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На розраду 
 

 
 
 
 
 
 
 

ТЯЖКО ЖИТИ  
КАСАНДРОЮ 
 
 
Усе доросле життя до сьомого поту скромно 

працюю в державному секторі за пересічним фа-
хом – істориком. Непомітний для людства відлік 
мого загального трудового стажу розпочався у 
сімнадцять років на другій лавці середнього ряду 
студентської аудиторії під номером 503 провін-
ційного університету. Із тої пори я лише вряди-го-
ди гарував не за основним місцем зберігання тру-
дової книжки – в армії, молодіжних структурах, 
медіа… При тому легально. Є виписки і квитанції.  

Не полінувався днями погортати вже почасти 
пожовтілу підшивку своїх публікацій за останнє 
двадцятиліття. Про що думалося на гострому сти-
кові некуртуазних епох, населених хамелеонами – 
тоталітарної, авторитарної, демократичної? Погор-
тав і… Ні, не зомлів, стік холодним потом. Про що 
говорив, наче сікачем гичку відрізав, у головному 
все збувалося. У 1990 році наврочив повільне і бо-
лісне згасання Народного руху, а в 2005-му – при-
низливе парламентське фіаско об’єднаних соціал-
демократів. У 1994 році на перших й останніх пря-
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мих виборах закарпатського губернатора (голови 
обласної ради) вірив у фарт Сергія Устича. І він 
переміг. У 1999-му не мав сумніву в президентсь-
кому римейку Леоніда Кучми… 

Далі ще гірше. Собі на шкоду. Ось зненацька 
заскочив мою не вельми сентиментальну душу не-
щасливий 2006 рік. Вразив і покраяв її, розірвав 
на шматки не людоїдськими пастками – холодом, 
війною, геноцидом, не якимось свіжо припасова-
ними версіями всесвітнього потопу, а споконвіку 
цинічними гріхопадіннями непорочно зачатих му-
жів на рівній (хоч покоти яйцем івано-франківсь-
ким) дорозі. 

О, як невимовно шкода капітана запасу Вік-
тора Ющенка! Це той, хто за два роки не зумів ос-
воїти президентського ремесла. На щастя, сердеш-
ний, має хоч відповідний запис у трудовій книж-
ці, право на пенсію та зватися довічно великими 
буквами – Президентом України. Не судилося йо-
му дослужитися до майора, тим паче – полковни-
ка. Натомість цілком комфортно відчув себе він у 
мундирі рядового камікадзе. 

На лоні чарівної природи ужгородських око-
лиць у прогностичній прострації за квітень бага-
тостраждального 2006-го я пригадав солідній ком-
панії магію цифри 239. І вона вигулькнула на таб-
ло голосувань у Верховній Раді за три місяці – у 
липні. На разі це вже була не депутатська група 
«За суверенну Радянську Україну» зразка 1990-го, 
а, небавом з’ясувалося, коаліція антикризова. Її 
спритно доклепав знайомий у дошку трухляву, силь-
но постарілий Олександр Мороз, совість, честь і 
розум епохи Леоніда III. Зрештою, усіх трьох Ле-
онідів. У Брежнєва, Кравчука і Кучми не тільки 
спільне вкраїнське коріння. 
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Каюсь перед ареопагом Леонідів-Вікторів-Ре-
натів. У грудні многогрішного 2006 року я всього- 
на-всього двома куценькими абзацами підмітив над-
людське навантаження на червоне серденько бі-
лосніжного БЮТу. Донедавна це – надійний пре-
зидентський бронежилет у парламенті, де тимча-
сово хазяйнують круті хлопці з Донецька. Не встиг я 
сипнути на паркетну долівку якусь крихту сумніву, 
як у ще новорічно-різдвяному січні 2007-го «бійці 
Жанни д’Арк» за два сеанси (голосування, а не го-
лодування) вилікували президента від постунівер-
сального синдрому. Щоправда після того він опи-
нився у коматозному стані «кривенької качечки». 

