Соб
рались в Беловежской Пуще и подписали. Это же не так. А почему никто не говорит,
что после этого были Акты о государственном суверенитете? Все эти документы были
утверждены сессиями Верховных Советов. Почему никто об этом не говорит? Зачем надо
все валить на Ельцина, на Кравчука и так далее? Это неправильно.
Есть, правда, один момент, который сегодня, по-моему, редко кем поднимается: было
это объективно или нет? Судя по всему, это был объективный ход истории, и он к этому
подводил. Будем откровенны, люди-то вообще этого не хотели, и настроение людей было
совершенно другое. Поэтому то, что проходило в Новоогареве, когда хотели подписать
Союзный договор… тогда думали, что это будет реальный выход из положения, когда
республики Союза получат настоящую самостоятельность при сохранении Союза. Но,
как Вы знаете, эта ситуация не состоялась.
Причем я изначально… Я был участником этого договора. Знаете, это было очень
трудно. Во-первых, туда не просто было попасть из Крыма, во-вторых, было очень трудно отстаивать свою позицию. Мы, кстати, и тогда свою позицию согласовывали в той или
другой степени с позицией Украины. Допустим, Казахстан и Украину сравнить. Едины
они были в одном: что, да, нужна самостоятельность. А степень самостоятельности понималась по-разному. Если тот же Казахстан боролся яростно за свою самостоятельность…
причем я помню, когда никто иной как Назарбаев категорически сказал, что Союзный
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договор будут подписывать только союзные республики, никаких автономных и быть не
может. По этому поводу там шли совершенно жуткие баталии, но все были едины в этом,
что Украина все равно при этом… тот же Назарбаев, он был за Союз. Другое дело, какой
он будет – конфедерация, федерация – что это будет, уже другой вопрос. Но он был за
Союз, понимаете?
А позиция Украины изначально была основана на том, что Украина должна быть независима. И я тогда, совершенно четко понимая позицию Украины, Горбачеву сказал както в личной беседе: «Михаил Сергеевич, что бы Вы ни делали, Украина никогда Союз
ный договор не подпишет». Вы помните, как розворачивались события? Украина приняла тогда решение рассмотреть вопрос о Союзном договоре и перенесла на сентябрь,
а подписание должно было состояться в августе. Но уже самим актом, что мы будем в
сентябре рассматривать – уже все было ясно.
Вот был такой случай (наверное, теперь можно об этом рассказать), когда Горбачев,
будучи на отдыхе, принял у себя Кравчука. На следующий день мне звонит и говорит:
«Ну, что ж, ты говорил, что Украина не подпишет Союзный договор. А я вот с Леонидом
Макаровичем поговорил, и Леонид Макарович сказал, что подпишет». Я не буду говорить
дословно, что я ему ответил, но суть была такая: «Михаил Сергеевич, а я все-таки считал
и считаю, что Украина не будет подписывать Союзный договор». Это было реально – то,
что я знал, я и сегодня это могу вслух сказать. И когда он меня в этой беседе пригласил:
«Ты полетишь с нами на подписание Союзного договора?», – я говорю: «Понимаете, у
меня там немножко функции другие. Я должен Вас проводить и встретить. Как же?» –
«Да ничего», – и тогда… Я потом говорю: «А как это будет, интересно? Вот я прилетаю,
а Украина не прилетает на подписание Союзного договора. Как вообще вот это дело сделать?» То есть, я изначально был убежден в том, что Украина на это не пойдет. И история,
по-моему, все расставила…
А как Вы чувствовали себя? Ведь Ваша позиция была все-таки за Союз, наверное?
Или нет?
Безусловно!
Как Вы чувствовали здесь?..
Я не мог ничем другим руководствоваться, потому что референдум, который был
проведен в Крыму, был с формулировкой «Вы за воссоздание в Крыму республики как
составной части Союзного государства?» И я… как же я по-другому? Есть решение людей, есть решение Верховного Совета. Я исполняю их волю. Я по-другому поступать
не мог. Поэтому мы и пытались там тоже отстаивать эти вещи – в Ново-Огареве. Вот,
скажем, я говорил о позиции Назарбаева, а нам ведь… очень жестко, но нам удалось добиться того, что будут и автономные республики подписывать этот Союзный договор,
понимаете? Там была такая одна очень интересная формулировка о том, что автономные
республики должны руководствоваться в своих действиях законами и Конституцией того
государства, в которое они входят, и законами и Конституцией Союза. Вот, казалось бы,
простая формула, но она была принята после тяжелых, серьезных баталий. Мне было
нелегко. Да, действительно, мы были вместе в Новоогарево и с Кравчуком, и с Плющом.
Они занимали одну позицию, а я порою оказывался на другой позиции.
Вообще моя жизнь как Председателя Верховного Совета меня не раз толкала в эти
ситуации. Точно так же позиция была по Черноморскому флоту, особенно в Одессе. Ведь
никто об одесской встрече не вспоминает, а это, по сути, была первая встреча по про844
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блеме Черноморского флота, и там тоже была ситуация, когда Верховный Совет Крыма
принял решение о том, что Черноморский флот един и неделим, что все проблемы Черноморского флота надо рассматривать с учетом интересов Крыма и Севастополя.
А в Украины тогда была совершенно другая позиция. Она логически была даже обос
нована в какой-то степени. Скажем так, начался дележ союзной собственности. Украина
подсчитала: есть военно-морские силы всего Союза – значит, какая доля? Шестнадцать
процентов, по логике вещей – доля Украины. Шестнадцать процентов – это весь Черноморский флот. И тогда Украина выступила официально с позиции: нет, ничего не отдадим, весь Черноморский флот наш. Я понимал нереальность этой позиции, прекрасно
понимал, что Россия не отдаст этого. Ведь не зря же Ельцин сказал, что Черноморский
флот был, есть и будет Российским. Такие фразы попусту не говорят.
И вот сложилась совершенно парадоксальная ситуация. Приезжаю я из Крыма, Ермаков был от Севастополя. Приезжаем на эту первую официальную встречу, у нас позиция
такая, официальная позиция Украины другая. И тогда Василий Васильевич Дурдинец,
глава делегации, говорит: «Нам надо с тобой встретиться». Мы вечером встречаемся, он
говорит буквально следующее: «Ты хоть понимаешь то, что в мировой практике такого
нет, когда у государства есть две точки зрения на одну и ту же проблему за столом переговоров?» Я говорю: «В принципе, я понимаю». Действительно, такого нет в мировой
практике. Что мне остается делать? Я ему тогда сказал, что есть два выхода из этого положения. Первое, я просто уезжаю, не участвую в переговорах, а что тут без меня, это уж,
извините. А второе, я буду молчать, не буду выступать. Но я Вас очень прошу как главу
официальной делегации Украины изложить позицию Крыма. Он принял второй вариант
и, действительно, изложил. Вот вам второй пример.
Вот почему оно так было. В конечном счете, это выразилось в такую фразу, которая
тоже была во время переговоров по флоту, в Завидово это уже было, когда две делегации
вообще ни о чем не договорились. Тогда два Президента сказали: «Всё, мы будем сами работать». Они работали сами. Подготовили проект. Собирают две официальные делегации,
дают нам ознакомиться с проектом. «Давайте, ставьте подписи». Я прочитал и говорю:
«Извините, я поставить своей подписи не могу». А Ельцин, сидя напротив меня – я рядом с
Леонидом Макаровичем сидел, – говорит: «А что тебя тут не устраивает?» – «Борис Николаевич, по крайней мере три позиции я вообще понять не могу». – «Ну, ладно, закончим это
дело». С моей точкой зрения они согласились. Вышли и закончили. За обеденным столом я
снова поднял этот вопрос, и тогда Кравчук вдруг бросает такую фразу: «Ох, этот прорусски
настроенный Багров!» Я говорю: «Леонид Макарович, ну почему “прорусски”? Прокрымски настроенный Багров. Ведь я же интересы Крыма отстаиваю». Естественно – сегодня,
наверно, и он согласится – интересы Украины были параллельно.
Фраза «прорусски настроенный Багров», наверное, сыграла достаточно роковую роль
в моей судьбе. Я эту фразу взял чуть ли не заглавной, понимая, что она очень невыгодная
для меня – проигрышная, скажем так. Тем не менее, в своей предвыборной кампании, в
которую я окунулся, я сказал тогда, что Крыму в тот момент нужен был не пророссийски, не проукраински настроенный президент, а прокрымски. Я и сегодня считаю, что
это правильно. Но, все если бы делалось в разумных пределах… тогда было состояние
очень тяжелое и болезненное, в котором находился народ Крыма. Вы понимаете, надо некоторые вещи… переболеть, для того, чтобы потом понять, что ты сделал. Я думаю, что
многие уже эту ошибку поняли, но поезд ушел.
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Николай Васильевич, вот Вы говорите, что Вы прокрымский, но объективно,
все-таки, Ваша позиция и позиция Крыма чаще совпадала с русской позицией, с российской позицией, чем с украинской или нет? В чем Вы, скажем, были не согласны с
российской позицией? Были ли случаи, когда Вы говорили: «OК, Украина не права, но
и Россия здесь не права»?
Тут надо учитывать такую вещь, что, находясь в состоянии суверенности, на Украине
сегодня уже как-то поутихли эти страсти, все-таки уже меньше по поводу этого разговоров. Но тогда как единая, неделимая, суверенная Украина – и вдруг этот Крым. Откуда
он взялся? Куда они, сепаратисты?.. Я был главным сепаратистом Украины, что там говорить, это же ясно всем. Но жизнь-то показала, что это не так. Почему у меня иногда
не совпадали позиции с Украиной? Потому что… я вам на примере с флотом показал.
Нельзя занимать сразу такие максимальные позиции. Может быть, в чисто тактическом
плане это и правильно, но будем ориентироваться на большее, а дальше, так сказать, поживем – увидим. Ясно же было, что не может быть весь Черноморский флот украинским.
Потом, будем говорить откровенно, а Украине под силу вообще содержать этот флот,
даже чисто экономически?
Я, кстати, тогда предлагал руководству Украины – и Кравчуку, и Плющу. В тот момент
если б мы эту ситуацию не упустили, она бы очень благоприятно сказалась и для Крыма, и
для Украины. Давайте отдадим этот флот в аренду России на 5 лет, я предлагал, но с учетом
того, что они эти 5 лет будут поставлять Украине энергию, топливо, нефть, газ и так далее,
по тем ценам, которые тогда были мизерными. Представьте себе, если бы мы 5 лет получали нефть и газ по тем ценам? Представьте себе, где бы мы были уже сегодня, Украина
была бы? Мы бы тогда действительно заложили мощный фундамент экономический и не
думали бы о том, как сегодня думаем, где зарплату выдать и так далее. Ведь сегодня в моем
родном университете еле-еле выпросили зарплату, дали только за март, а мы с вами в июне
говорим. Лето начинается, отпуска – денег никаких нет, понимаете? Студентам за 2 месяца
только дали зарплату. Я понимаю, что это объективно, тут особый вопрос, но представьте
себе, тогда воспользовались бы этой ситуацией. Идею аренды потом, попозже значительно,
озвучил Леонид Данилович Кучма, а тогда не было воспринято.
Ну, как у меня могла совпадать точка зрения? Конечно, в определенной степени я
должен был учитывать настроения в Крыму. И что бы кто ни говорил, мы сохранили мир
в Крыму. А мы были на грани очень серьезного конфликта, почище чем в Приднестровье
и других местах, потому что по той начинке, которая здесь есть в Крыму, не дай бы Бог
здесь что-то началось или когда-то начнется! Здесь будет очень плохо, это будет вместе
взятое и Приднестровье, и другие регионы. Для меня это было главная задача. Поэтому,
да, действительно, я должен был учитывать и интересы России, и Украины, но, поверьте
(вот и в этой книжке это сказано), везде и всюду при этом прежде всего интересы Крыма
отстаивал и боролся за него, за что и пострадал.
( … ).
Я хотел бы спросить немножко о 91-м годе. Как Вы узнали о путче? Вы встречали Горбачева, наверное, в аэропорту, когда он приехал?
В этой книжке есть интересная фотография… сейчас мы ее даже, может, найдем сразу… Вот, смотрите, стоит улыбающийся Горбачев, рядом Фокин, Леонид Макарович Кравчук, Гуренко, я. Кто тогда мог подумать о том, что предполагается путч? Мы его встретили… а вот мы уже его провожаем туда, на «Зарю», на его дачу. Вот такая ситуация.
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Кстати, о встрече. Обратите внимание, все мы так идем, а он идет так [одетый иначе].
Была дикая жара. Я у ребят спрашиваю: «Как обстановка на борту?» Они говорят: «Нормальная, вопросов нет». Я говорю: «Может, снимем мы эти пиджаки? Немыслимая жара!» Они
говорят: «Это твое решение, принимай». Я тогда подхожу ко всем, к руководству Украины, и
говорю: «Давайте снимем пиджаки, галстуки – и встретим». И, что Вы думаете? Мы встречаем в таком виде, а он вдруг спускается в костюме. Я почему об этом говорю? Потому что
потом, после путча, Раиса Максимовна [Горбачева] оказывается, написала: «Все было так,
но были и детали другие. Непозволительную роскошь они себе… Как они встретили тогда
Михаила Сергеевича!» Понимаете, из такой мелочи можно сделать большую проблему.
Мы посидели очень хорошо, очень хорошая была обстановка. После этого мы провожаем. В этой книжке есть... много сказано о путче. Я привел – если не дословно, то почти
полностью – тот допрос (вещи назовем своими именами), который мне был учинен комиссией, которая была создана Верховным Советом Украины по проверке того, что было
в эти дни и кто был причастен к путчу. Там были очень многие интересные моменты.
Естественно, я ни о каком путче не знал.
Как это произошло? Я расскажу, как это было. Горбачев прилетел, мы его вот в таком хорошем настроении отправили на отдых. Я ему говорю: «Михаил Сергеевич, хоть
и не принято, чтобы я тоже находился на отдыхе, но жизнь такая. Давайте, я тоже буду
параллельно, Вы всегда меня можете найти рядом с Вами». «Нет вопросов, отдыхай».
Я отдыхал. Накануне этих событий у нас была маленькая вечеринка. Посидели, я подошел… после того, как гостей проводили, подошел к аппарату – что-то мои аппараты не
работают. Ну, думаю, ладно, какая-то поломка, Бог с ними. И улегся спать.
Утром проснулся, с женой иду к морю, смотрю – стоит черный длинный лимузин. Я
говорю: «Что это такое, за кем это может быть?» Подходим к морю. Ничего не знаю, окунулся в море, выхожу. Бежит Константин Лубенчиков. Помните, был такой депутат Верховного Совета Союза, помощник Нишанова? «Николай Васильевич, что произошло!» Я
говорю: «А что произошло?» «Да вот!..» Я говорю: «Абсолютно ничего не знаю». Естест
венно, бегом наверх, включил телевизор. Идет трансляция. Забегает Вадим Андреевич
Медведев, секретарь ЦК, говорит: «Что произошло?» Я говорю: «Вадим Андреевич, Вы
же ближе к Олимпу, что Вы мне такие вопросы задаете!» – «Что Вы будете делать?» Я
говорю: «Я-то знаю, что я буду делать, я поеду на работу».
Поехал на работу. В машине аппарат ВЧ, я по аппарату ВЧ набираю [номер] девочек,
которые меня не раз соединяли с Горбачевым, и говорю: «Можно с Михаилом Сергеевичем поговорить?» – «Николай Васильевич, с ним связи нет». Я набираю службу безопасности, задаю вопрос: «Что мне делать, ехать в сторону Фороса?» Они говорят: «Тебя туда
ближе чем на 10 километров, не подпустят». Ну, все ясно было. Я вернулся. Ничего не
знаю, только имею официальные сообщения. Меня терзают: «Давай проводить Прези
диум, давай немедленно ехать выручать Президента!»
Ну, провели Президиум. Я говорю: «Давайте не будем суетиться. Вы хотите ехать
туда? Пожалуйста, только вас туда не пустят». Я их предупредил. Три или четыре депутата туда пытались проникнуть – естественно, их не пустили. Когда уже прошла прессконференция, которую Янаев провел, тогда достаточно многое стало ясно, и тоже ничего
особенного не было. Вот была такая ситуация.
Но жизнь-то не остановишь. Мы собрали руководителей села в «Дружбе народов»,
я поехал туда. Мы там договаривались, как хлеб сдавать (это была тогда очень сложная
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проблема), и вдруг в машину ко мне идет сигнал. Мне говорят: «Немедленно возвращайтесь в Симферополь!» Я возвращаюсь, и по пути в Симферополь Леонид Макарович
Кравчук меня достает, так сказать, из Киева, говорит: «Ты где находишься?» «Там-то и
там-то». «Ты можешь быть на Бельбеке?» Тогда вот на Бельбек прилетели заговорщики:
Лукьянов, Ивашко и другие. Я говорю: «Леонид Макарович, при всем желании я уже не
успеваю». «Ну хорошо, к шести часам ты можешь?» – «Могу. А что будет в шесть?» –
«В шесть прилетит официальная делегация представителей всех республик на встречу с
Горбачевым. Ты будешь представлять Украину». – «Хорошо. Какие полномочия, какие
советы?» «Ничего не знаю. Сам будешь ориентироваться по обстановке». Я на ходу пиджак переодеваю (был налегке).
Приехал я на Бельбек. Смотрю – тишина. Стоят два самолета: тот, которым он должен
лететь, и тот, на котором прилетели они. Никого, ничего. Узнаю, что никакой делегации
вроде не должно быть. И тут разворачиваются события. Оказывается, летит самолет Руцкого, Силаева и других. Российский, так сказать, самолет. Они просят посадку на Бельбеке, а на Бельбеке им посадку не дают, говорят: «Надо их посадить в Симферополе». И
мне поступает такая команда: «На борту самолета 30 автоматчиков. Их надо разоружить
в аэропорту Симферополя». Я сказал, что подумаю, а своим сказал: «Команду не выполнять. Подогнать туда машину, в автобус всех посадить и пусть едут в “Зарю”».