І символічно, і трагічно, що на щорічних зі-
браннях світових лідерів у Давосі помаранчевого 
президента радо замінив синьо-білий прем’єр. Хоч 
обидва Віктори за дивним збігом опинилися в 
один час в одній країні. У Швейцарії Ющенко лі-
кувався, у госпіталі кантону Женева виводив за-
лишки діоксину. Янукович пашів рум’янцем на 
гірськолижному курорті Давос, занурився у тесту-
вання французьких вин півстолітньої витримки і, 
користуючись нагодою, у стратегеми щодо націо-
нальних інтересів демократично зрілої України. 
Поки журавель витає в небі, синиця землею пра-
вить, дозвіл на посадку видає. Потім ліцензувати-
ме і польоти, і відстріли. 

Важко жити Касандрою. Але хіба я скаржуся? 
Це мій професійний хліб. Це, зрештою, реалізова-
на мрія середньошкільного віку. Радий би щось 
змінити. Та хто поверне мене у п’ятий клас неам-
біційної сільської десятирічки, аби я передумав 
ставати знавцем минулого? Тоді на уроках старо-
давньої історії моїх однокласників не раз прича-
щали і дерев’яною, і пластмасовою лінійками на 
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20, 30 і 40 см. Різкий біль слугував підґрунтям для 
пророчих візій. Проте на них, подібно до віщувань 
міфічної діви з Трої, теж ніхто не зважав, поки не 
знаходився якийсь незручний привід запізнатися 
з кіньми троянської породи. Досі ця теслярська 
халтура на злобу дня досягає шаленого успіху. 

Мій перший учитель історії любив приходити 
у школу в синіх відзнаках лейтенанта запасу КДБ, 
позаяк проводив ще й допризовну підготовку. Аби 
підтримувати мертву тишу і залізну дисципліну, а 
водночас трішки постимулювати палку любов до 
історичних знань, він частенько давав причастя 
ребром лінійки по простягнутих пальцях витягну-
тої руки долонею вниз. По ламких дитячих кіст-
ках бив не зі злості, не дуже травматично, з ціл-
ком гуманних міркувань. І безпристрасно, і без 
насолоди, але з почуттям відповідальності перед 
прийдешнім. Йому гадалося таким спартанським 
гартом скоріше вивести розпещених нащадків 
«залізом і кров’ю» упокорених західних українців 
із клятої пітьми неуцтва. 

Із 36 учнів класу, набраного в трьох селах га-
лицько-волинського прикордоння, хтось дивом і 
справді необачно натрапив на нитку Аріадни. Ви-
блукав із темряви і, здається, зматеріалізував на-
мір чвертьстолітньої давності. У мене зародилася 
мрія трудитись ученим-істориком не від страху пе-
ред лінійкою, хоча з товаришами по-дитячому ра-
дів, що в сільмагу їх продають із дерева і пластма-
си, а не болючіші – металеві – з тоншими ребрами. 

Я став істориком, аби правду писали чорним 
по-білому. І принаймні, нехай у Канаді, але щоби 
з’являлися томи «Літопису УПА». Два з них недав-
но наробили переполоху на Тернопільщині. На ра-
зі ця повоєнна правда тільки на півдорозі до рід-
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ного краю. А це правда (радше, окремі її пазли) 
про мене, про моїх рідних, про мій народ. 

Я вибрав ще не найгірше. Я ж не вивчився на 
кар’єрного бухгалтера, водія чи механізатора! На-
че славетний піонер-герой, свідомо позбавив себе 
пролетарсько-колгоспного права пхатись у прези-
денти, прем’єри, спікери, міністри, ректори... Своїм 
маленьким шкільним подвигом, можливо, я вря-
тував усю неозору Україну від Тиси до Дону, хоч 
поки що його не відображено в піснях і барельєфах. 

Та хіба йдеться про подвиг? Це ж не за сім хви-
лин заплітати косу вранці після... Решту теперіш-
ніх вождів виявилися ще більшими слабаками. І 
шукає бідна Вітчизна марудно від них порятунку, 
унормовуючи колись величаві прізвища як про-
зивні, писані маленькими літерами. До пристани-
ща сміху веде знайомий путівець, у міру ковзкий. 

Тепло згадую незабутнього вождя часу мого 
раннього, а від того безхмарного дитинства. Із пе-
кінського небосхилу Мао Цзедун (1893-1976) без-
жально, але без глуму, по-доброму відпускав со-
ратників спокутувати ідеологічні гріхи нужден-
ною працею за спеціальністю. Тому державний 
муж Ден Сяопін (1904-1997) у поважних літах довгі 
роки взірцево крутив гайки у Богом забутому ки-
тайському колгоспі, позаяк завбачливо у молодості 
вивчився на механіка. 