На секунду представьте: началась хотя бы чуть-чуть стрельба, когда аэропорт был
тогда переполнен! Это ж не то, что сегодня – он пустой – тогда же битком все это было
забито! Какая была бы паника, что вообще бы в Крыму могло произойти!
Идет борьба, где сесть – в Симферополе, на Бельбеке? В последний момент дают
добро на посадку в Бельбеке. И российский самолет садится в Бельбеке, а в Бельбеке нет
машин. Машина моя, Председателя Комитета Госбезопасности Севастополя – и больше
нет. Они выходят, я их встречаю. Докладываю, что, так-то и так-то, транспорта нет. Они
садятся в машину, Бакатин мне говорит: «Так ты поедешь с нами?» Я говорю: «Куда?
Вы же видите, некуда сесть». Они сели в мою машину, сели в [машину] Председателя, а
поскольку их много прилетело (я не видел вначале этих автоматчиков), то захватили они
еще и ГАЗ-69, там операторы сели. Только они отъехали, мне военные говорят: «Николай Васильевич, там всего на 16 километров горючего». Ну, думаю, опять скажут, что
специально что-то подстроил, и давай искать командующего флотом. «Пошли немедленно им машины, пересади!» В общем, они уехали туда.
Сегодня можно кое-что об этом сказать, потому что в книжке тоже далеко не все сказано. Вы, наверное, обратили внимание, что, хотя и суд был, никто до конца не сказал,
что же было на самом деле. Огромные тома и так далее. Наверно, и я не имею морального права рассказывать все, что знаю, тем более, что ушел из жизни Ивашко Владимир
Антонович, с которым мы были друзья. Он мне звонил оттуда, из «Зари». То, что он рассказал… всё я не могу сказать, но он мне тогда сказал одну фразу, которую я сегодня…
хоть он меня просил не рассказывать, я думаю, сегодня я это могу сказать. Он сказал:
«Николай Васильевич…» Он просто сказал: «Коля, ты даже себе не представляешь, куда
я вляпался. И все это сделал наш дражайший Михаил Сергеевич».
Поэтому, с моей точки зрения – это плохо поставленный спектакль. Кто там был режиссером и кто там был в главных ролях, наверное, жизнь покажет, но уже тот факт, что
трон был тогда не занят… Ну, хорошо, если они – гекачеписты, заговорщики, почему же
трон был свободен? Значит, он для кого-то оставлялся, этот трон. Уже тот факт, что они
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захватили [власть] и поехали к Горбачеву… С какой стати они полетели сюда? По-моему,
говорит о многом.
Окончилось это так уже ночью. Ночь стояла прекрасная. Оттуда поступил сигнал, что
вышли машины для того, чтобы улетать. Нас было всего в этом самом домике на Бельбеке… раз, два… нас было три человека всего. Подъезжают машины. Я выхожу. Два маленьких лимузина к этим ступенькам и по три автоматчика с каждой стороны. Я думаю:
«Стрелять, что ли, будут?» У меня ни оружия, ничего нет. Ну, они так посмотрели на
меня – пропустили. Я подхожу к машине. Сидит такая «опущенная» Раиса Максимовна,
кивнула головой в ответ на мое приветствие. Вышел Михаил Сергеевич в этой известной
курточке, я подошел. В этой ситуации говорить вообще не знаешь о чем. Я говорю: «Михаил Сергеевич, Вы-то знаете, что мы тут, в Крыму, старались сохранить ситуацию?» Он
говорит: «Да, да, Мыкола, я знаю, знаю».
А ситуация была такая. Когда нам поступила команда вводить чрезвычайное положение, я тогда сказал Кравчуку: «Леонид Макарович, этого ни в коем случае делать нельзя,
учитывая то, что творится в Крыму, сколько тут народу». И мы с ним тогда договорились,
что мы этого не сделаем, понимаете, хотя была такая команда.
Он: «Да, да, я знаю. Что дальше?» Я говорю: «Наверное, еще вернетесь, продолжите
отдых». Он тогда бросил мне такую фразу: «Нет, надо ехать и наводить в стране порядок». Ну, какой порядок и как он навел, всё понятно. Так что, был я в эпицентре этих
событий, за что, так сказать, маленько и пострадал.
Как в Крыму люди – руководство партийное или советское – к путчу… не к путчу,
к ГКЧП? Это потом его нарекли путчем.
Как, наверное, и везде. Я не думаю, что в Крыму что-то было особое. Я же говорю,
события происходили там, а Крым жил совершенно спокойной, мирной жизнью, была
прекрасная ночь… Понимаете, с одной стороны все чувствовали, что в стране нет порядка, что страна разваливается и что надо что-то делать. Причем это понимали все, не
только простые люди, это понимало и руководство страной. В этой книжке написано о
том, что накануне этого я имел встречу на природе с некоторыми гекачепистами. Я встречался тогда с Пуго и его женой, на этой встрече был и Примаков. А кто такой Примаков,
сегодня, по-моему, всем понятно. Вот Вам просто для противопоставления. Они тогда,
как говорится, за кружкой чая говорили: «Да, что-то надо делать. Дальше так не может
быть. Страна валится».
Конечно, это ощущали люди, и поэтому народ решил так: если будет наведен порядок – дай-то Бог. Какого-то настроения «нет, мы только за них» не было среди людей.
Все выжидали, что будет, потому что все видели: какой-то странный путч. Пришли, взяли
власть, а, в общем-то, среди них нет лидера, один сидит Янаев с какими-то немножко
трясущимися руками. И всем стало понятно, что тут что-то не то. То есть, все были в сос
тоянии выжидания, если объективно сказать, хотя всем хотелось, чтоб этот момент был
отправной точкой для наведения порядка. Это было однозначно.
( … ).
Вы, наверное, часто разговаривали с господином Кравчуком и когда он был Председателем Рады, и когда он стал Президентом. Я хотел Вас спросить, его дрейф
постоянный Вы ощущали? Ведь он все-таки был коммунист и он все-таки был достаточно серьезный коммунист, то есть, идеолог коммунистический. Как он Вам
рассказывал о своих мыслях по поводу будущего Украины? Как он дрейфовал?
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Леонид Макарович – мудрый человек. Он никогда не говорит до конца то, что ду
мает. И может быть, это правильно по большому счету. Он еще и человек, который может
иметь определенное влияние, и, как я вижу по последним его шагам, он стремится снова
выйти на какую-то орбиту и занять какое-то положение. Это дело его внутреннее, дай Бог
ему, как говорится, здоровья. В этой книжке четко сказано о Кравчуке и раскрыта двойственная натура этого человека, и я не хочу повторяться, но я ему благодарен за те вопросы, с помощью которых мы… с его помощью мы решали некоторые… скажем, в крупном
плане по автономии. И, помните, когда ситуация была, когда вообще ни газа, ничего не
было? Зимой замерзали все мы, а тут как раз выборы были в Крыму. Я ему звонил, и –
надо ему отдать должное – он решал это. Может быть, даже в ущерб другим областям, он
решал тогда по Крыму, поэтому я по-другому оценивать эти вещи не могу.
А то, что он дрейфовал, я это прекрасно видел, я это знал, поэтому двойственность
позиции этого человека отражена. Тут были и объективные причины. Я уже говорил о
том, что не пошел он на создание офшорной зоны, а зря. А почему он не пошел? Очень
просто. Вот Вы говорите, он был идеологом. Да, он был идеологом, но как человек. Вы
знаете, я его как политика ценю, я считаю, что он политик очень высокого уровня. Почему? Потому что он был идеологом и потому стал таким политиком. Он реальной практической работой не занимался, и прагматизма в нем мало. Вот если б его политический
опыт, его потенциал политика совместить с прагматизмом того же, скажем, Каримова, у
нас бы был очень интересный вариант. Ну, увы, это не дано.
А Ваша судьба? Вы тоже были коммунистом, но из всего, что мы говорили (а мы
говорим уже полтора часа), я бы не мог сказать, что Вы были… не вытекает, что
Вы были правоверным коммунистом. Вы какой-то скорее логик…
Догматиком?
Да, да, Вы какой-то логик скорей.
Вы знаете, Вы (смеется) комплимент мне сказали. Действительно, я никогда не был
по жизни догматиком. Вы, наверно обратили внимание, что я вышел из науки, что я случайно попал на партийную работу (я им сказал: «Как же вы бросили меня, я не умею
плавать, а вы смотрите, выплыву или нет!») и то, что я долгие годы был заведующим отделом науки и учебных заведений. Я не сложился как классический политик.
В этой книжке, кстати, есть о том, как меня предложили на должность секретаря
обкома партии. Тогда было принято в партии проходить собеседование. Я проходил собеседование со Щербицким. Впервые вот так, воочию, увидел в кабинете. Вышел навстречу, поздоровались, потом он говорит: «А можно Вам задать вот такой вопрос? Скажите,
пожалуйста, вот Вы не были ни секретарем райкома, ни секретарем горкома партии – и
вдруг Вы становитесь секретарем обкома партии. Это вообще правильно или нет?» Я
говорю: «Владимир Васильевич, смотря как к этому подходить. Если исходить из класси
ческой схемы, конечно, нет. Конечно, я этого не имею. Но у меня есть одно преимущество
перед теми, кто прошел эту классическую схему. У меня нет стереотипов и догматизма,
которые сформировала эта система. А как оно в жизни будет, смогу ли я работать… это
жизнь оценит». Он сказал: «Да, действительно, Вы правы». Я не обычный партократ,
я партократ, пришедший из науки, а наука требует добывания истины, сопоставляя все
вещи. И поэтому я никогда догматиком не был и не буду.
В этой книжке я тоже пишу с болью (я партии много отдал) о том, что происходит в
партии. Удивительные вещи! Почему партия, имея такой огромный потенциал кадровый,
материальную базу, власть, так незаметно ушла со сцены?
850

М и ко л а Б АГ Р О В

А почему?
В этой книжке есть попытка ответить на этот вопрос. Почему не было никаких митингов протеста и так далее? Почему? Ведь в каждой семье есть коммунист. Почему так
произошло? А потому, что мы были не в партии Коммунистической, я лично был в партии Генеральных секретарей. Ушел Генеральный секретарь [как должность] – партии не
стало. И все как-то смирились.
В этой книжке есть много рассуждений о компартии прошлого и о коммунистах нынешних, которые, к сожалению, тоже не сделали выводов из того горького урока. Сегодня
много голосов, сегодня Зюганов, наверное, даже лидирует в борьбе, но это потому, что есть
поколение людей, это потому, что очень тяжелая экономическая жизнь. И вот все это вместе
дает… сегодня снова то же самое происходит. Разве лидер коммунистов Крыма, Грач, не
знал, кто такой Мешков? Он прекрасно знал. Ты можешь лично поддерживать Мешкова,
пожалуйста, но, когда принимаются документы партии, решение поддержать Мешкова –
это что? И все проголосовали. Опять это одна из трагедий партии. Есть и другие вещи, о
которых я говорил как изначально человек пришедший из науки, а не прошедший школу
комсомола, эти все лесенки партийные. Я изначально был достаточно нестандартен в этих
делах и немножко в те даже годы смотрел по-своему. Поэтому, наверное…
То есть, для Вас, насколько я понимаю… Когда Вы начали думать о том, что
смерть партии и смерть вообще Советского Союза – это естественный процесс?
То, что все идет к этому, я почувствовал окончательно на 28-м съезде партии. Я на
28-м съезде партии возглавлял счетную комиссию (смеется). И когда я увидел, как формируется Политбюро, то я, естественно, этого не мог не сказать. А Политбюро тогда впервые формировалось по принципу: каждый первый секретарь или Генеральный секретарь
союзной республики входит в Политбюро. А у меня совершенно другое представление.
Что такое Политбюро? Это мозг партии, это интеллект партии, это… действительно, там
должны быть такие люди, которые на высоком профессионализме могут работать, что-то
прогнозировать, анализировать, давать какие-то оценки и так далее.
А когда я увидел, что там только первые секретари, я понял, что это уже конец. И,
кстати, я тогда настоял, чтобы товарищ Горбачев – он тогда был избран Генеральным
секретарем – в состав Политбюро [был избран через] новое голосование. Говорит: «Как?
Я же уже избран». «Нет, Михаил Сергеевич, будем снова голосовать за Вас». Я это почувствовал тогда. Я почувствовал, что все то главное, что было… Вы понимаете, если бы
действительно пришел совершенно другой интеллектуальный потенциал, партия могла
бы реформироваться. Я никакой беды не видел в том, что партия раскололась на два крыла. Тогда бы выросла настоящая партия, тогда бы мы увидели то, что есть сегодня во всем
мире, где действительно утвердилась демократия. Но мы пока еще не доросли и вряд ли
скоро дорастем до этой демократии. Демократия одним десятком лет не воспринимается,
надо годы и столетия для того, чтобы была настоящая демократия.
( … ).
А почему тогда на референдуме «за» проголосовали украинскую независимость
1 декабря? И крымчан было, по-моему, 54 процента, которые это сделали?
Почему? Ведь тогда уже каждый понимал, что процесс самостоятельности вообще не
остановишь – это во-первых, а во-вторых… я скажу такую мысль (причем, я убежден в
том, что я прав): крымчане, кто голосовал «за», знали, что они голосуют за самостоятельную Украину в составе Союза. Другое дело, какого Союза? Тогда у всех была абсолютно
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еще уверенность, что мы голосуем за самостоятельную Украину. Раз Центр не может
управлять страной, мы должны быть самостоятельны.
Тем более, как тогда подавалось вообще? Очень односторонне велась пропаганда. Что
у нас на Украине всё есть. И не говорили о том, что, если в мировых ценах посмотреть
эквивалент на нашу экономику, то оказывается, это все было далеко не так. У нас был дефицит торгового бюджета от трех до шести миллиардов долларов. Мы не говорили о том,
что Украина только на 80 процентов обеспечена своими природными ресурсами, и по
таким главнейшим, как нефть и газ… у нас просто нет. Тогда не говорили, понимаете?
Народ голосовал: «Мы за самостоятельную Украину, мы действительно у себя наведем порядок, раз Центр не может этого сделать». Но, естественно, каждый предполагал,
что это будет в составе Союза. Все думали: в составе Союза. Поэтому я и подчеркнул
мысль, что все там было объективно, и в Беловежской Пуще только подписали. Народ
никогда не был против Союза. И сегодня есть определенная тяга, определенные интеграционные процессы идут. Другое дело, как они идут? Это уже другой вопрос.
Вы немножко говорили о варианте раздела собственности, упоминая господина
Ельцина. А, все-таки, как эти вопросы собственности в Крыму решались?
Очень сложно. И в то же время достаточно успешно. Верховным Советом Крыма был
принят Акт о государственной самостоятельности Крыма. В этом Акте были заложены
очень многие моменты, которые потом легли как основополагающие моменты Конституции Крыма, которую мы приняли. Наша Конституция Крыма была на несколько порядков
выше того, что сегодня мы имеем, это абсолютно несопоставимые вещи.
Кстати, на Акт о государственной самостоятельности Крыма как-то Украина вообще не прореагировала. Они не отвергли этот Акт о государственной самостоятельности
Крыма, который закреплял, что Крым, народ Крыма имеет право на собственность – на
свои недра и на другую собственность, он нам дал огромную возможность вести диалог
с Украиной при разграничении полномочий. И ведь в том Законе о разграничении полномочий между органами государственной власти Крыма и Украины было четко сказано,
что мы имеем такое право на собственность. И не только сказано – этот процесс пошел
в практическую плоскость. Мы многое уже тогда сделали. Нам не хватило… образно
говоря, несколько месяцев – и мы бы этот процесс довели до конца в разумных пределах.
Есть украинская собственность, есть собственность совместная Украины и России, есть
российская собственность. И должна быть крымская собственность. Без собственности
республики не может быть, все очень аморфно. Такая работа была проведена.
Один пример. Ведь в Крыму много было санаторных комплексов, принаднежавших
партии. Когда все это произошло с партией, Президиум Верховного Совета Украины
принимает решение забрать в свою собственность, Верховного Совета Украины. Я звоню Кравчуку, говорю: «Леонид Макарович, скажите, на каком основании Вы это сделали? Нет, это собственность Крыма будет. Мы же не претендуем на ту собственность
санаторно-курортных… партийную собственность, которая создавалась за членские
взносы коммунистов Украины. Пожалуйста, есть “Черноморский”, есть “Днепр”. А все
эти – “Россия”, “Южный”, “Форос” и так далее – это собственность была коммунистов
других союзных республик, значит, вклад свой в Крым». Мы тогда на сессии приняли
такое решение, и оно же не было оспорено, с этим же согласился и Верховный Совет
Украины! «Артек» очень россияне хотели забрать, а я сказал: «Нет, “Артек” будет крымским». Сколько я выдержал тогда в «Комсомолке»! Мне угрожали и Генеральным проку852
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рором Союза, и то, что будут с Горбачевым разговаривать. А я настоял на своем и сегодня
нисколько не жалею, сегодня «Артек», слава Богу, живет и здравствует. В то же время у
них российских артековских здравниц много, аналоги «Артека» – они сегодня в очень
тяжелом положении.
Кого бы Вы могли назвать из людей, которые привели Украину к независимости?
Со стороны как бы, из Крыма, немножко издали смотрели? Кто важную роль играл в
том, что вот Украина стала независимым государством? В позитиве и в негативе?
Тут, по-моему, ответ напрашивается сам по себе. То, что в Беловежской Пуще был
Кравчук, говорит о том, что он стоял у истоков этого, что все делалось при его участии и
согласии. Я думаю, он был не одинок, потому что я знаю Леонида Макаровича Кравчука,
он сам бы не поехал в Беловежскую Пущу. Все те, кто в то время был у руля Украины, у
руля законодательной и исполнительной власти, были достаточно единодушны в этом и
делегировали туда Леонида Макаровича. Я бы так ответил на этот вопрос. В детали я не
посвящен, может там что-то было и по-другому.
Какие у Вас были чувства… поскольку Вы сказали, что Вы отдавали себе отчет,
что такое 1 декабря. Какие у Вас чувства были 2 декабря? Что Вы ощутили?
Вы имеете ввиду, в связи с избранием Президента…
Нет, нет!
…или с тем, что был подтвержден Акт?
Да. Вы отдавали себе отчет, что это действительно отделение?
Я Вам больше того скажу. Ведь то, что состоялся референдум по Акту, о провозглашении независимости Украины, я к этому приложил руку. Если Вы поднимите материалы Верховного Совета, то, когда этот вопрос возник: давайте будем голосовать здесь и
с этого момента считать, что Украина независимая. (Кстати, как в России. В России же
празднуют 12-те число, согласно того дня, когда они Акт...) Я тогда поднялся и сказал,
от микрофона (это же есть в документах, можно поднять): «Хоть нас тут и 400 человек,
мы не имеем права на себя брать, принимать такое судьбоносное решение для всего государства. Надо вынести на утверждение его референдумом». И было поддержано это
предложение.
Что я, выходя с этим предложением думал? Что не подтвердят люди? Нет. Я прекрасно понимал, что подтвердят. Но для меня было очень важно, чтоб этот момент был
подтвержден и в Крыму. Кстати, все прогнозировали, что в Крыму завалят этот Акт, а
получилось, что в Крыму подтвердили. Больше того, подтвердили количеством голосов
даже большим, чем в некоторых западных областях Украины. Поэтому, когда один из
западных депутатов Верховного Совета мне пытался говорить: «Вы сепаратисты!» – я
говорю: «Так кто же сепаратист. Мы в Крыму проголосовали, а вы как проголосовали?»
Ну, так, в шутку.
А какие у Вас вообще отношения были? Были ли среди таких вот националистов
или национально ориентированных депутатов такие, с которыми Вы общались, и
как бы они понимали Вашу точку зрения?
Я для них был такой своеобразной, извините за грубое выражение, красной тряпкой.
И, естественно, ко мне было такое отношение. Я стал сепаратистом главным Украины.
Думаю, это произошло в первую очередь благодаря их усилиям. Сложные у меня были с
ними отношения. Не со всеми, но сложные. Но была какая-то эволюция, когда они всетаки видели ситуацию.
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В той же книжке я пишу о Ларисе Скорик. Когда я ехал на комиссию по ГКЧП, то я
понимал, что, поскольку там Хмара и Скорик, то можно ожидать… Но я должен сказать,
что Лариса Скорик в последнее время понимала, какую роль Багров сыграл в стабилизации обстановки в Крыму и на Украине тогда. И я ей благодарен за это, она мне честно
говорила. Она даже сказала однажды: «Микола, я тут на Українi шукаю мiсце, де тобi
пам’ятник поставить». Я говорю: «Та, що ти, Ларисо, то було таке, не зробиш».
То есть, была эволюция взглядов. Она и продолжается сегодня, и когда все, что в
Крыму происходило, когда тут пик был событий. Никто иной как мой лучший друг Вячеслав Чорновил, который уж все обо мне говорил, что хотел, сказал такую фразу: «Ну,
ми ж тодi мали справу з помiркованим Багровим».
Это я «помiркований» сегодня, а тогда что было? Сложно было.
( … ).
Исчерпались мы. Хотелось бы, чтобы Вы добавили от себя. Если нет, тогда,
может быть, какой-то вывод о том времени? Какой-то итог.
Я говорил о том, что объективно созревал процесс развала Союза. С моей точки зрения, мы абсолютно оказались к этому разводу не готовы. Развод произошел нецивилизованным путем. Отсюда эти очаги напряженности, отсюда эта кровь, боль человеческая,
людская. Мы в тот момент не просчитали, а сейчас горько за это расплачиваемся. «А что
же будет, когда мы будем самостоятельными? Как мы будем жить?» Ведь можно говорить о том, что ты самостоятельный, но пока тебя в мире не будут уважать, ты не будешь
по-настоящему самостоятельным. А самостоятельным ты можешь стать тогда, когда ты
крепко встал в экономическом плане на ноги, понимаете? Ведь очень больно, что жизненный уровень на Украине все падает и падает, и падает. Говорят, реформы… а где же
эти реформы? Где результат? Результата, к сожалению, нет. Наверное, в этом смысле
надо разобраться.
Я могу сказать о том, что, конечно, в Украины как у самостоятельного государства
есть будущее, бесспорно, большое будущее. Я хотел бы надеяться… я верю в то, что она
займет достойное место. Потому что потенциал и людской, и природный, и всякий иной
на Украине есть для этого. А то, что мы так долго болеем, так долго жизнь наша не улучшается – это наша беда. Сегодня мы действуем по принципу «лебедь, рак и щука», и до
тех пор, пока мы это будем делать, мы будем находиться в таком положении.
В Крыму тут пытались бурно отметить пятилетие республики. И когда мне об этом
сказали (вроде как в порядке совета): «Вы знаете, мы хотим в украинском театре… с
женами, с концертом организовать». Я говорю: «Что? Ребята, вы вообще понимаете, что
делаете? О чем вы будете говорить?» Если ты честный человек, нынешний Председатель
Верховного Совета, ты делаешь доклад, ты должен выйти и честно сказать: «Все то, что
было завоевано предыдущим Верховным Советом, мы утратили». Ведь по сути ж ничего
уже не осталось, кроме названия и каких-то внешних атрибутов, по большому счету.
Я в книге пишу о том, что вот в 20-м столетии предпринималось несколько попыток
воссоздания республики в Крыму, и наш опыт тоже, к сожалению, пока не дал результата – это мое откровение выстраданное. Я сказал: «Что вы делаете? Зачем это?» И тогда
ума хватило ограничить и это провести мероприятие в зале Верховного Совета. И меня
позвали: «Придете или нет?» Ну, я туда ни разу не ходил, я очень долго думал, идти или
нет. Ну, потом все-таки пересилил себя, решил, что, наверное, надо. Пришел первый раз
после того, как оттуда ушел. У меня было очень короткое выступление. Я в своем вы854
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ступлении сказал: «Товарищи, сегодня Крым стоит у края пропасти. И вопрос в том, или
мы шагнем в пропасть, или мы устоим и как-то будем по-другому дальше действовать. А
устоять мы можем только при одном условии: если отбросим все свои политические пристрастия, независимо от того, кто сегодня в какой партии. И если мы, кто по-настоящему
любит Крым, переживает за состояние в Крыму, объединим свои усилия на разумной
основе, начнем что-то делать…» К сожалению, я пока ответной реакции сегодня не услышал. Я даже предложил, что мы готовы университетом как-то интеллектуально помочь.
Я не хочу сказать, что аналогичная ситуация на Украине, но где-то близка к этому. И
поэтому я еще раз говорю, если мы будем действовать вот по принципу «лебедь, рак и
щука», ничего не будет. Мировой опыт об этом говорит. Другое дело, как это делается.
Я знаю, что в Индонезии пришли к власти и тут же запретили коммунистическую идею,
сделали тогда, может быть, не самый лучший… Я к этому не призываю, я все-таки в
основе своей не догматик и не законченный партократ, есть во мне элементы демократии,
и в какой-то мере я могу себя назвать демократом. Я не считаю, что это разумный путь.
А то, что сегодня происходит в Украине вокруг принятия Конституции, поверьте,
вообще простому человеку непонятно, а мне, человеку немножко поднаторевшему в политике, обидно, что происходит такой гвалт, по-другому не скажешь. Разве не понятно,
что нужна Конституция. Однозначно, Конституция должна быть. Но надо сесть спокойно
и решить, какая Конституция? Может мы не создадим сегодня такую Конституцию, как
Штаты создали и 200 лет живут с этой Конституцией. Но все равно мы должны создать
Конституцию. Как это так? Во всех республиках есть, только на одной Украине нет. Ну
это просто!..
Поэтому пожелание одно. Нам – если мы хотим быть действительно независимым
государством, по-настоящему уважаемым в мире – надо всем осознать это и объединиться, независимо от наших политических пристрастий, для того, чтобы решить эту задачу.
А потом уже решать, кто будет править: коммунисты или социалисты, или демократы –
уже жизнь покажет.
Спасибо. По-моему, просто в точку. Наверно, Вас слушают студенты с открытым ртом?
Ну, в общем да, пока. Когда я прихожу, меня слушают. (Смеется).

Інтерв’юер – Микола ВЕРЕСЕНЬ
14 червня 1996 р.
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Володимир КРЮЧКОВ
Владимир Александрович, мы нашим собеседникам, как правило, задаем вопрос,
который, вероятно, начинается для большинства с 80-х годов, с периода перестройки. О том, когда они заметили, что неблагополучно уже с советской государственной структурой, что уже может разрушиться Советский Союз. Вы десятилетиями работали в ведомстве, которое призвано было следить за происходящим в государственных структурах. Нужно было следить за явлениями, связанными с национальными движениями в союзных республиках, и, вероятно, для вас обеспокоенность
происходящим не может исчисляться с 80-х, даже 70-х годов. Когда Вы как кадровый
сотрудник Комитета Государственной Безопасности столкнулись с украинским национальным движением? Работали с ним вообще в Москве, в КГБ СССР, или это
была прерогатива все-таки госбезопасности Украинской ССР? Как вообще осуществлялся процесс отслеживания того, что происходило на Украине?
Проблеме целостности нашего Советского государства, Советского Союза, придавалось всегда действительно большое значение, и то, что это было объектом действия разрушительных сил в нашей стране и за рубежом – это, пожалуй, не только на протяжении
всей советской власти, но и до советской власти. Другое дело, что в разные периоды это
приобретало более острые формы, другие масштабы, делалось под различными предлогами, с различными внешними целями. Но внутренняя цель всегда была одна у тех, кто
был против нашего режима, против советской власти, против советского государства:
разрушить Советский Союз. Это было всегда.
Это очень хорошо понимал Сталин, кстати говоря. Во многих своих выступлениях
в 20–30-е годы Сталин говорил, что главное – целостность Советского государства. Он
понимал прекрасно это. Может, оттого, что он был грузином, как грузин видел глубоко
национальные аспекты.
После смерти Сталина, когда у руля нашего государства оказался Хрущев, то проб
лема Советского Союза как многонационального государства, огромного государства,
приобрела свою остроту, потому что свобода, которую вдруг ощутило наше общество,
коснулась и национальных образований в государстве. Но все это было как-то в рамках,
я считаю, терпимого отношения к этой проблеме.
Я думаю, что толчком к тому, что эта проблема стала обостряться, как снежный ком,
набирать силу и разрушительный характер своего движения, послужило решение Хрущева от 54-го года о передаче Крыма Украине и дальше решение Хрущева об изменении
некоторых границ между национальными образованиями, и возможность для тех сил, которые мы считали националистическими, более откровенно, открыто, остро высказывать
свои взгляды националистического толка, когда одна точка зрения упиралась в интересы
другой национальности, причем в прямо противоположном плане.
Ну и, пожалуй, с начала перестройки в 85-м году эти все проблемы у нас получили
новое звучание, новое содержание по той простой причине, что деятельность Хрущева,
практически начиная с 86-го, особенно с 87–88-го годов...
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Горбачева, вы хотели сказать?
Да-да, Горбачева... приобрела характер, очевидно, разрушительный. Горбачев вдруг
заговорил о том, что у нас уж и не такая настоящая дружба народов, не такое настоящее
сотрудничество, что у нас много проблем, что у нас очень много ущемления. Затем всплыла на поверхность проблема прав человека, причем с националистической окраской. Это
самое страшное, я считаю, что права человека – это главное, это основополагающее, но
когда привносится националистический момент, это уже получает совершенно другую
окраску. И все это вместе взятое где-то во второй половине нашей перестройки, начиная
с 88–89-х годов, обрело уже характер конфликтов, причем конфликтов межнациональных. Я считаю самой большой разрушительной силой, самой большой нашей трагедией,
самой большой нашей катастрофой проблему национальных отношений между народами, этносами, нациями, населяющими Советское государство.
В чем выражались конфликты? Поначалу у нас ведь сильные моменты социальной
напряженности выливались, допустим, в недовольство, митинги, протесты, в применение силы со стороны правоохранительных органов против отдельных групп населения.
Но когда начались конфликты в Азербайджане, на Кавказе, в районе Средней Азии, то
там уже мы столкнулись с новым для нас явлением – явлением националистических
проявлений. В Средней Азии узбеки вдруг начали действовать против киргизов, у таджиков вдруг появились какие-то осложнения с приграничными районами, с населявшими
их узбеками, на Кавказе одни национальности стали выражать недовольство другими.
Но славянские республики, Украина и Белоруссия, в общем-то, у нас до последнего
времени оставались как бы спокойными, хотя процессы мы эти видели. В чем они заключались? Допустим, на Украине не было кровавых конфликтов, как на Кавказе, но там
началось движение за самостоятельность Украины: сначала за получение больших прав,
полномочий, затем уже за отделение, а затем за передел границ, которые были между
Украиной и Россией. В Белоруссии было относительно спокойно. Там вообще особых
проблем за последнее время не было.
Для органов госбезопасности, для которых национальная проблема безопасности является важнейшей, стало очевидным в 88–89-м году, что этот кризис приобретает такие
очертания, такой характер, что ставится под угрозу существование нашего Советского
государства. Мы очень остро оценивали этот период уже в конце 70-х годов, но в конце
80-х годов для нас стало совершенно очевидным, что мы сталкиваемся с такой ситуацией,
когда на карту ставится жизнь нашего Советского государства. Причем мы в Советском
Союзе эту проблему видели даже, пожалуй, острее, чем на Западе. Ведь, допустим, взять
таких известных политических деятелей как Киссинджер, Бжезинский. Они где-то в
88–89-м году не ставили под сомнение существование Советского Союза. Они понимали,
что есть проблема, но не ставили под сомнение. А мы, органы безопасности, уже видели
такую проблему.
Я считаю, что в 90–91-м году эта проблема стала во весь рост. Она была, кстати говоря, инициирована теми, кто решил этот вопрос вынести на широкий форум обсуждения.
Отсюда родилась идея провести референдум от 17 марта 1991 года, который бы выразил
отношение со стороны народа к проблеме Советского Союза – раз. И во-вторых, стали
пересматривать в целом те сложившиеся правовые отношения, те сложившиеся межнациональные и национальные институты, которые существовали в то время в Советском
Союзе. Я думаю, что эта инициировка новой Конституции, нового проекта Конституции,
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которая была активно подхвачена Горбачевым (это была не его идея, кстати говоря, это
была идея другого человека)...
Вы можете так сказать?
Я могу сказать, да. Все приобрело такой широкий размах, такой официальный характер, когда высказывать отношение к проблеме дружбы народов, сотрудничества, к
той структуре межнациональных отношений, которое сложилось в то время в Советском
Союзе, стало не только позволительно, а даже с одобрением встречалось. События развивались настолько сложно и настолько масштабно, что для нас, например, явился где-то
в 90-м–91-м годах несколько неожиданным тот уровень обострений, который произошел
между славянскими народами: между Украиной, с одной стороны, и Россией, с другой
стороны. Дальше активно процессы пошли даже в Белоруссии, которая была... в этом
отношении считалась вообще спокойным государством. Я думаю, что те болячки, которые у нас действительно накопились, те ошибки, те промахи, которые когда-то были в
жизни нашего Советского государства, кем-то были оживлены, определенными силами,
получили новое звучание и в 91-м году мы уже столкнулись с такой ситуацией, когда под
угрозу встала жизнь нашего государства.
Совсем недавно – пару лет назад, в 89-м году – мы получали достоверные данные о
том, что Соединенные Штаты Америки полагают, что в начале будущего века могут быть
серьезные трудности в жизни Советского государства. Что касается Германии, они считали, что это относится к какому-то 2010-му, 2015-му году, то есть они не предполагали такой быстрый размах. А мы это дело видели, но, к сожалению, события развивались таким
образом и подогревались силами снизу и сверху настолько масштабно и глубоко, что мы
столкнулись с такой ситуацией в 90-м году, в августе, в частности, которую преодолеть
мы не смогли. Так что, проблемы мы эти видели, и я хотел бы в этой связи подчеркнуть
один момент, на мой взгляд, очень принципиальный.
Вы знаете, есть два фактора, есть два диапазона причин, которые обусловили развал
Советского Союза. Одни причины носят внешний характер, другие – внутренний характер. Несмотря на подрывную деятельность западных спецслужб, несмотря на неблагожелательную политику западных стран по отношению к Советскому Союзу, все-таки главными причинами, которые сыграли основополагающую роль, были не внешние факторы,
а внутренние факторы. Я думаю, что это очень важно понять для того, чтобы мы могли
видеть ситуацию, давать верную оценку и делать основополагающие из этого выводы.
Ну, а дальнейшему вы уже были свидетелями. Я думаю, то, что произошло в Советском
Союзе, – это не какая-то объективная необходимость, нет. Это искусственно подогретые факторы разрушительного характера и они (я глубоко убежден в этом, считаю, что это единственно
верная точка зрения) носят внутренний характер. То есть, именно у нас проявились эти причины, у нас проявились эти факторы, которые привели к разрушению Советского Союза.