У найвищій точці піднесення авторитарної все-
дозволеності я не воднораз щиросердно перекону-
вав близьких колег із нині упослідженої виборця-
ми партії: «Хлопці, не забувайте, що вам іще дове-
деться шукати роботу за своєю першою кваліфі-
кацією». Не вірили. До сих пір не знаю чому. Чи 
то електрогазозварювання занадто шкідливе для 
здоров’я, чи, може, на промтоварно-продуктових 
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складах затхле повітря, або ж завод, Союз і КРПС 
розпалися, у школі годин катма?.. 

Неждано кормчий спочив у мавзолеї безвилаз-
но. Нема кому заможних чиновників спускати з 
пагорбів державної влади «у народ». Вони могли б 
іще принести стільки суспільної користі, не забруд-
нюючи чужих «чесних рук». Вони б завзято труди-
лися чорноробами або за спеціальністю в рідному 
козацькому селі чи в улюбленому металургійно-шах-
тарському містечку, по той чи по інший берег Дніп-
ра на вибір. І з такою ж зарплатнею. І з таким же 
пафосом невсипущої любові до ближнього. І з таки-
ми ж непідробними стражданнями від роздумів про 
світле майбуття вільної від них країни. 

А ви питали не про це світло в кінці?.. 
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ЩЕ П’ЯТЬ  
МІЛЬЯРДІВ 
 
 
На Трьох Святих і Стрітення припадає річний 

пік епідемії грипу. Школярі з учителями в захоп-
ленні. Часом і тритижневим карантином їм про-
довжують новорічно-різдвяне байдикування. Зне-
нацька штам вірусу відлітає в холодні краї, зми-
вається перехідним зимово-весняним снігодощи-
ком. Ось уже Сонце крутить Землею у повільному 
танці ранньої весни. На бордюрах велелюдних ву-
лиць старого Ужгорода всього за гривню віддають 
букетики шафрану з цибульками на втіху квітни-
карям, які скопали нічийну грядку біля цоколя ба-
гатоповерхівки чи попідтинню приватних соток. 

Хоч у березні святкових гулянь, подарованих 
Україні чужинцями, додається, проте рубіжний від-
лік за праслов’янським календарем не відзначаєть-
ся. А даремно. Не гоже нехтувати плебейською на-
солодою зайвий раз покидати петарди і постріляти 
салютами. Не варто й патриціям марнувати нагоду 
стрімко підняти рівень несезонних продаж і піду-
палого збору податків, аби не старцювали їхні про-
давці та митарі. На інше уяви бракне. 

Урешті, не про те річ. Несуттєво, за чиїм го-
динником б’ють новорічні куранти: християн-
ським, індокитайським, іудейським… Аби лишень 
відбивали кожному вони рік за рік, а не за два чи 
п’ять… У тягучі хвилини копирсання в своєму єст-
ві нерідко монотонний хронос дражливо викрив-
люється. Стоїш по вуха в багні на роздоріжжі. Че-
каєш на сон, поки скінчиться. Відчуваєш нерво-
вою клітинкою, що найсолодше далеко попереду… 
Неждано у глухий кут песимізму заганяють при-
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блудні астрономи. Мовляв, за п’ять мільярдів ро-
ків Сонце вигасне, а з ним – живе на Землі. 

Недавнє 15 березня 2007-го для українця Гри-
горія Нестора з невеликого села Старий Яричів на 
Львівщині стало 116-тим. Усе життя світовий ре-
кордсмен прожартував одинаком: «Якби дружину 
завів, то давно б уже в могилі був. Не народилася 
ще та дівчина, на якій би я одружився!» Насправ-
ді він замолоду не знайшов пари через обтяжливі 
для умонастроїв рустикального суспільства чин-
ники: низькорослість і бідність. Адже не всякому 
ґазді охота причепити мотузку до стелі – штука-
турка обсиплеться. 

Закрутив я не від ученості. Від м’якої зимової 
сплячки і ситого неробства взяв кравецьку мірку, 
що далі чинити. От і приміряв свої тридцять вісім 
до сто шістнадцяти географічно близького земля-
ка: від Старого Яричева до Оглядова навпрошки 
лісами-перелісками кілометрів сорок і шістдесят в 
об’їзд київською трасою. 