Спасибо за анализ, но я хочу возвратиться к одной части...
Теперь конкретно, пожалуйста.
...своего вопроса, который касался более раннего времени, чем 80-е годы, потому
что даже в 60–70-е годы были отдельные организации (например, украинская Хельсинская группа), были отдельные люди, которые обвинялись именно в том, что они
выступают с позиций отделения Украины от Советского Союза, провозглашения
независимости Украины. Об этом писалось даже в тогдашней советской прессе, эти
люди арестовывались...
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Да, было.
...по разным причинам, по разным обвинениям, но было ясно, что их убеждения
являются как раз убеждениями, связанными с украинской независимостью. Деятельность этих людей каким-то образом отслеживалась, делались ли какие-то выводы
по их деятельности? То есть, считали ли в КГБ, что это одиночки, или опасались,
что в их среде может возникнуть некое массовое движение? Как вообще Вы относились к этому?
Я считаю, что Вы затронули одну совершенно конкретную часть. Действительно, у
нас было так называемое диссидентское движение, то есть движение лиц, которые придерживались иного мышления – так сказать, инакомыслия. Во время войны это проявилось
в период гитлеровского нашествия на Советский Союз, после войны мы, действительно,
сталкивались с движением, которое выступало против Советского Союза, за отделение
Украины. Это известное дело, это было на Украине, причем в масштабах довольно-таки
солидных. Тем не менее, это касалось все-таки определенной и – я глубоко убежден в том,
да и на самом деле это так – относительно незначительной части населения. Тогда, действительно, было противостояние. Тут, конечно, внешние факторы играли свою роль, да.
Но с этим удалось справиться где-то в 49–50-м годах окончательно. Мы считали, что
это был взрыв националистических проявлений, который означал просто грубое прямое
противостояние одной точки зрения другой точке зрения. Но к началу 50-х годов с этой
проблемой мы справились. Я считаю, что эта проблема была вызвана определенными
обстоятельствами: войной, нашествием, кровью, противоборством – то есть, сугубо локальной, сугубо исторически временной ситуации, которая в то время возникла. С этой
ситуацией мы справились. Это было действительно движение.
Но если говорить о силах, которые действовали в 89-м, 90-х годах, – это уже были
другие силы. Тут была другая массовость, тут был иной подход совершенно, и я считаю,
что в 89–90-м годах мы встретились с новым качеством – качеством, которое вызывалось
нашими внутренними причинами. То есть, у нас была такая проблема: взаимоотношение
центра и местных органов. Здесь у нас были серьезные перегибы, когда центр слишком
много взял на себя. Это одна ситуация.
Вторая ситуация в отношениях с республиками. Некоторые считали, что должна
быть уравниловка в отношениях между республиками. Я считаю, что такой подход был
неправильным. Дальше отношения отдельных республик с внешним миром, с другим
миром. Здесь тоже у нас были перегибы, довольно-таки серьезные запреты были. Ну, и
последнее, пожалуй, это национальная культура, национальный быт. Мы, вероятно, здесь
тоже допустили серьезные ошибки.
Короче говоря, я хотел бы сказать следующее. То, что Вы затронули, действительно
имело место, но это уже в рамках открытого нарушения тех законов, той Конституции,
которая действовала на территории Советского Союза, и конституций, которые действовали на территориях отдельных советских республик. Ну, а настоящая трагедия уже относится ко времени более позднему.
Вот Вы говорили о диссидентах. Тогда осознавали, что между диссидентством
на территории России и диссидентством на Украине есть определенная разница
идеологического характера? Что Россия...
Есть.
Да, вот это.
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Бесспорно, бесспорно. Если взять диссидентское движение на Украине, оно имело
большую национальную окраску, чем, допустим, на территории России. На территории
России – это в ином плане. На территории России и некоторых других стран диссидентское движение было направлено против строя, общественно-политических порядков,
против социальных устоев, структур в нашем обществе. На Украине такое явление тоже
было, но оно было с большой примесью националистического подхода. Это особенность
на Украине. В Белоруссии такого одно время вообще не присутствовало.
Что касается... допустим, на Кавказе другие вопросы были. Там отношения между отдельными национальностями, которые касались отдельных территорий, устоев, обычаев,
преимущественно территориального порядка. В Средней Азии это был и исламский фундаментализм, и территориальный вопрос, и отношение к России. В каждом районе было
совсем по-другому. Но все эти проблемы были по своему масштабу в глубине такими,
что с ними можно было вполне справиться.
Если взять любую капиталистическую страну, где проживает не одна национальность, там проблем еще больше, чем у нас. Взять если только предмет Вашего интереса,
Украину, то здесь, конечно, диссидентское движение было здорово смешано с национализмом. Другие стояли просто за большую самостоятельность в рамках Советского государства. Это тоже было. Если взять ту часть диссидентского движения, которая стояла на
позициях безусловного выделения Украины из Советского Союза, таких было меньшинство, таких было меньшинство.
А почему тогда с прагматически одинаковой жесткостью преследовались и те,
и другие?
Потому что речь шла о том, что те и другие имели свои общие черты – в частности,
направленность против социального общественно-политического строя.
Скажите, Владимир Александрович, Вы достаточно долгое время работали с
Юрием Андреевичем Андроповым?
Да.
Хотелось его позицию по этой проблеме услышать.
Я думаю, что Андропов, как никто другой, очень хорошо понимал опасность национализма. Вообще отношение к национализму неоднозначное. Ведь у национализма есть
и положительные черты, есть и отрицательные (в особенности). Допустим, когда нация
оказывается в какой-то беде, национализм помогает сплочению, помогает формированию
единства, готовности дать отпор внешним силам или внутренним силам. Но вместе с тем
у национализма есть и отрицательные черты. Они заключаются в том, что одна нация
или представители одной национальности ставятся на порядок выше, чем другая нация
или представители другой национальности. Я считаю, что принижительное отношение
к представителям другой национальности – это отрицательная черта национализма, с
которой мы столкнулись, особенно в настоящее время, в последнее время.
Андропов жил долгое время на Кавказе, он хорошо знал эти проблемы и часто говорил, что нельзя недооценивать проявления национализма, что в одно прекрасное время
он может переродиться в огромную разрушительную силу. Допустим, если взять район
Кавказа, он говорил, это как целый улей наций, национальностей, народов и отдельных
даже небольших этносов, и поэтому надо очень бережно относиться. Это все можно в
одном месте всколыхнуть, и пожар охватит все. Он всегда внимательно относился к тому,
что было связано с Украиной.
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Вообще к Украине отношение в Советском Союзе было всегда доброжелательное, предупредительное, украинцев никогда не пытались как-то обидеть, оскорбить. Считались также с
тем, что на Украине первое лицо в области, крае, республике должно быть всегда украинцем,
хотя в других районах Советского Союза никогда этого не было. Там была полная смесь.
Андропов считал, что, если где-то начинается пожар национального конфликта,
пускай даже небольшого, надо принимать все необходимые меры, чтобы погасить его в
самом начале, причем не какими-то жесткими средствами, а средствами политического
воздействия. Он, например, отрицательно относился к тому, что во время войны Сталин
выселил народности из Крыма, из Чечни, ингушей, черкесов. Он к этому отрицательно
относился, потому что понимал, что это обязательно породит проблемы. (Кстати говоря,
на его период пребывания у власти выпала задача урегулирования этого вопроса.)
Андропов всегда очень осторожно относился к религиозным особенностям. Он считал, что все религии должны иметь одинаковое место в обществе, к ним нужно относиться очень уважительно. Во всяком случае, если примешивается к каким-то конфликтам, в том числе к кровавым конфликтам, религиозный характер, религиозные черты, это
проявляет всегда очень опасное направление. Тут мы имеем дело с фундаментализмом, а
это значит с фанатизмом. Так что, Андропов всегда придавал большое значение.
Я помню, в 81-м... нет, извиняюсь, в 80-м году или даже чуть пораньше Андропов
принимал представителей крымских татар. Впервые член высшего руководства принял
в Кремле крымских татар. У него была очень интересная беседа, она продолжалась три
часа. Он успокоил крымских татар, передал им свою точку зрения, вид нашего руководства на решение проблемы, пообещал решить эти проблемы, и когда закончилась
встреча, крымские татары... представители крымских татар его приветствовали бурными овациями. Я понял, что Андропов подобрал ключи к этому национальному вопросу.
Андропов тоже считал, что, несмотря на внешнее вмешательство, все-таки главное – это
внутренние факторы, то есть решение проблем надо искать у нас, в себе.
Владимир Александрович, скажите... вот Вы говорили о религиозных конфликтах. В Украине как раз тогда была очень серьезная проблема Украинской ГрекоКатолической Церкви...
Да.
...которая тоже была частью деятельности вашего ведомства. По сути это
была нелегальная организация?
Вот это то, что особенно подогревалось извне, это та область, где, пожалуй, внешнее
влияние наибольшим образом сказывалось. Я думаю, что Православная Церковь, другие
конфессии, они в конце концов договорились бы, и считаю, что Православная Церковь
на Украине должна была поделиться некоторой недвижимостью с другими конфессиями.
Все это можно было сделать мирным путем. Но, как только они между собой договаривались, так обязательно разразжался какой-то конфликт, который выливался даже в побоища, в драки, в результате чего опять получалась обостренная ситуация. Ну, а сейчас,
я думаю, православие просто угнетается, просто преследуется там, уже перегиб с той
стороны, причем перегиб в наиболее изощренных, изуверских, грубых формах.
Имеется ввиду, на Западной Украине?
На Западной Украине, совершенно верно.
Но мы говорим о данном периоде, а ведь был период, когда Греко-Католическая
Церковь была запрещена как институт.
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Совершенно верно. Я и говорил, что были одно время свои перегибы, а сейчас другие
перегибы. Совершенно верно.
Деятельность людей, которые тогда объявляли себя священниками ГрекоКатолической Украинской Церкви, служили тайные службы, проходила по вашему
ведомству или это все-таки?..
Нет, не по нашему ведомству. Мы наблюдали за деятельностью различных конфессий, не только греко-католической, а различных конфессий, с точки зрения проблемы национальной безопасности, с точки этой проблемы. Фиксировали их контакты с внешним
миром, когда они приобретали антигосударственную направленность. Это было, да. Но
что касается того, что, как некоторые часто изображают, Комитет госбезопасности вообще искоренял всякие и всяческие движения по линии различных конфессий, стравливал,
руководил, командовал, назначал кадры – это далеко от истины, это не так.
Вы говорили о диссидентах как о части национального движения на Украине.
Но, в принципе, тогда же принимались все эти документы об украинском суверенитете, украинской независимости, они ведь принимались парламентом, в котором
люди, бывшие диссиденты, составляли подавляющее меньшинство. Большая часть
была – старые партийные, советские кадры, которые работали еще...
Я не знаю, было или нет. Ведь когда мы говорим о диссидентском движении на Украи
не, оно там было в масштабах, может быть, немножко даже посильнее, чем в России. Если
взять соотносительно, на Украине 50 миллионов, а в России где-то было 150 миллионов.
Да, посильнее, пожалуй. Но нельзя однозначно оценивать это диссидентское движение.
Есть диссидентское движение, часть его, которая была направлена против общественного строя, против государственного строя. Есть часть диссидентского движения, которая
была однозначно настроена за отделение Украины от России. И есть диссидентское движение (было, вернее), которое в общем, Вы знаете, имело в себе и позитивные черты, то
есть они хотели исправить, улучшить ту систему, в которой жили. Так что, там разные
были диссиденты совершенно.
Кстати говоря, если взять диссидентское движение в Советском Союзе в целом, сейчас некоторые его представители находятся в стане так называемых демократов и принимали активное участие в разрушительных процессах. А некоторые принимают активное
участие на стороне коммунистического движения, патриотического движения и проявляли себя очень ярко. Это подтверждает то, что я говорил: нельзя на все диссидентское
движение смотреть однозначно.
Допустим, когда на Украине отдельные банды действовали, потому что они понимали, что советская власть и победа над гитлеровской Германией означают для них конец,
гибель, я не считаю это диссидентским движением. Это было движение банд, формирований, отдельных бандитских групп, оставшихся после войны, которые в силу тех или
иных причин оказались по ту сторону баррикад, вместе с Гитлером. Это не диссидентское движение, это не инакомыслие. Это, так сказать, другой вид. Так что, если будем мы
мазать диссидентское движение одной краской, это будет неправильно. Надо обязательно
видеть оттенки.
Я имел ввиду сейчас немножко другой вопрос. Я имел ввиду то, что фактически
все эти люди... даже если согласиться с Вашей градацией и взять первых, вторых,
третьих, их было очень мало в тогдашних украинских структурах власти. В основном, большая часть людей, которые руководили Украиной в 91-м году и которые ру862

В о л о ди м и р К Р ЮЧ КО В

ководят сейчас, это все люди, которые были на своих местах и в 80-м году, и многие
в конце 70-х, то есть партийные и советские работники, которые, тем не менее,
проголосовали за независимость. Я вот о чем вас хотел спросить: Вы настроениями
этой части общества не интересовались в те годы?
Нет, в те годы мы не интересовались, потому что это была та часть нашего аппарата,
работой по которой мы просто не имели права заниматься. Это особенность жизни России, жизни Украины и других государств-членов СНГ, которую, я думаю, на Западе не
понимают и никогда не поймут. Мы даже не понимаем ее по-настоящему.
Взять, допустим, нашего Президента Ельцина. Это был партийный работник из партийных работников. Он был кандидатом в члены Политбюро. Следующая его ступенька – член Политбюро. Он был руководителем Московской партийной организации. Он
произносил архиреволюционные речи, архикоммунистические речи, и, казалось, ничего
не предвещало такого перехода. Все те, которые работают рядом с ним, были в партии,
порой не один год, они были убежденными коммунистами.
Или, допустим, взять Алиева, Шеварднадзе (кроме Левона Тер-Петросяна армянского), они тоже были ортодоксальными коммунистами, и молодежь училась у них коммунистическим идеям. А сейчас, Вы знаете, они совсем по-другому... Я думаю, что просто
они вместе со временем настолько изменились, что даже обогнали в этом отношении
время свое. На Украине такая же картина. Чорновил, например, не был коммунистом,
это действительно тот человек, который с самого начала придерживался определенных
убеждений. Я правильно говорю, что он не был коммунистом, Чорновил?
Не был.
Никогда не был. Двадцать пять лет почти отсидел в тюрьме, совершенно верно. Это
человек убеждений, у него есть свои убеждения. Кстати говоря, я к Чорновилу всегда
относился с каким-то внутренним если не пониманием, то с приданием значимости этой
личности. Потому что он сидел за убеждения, он от них сейчас не отказался, и, более
того, до августа 91-го года, я знаю, что председатели органов безопасности часто с ним
встречались, обсуждали вопросы безопасности, находили у него понимание, у Чорновила. Я думаю, что это тот человек, который действительно шел по пути своих собственных
убеждений и не изменял им. И я думаю, что вряд ли он изменит.
Но я знаю таких, которые несколько раз перевертывались. Если, допустим, сейчас в
России или другой стране обстановка перевернулась бы и вместо того строя, в котором
мы живем, пришел бы другой, то я не уверен, что многие из них опять бы не перевернулись. Другое дело – меняться вместе со временем, но когда в угоду личной потребе, в угоду той или иной ситуации, в угоду конъюнктуре человек меняет свои взгляды, я думаю,
что это одно уже характеризует человека не с лучшей стороны.
В своих мемуарах Вы писали, что где-то в июле, по-моему, 91-го года вы получили
сведения из надежного источника о том, что Украина готовится к провозглашению
независимости. Расскажите об этом.
Ну, хорошо. Украина – это, пожалуй, одна из наиболее деликатных тем. Я понимаю,
что такое Украина для России, для будущего Союза, в возрождение которого я верю. Это
не тот будет Союз, который был когда-то, другие формы. Потому что мы в одиночку не
проживем. Ни Россия, ни Украина в одиночку не проживут. Это и наша боль, и наша самая большая забота. И я думаю, что от того, какие отношения будут складываться между
Украиной и Россией, зависит в основополагающей мере очень многое.
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Процессам, которые положили начало разрушению Союза, положили начало импульсивные, самодурские, абсолютно непросчитанные действия Хрущева. Это человек, который был награжден природой определенным умом, верно, но и это человек, у которого не
было ни системного образования, ни системного подхода. Это человек, который импульсивно принимал решения по самым главнейшим проблемам жизни нашего государства.
Одна из них – это Крым и Севастополь. Я понимаю, что и Крым, и Севастополь нужны
Украине, что Украина без учета географического положения Крыма и Севастополя многие проблемы решить не может и прочее, но если на эту проблему посмотреть историчес
ки, если посмотреть на Крым и Севастополь как на районы, которые имеют огромное
значение не только для России, а для всего бывшего Союза в целом, то, видимо, этот воп
рос должен был решаться абсолютно деликатно и филигранно, в правовом отношении
точно. Филигранно, точно абсолютно.
А как было решено в 54-м году, Вы, наверное, хорошо знаете, изучили проблему.
Было принято по предложению Хрущева абсолютно неправовое, юридически необоснованное и неправомерное решение о Севастополе и Крыме. Более того, ведь Крым вообще
не выносился за пределы... то есть, Севастополь вообще не выносился за пределы России. А что получилось? Однозначно обрубили контакты, связи Крыма, Севастополя с
Россией, с нашим флотом в Черном море, поставили под угрозу безопасность целого географического региона и тем самым внесли очень серьезную лепту в раздор, в ухудшение
отношений между Россией, с одной стороны, и Украиной, с другой стороны.
Я уже не говорю о том, что Крым, Севастополь, Черноморский флот – это детища не
только Украины и России, это детища всего Советского Союза. Я думаю, что это мина
замедленного действия, которая еще долго будет заставлять проявлять себя. Вопрос, конечно, должен быть найден... обязательно решение тут найти надо, надо учитывать сегодняшние реалии, но кто-то попытается на Украине найти решение без учета интересов
России, я думаю, что это будет неправомерно.
Что касается, в данном случае, политики Запада, то Запад подогревает Украину, подогревает Киев. Он уже заявил о том, что Россия не должна принимать никаких силовых мер по решению этой проблемы, хотя их никто не собирается принимать. Зачем это
делается? Они знают, что мы на силу не пойдем. А для того, чтобы оказать поддержку
Украине, для того, чтобы посадить, так сказать, на место Россию и тем самым поджечь
отношения в еще большей мере между Россией и Украиной!
Вот эта проблема. Как-то с ней смирились... или как считали? Ну, подумаешь, Советский Союз там, здесь – какая разница? Некоторые области переходили из в рук в руки.
Допустим, взять шесть областей Западного Казахстана. Когда-то были в России, передали их Казахстану – и нет проблемы. В Средней Азии, на Кавказе такие вещи были, я
уже не говорю о самой России. Но в общем-то проблема тлела. И я думаю, что, когда в
91-м году распался Советский Союз, то, разумеется, эта проблема о себе заговорила. Эта
проблема – одна из проблем.
Другая проблема – это морально-психологическая, морально-политическая проблема. Она состоит в том, что украинцам внушалось все время, что ее объедает Россия,
что Украина живет хуже, потому что они в составе Советского Союза, что, допустим,
они приобретут самостоятельность и они будут знать, куда девать сало, колбасу и так
далее, что теперь проблем не будет. На Украине было такое мнение, что Россия живет за
счет Украины, и другие тоже. Это все здорово подогревалось. Я понимал, конечно, что
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Украина не проживет без Советского Союза, но вместе с тем, я не думал, что на Украине
могут... (пропуск в записи) ...зажимается украинская культура, украинская история искажается, что, якобы, Украина находится вообще в неравноправном положении.
Все эти разговоры, все эти измышления, как снежный ком, стали нагнетаться в
89–90-х годах. Мы понимали, конечно, что при той ситуации, которая складывается в нашем высшем советском руководстве, когда у руля находится Горбачев, человек взглядов
неустойчивых, непонятных, все это может приобрести очень нехорошие очертания. И
действительно, уже в 90-м году (я этого в книге не писал) мы стали получать данные о
том, что там стали прорабатываться вопросы не только получения больших полномочий
Украины в рамках Союза, но и – по возможности, если позволят обстоятельства, – обретения Украиной такой самостоятельности, которая позволила бы говорить о самостийности, о самостоятельном Украинском государстве.
В 91-м году мы такие данные действительно получили. Это было достоверно. В чем
заключалась информация? Киев стал прорабатывать вопрос о собственной валюте. Это
ведь серьезно. Если в рамках Советского Союза каждая республика получает собственную валюту, это говорит о многом. Дальше, был готов проект о выделении из состава
Советского Союза. Да, причем, все эти данные сначала получили из-за рубежа, не здесь.
Стали перепроверять, и это нашло полное подтверждение.
Из-за рубежа? Ваша агентура за рубежом?
Это мы получили, да, из-за рубежа, в частности, из Венгрии. Разговоры пошли туда,
потому что Киев же не мог замыкаться только на себя. Это не была какая-то официальная позиция, но это были вопросы, которые активно прорабатывались. И вот в конце... в
середине лета 91-го года мы получили достоверную информацию о том, что в разработке
находятся такие проекты как об организации собственной таможни. Что такое таможня,
Вы понимаете: это когда два государства, одно и второе. О границе положение, о том,
чтобы иметь настоящую валюту и другую символику, которая говорила бы о том, что
Украина – это самостоятельное государство. Информация была проверена, подтверждена, доложена руководству, и, должен сказать, что меня как Председателя Комитета госбезопасности удивило довольно-таки безмятежное отношение к ней. Я сразу понял, что,
вероятно, об этих планах Горбачеву что-то известно. Я доложил Горбачеву, рассказал обо
всем Ельцину (короче говоря, я в книге это подробно описал). Получилось так, что эта
информация не была предназначением.
События стали развиваться известным образом, но для меня стало очевидным одно:
выделение Украины в самостоятельное государство – для Украины большая беда. Из чего
мы исходили? Первое, Украина немедленно попадет в тяжелое положение из-за энергетики. Вы знаете, пару-тройку веков тому назад без энергетики такой можно было прожить, но в конце 20-го века, в начале 21-го века без энергетики не проживет ни одно государство. И сейчас мы являемся свидетелями этого дела. Большой долг Украины России,
у них нет никакой энергетической базы своей. Полный коллапс наступил в экономике.
Далее, промышленное производство, резкое его падение. Если в России промышленное
производство упало на 50–52 %, я думаю, на Украине где-то на 60 %, даже, может быть,
с лишком. Резкое падение сельхозпроизводства. Правда, не такое, как в России, потому
что сельхозпроизводство на Украине пока более-менее держится, хотя тоже упало процентов на 40-ок, я полагаю, 42 процента. Ну, и другие трудности, с которыми Украина не
справится одна, так же, как Россия не справится одна со своими трудностями.
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В августе 91-го года, я это достоверно знаю, Кравчук еще и не мыслил о том, чтобы
как-то слишком в отдалении прожить от России. Он понимал значение Союза, но потом,
под влиянием августовских событий, он свою точку зрения изменил и занял совершенно
другую позицию. Я думаю, что это был конъюнктурный шаг, это был авантюрный шаг,
это был шаг с губительными, с катастрофическими последствиями для Украины. Ну, а
соглашение в Беловежской Пуще, когда в Белоруссии Украина и Россия покончили с Советским Союзом уже окончательно, как они полагали, я думаю, просто говорит о финале,
к которому они так все активно стремились.
Так что, разведка и органы безопасности получают довольно-таки весомую, доказательную информацию о том, какие процессы идут. И я думаю, что сомнений в этой
информации не может быть по той простой причине, что все, о чем говорилось в информации, свершилось. Так что, доказывать нет просто никакой необходимости.
Владимир Александрович, вот Вы сказали, что разрабатывались эти планы, а
кто конкретно участвовал в этой разработке?
Руководство.
В виде Фокина?
Фокина, совершенно верно. Кравчук был в курсе дела.
А Гуренко?
А Гуренко – нет.
Центральный Комитет компартии...
Нет, нет. Компартии – нет. Вы знаете...
А это возможно, чтобы несколько человек Политбюро в отрыве от других вот
так бы занимались своими планами, и никто ничего не знал?
Дело в том... статья шестая Конституции СССР, которая предусматривала руководящую роль партии, была отменена в 90-м году, в марте. И тогда разом все изменилось, поэтому в Политбюро уже такими проблемами не занимались. Что касается коммунистов,
для коммунистов вообще свойственен: а) интернационализм и б) стремление к интег
рации, то есть то, на чем живет весь передовой мир.
Владимир Александрович, вот Вы проверяли эту информацию через КГБ Украинской ССР. Вы тогда доверяли своему подразделению?
Это уже сугубо оперативный вопрос, и я не хотел бы вникать...
Я не имею ввиду... меня не интересуют частности...
Нет-нет, я подробно всегда... во всяком случае, я могу сказать следующее. Мы эту
информацию проверяли по всем имевшимся у нас тогда каналам, ничего не исключая.
Скажите, Владимир Александрович... когда стали создаваться все эти движения
неформальные, которые затем перерастали в политические партии, где были различные совершенно ориентации для нации, утверждалось, что некоторые из них
как бы в ответ организовываются при участии специальных служб.
Да. Это бесспорно. Это было. Вот, допустим, западные специальные службы принимали довольно-таки активное участие в реализации отдельных профсоюзных движений
в нашей стране. Далее, они имели серьезное влияние на отдельные наши конфессии, причем даже не в целом, а на части отдельных конфессий, я бы так сказал. Далее, у них была
серьезная работа с нашей элитной интеллигенцией, которая имеет определенное значение. Далее, в госаппаратах. Я считаю, что надо отдать должное западникам, они достигли
очень серьезных успехов в работе с нашими законодательными органами: Верховный
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Совет СССР, съезд народных депутатов, именно депутатская группа, съезды народных
депутатов в отдельных республиках, не в целом, а с отдельными...
То есть, там были люди, которые были агентами этих специальных служб?
Нет, я об этом не говорю. Они просто работали активно. Допустим, такая форма.
Есть такой Мун, кореец по происхождению, но американский гражданин, который в один
прекрасный день пригласил около 500, по-моему, наших депутатов в Америку, каждому
депутату дал чаевые, устроил гостиницу, устроил богатый тур, ознакомительные поездки
по Соединенным Штатам Америки и по отдельным странам. Но что, он даром делал? За
красивые глаза, что ли, скажем? Одна из форм влияния этого дела.
А Комитет государственной безопасности как-то на это не мог ответить, со
своей стороны?
Комитет госбезопасности – это была организация очень законопослушная. Мы позволяли себе работать только по отдельным лицам... по тем лицам, по тем кругам, которые
нам не запрещал закон. Что касается законодательных органов – депутаты Верховного
Совета, депутаты съезда народных... – это, вы знаете...
В смысле, никакой организации при вашем посредничестве создать было нельзя?
Абсолютно мы не работали там. Мы не имели права никакого.
Хорошо. Тогда вот создаются своим путем...
Я хотел бы вернуться к одному моменту. Помните, насчет руководящей роли партии?
Так вот, когда со статьей шестой было покончено, с этого момента, по крайней мере,
надо снять очень большую долю ответственности с коммунистов, с Коммунистической
партии, с ее руководящих органов. Поэтому, поэтому Гуренко уже был как бы устранен и
ничего серьезного сделать в смысле влияния на развитие жизни никак не мог.
В парламенте же было 239 коммунистов, если бы все они проголосовали...
В то время коммунисты были растеряны. Если бы у них был бы вожак настоящий...
В КПУ, Вы имеете ввиду?
Я имею ввиду, в КПСС. ...настоящий вожак, то, я думаю, что это пронизало бы все.
Гуренко я знаю как очень честного, порядочного человека. Это человек, который глубоко
патриотичен по отношению к Украине, он любит Украину, тут вопроса никакого нет, но
вместе с тем Гуренко прекрасно понимал и значение Союза.
Кстати, если посмотрите Вы речи, выступления того же Кравчука, Кучмы, других
деятелей, все они говорили о значении Советского Союза. Я плохо знаком с выступления
ми Чорновила в последнее время, но я бы не сказал, что Чорновил до августа 91-го года
был в первых шеренгах борцов за разрушение Советского Союза.
Это интересный вопрос. А на основании чего Вы делаете такие выводы? Ведь
Народный Рух выступал за независимость Украины.
Совершенно верно. Я согласен, да. Но все-таки он не стоял за полное разрушение
Союза.
Вы хотите сказать, что он просто выступал за отделение Украины от Союза?
За отделение Украины. Он все-таки выступал за то, чтобы в каких-то рамках это
было. Хотя, конечно, большую лепту он внес, но можно говорить одно, а делать совершенно другое. Там есть более оголтелые у вас.
Скажите, а когда стали появляться все эти организации: Народный Фронт
Эстонии, Народный Фронт Латвии, “Саюдис”, Рух...
Они стали появляться в конце 80-х – начале 90-х годов...
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...вы понимали, к чему людей это сможет привести? Надо было?..
Отлично понимали. Разные фронты появлялись. Появлялись фронты под разными
названиями. Дело в том, что в истории такое было, в бывших социалистических странах
Европы. Эти фронты поднимали... создавались для того, чтобы обобщить в своих рядах,
охватить своим влиянием всех недовольных строем, властью, отдельными сторонами и
так далее. Довольно широкая и расплывчатая была программа. Но эти фронты не ставили
так остро экстремистские цели, которые на самом деле они преследовали.
Но вместе с тем появлялись и другие, так называемые интернациональные фронты,
которые преследовали другие цели. Так вот, одни действовали нахраписто, как-то масштабно, глубоко, не разбираясь в формах и методах, а что касается интернациональных
фронтов, они не очень активно действовали. Они были пассивные и полагались на то, что
есть силы в стране, которые могут справиться с ситуацией и спасти Советский Союз.
Обеспечить стабильность без отделения.
Обеспечить стабильность без чего-либо. Вообще, если так грубо говорить... допус
тим, взять Советский Союз. Конечно, никто не может точно сказать, но я считаю, что,
если взять население Советского Союза за 100 %, то примерно процентов 75–80 % – это
довольно-таки пассивная была часть населения. Они полагались на власть, на традиции,
на целесообразность, не помышляли ни о чем таком экспансионистском, не хотели обострять обстановки. Где-то процентов, наверное, 8 населения действовали активно. И я
думаю, что своей активностью, целеустремленностью, неразборчивостью в средствах, в
методах ведения своей подрывной работы, они намного перекрывали пассивное поведение значительной части нашего населения.
Владимир Александрович, объясните мне вот такую вещь. Вы получили информацию о возможной подготовке провозглашения независимости Украины летом
91-го года.
Да.
До подписания Союзного договора оставалось несколько месяцев. И вы всё равно
знали, что Украина готовится к провозглашению...
Нет, не несколько месяцев.
Ну, месяца полтора.
Месяца полтора, да.
Почему нужно было создавать ГКЧП СССР как раз в день подписания... за день
до подписания Союзного договора, чтобы помешать разрушению Союзного государства, когда этот процесс уже шел как бы своим чередом?
Во-первых, сам процесс шел незаконно. Я в своей книге попытался это показать. В
своих статьях, интервью, книге Лукьянов тоже, Анатолий Иванович, хорошо показал незаконность этого процесса. Ведь 20 августа должно было состояться подписание нового
проекта Союзного договора представителями шести союзных государств. Но согласно
духу, букве проекта нового Союзного договора, с момента подписания хотя бы двумя
республиками этого проекта Союзного договора Советский Союз прекращает свое существование. Поэтому, если бы 19-го мы не выступили, то 20 августа Советского Союза
вообще не было бы – и все. И если говорить по большому счету, то выступление ГКЧП
не сократило жизнь Горбачеву как Президенту, а продлило его жизнь...
На четыре месяца.
...еще на четыре месяца, совершенно верно. Он кривит душой, когда об этом не говорит. У нас если бы 20 августа в СССР подписали проект нового Союзного договора, то уже
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21 числа не было б того заседания Совета Федерации, на который рассчитывал Горбачев,
потому что Ельцин заявил: «Все! Конец!» Советского Союза 21 августа уже, дескать, не
будет. Поэтому я считаю, что мы, когда выступали, выступали в рамках Конституции, в
рамках той присяги, которую давали – то есть, мы выступали на законных основаниях.
Но мы оказались, конечно, жертвы той ситуации, которая была, жертвы своей, наверное, нерешительности и еще одного очень важного обстоятельства: люди не понимали, что их ожидает в будущем. Дело в том, что все то, что произошло после августа,
мы предвидели, причем не в таких страшных масштабах. А вот люди – простые люди,
большинство людей – не предвидели. Они не думали, что в течение трех с половиной лет
в межнациональных конфликтах погибнет 650 тысяч человек. Нас испугала кровь трех
ребят, правильно? Которые погибли 20 августа.
Теперь дальше. Они не ожидали, что будет ранено около 3 миллионов человек, что
появится около 10 миллионов беженцев-изгоев, людей, которые ушли из своих родных
мест, что будет разрушен Союз, что будет сокращено более чем вдвое промышленное
производство, сельхозпроизводство, что мы окажемся в таком тяжелейшем положении,
так низко упадет жизненный уровень и что каждый год смертность будет уносить больше на один миллион людей, чем их рождается. Да плюс к этому добавьте, что у нас в
нормальные годы рождалось дополнительно 2,5–3 миллиона человек. Этого тоже нет.
Каждый год мы теряем 3,5 миллиона человек. На Украине положение примерно такое
же. Там тяжелейшее положение. Украинцы массой приезжают в Россию и ищут какую-то
работу. Причем они не находят тут богатой жизни для себя, но они хоть находят то, что
бы их могло как-то поддержать, прокормить. Вот чего стоило то, что произошло после
августовских событий с нашей страной. Мы, конечно, понимали, что такие вещи будут,
но люди простые тогда не прозрели.
Я думаю, еще полного прозрения не наступило, что полное прозрение придет после
того, как люди упадут на самую низкую точку падения. Они пока еще падают, к великому
сожалению, и кровь льется. Каждый день в Чечне гибнут люди, а уж о преступности я и
не говорю. Кстати, на Украине, по-моему, очень сильная преступность, как и везде. (Слышен неразборчивый спор о размерах преступности.) Поляризация идет. И на Украине, и у
нас передел собственности, у нас ведь примерно 5–6–7 % живут роскошно, а остальные
люди нищенствуют.
Владимир Александрович, когда было провозглашено чрезвычайное положение,
когда был создан ГКЧП, Вы связывались с украинским руководством?
Связывался. Говорили.
Какими были эти разговоры и с кем?
С Кравчуком говорили, нормально.
Мои коллеги рассказывают, что сказал генерал Варенников. Что вы звонили
Кравчуку,..
Я звонил Кравчуку.
...он абсолютно был спокоен. Что Вы ему сказали?
Он спокоен был.
А что вы ему сказали?
Я ему говорил, что ввели чрезвычайное положение, такие-то и такие-то меры мы думаем [принять]. «Да, – говорит, – надо, конечно, порядок наводить». И он поставил вопрос
о том, чтобы ввести чрезвычайное положение в трех областях, на Западе. Я сказал: «Не
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торопитесь с этим шагом. Я думаю, что эти меры излишни, потому что там обстановка
ведь в худшую сторону за последние сутки-двое не изменилась». Он говорит: «Хорошо,
подождем». Дальше он просил подробно информировать о том, что будет происходить.