Але ж, мова не про масштаби простору ведеть-
ся, а про вікові пропорції з усталеною грою чисел 
на взірець: один до трьох. Як нашіптують народні 
психотерапевти (у кожній місцині в них інакші 
назви), несподівані радощі залюбки кратно роз-
ділять щонайприкрішу печаль. Діждеться їх навіть 
загальмований пігмей, котрий задрімав у хвості 
черги. 

Хтось бачить себе гулівером на п’єдесталі дру-
кованого слова не в пір’ї, а в лаврах. Тому до впо-
доби цифрове мислення. Утім, для багатьох воно 
має ближчий стосунок до емоційного підйому не 
від абстрактного, а від прикладної арифметики з 
приводу житлово-побутових величин чи грошових 
еквівалентів послуг, не обов’язково тіньових. Тільки 
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щоб уціліли свідки шикарного парі через сто років! 
Знайдеться кому про це почитати на ніч укупі зі 
снодійним. Не той кайф? Хотілося б вищого від-
сотку шансу бути вислуханим для тих, які покла-
даються на власні очі та вуха, що не зраджують. 

Не в інтимній площині, завважте, протікає ця 
наскрізь віталістична і, без іронії, вітальна для чи-
тачів бесіда. Аж розколюється голова від історич-
ної місії. Скажіть-но, ласкаві добродії, скількома 
держбюджетними напівсирими цеглинами грос-
бухів записьменити Срібну Землю? Як вибрати 
мистецьку цілість із неохайно причесаної верстви 
самодіяльних письменників історико-філолого-пе-
дагогічних наук, об’єднаних трудовою дисциплі-
ною поліетнічного читання і писання? 

У наших примітках ідеться про читання вар-
тісне, котре сягає далі постійних уточнень фізич-
них габаритів або ярликів із цінниками на ширпо-
требі. Мовиться про писання, принаймні, не гір-
ше каліграфічного в косу клітинку, але коли вже 
вільно орудують зв’язними реченнями. Якщо га-
разд іще й з пунктуацією, то на цей пілотаж екст-
ра-класу можна квитки дорожче продавати, на-
биваючи аншлагами партери, ложі та балкони об-
ласних муздрамтеатрів. 

Не сплутайте, кого і що продавати: квитки, а 
не квітки, і не муз… Їх оптовики закупили ще до 
вас і без пілотажу, піруетів чи плавних присідань 
на шпагати: англійський та французький. Живо-
родящі осередки процвітаючої духовності навіть 
за безпросвітної скрути не переводяться. Вже тоді 
культуру чиїсь предки робили, як про електричне 
світло найсвітліші уми не здогадувалися. У цьому 
метонімічному мішку грубими нитками пришите 
подвійне дно. Нехай… 
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Форми і формальності менше важать. Не на 
день себе переживають сотні творів. Зацікавлен-
ня ними вимагає пунктирних ліній на топографіч-
ній «дорожній карті» для позначення паломникам 
звивистої стежинки на батьківщину автора. Той 
оздоровчо-туристичний путівець продутий киснем 
й озоном буйних вітрів і засмальцьованими сви-
стячими звуками: соціальність, сексуальність, сві-
тосприймання. Завше щось у кущиках неочікува-
не знайдеться, аби не перейматись предовго заду-
мами над круториями тексту. 

Чим глибше в історію красних письмен, тим усе 
менше живих класиків залишається. Натомість їх-
ні сурогати десятками задекларовані й описані при-
життєво у рекламних сильветках. Похвальні відгу-
ки легко організувати, якщо в одній особі таланту 
мистецького трішки і чиновницького хисту не най-
нижчої проби. Плентається сновидою за ніччю ніч 
у снобістських замріях про персональну бронзу і 
граніт на Кальварії чи на Байковому. Авансом пе-
реговорено з тими, від яких щось залежить. 

Подібно до будь-якого виду тяжких робіт, літе-
ратура з давніх-давен тримається на персональних 
контактах, домовленостях. Але класик – новатор, 
коли проходить сто-двісті років і постать його рель-
єфно видиться на тлі часу величиною незбагнен-
ною. Це аксіома для всіх, крім ліцитатора, котрий, 
розпродуючи аксесуари генія, сім’ю годує, державу 
одягає. У поезії, приміром, дві-три збірки показу-
ють віхи творчості. Інше – трафарети, передруки, 
перекомпоновки, ювілейні та позаювілейні нагінки 
тиражу задля іміджу загальновизнаності, масних 
звітувань бюрократів про видатки пишучим. 