Договорились, что мы действительно это будем делать. Так что, никакого сопротивления
не было. Причем в кабинете находился (как я уже после выяснил) Варенников.
И Гуренко.
И Гуренко. Но Варенников точно.
А он спрашивал Вас о здоровье Президента? Вы об этом говорили вообще? Или как?
Спросил, как он себя чувствует. Я сказал: «Мне сообщили об этом. В общем, у него
в последние дни было обострение». «Да, я как-то видел его, он, действительно, неважно
себя чувствует». Ну, отношение Кравчука к Горбачеву было неважным всегда.
Даже в то время?
Даже в то время, мы это хорошо знали. Да я даже и не знаю, кто хорошо к нему относился тогда. Уже вопрос двоякий был. В последние годы я даже не помню, ну, кто, кто?
Должен же быть в составе руководства...
Голос: Ивашко.
Ивашко, Вы знаете, он... не скажу, что он был активный поборник. Уже в то время
он был сильно болен, он болен был раком, и рак доканывал его. Он был в больнице. Мне
одно время казалось, что Ивашко более волевой человек, более сильная натура, но болезнь, видимо, скосила его окончательно.
Он умер.
Он умер, да, от рака умер. Но у него рак развивался долго, несколько лет. Он тогда
был в больнице, вышел из больницы. А Кравчук и Горбачев взаимно недолюбливали друг
друга. Горбачев не терпел, когда к нему... с ним кто-то не считался, не подхалимничал,
вел себя с достоинством. Он сразу такого человека не воспринимал.
Неужели Кравчук был такой положительный человек?
Дело не в том, как он к нему относился, а дело в том, что его не раз оскорблял Горбачев. И Кравчук мимо этого, так сказать, не проходил. Он ему платил холодным отношением. Во всяком случае, Кравчук никогда не ходил в друзьях у Горбачева. А когда Горбачев уже вернулся с Фороса, тут уже по чисто конъюнктурным соображениям Кравчук
сделал пару лестных заявлений в его адрес, о чем, мне кажется, после сильно сожалел.
Но это надо спросить у Кравчука.
А были, кстати говоря, среди республиканских украинцев близкие к Горбачеву люди?
Что?
Среди республиканских лидеров были близкие к Горбачеву люди? Которые подругому к нему относились, чем Кравчук?
Шеварднадзе, наверное, относился к Горбачеву более терпимо, хотя и он понимал,
что Горбачев не спасет наше Отечество, наше государство. Он и ушел не случайно, Шеварднадзе, с поста министра иностранных дел, подал в отставку. А из других я не знаю,
кто хорошо к Горбачеву относился, не могу просто назвать ни одного.
Вы не ощущаете, что была какая-то кадровая ошибка вами допущена после того,
как ушел Щербицкий, и практически не было адекватной замены ему на Украине?
Я думаю, что Щербицкий был все-таки сильная личность. Я лично не очень хорошо
знал Щербицкого, но встречался с ним на мероприятиях отдельных. Мне казался он человеком со своим мнением, со своими убеждениями, деловым таким. То есть, я не счи870
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таю, что Щербицкий был слабым человеком. А после Щербицкого... Ивашко не заменил
его. Неудобно о покойниках говорить, но он не заменил его.
Потом был Гуренко.
Гуренко – это сильная личность, конечно.
Сильная личность?
Это была сильная личность, да. Но там же другое дело! Вы не забывайте, что в
90-м году в марте статья шестая была отменена, о руководящей роли партии. Не забывайте этого.
Владимир Александрович, КГБ Советского Союза был после августа 91-го года
фактически расформирован, можно сказать, разбит на части,..
На семь-восемь частей разбит, да.
...а КГБ Украинской ССР остался, как стоял на Владимирской, так и стоит,
только переименован в Службу Безопасности. Вас никогда не удивляло, что Ваши
коллеги совершенно спокойно, без особых, я бы сказал, сомнений стали работать в
системе новой государственной структуры?
Дело в том, что процесс деполитизации у нас начался в марте 90-го года. Мы приняли
[к сведению] принятый закон об отмене шестой статьи Конституции, стали проводить деполитизацию наших органов, а так как сотрудники органов госбезопасности в последние
годы воспитывались у нас в духе законопослушания, я думаю, это сыграло свою роль.
Что касается того, что на Украине не разделили Комитет госбезопасности, я думаю, что
умно сделали. Хоть здесь они до конца дорожку разрушения не прошли. Создание вместо
одного органа в России семи органов – это процесс не целесообразности, а сугубо политический процесс. Это уже в рамках борьбы за власть, защиты власти и так далее.
А как вы оцениваете, кстати, уровень украинского КГБ, во всяком случае, до событий 91-го года? Это было настоящее профессиональное подразделение?
Украинские чекисты много сделали интересного. У них были хорошие позиции за
рубежом, они хорошо знали обстановку в своей республике, они успешно боролись с экономическими диверсиями. Мне приходилось бывать в Киеве, встречаться в товарищами
из органов госбезопасности (в частности, когда я еще был начальником разведки). Это
были мыслящие, интересные люди. Долгое время заместителем председателя Комитета
госбезопасности Украины был Марчук, по-моему?
Да.
Марчук был очень рассудительный человек, очень рассудительный и взвешенный. Он
никогда не торопился с выводами. И я должен отметить еще такую сторону, что украин
ские чекисты проделали большую работу по реабилитации незаконно репрессированных
лиц. Надо им отдать должное, большую работу проделали. Нашли списки, нашли могилы, захоронения, привели их в порядок, сообщили родственникам о судьбе тех, кто погиб
в период незаконных репрессий. Так что у меня отношение к ним всегда было и остается
уважительным.
Какие-то рекомендации им пытались вы давать, когда началось национальное
движение, когда активизировался Рух, активизировались процессы в Западных областях? Вы считаете, что получали адекватную информацию с Украины? Как они
тогда работали?
Во-первых, я скажу о таком общесоюзном явлении. Дело в том, что, начиная где-то
с 88 года, мы прекратили всяческие уголовные преследования так называемых дисси871
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дентов. У нас не было этого ни на Украине, ни в России, ни в других странах. Здесь со
стороны украинских чекистов никаких перегибов, я считаю, не было.
И украинские товарищи, и мы большое внимание уделяли так называемой профилактической работе, то есть публикациям материалов, статей, пытались как-то предупредить, ставили партийные органы [в известность] о том, что где-то есть почва для недовольства. А она была. Трудности со снабжением и так далее. Все на это обращали
большое внимание.
Мы также значительную часть наших усилий бросили на борьбу с организованной преступностью. Кстати говоря, здесь тоже украинские чекисты добились хороших результатов. А организованная преступность у вас была, потому что... я не знаю как сейчас...
Сейчас лучше.
Лучше? ...внешние связи, портовые города и так далее. Украинские чекисты работали, мне кажется, в верном направлении, были такими же законопослушными. Но они
понимали, конечно, прекрасно, что националистические проявления, если вовремя не
разобраться в их причинах и не устранить эти причины, могут привести к серьезным
последствиям.
Когда была провозглашена украинская независимость, Вы уже были арестованы, да?
Да, да, был арестован.
А вообще Вы интересовались тогда происходящим вне Матросской тишины?
Интересовался. Я понимал, что сбывается то, чего мы так опасались. Я думал, что
все-таки разрушительный процесс коснется не в такой мере, не в таких масштабах, нашего государства. Тут я ошибся. Он коснулся быстрее. Меня выручает то, что 17 июня
1991 года состоялось закрытое заседание Верховного Совета СССР, где я представил
свой доклад, и опубликовал доклад этот свой, где сказал, что нас ожидает. Точь-в-точь все
сбылось. И разрушение, и падение промышленного производства – все-все абсолютно
сбылось. Я понимал, конечно, что это только начало. Так оно и потом случилось. Никто
из тех, кто не обладал такой информацией, какой обладал я, не представлял себе, что мы
можем докатиться до такого состояния. Ведь 17 марта 91-го года, когда был референдум,
то 76 % проголосовали за Союз, 76 %! И это не случайно.
Голос: Как Украина голосовала? Не помните?
Украина голосовала по двум вопросам. Один вопрос был вопрос референдума, а
второй вопрос был в поддержку декларации о суверенитете.
Да.
И по обоим вопросам...
По обоим хорошо, положительно.
Голос: В западных областях был вопрос о независимости ведь...
В западных областях был вопрос о независимости, в отличие от вопроса референдума... иначе принят.
Голос: А в целом республика...
В целом республика поддержала...
Поддержала, да.
...вопрос о суверенитете...
Голос: ...и Союз.
То есть, два взаимоисключающих были ответа. В этом было... искусство Леонида Макаровича проявилось в очередной раз.
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Да, конечно, они в этом плане мастаки.
Потому что, в принципе, сама идея... кстати, Вы не сказали, кто был инициатором идеи референдума.
У нас инициатором идеи референдума была группа представителей, тоже там и члены
партии были. Из партийных кругов, из академических кругов и из интеллигенции. Всего
их было около десяти человек. Идея возникла... в конце 89-го, в начале 90-го года идея
возникла. Потом она, как снежный ком, разрасталась и в 91-м году нашла свое воплощение. Причем, когда организовывали референдум, я доподлинно знал, что... инициаторы
рассчитали, что тут будет, по крайней мере, 50 на 50. Но когда было 76 %, для них, конечно, это было необыкновенно. Три четверти – это квалифицировано как большинство.
Те, которые организовали референдум, сейчас находятся (некоторые из них) во главе, то
есть в руководстве. Об этом упорно молчат. Я имена их называть, конкретно, не хочу. У
меня есть соображения.
Вы тогда могли определить, что этот период совпал с введением в России Президентства...
Мы...
...и что с Президентством придет...
...мы были уверены в том, что референдум даст положительный результат.
То есть, для вас это был самый главный вопрос?
Это вопрос когда был решен... Мы считали, что вообще проведение референдума нецелесообразно в принципе, потому что никто же не выступал решительно против Союза,
но когда решили, то наши прогнозы были примерно такими же – 70–75 %, а было 76 %.
А никто не предлагал Горбачеву баллотироваться на должность общенародного
Президента Союза? Ведь тогда было бы гораздо труднее...
Нет, Горбачев не хотел. Горбачев не хотел. Вы знаете, как стал Горбачев Президентом? Он стал Президентом на съезде, причем с небольшим перевесом голосов. Если бы
Рыжков не снял свое предложение на съезде (IV, кажется, съезд был), то, конечно, Рыжков
был бы Президентом, и многое могло бы повернуться иначе. И тогда поставили вопрос
о Президенте Горбачеве. Выступила Сажи Умалатова против него, Агериани, еще некоторые депутаты, и он прошел Президентом с перевесом, если мне память не изменяет,
в 29 или 32 голоса на съезде. А если бы, допустим, он сейчас стал баллотироваться... И
тогда его уже народ не воспринимал. Я считаю, что эра Горбачева кончилась в 90-м году.
Уже невозможно было притворяться. Появилась, если помните, сотня так называемая. То
есть, избирали депутатов от общественных организаций. Это был спасительный вариант
для него. Был бы, допустим, 101 в списке, Горбачев бы не прошел.
А Вы бы прошли депутатом? Если бы по округу шли, как там еще?..
Абсолютно!
Голос: Владимир Александрович по округу шел.
Уверен, прошел бы я. Я же был... я по округу и шел на выборах. За меня – по Белоруссии я шел, я там очень часто бывал – проголосовали практически все. Мне сказали,
что против меня проголосовало около 20 человек.
И знали, кто?
Знали. Я выступал там, знали. Я до сих пор письма от них получаю.
Нет! Вы узнали, кто эти двадцать, кто был против?
Голос: Тайное голосование было.
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Нет, что Вы! Тайное голосование, что Вы!
Нет, ну... когда такой маленький процент против, их всегда легко узнать. Всего
ведь 150 тысяч было. Это же округ.
Нет, в округе было 400 тысяч с лишним.
Голос: 400 тысяч, надо же!
Да!
Где-то 400 тысяч с лишним.
По округам, значит, голосование шло?
Да, по округам шло.
Мы завершаем или нет?
Голос: Еще один вопрос. Тут у нас интересный поднимался вопрос. Когда создавались национальные движения, все-таки было утверждение в прессе о том, что органы
госбезопасности контролировали их.
Я об этом уже спрашивал.
Ничего, продолжайте.
Голос: Скажем, например, «правая рука» Витаутаса Ландсбергиса.
Его обвиняли, действительно, в сотрудничестве.
Голос: Да, и он сам вынужден был в том признаться, что он выполнял задание госбезопасности тогда Литовской ССР.
Во-первых,..
И в Украине, скажем, некоторые деятели, основатели Руха, сегодня генералы
Службы Безопасности Украины.
Во-первых, насчет агентуры. Назовите мне хотя бы одно государство, которое, имея
органы безопасности, не использовало бы такой институт как агентуру. Вы такого не
назовете. Это обычный институт оперативной деятельности, без которого немыслима
работа ни одного органа. Вы что же, думаете, что сегодня в Эстонии, Латвии, Литве нет
агентуры? Есть. Вы скажете, нет агентуры в Соединенных Штатах Америки? Есть. В
других странах? Есть. Другое дело, в какие рамки поставлена агентура, что она выполняет, что она делает.
У нас привлечь к работе советского гражданина для работы по какому-нибудь
иностранному объекту ничего не стоило. Все желали внести свой вклад в укрепление
безопасности. Во внутреннем плане были моменты, когда некоторые не хотели работать,
но агентура была, есть и будет. И поэтому, когда на этом спекулируют... я думаю, что это
самая настоящая спекуляция. Некоторые, действительно, привлекались к работе, я их
видел, я их знаю, но я об этом говорить не буду по той простой причине, что это было
бы нарушением тех норм, по которым жили, живут и будут жить органы госбезопаснос
ти. Некоторые из них, будучи агентами, обвиняют других, что те были агентами. Это
чистейшая спекуляция, это просто, я считаю, моральное преступление, не больше и не
меньше.
Другое дело, если говорить о периоде сталинских репрессий. Вот тогда, конечно, всё
нам обошлось страданиями, жертвами, кровью. Это другой период, и отношение там
было совершенно иное, когда люди клеветали друг на друга и так далее, будучи агентами. Это совсем другая статья. Но, когда то или иное государство вносит в той или иной
форме лепту в укрепление безопасности...
( … ).
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Я думаю, было бы интересно, чтобы мы закончили наш разговор с Владимиром
Александровичем так, чтобы Вы сказали, как Вы себе представляете развитие независимого Украинского государства. Ваш прогноз. Если Вы смогли дать точный прог
ноз 80-х годов, 90-х...
Это очень деликатный вопрос, потому что я знаю, что на Украине очень ревниво
относятся ко всему тому, что говорят об Украине, какие дают оценки. Но, тем не менее,
я бы сказал следующее: я не хотел бы говорить только об Украине. Я говорю об Украине, о России и других бывших союзных республиках. Ни одна из них в одиночку не
проживет. Это мое глубокое убеждение. Мы не только эти 70 лет интегрировались, мы
объединялись, сращивались, шли по одной дорожке не один век и добились многого.
Здесь этнические, исторические родственные черты нашего слияния, нашего единения.
Многие отрасли украинской промышленности не проживут без российской экономики, а
мы не проживем без украинской. Если посмотреть на геополитический фактор, то здесь
один взгляд на карту уже говорит о том, что невозможно совершенно мыслить себе самостоятельность Украины или самостоятельность России без ущерба для друг друга.
Что касается западных стран, то здесь честнее, они действуют активно. Они поддерживают самостийность Украины. Исходя только из одного этого, надо бы к этому прислушиваться и сделать определенные выводы. Когда наши народы исстрадаются и когда уже
жить больше в одиночку будет невозможно, я думаю, появятся новые формы и методы,
которые позволят нам объединиться и пойти дальше совместным путем. Я вижу светлое
будущее... Не светлое будущее, а, вернее, уверенное будущее только на путях единения,
только на путях совместных...
Даже взять простой вопрос границ. Посмотрите, как они обострились у нас в России. Ведь многие уже заявили свои территориальные претензии к нам. Я думаю, придет
время, когда и к Украине тоже могут предъявить какие-то территориальные претензии.
Такие возможности есть. Взять тот же Крым. Надо посмотреть поюжнее, на страну, которая находится в 600 километрах от Севастополя, от Крыма. Я думаю там есть проблемы, над которыми есть смысл задуматься Украине. Совсем недавно никаких проблем не
было, потому что никто и в мыслях не мог подумать о том, чтоб предъявить претензии
великому Советскому Союзу – государству, которое практически было сверхдержавой.
А сейчас об этом заявляют все: японцы, эстонцы, латыши, латвийцы... Финны, правда,
пока молчат, и тоже проявляется, да. Поляки тоже начинают шевелиться, но я думаю, что
у поляков хватит ума...
Голос: Финны «возникали» сейчас на выборах...
«Возникали», да.
Голос: ...правда, пока только в туристическом плане.
Идем дальше. Я уже не говорю о Китае... но сейчас пока с Китаем более-менее нормально у нас. Потом взять Румынию. Ведь Румыния «глаз положила» на Молдавию, правильно? На Украине проживает примерно 190–200 тысяч венгров – этому тоже проблемы
есть. Венгры, я считаю, неплохо живут на Украине. У них есть определенные формы
автономного общежития, они используют свое пребывание на Украине очень выгодно
для себя. Я считаю, что там особых проблем нет, их никто не притесняет. Я знаю, что там
есть венгерские школы, они спокойно говорят на венгерском языке, издают свои венгерские газеты и так далее. Проблем особых нет, но они могут подогреваться.
Что касается энергетики, я думаю, что Украина никогда не решит эту проблему самостоятельно, только вместе можно жить. И потом вообще, в то время, когда мир интегри875
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руется, мир объединяется, мы стали вдруг разлетаться, и нам предлагают пойти и начать
с того, что когда-то – 50 лет тому назад – начала делать Европа. Это же неразумно, по
крайней мере. А что касается национального, то я считаю, что главным критерием должен быть следующий. Человек любой национальности: украинец, русский, еврей, грузин, армянин – должен спокойно себя чувствовать в любой части той страны, где он проживает. А сейчас, если армянин попадется в Азербайджане, его там могут прихлопнуть.
Если азербайджанец попадется в Армении, его там могут прихлопнуть. Это что?
Но это еще началось, когда вы были у власти.
Нет, в такой мере тогда этого не было, в такой мере не было. Для нас смерть трех
молодых ребят...
Это в Москве, а в Карабахе тогда уже...
Совершенно верно.
...шла война, Владимир Александрович.
В Карабахе война шла, но не в таких масштабах. В Карабахе к августу 91-го года
(можете посмотреть материалы) уже война затихала. Более того, там был такой случай.
16 августа 91-го года были захвачены 38 российских солдат армянами. 19 августа утром
мы устроили ГКЧП, а вечером их уже освободили. Именно освободили, без всяких условий... они не назвали. Так что, всё последующее идет дальше. А потом – вдумайтесь в
цифру – за последние три с половиной года погибло в конфликтах 650 тысяч человек!
Здесь огромная война. Представляете?
Голос: Таджикистан один 300 тысяч дал.
Представляете?
Голос: Тем более, что там уже перестали считать.
Да.
Голос: Это тогда посчитали, а сейчас уже не считают.
А Абхазия, Грузия, Азербайджан, Северная Осетия, Южная Осетия, Нагорный Карабах?
Абхазский конфликт начался до 91-го года, это еще при Горбачеве.
Нет...
Голос: При Горбачеве!
Он тлел, он тлел.
Голос: При Горбачеве. Все, что началось с Сумгаита...
Конечно.
Голос: ...начиная с Ферганы, это следствие...
Это Горбачев.
Голос: ...отсутствия национальной жизни дружбы.
Владимир Александрович, Вы считаете, что все политическое руководство Советского Союза не ответственно за то, что тогда происходило? А только Горбачев?
Я считаю, ответственно. Ответственно.
Вы ведь тоже знали об этом?
И в своей книге я... совершенно верно. Но, откровенно говоря, мы в августе... у нас в
первые годы в отношении Горбачева все были в какой-то мере в плену. То есть, какие-то
мы еще иллюзии питали. Думали, что опомнится, сделает выводы, но это были, конечно,
благие наши намерения, это были просто иллюзии, которые растаяли, как дым.
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К 21-му числу или к 24-му?
Да, уже все ясно было совершенно. Мы не пошли на кровь. Мы договорились
18-го числа, что, если появится опасность жертв, кровавого конфликта, то мы прекратим
наше движение на любой стадии развития. Так мы и поступили. Видите, какое отношение к жертвам, к страданиям людей тогда – и сейчас? Американцев многие не... я не понимаю американцев. Если американцы мыслят геополитически так на пару десятков лет
вперед, то одни должны, наверное, понимать, что без того Советского Союза, который
был, американцам будет очень скоро неудобно.
Но вы ведь сами сказали, что они не предвидели его распада.
Не предвидели.
Голос: Они... более того, они не хотели.
Они даже никогда...
Кстати говоря, почему тогда оппозиционная пресса в России постоянно говорила о том, что это было исключительно инспирированым западным явлением?
Я думаю, что эта точка зрения не очень точная. Я сказал уже свою позицию и в книге
изложил, что главное – внутренние факторы.
Голос: С себя ответственность снять.
С себя ответственность снять, совершенно верно. И в этом просто неверный расчет. Что
бы ни делали американцы, французы, англичане, немцы, все-таки мы будем определять
свою судьбу. Даже Россия, будучи меньшим государством, чем Советский Союз, все-таки
в принципе будет определять политику сама, и никто нам не помешает в этом. Но должна
быть сила воли, верная политическая ориентация, верный политический вектор.
Спасибо.
Пожалуйста.

Інтерв’юери – Віталій ПОРТНІКОВ та Дмитро ПОНАМАРЧУК
19 лютого 1996 р., Москва
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Валентин ВАРЕННІКОВ
Уважаемый Валентин Иванович! Расскажите коротко, как складывалась Ваша
карьера, какие посты были?
Во-первых, я хотел бы отметить, и, очевидно, для телезрителей было бы не безразлично знать, что имею прямое отношение к Украине. Это связано с войной, я участвовал в боях Юго-Западного фронта после Сталинградского, 3-го Украинского фронта.
Это связано с тем, что у меня жена с Украины, это связано с тем также, что у меня сын
родился в Черкассах, и наконец, я длительное время командовал Прикарпатским воен
ным округом.
А что касается моей службы, то она выглядела следующим образом. В 41-м я окончил школу и пошел защищать отечество, но попал сразу в училище, а уже с 42-го и до
конца войны был на фронте. Я прошел в составе Сталинградской армии 8-й гвардейской от Сталинграда до Берлина. Был лейтенантом, в конце войны стал капитаном, от
командира взвода вырос до заместителя командира полка. Затем после войны учеба, я
окончил академию имени Фрунзе, общевойсковую академию и академию генерального
штаба, командовал подразделениями, несколькими полками, длительное время на севере
служил, командовал дивизией, армейским корпусом, армией и, как я уже сказал, Прикарпатским военным округом. Был 10 лет первым заместителем начальника генерального
штаба и, наконец, главнокомандующим сухопутными войсками, заместителем министра
обороны. Вот весь путь.
Если отдельные фрагменты (а они характерны все-таки для службы) взять, то я хотел
бы выделить следующее. Мне довелось около 15 лет служить в Заполярье в основном.
Был я на фронтах в Сирии, Анголе, Эфиопии, 4,5 года в Афганистане. Это не туристические поездки были. Это выезды на фронты с выполнением правительственных заданий.
А в Афганистане практически безвыездно 4,5 года – с конца 84-го и до полного вывода
наших войск. Плюс ликвидация последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, что имеет как к Украине, так и к Белоруссии, России прямое отношение. Моя
служба... Венцом, что ли, моей службы было выступление в поддержку Государственного комитета по чрезвычайному положению в защиту интересов нашего народа против
политики Горбачева, выступление за сохранение Советского Союза.
Как известно, нас было 12, и на суде было 12, затем была объявлена амнистия. Амнистия – это большой соблазн в условиях, когда статья предусматривает очень тяжелую
кару: от 10-ти до 15 лет строгого режима или расстрел с конфискацией всего имущества. Ну, а коль амнистия была объявлена сразу после того, как был расстрелян у нас
Верховный Совет, то тем более соблазн принять амнистию был большой. Я отказался
от амнистии и настоял на том, чтобы меня судили, и ставил перед собой цель всяческие
предпринять шаги на суде, чтобы показать, кто же виновен в развале Советского Союза.
Нельзя было допустить, чтобы у нас вечно была одна и та же история в нашем народе:
какие бы события ни произошли, народ ничего не знает, концы в воду, никто не знает, по878
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чему это произошло, кто виноват, какие меры приняты, что сделано для того, чтобы это
не повторилось.
Вот я решил все-таки сделать такой шаг. Я скажу, что я своей цели добился. Вопервых, я защитил свою честь, во-вторых, я показал, кто виновен в развале Советского
Союза. Мало того, я подал ходатайство суду о возбуждении уголовного дела по факту
развала Советского Союза. Суд посчитал правомерным мой шаг, рассмотрел мое ходатайство, вынес определение. Свое определение – то есть, определение суда – и мое ходатайство направил суд по последственности в Генеральную прокуратуру для того, чтобы
она или возбудила уголовное дело по факту развала Советского Союза, или же отклонила
мое ходатайство, но в этих условиях она, Генеральная прокуратура, обязана мотивировать, почему отклоняет. Мотивации не может быть – Советский Союз развалили. Вот
Генеральная прокуратура пока молчит, уже скоро 2 года.
Я тоже молчу. Почему? Да потому, что пока был Илюшенко... А Илюшенко, хоть он и
2 года был около президента, собою представлял уголовную личность. Его даже Верхняя
палата, хотя это близкие люди к президенту, не утвердила, трижды он представлялся и
трижды его кандидатура была отклонена, а сейчас он находится в тюрьме, под следствием, заслуженно. Я не возбуждал этого дела, а в новых условиях, возможно, я к этому
вопросу могу и вернуться.
Таким образом, как видите, жизнь и служба у меня очень насыщенные. Я избран в состав Государственной Думы Российской Федерации. Это шестое избрание в моей жизни
в высший орган законодательный. Являюсь председателем Комитета Государственной
Думы по делам ветеранов и занимаюсь этими проблемами. Сейчас рад, что мне довелось
встретиться с представителями Украины и раскрыть некоторые вопросы, которые интересуют украинскую и другую прессу.
Вы рассказали о своей карьере военного и упомянули немного о политической карьере. С чего началась Ваша политическая карьера и как она развивалась? Можно
чуть поподробнее об этом?
Я считаю, что политическая карьера начинается с момента избрания военного человека в какой-то представительный орган. Я лично так представляю. За мою жизнь я был
в составе городского совета в Мурманске, в составе областного совета в Архангельске,
я был в Верховном Совете Российской Федерации, я был и в Верховном Совете СССР
несколько раз, был и народным депутатом – это последнее избрание, 89-й год. Я считаю,
что это уже политическая деятельность, она тут присутствует. Плюс, если говорить по
линии партийной, я был членом Центрального Комитета компартии Украины и входил в
состав Центрального Комитета КПСС. И поэтому с повышением своего служебного положения политические вопросы все больше и больше присутствовали. Я имел, конечно,
богатый опыт работы в политической области.
Я хотел бы знать, какие во время перестройки складывались отношения между
КПСС и КПУ? Как Вы считаете?
Я должен сказать, что на разных этапах отношения между компартией Украины и КПСС
складывались разные. В период Хрущева это были отношения диктата, в период, когда Генсеком был Брежнев, это были уважительные отношения и учитывались, несомненно учитывались, интересы Украины в общей системе интересов Советского Союза. Это я точно
знаю, я посвящен в эти вопросы был. Ну, а когда Генсенком Горбачев, то отношения были,
как и со всеми другими республиками, очень странными: тут не было никакого управле879
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ния. Горбачев, он был демагог и неспособный человек к руководству страной вообще, тем
более такой колоссальной партии, поэтому отношения были такие. Я считаю, что его дикие
лозунги типа: «Разрешено все, что не запрещено законом», – это анархические лозунги.
Они посеяли не только среди народа, но и в партии в том числе, дезорганизацию. Поэтому
отношения были во время горбачевщины самые прескверные.
То есть, можно сказать, что именно в это время начался процесс, который привел в конце концов к независимости, и Горбачев был если не инициатором, то он
способствовал, способствовала его политика?
Вы знаете, это вопрос очень серьезный. Его просто так, между прочим, разобрать
нельзя. Независимость! Надо подходить к этому вопросу не с позиций независимости,
а с позиций умышленного разрушения Советского Союза и насильственного отделения
республик, а не какой-то независимости. Это все фантазии, фантазии лиц, которым это
выгодно. А кому выгодно? Это, в первую очередь, выгодно Западу, в прошлом Бушу,
сейчас Клинтону. И его окружению, естественно. Это выгодно националистам, которые
продались фактически Западу. Но это не выгодно совершенно народу, совершенно не
выгодно народу.
Нас обвиняли, а точнее, говорили нам, вдалбливали нам мысль о том, что Советский Союз развалился. Я Вам скажу, что он не развалился. Мало того, добавляли, что
это объективное явление, так же, как развались Османская республика или какая-то там
даже Римская республика. Они развалились под ударами врагов. А наша империя только
укреплялась под этими ударами и вышла в конце войны великой державой. Об этом не мы
говорим, а говорят такие личности, как Черчилль, Рузвельт, – великой державой. И даже
в 85-м году, то есть к началу перестройки, мы по своему духовному, интеллектуальному,
производственному потенциалу, по своим богатствам несметным, по качеству жизни – а
качество жизни не измеряется порнографией и различными жвачками, а измеряется социальными завоеваниями – были великой державой, мы были на высоте.
У нас были препятствия, нам кое-что мешало в государственном устройстве. Надо, чтобы партия занималась своим делом, а власть занималась... государство занималось бы своим
делом. Чтобы не было нивелировки в труде: хорошо работает, плохо – приблизительно одинаково получают. Нельзя. Нам нужно было движение, решительное движение, революционное
движение в области машиностроения, а этого не было. Я на эту тему очень часто беседовал с
Щербицким. Он разделял эту точку зрения и мне об этом сам говорил даже.
Я что хочу сказать, дело не в этой самой независимости, с которой кое-кто носится.
Украина, как и другие республики, не могут сами жить. У нас такая была уникальная
интеграция, мы так были взаимно связаны... мы и кровно связаны все. Я же вам сказал:
семья у меня, понимаете ли, половина с Украины. Кровно, культурно, наукой, производством, экономикой. Украина не имеет своего газа, не имеет своей нефти, не имеет своего
коксующегося угля, не имеет своего леса, но Украина имеет огромный производственный
потенциал, для которого нужно сырье – из России, в частности. И энергетика нужна. А те
машины, которые может производить Украина: Харьков, Днепропетровск или Запорожье
и так далее – они всем нужны. Нет, это неправильно в отношении...
Другое дело, что каждая республика должна иметь достаточно высокий статус самостоятельности, не должна быть обязана кому-то, а должна быть на равных со всеми другими республиками, независима должна быть. И в то же время она должна быть вместе...
Потому, о чем я сказал, она должна быть вместе.
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Но плюс еще надо думать и о другом. Ведь смотрите-ка: Генеральный секретарь
НАТО прямо сказал, что «после выборов мы все восточные страны Европы включаем
в состав НАТО, и таким образом приближаются границы НАТО к границам Украины,
Белоруссии, России и так далее». Мало того, он сказал: «На территории этих стран мы
разместим ядерное оружие». Спрашивается, против кого это ядерное оружие? Так кто
должен позаботиться о совместной обороне? Я считаю, что в первую очередь, конечно,
Россия, Украина и Белоруссия. Плюс Казахстан, но Россия, Украина и Белоруссия в первую очередь, это как первый эшелон.
И говорить о независимости или зависимости какой-то – это разговор направлен не
на лучшее в плане создания у людей правильного представления о наших перспективах,
на разговор, связанный с созданием единства нашего. Как ведет беседу, допустим, президент Белоруссии, я его полностью поддерживаю. Он за единство. Союз или еще как-то
назвать – это другой вопрос совершенно. Возьмите вашего президента Кучму. Вы его избрали. На волне чего? На волне того, что он обещал народу: «Мы будем вечно с Россией».
Вот почему его избрали. А когда его избрали, он повернулся спиной. Возня вокруг этого
Крыма и Черноморского флота, зачем она нужна? Не надо делить ни Крым, ни Черноморский флот. Это наше общее должно быть. Зачем это? У нас никогда этого не возникало. Мы должны думать не только сегодня о себе, мы должны думать о детях, о внуках и
вообще о будущем наших государств и нашем возрожденном Отечестве. Вот так.
Спасибо. Но все-таки наш проект называется «История независимой Украины».
Я хотел бы все-таки вернуться ко временам перестройки. У Горбачева были не только противники, но были наверняка и сторонники. Как Вы считаете, как складывались отношения Горбачева с КПСС, и кто был его сторонником в отношении независимости Украины и вообще распада Союза? Были ли они вообще?
Сторонники и противники Горбачева. Вы понимаете, Горбачев часто очень употреб
ляет мысли о том, что он дал возможность свободно вести разговор, беседу, высказываться свободно, то есть, вроде бы демократические шаги, гласность появилась. Сейчас,
скажите, у нас есть гласность и демократия в России? Нет, конечно. У нас даже кандидат
на пост президента Зюганов не имеет возможности в установленное время выступить
по телевидению. Не показывают его. В предпоследний день он обязан был выступить по
телевидению, он и Говорухин.
Он говорит: «Если мне не даете, дайте Говорухину». Не дают Говорухину. «Тогда дайте нам вместе». Тоже не дают. Одному тоже не дают. Какая это гласность и демократия?
Гласность и демократия, о которой говорил и говорит сейчас Горбачев – это фикция, это
дым, это не демократия. А потом, даже то, что чуть-чуть что-то такое прорезалось такой
ценой для страны, для народа – это недопустимо. Пустые полки, развал, разброд, отсутствие управления государством. Это совершенно недопустимо. Это никакая не гласность
и не демократия.
Когда Горбачев стал Генеральным секретарем, на мой взгляд, он не думал, что он станет предателем и изменником своего народа. Это потом уже так произошло. Естественно,
расставили сети (Яковлев, в частности, который на той стороне работает уже давно), и
он стал работать по рецептам Запада. Я не хочу сейчас приводить много примеров, хотя
я их имею, у меня их достаточно много с учетом того, что я... Когда меня судили одного,
у меня очень много примеров, которые говорят о предательстве самого Горбачева. Я ему
высказал все аргументы предательства на суде. Я ему высказал это.