Поодинокі творіння стають хрестоматійними. 
Їх підхоплює загальноосвітня школа і вони вкла-
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даються в уста мільйонів на століття. Це тямлять 
не лише жебраки і блаженні, котрі поблизу собору 
розтоплюють колінами лід на бруківці. Проте час-
тенько так: багато зробив, цебто написав. Мало-
освіченому, але непосидючому краєзнавцю дово-
диться вперто змагатися за шматочок шпальти у 
районці. Без кліометричного принципу і голого 
прагматизму не впоратися. Водночас писати власні 
вірші й прозу вдається центнерами, гектарами, 
кубометрами. Неймовірно таланить… захлинутися 
в паперовому потоці, а ще ліпше – у літературній 
каналізації. 

Гідних канонізують аж через кілька поколінь, 
коли влягаються рукотворні хвилі поточної суєти і 
вивищуються одвічні орієнтири в еліпсоподібних 
покручах цивілізаційної спіралі. Значиме – не кіло-
метри марудних писань. Дух нації, символ епохи, 
речник покоління, літописець краси і нескореності 
суть ідейно-виховними штампами для учнівсько-
студентської аудиторії, котра вибірково зашпарга-
лить їх на іспиті, а потім, задипломована, утисне в 
урочистий спіч для мітингових папуг. 

Уміння працювати інтелектом належить до най-
більших щедрот, а гаряча обробка слова ювелірно 
вивіреним дотиком дорівнює благодаті. Задля ду-
шевної рівноваги, спокою чи затишку надзвичайно 
відповідально належить конденсувати енергію від-
чуттів, аби вона не вихлюпнулася, не прорвала 
шлюзи психіки поведінки. Власне, талант – само-
усвідомлене покликання, витончене чуття потре-
би узагальнень, осмислення стану речей знакового 
рівня, щоби підказати шлях до індивідуальної від-
ради чи де дзвін колективної перестороги. 

Нема сенсу рватися на дзвіницю, якщо від-
сутня впевненість у спроможності подолати без-
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вихідь. Залякувань жахами без того предостатньо. 
Щоденними риторичними запитаннями без відпо-
відей теж греблі протиповеневі гачені. Покликання 
людини мистецтва немає спільного з проповідниц-
твом темряви і розтління, але вона мусить прони-
кати у філософію розлюдинювання. Щоб розвін-
чувати? Щоб не продаватися і не продавати… па-
раноїдальні монологи про свої статеві походеньки, 
нашвидко склепані мовою вуличних волоцюг та 
ще й приписані передчасно спочилому холостяко-
ві з національного пантеону. 

Під парасолею милих декларацій легко прихо-
вати трухляву сутність. Скільки на початку мину-
лого віку було молодечоцвітних оргій: акмеїсти, 
футуристи і подібні. Збереглися окремі особистос-
ті, котрі прибилися до берега визнання, решту по-
несло брудною течією далі, у небуття. Амбітними 
аматорами, які безупинно проголошують напря-
ми, наповнене ринкове сьогодення. Вони втіша-
ються імперативними мандатами. Влаштовують 
солдафонські переклички: перший-четвертий там, 
п’ятий-десятий тут. Трусить довкіл голосне пус-
тослів’я кастрованих про некінечність і матерію, 
серед якої, забувши про омоніми, вибирають най-
дешевшу – джинсову. 

Неприкаяна позашлюбна молодь не завжди 
знаменує скресінь. Особливо в самопальних жур-
нальчиках класичного пенсійного віку. Не загуби-
тися на вторинних планах і у платіжних відомос-
тях – перший та останній рядок із пам’ятки бунтів-
ним особам, зафрахтованих органами безпеки дер-
жав-сусідів. «Провесінь!» – не для них, бо це по-
життєве гасло, а не термін ув’язнення... на блоши-
них базарах закордону. Регіональний літератур-
ний процес нагадує низькотехнологічне самогоно-
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варіння чи контрабандний збут «ліваку» з фаль-
шивими акцизними марками. 

Письменники адміністративних поділів – не 
виняткова ознака сучасності, як і промовистий, 
часто вживаний гриф подвійного стандарту – ло-
кальний патріотизм. Нині містечковістю потіша-
ються, вважаючи її за любов до рідного закутка, 
не обтяженого масштабом. Потішаються провінці-
алізмом, обмеженістю, приреченістю на поверхові 
муравлині потуги. Дзюркочуть собі потічки не пер-
шої свіжості, не відаючи про моря та океани. 

Які ж, зрештою, риси творчості, сфокусованої 
словом? Маєстатичність, пієтет, трепет? Концентра-
ція мислі, близькість до пісні? Естетика ідеї підка-
зує щось?.. Без сурдоперекладу не обійтись. Дороз-
робка форм, тиражування реабілітованих думок, 
схоластика жанрів – споконвічний хрест усюдису-
щої казенщини, виплеканої поновленими спазмами 
заробітчанських буднів і чисельними вакансіями на 
крайовому Парнасі. 

На те нестильно нарікати. Нарікання є вия-
вом слабкодухості. Навіщо вип’ячувати ницу без-
дарність, незугарно замасковану хитрість? Аби від 
жалісливих мотрон жменя копійок перепала на 
децу з окрайцем некошерного хліба. Нема справи 
ганебнішої за жирні богемні полуденки у строгий 
бюджетний піст. Наперекір і всупереч – це зна-
чить завше «завдяки». 

Ще до нас не одну блискавку спрямували на 
перейми чужинецькій експансії. Та для відвернен-
ня небезпеки універсалізації мотивів і образів не 
знайшлося хоч краплі азарту. Як за пращурів. 
Обертаємось у міфологічній системі, у закіптюже-
ному вигорілому котлі старогреко-римо-біблейно-
язичницькому. Витіснені на узбіччя, залишки пра-
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давнього вже нічого надзвичайного не говорять 
модерному космосу. Розтоптано-віддаленими ста-
ли в унісон і дивакуватий шепіт архаїки, і ця бла-
гословенна мить, в яку начебто творимо міфи, а в 
дійсності штампуємо заяложені небилиці. 

Що ж тоді залишимо у спадок? Охололу любов 
до неполивного коріння? Нарочиті невмотивовані 
протести і невикористані компенсаційні сертифі-
кати власного безволля? Запишемо-таки у запові-
ті найдорожче – незнищенний храм віщої мислі, її 
нетлінні шедеври... Навіть, якщо прийдешнім сто-
літтям вона буде обтяжливою. Аж доки Сонце не 
згасне на втіху фригідним. 
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Я ЖИВУ  
НА ГОТАРІ 
 
 
Я живу на готарі. Точніше, за два кілометри 

до колючого дроту і прикордонної смуги, що до 
сих пір позначає державні межі України і Словач-
чини. Цю колючку не викорчували і під час весня-
но-польових робіт 2004 року. Вона ще послужить. 
Того високосного травня по ній ліг новий кордон – 
європейський. Європейський Союз упритул на-
близився до України, котра весь час незалежності 
повертається в Європу і вряди-годи каже, що там 
її не чекають. 

Може, й не ждуть. От лишень чомусь семимиль-
ними покраїнними кроками йде Європа до нас, а 
не навпаки. Ми її начебто вже й зустріли – як натя-
ли собі революційних стрічок у листопаді 2004-го. 
Ет, солі під хвіст отим словесним гультіпакам. Доки 
вони дошкулятимуть моїй сибаритній вулиці Щед-
ріна, по-європейськи обсадженій кипарисами?! 

Я живу на готарі. Ще в Україні, але вже май-
же-майже в Європі. З українців ближче за мене 
до західної цивілізації тільки мешканці новобудов 
на узліссі Червениці. Котеджі ужгородського бо-
монду оточили прикордонну заставу, наче матін-
ку – діти. Не відаю, хто більш ретельно стереже 
наш кордон: хлопці в камуфляжах чи місцеві жи-
телі. Для них асфальтівка в Словаччину – «дорога 
життя», починаючи з останніх років дихання Ра-
дянського Союзу, що поступився місцем Європей-
ському. 

Чи коли-небудь хоч якийсь дослідник встано-
вить історичну істину про те, скільки цим битим 
шляхом в Європу потекло українського добра. А 
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текло куди потужніше, аніж Тиса в катастрофічні 
паводки 1998 і 2001 років. Текло оптом, вроздріб, 
ешелонами, каміонами, текло у дверках автівок, у 
подвійних підкладках пересічного пальто. Текло 
пальне, спиртне. Плив тютюн, метал. Мігрували ро-
бочі руки. І назад щось текло. Не всім, щоправда. 