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Конечно, говорить нашему представителю, россиянину (мне, в частности) – это одно,
а если мы послушаем высказывания со стороны – это совершенно другое. Вот возьмите
Бзежинского. Он в 92-м году, в октябре написал статью, называется «Конец холодной
войны и ее уроки». Он прямо пишет: что Горбачеву оказали определенное внимание
вежливости со стороны «семерки» в Париже, это был 90-й год, это только внешне. А
фактически он, Горбачев, принял капитуляцию на условиях Запада. «Мы подтверждаем, – то есть, Запад, – то, что развалили Советский Союз, это хорошо, но это не самое
главное. Самое главное то, что развалили Российскую империю, которая просуществовала 300 лет. И наша задача состоит в том, чтобы она никогда впредь не поднялась». Вот
вам, пожалуйста. А если взять высказывания Буша в конце 91-го года, когда как раз были
эти все дела, связанные с Беловежской Пущей и так далее, он же высказывался (и в «Известиях» это публиковалось) о том, что «мы никогда не должны забывать, что мы благословили руководителей Советского Союза на перестройку».
А высказывания Роберта Гейца? Роберт Гейц, директор ЦРУ. «Мы всегда...» (словами
Аллена Даллеса, Вы наверно знаете, я не буду уже повторять) «мы всегда об этом думали,
что надо взорвать Советский Союз изнутри». Это политика Аллена Даллеса, это стратегия, далекая... давнишняя стратегия, точнее. «К этому стремились, не жалели ни золота,
ни долларов. И мы добились этого. Но то, что творится у вас сейчас, – это в декабре он
пишет 91-го, – для нас это даже кошмар». Это пишет Роберт Гейц. Или прохаживается
он по Красной площади, и его... делают съемки, киносъемки, а он декламирует, вроде он
победитель, по Красной площади ходит в Москве.
Я об этом говорю обо всем не просто для того, чтобы высказать свои душевные переживания, а для того, чтобы убедить всех заблуждающихся в том, что, кто думает о
какой-то независимости – вот как вы, в частности – на Украине... Вот вы приобрели независимость. Ничего вы не приобрели, вы только утратили, потеряли вы, очень многое
потеряли. Вы должны быть только вместе. Конфедерация или союз какой-то и прочее, а
в целом – возрождение Отечества. Вот так.
Немножко поговорим о том, что тогда происходило непосредственно на Украине. Как Вы видите, какую роль сыграл тогда Леонид Макарович Кравчук, в частнос
ти, в компартии Украины?..
«Тогда», «в то время»! Мне надо знать, о каком времени речь идет!
До 91-го... по 91-й год. По ГКЧП.
91-й год? Когда было ГКЧП, это имеется ввиду?
Да, да.
Буквально накануне, за год (это 90-й год), я по поручению министра обороны проводил
учения на территории Одесского военного округа. Большое учение, с привлечением крупных сил. Участвовал военно-морской флот, ВВС, то есть, воздушные наши силы, воздушнодесантные войска, сухопутные войска, танковые и другие. Напряжение было очень высокое, и сами маневры представляли собой большой интерес. Пригласили на это учение
Горбачева и, естественно, приехало руководство Украины. Были руководители Одесской
области и Николаевской. Широколамский полигон – это как раз вот их ведение.
Кравчук?
Кравчук, естественно, как руководство Украины. Гуренко, Кравчук, обязательно они
тоже присутствовали. И я скажу, что они проявили достаточное внимание, хотя все довольно скромно себя вели в присутствии Президента, Генсека. Я пояснял, что проис882
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ходит. Одновременно я в паузы, которые образовывались, старался влить то, что хотелось
бы мне для самого Горбачева, чтобы он понимал, что такое вооруженные силы, что такое
оборона страны, что происходит сейчас в Персидском заливе, почему Буш организовал
все это. Все это дело я ему выкладывал. Руководство нормально – ваше имеется ввиду,
украинское – себя вело.
А вот когда произошло событие на следующий год, в августе 91-го года, то я хочу
сориентировать, что мне было рекомендовано после того, когда мы посовещались 17-го
числа в Москве, как лучше, как быть. 16-го в прессе появились сообщения о том, что
20-го будет подписание Новоогаревского договора. Этого допустить было нельзя, и по
этому 17-го собрались. Вначале решили звонить, потом решили написать и чтобы кто-то
поехал, передал. А потом окончательно решили, что группа должна поехать. В составе
этой группы поехал и я.
К Кравчуку?
Нет. Поехал я к Горбачеву. К Горбачеву поехал. Но мы договорились так, что, когда
с Горбачевым разговор закончится, я лечу на Украину, имея ввиду, что меня на Украине
знают. Я командовал Прикарпатским военным округом, я знаком с руководством, в том
числе и с Кравчуком, и с правительством я прекрасно знаком и с руководством партии –
Гуренко и так далее. Почему? Потому что опасались Руха, а в то время Рух вел себя очень
нервно. Может создать ненужные различного рода инциденты, что может привести к
кровопролитию и прочее. Меня попросили, чтобы я поехал туда и вместе с руководством
республики решить все дела, связанные с наведением порядка... вернее, поддержанием
порядка. Что я и сделал. Я приехал вечером 18-го, попросил командующего округом,
чтобы организовал наутро встречу. Утром мы встретились...
Вы, Гуренко и Кравчук втроем?
Нет. С украинской стороны были Кравчук, Гуренко и Масик, первый зампредседателя, а председатель был где-то... в Перу или где-то такое, в поездке, его не было на Украине. А от военных был я, командующий войсками округа и член военного совета.
И как проходила ваша встреча?
Нормальная была встреча. Немножко было нервозно со стороны Масика в плане
того, когда и кем может быть объявлено чрезвычайное положение, хотя на Украине никто
не собирался вводить чрезвычайное положение. Когда, между прочим, мы на эту тему
беседовали, раздался звонок – дальняя связь, имеется ввиду ВЧ. Кравчук отошел. Звонил
Владимир Александрович Крючков. Он [Крючков] рассказал, что «мы тут обсуждаем все
эти вопросы, в том числе и по поводу чрезвычайного положения. Мы в Москве не рассматриваем о том, чтобы на Украине вводить чрезвычайное положение». И вопрос сразу
отпал. Был закрыт.
Другое дело, что я попросил Кравчука, я ему прямо сказал: «Вы человек авторитетный, от Вас много зависит, и я Вас лично прошу, чтобы Вы, первое, выступили по телевидению, выступили по радио, призвали народ к спокойствию, с учетом того, что было
уже объявлено... решения там разные и так далее. Чтобы Вы собрали руководителей всех
движений, партий, особенно Руха, все руководство, и тоже их призвали. Кстати, проинформируйте их о том, что войскам дана команда о повышенной боевой готовности. Это
не для запугивания, а для того, чтобы сами представители партий просто представляли,
что в этих условиях ни в коем случае нельзя шутить, и если какие-то будут подвижки со
стороны Руха, то может... могут быть недоразумения».
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Мало того, я предложил создать общий штаб – имеется ввиду, военных, КГБ и МВД.
Этот вопрос Масик доложил на Президиуме Верховного Совета, Президиум утвердил,
мы создали общий штаб, который отслеживал обстановку на территории всей Украины и
давал информацию как в Верховный Совет, так и в правительство, и мне как представителю от министерства обороны.
То есть, я так воспринимаю, что Леонид Макарович, выслушав Вас, счел Ваши
доводы: тревогу по поводу подписания Союзного договора, наличие на Украине сил,
настроенных на отделение ее от Советского Союза и так далее – достаточными.
Расскажите, пожалуйста, этот момент.
Нет, нет, мы этот вопрос совершенно не обсуждали! Доводы о том... – на отделение и
так далее – мыслей ни у кого никаких таких не было. Мы обсуждали вопрос о том, чтобы не было никаких недоразумений, чтобы не взбудоражили народ. Вот о чем шла речь.
Мыслей у меня, да и у Кравчука, о том, что у кого-то там появится мысль на отделение –
это чепуха самая настоящая! Что Вы!
Хорошо. Но ведь потом он стал Президентом независимой Украины. Когда же у
него появилась...
Это другое дело.
...эта мысль?
Это другое дело. Это совсем другой вопрос, Вы понимаете! Как это все произошло,
я могу рассказать.
Если можно.
Дело в том, что к 91-му, даже раньше, личность Горбачева стала ненавистной. Он
привел, действительно, как сказал Ельцин, выступая в 91-м году в Доме кино, привел...
Вы знаете это выступление, да?..
Вы скажите.
...к разрухе. Да, к разрухе, к беспорядку, отсутствию управления. Как тогда говорил
Ельцин, его гнать надо уже. Это тогда он говорил: «Гнать надо». Я не понимаю, как эти
два лица пошли на какие-то компромиссы в августе. Это просто недальновидный человек, этот самый Горбачев. Четыре года боролся с Ельциным и потом вдруг оказался с ним
в какой-то связке. Но это другой вопрос.
То есть, Кравчук испытывал те же чувства к Горбачеву?
Ненависть. Он его ненавидел всеми фибрами своей души, этого самого Горбачева.
Так же, как и Шушкевич, так же, как и наш Ельцин, и народ весь. Ведь довел-то страну
он до пустых полок. Такую богатую страну! Самую богатую страну. Почему он довел?
Он выполнял все рецепты те, которые ему предписывались. И он доводил все до необратимости. Мне могут сказать: «А где же Совет Министров, куда все это девалось?»
Дело в том, что он говорил каждый раз, когда ему докладываешь: «Это нельзя делать, это
вредно для страны», – он соглашался, говорил, что примет меры, но когда мы расставались... Если говорить о военных, я 18 октября, как сейчас помню, 81-го года на Главном
военном совете докладывал состояние дел у нас. Он соглашался, говорил: «Правильно,
будем встречаться каждые полгода, я приму меры». Ничего он не принимал. Он доводил
все до необратимости.
Валентин Васильевич! Извините, если я Вас правильно понимаю, из ненависти
к Горбачеву Кравчук, Шушкевич...
Да, вот в том-то и дело.
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...Ельцин...
В том-то и дело. Вы понимаете...
А почему же они не подписали потом Союз тогда?..
Вот смотрите-ка...
...без Горбачева.
Вы понимаете, в том-то и дело. Это говорит об их «дальновидности». Это неправомерно, неправомерно. Почему неправомерно в Беловежской Пуще собрались? Да потому
что договор, созданный в 22-м году четырьмя республиками, в 24-м был уже вписан в
первую нашу общесоюзную Конституцию, в 36-м еще Конституция развила, в 77-м еще,
в 88-м поправки были и так далее. Не имел силы договор, это само собой. У нас был
референдум, все проголосовали «за». Это уже абсурдно. Третье, никто их не уполномочивал. Кто их уполномочивал? Верховные Советы? Нет. Они сами.
Так что же Кравчук...
Эта ненависть затмила им сознание. Они даже пошли на разрушение основы власти.
Ведь они боролись-то за власть, а основа власти – государство. Они пошли на разрушение государства, считая, что каждый отхватит, а взаимоотношения останутся прежние,
добрые, хорошие. Ничего подобного. Центробежные силы разнесли все в прах.
Я Вас понял так, что Леонид Макарович, который в общем-то поддержал Вас в
августе 91-го года, так?..
Так.
...Ваши стремления сохранить стабильность на Украине...
Да...
...в том, чтобы она тогда была...
Конечно.
...затем был ослеплен ненавистью к Ельцину...
Не «затем», а он давно был уже...
...вернее, руководствуясь своей ненавистью к Горбачеву,..
Да...
...позволил себе недальновидный поступок – присоединился к... или стал одним из
инициаторов развала СССР...
Да.
Так?
Да.
Все это – руководствуясь ненавистью к Горбачеву.
Разумеется.
А затем просто стихия не позволила ему возродить Союз вместе с Ельциным и
Шушкевичем. Так?
Сохранить... да, сохранить отношения между республиками такими, какими они
были. Развалились, когда начались анархические заявления, в том числе со стороны Ельцина: «ешьте суверенитета столько, сколько проглотите». Развалились все экономические связи. Развалив экономические связи, разваливается все.
Скажите... может быть, последний вопрос. Если я не ошибаюсь, может Вы
меня поправите, я не буду точно цитировать. Валентин Степанков, который выпустил книгу еще до окончания процесса (это, так сказать, совершенно отдельный
разговор, не будем его касаться; он не имел права на это). Тем не менее, он цитировал
885

V I. « УС Н А І С ТО РІ Я Н Е З А Л Е ЖН О Ї УКР АЇН И – 1 9 8 8 –1 9 9 1 »

там свою беседу с Вами, где Вы (с точки зрения читателя, во всяком случае; может,
он что-то недописал, не так написал)... сказал, что когда Вы рассказывали о встрече
с Кравчуком 19 августа, привели некие острые моменты, которые, собственно, и повлияли на позицию Кравчука. Что это были за такие «острые моменты»? Было ли
действительно такое... момент убеждения его в чем-то?
Нет, нет. Единственно где я почувствовал какой-то... какая-то острота была – это воп
рос, связанный с введением или не введением чрезвычайного положения. Кто имеет право,
а кто не имеет право. Действительно, есть положение соответствующее. По-своему был
Масик прав, и по-своему я был прав. И у нас – между ним и мною – были какие-то препирательства, а потом, когда позвонил вот этот самый...
Крючков?
...да, Крючков, все встало на свое место. Никто и не думал вводить чрезвычайное
положение.
А в чем заключалось противоречие между Вами и Масиком?
Масик считает, что чрезвычайное положение может ввести Верховный Совет Украины на территории. А я говорю: «Да, правильно, но если посчитает необходимым ввести
чрезвычайное положение Верховный Совет СССР, то это тоже правильно». Это так, так
записано в законе. Вот в чем дело.
Ну, а если бы события развивались неблагоприятно на Украине не только в отношении, так сказать, глобально-политическом, но и если бы действительно начались
беспорядки и была бы необходимость ввести чрезвычайное положение? Верховный
Совет не собирался до 22-го, если я не ошибаюсь. Что бы, что бы Вы считали нужным там предпринять?
Что я Вам могу сказать? Во-первых, я...
Были ли Вы готовы к решительным действиям для поддержания порядка?
Во-первых, я не сторонник обсуждать с позиций «а если бы...». Это мое кредо. Ясно, да?
Конечно.
Во-вторых, я лично представлял, что такие шаги (я видел выступление Кравчука по
телевидению) были... я, кстати, ему после этого позвонил, поблагодарил. Они были очень
эффективны, и я чувствовал... я ездил по городу, в частности, и за город выезжал, смот
рел обстановку. Была очень спокойная, ровная обстановка. Ничего. И не пахло даже ни
чуть-чуть. Были какие-то небольшие колыхания по докладу со Львова по линии КГБ, но
незначительные совершенно. Я лично [так] себе предсталяю, что ничего не угрожало.
Но как же так! Откуда тогда возникла та самая стихия, которая развела Россию с Украиной?
Какая стихия?
Центробежные силы, о которых Вы говорили.
Это когда?
Уже потом.
А! Ну, потом, когда обезглавили государство... ведь государство-то было обезглавлено. Что говорит Горбачев? Горбачев говорит: «Если бы не ГКЧП, то у нас было бы все
в порядке». Это лживое заявление. Он же что сделал? Он обезглавил все государство:
и законодательную власть, и исполнительную власть, и партию даже, если говорить о
секретаре ЦК, посадил. А все нижестоящие – на них нагнал, конечно, этим шагом страх.
И была не власть, а протоплазма, вата. Эти псевдодемократы шли и решали свои задачи
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в любом состоянии так, как они хотели, не встречая никакого сопротивления. Это везде
было так.
А то, что Украина не хотела подписывать Союзный договор, как-то повлияло на
ход событий?
Сам процесс подготовки Огаревского соглашения – это предательский процесс, направленный на развал Советского Союза.
И позиция Украины по отношению к этому соглашению была верной?
Не только Украины. Все остальные то же самое, республики не хотели быть с Горбачевым. Они под предлогом, как бы от него избавиться, шли на любое, любой шаг. И
ставить в основу того, что «мы этим самым приобрели независимость» – это, Вы меня
извините, не очень высоко. Это очень невысоко. Страна, любая республика может быть
самостоятельной и все, что ей надо, она может приобрести: свою Конституцию и так
далее. Но утратить те кровные отношения, которые у нее создались с другими респуб
ликами, это негоже. Я считаю, что Богдана Хмельницкого Вы не корить должны, а благодарить. Так же, как и Владимира Мономаха. Благодарить. Мы должны им поклоны
отбивать земные каждый день за то, что они основы создали. Это было бы правильно. А
поддаваться чувствам националистическим – это не украшает. Патриотические чувства,
народно-патриотические чувства...
Вот 90-й, даже 89-й год. Появились новые явления у нас. Народный Фронт, да? Возьмите Азербайджан, я там был в бакинских событиях. Или Саюдис. Этот Саюдис... или
возьмите Народный Фронт Азербайджана в начальной своей стадии – мне и тот, и другой
импонировал.
А Рух?
Рух я меньше знал, потому что я тогда не приезжал и с ними не сталкивался, я не
знал состав. А там я знал состав. Там в состав входили писатели, ученые, интеллигенция,
культурные люди. Они высказывали мысли, которые импонировали любому человеку,
чисто демократические были высказывания.
У нас действительно рутина была, нам надо было очиститься от бюрократизма, надо
было. Вот говорят: ЦК, ЦК! Не ЦК, а аппарат ЦК и элита, Политбюро. Политбюро и аппарат ЦК – вот кто. При Сталине в ЦК, то есть в аппарат ЦК, можно было зайти. Достал
партбилет, показал – и тебя пропускали. При Горбачеве надо, чтобы начальник отдела
лично – замам не разрешается – написал разрешение Варенникову. Видите, как?
Спасибо Вам огромное.
Да, пожалуйста.

Інтерв’юер – Дмитро ВОЛКОВ
16 липня 1996 р., Москва
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