Я живу на готарі. Унікальна мить епохального 
серцебиття. У травні 2004 року обнялися з Євро-
пою. Небавом і самі увійдемо в її лоно. На жаль, 
кінцеві дати постійно уточнюються. Європа на 
мапі України давно вже пришита мільйонами жи-
вих ниток. 

Шкода, що після нового возз’єднання не жи-
тиму більше на готарі. Та пожертвую своїм малень-
ким дочасним щастям. Розпрощаюся зі своїм го-
тарем неодмінно заради поріділих рядів своїх 
співвітчизників, заради предків, сущих і ще нена-
роджених. Це споконвіку їхня мрія. Але поки що... 
Я живу на готарі. Ще. 
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Подвиг камікадзе. 2006-й 
 

 
 
 
 
 
 
 

КУДИ МИ  
ПРИЙШЛИ? 
Стратегічне фіаско партії влади 
 
Уже більше тижня світ смакує коментарями про 

результати і можливі наслідки парламентських і міс-
цевих виборів в Україні, що відбулися 26 березня. 

Уперше виборча кампанія та підрахунок голо-
сів у нас пройшли по-європейськи – без надмірних 
зловживань адмінресурсом, без системних пору-
шень, без масових фальсифікацій. 

Уперше соціологи не чують у свій бік нарі-
кань. В їхніх передвиборчих дослідженнях і екзит-
полах усе в межах похибки. 

Уперше через вільну пресу (а не чийсь рупор), 
можна вільно висловити свої враження, а не ліпи-
ти посмішку в догоду маленькому фюреру. 

Уперше ці вибори показали, що кожен грома-
дянин України сам у своїй особі і незалежний ана-
літик, і виважений державний діяч. Свободу ви-
бору йому вже не обмежити. 

 
ПРОГНОЗИ 
15 вересня 2005 року в Ужгороді під час пре-

зентації своєї монографії «Політичний розвиток 
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незалежної України (1991-2004)» (468 сторінок) у 
відповідь на запитання журналіста Сергія Федаки я 
висловив думку про те, що 3 % є зависоким бар’є-
ром для СДПУ(о). Тому найближчі парламентські 
вибори стануть для неї кінцевим фіаско. 

Мій прогноз чомусь миттєво розтиражували в 
регіональних газетах та інтернет-виданнях. За це 
колишні однопартійці проголосили мені анафему 
через створений колись мною «Світогляд» (8 жов-
тня 2005 року). 

Невдовзі виявилося, що двічі парламентська 
СДПУ(о) на вибори самостійно не пішла, а прикри-
лася вивіскою опозиційного блоку «Не так!» Але й 
гуртом вдалося ледве подолати бар’єр в 1 %! При 
тому за весь блок у країні проголосувало трохи біль-
ше половини заявлених членів СДПУ(о) – 480 тис. 
Нагадаю, що у «Не так!» увійшло ще три партії, 
котрі теж хвалилися значною кількістю членів і 
членкинь. 

Отут і пригадалися мені курйозні партквитки 
кількарічної давнини. У них вклеювалися фото-
фрагменти сімейно-побутових сцен розміром 3х4 см 
– «відрізані голови»: чоловіка, який приймав душ; 
84-річної бабусі, котра в’язала на спицях і мріяла 
у такому поважному віці вступити в якусь партію. 
Ото врешті дочекалася... І ми дочекалися того дня, 
коли можна неупереджено порівняти партійну 
статистику з виборчою. 

 
СЕНСАЦІЇ 
У січні 2005 року нам здавалося, що Помаран-

чева революція навчила всіх і всьому. Принаймні 
– не повторювати одіозних помилок того історич-
ного періоду, котрий нині звемо «кучмізмом» – на-
півавторитарного режиму чи шантажистської дер-
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жави. Але на ці граблі, подаровані Л. Кучмою, на 
цьогорічних виборах сміло наступила нова партія 
влади. По суті, блок «Наша Україна» 2006 року 
уподібнився блокові «За єдину Україну» 2002 року. 
Тоді «За ЄдУ» отримав 12 %, «Наша Україна» – 
24 %, а блок Ю. Тимошенко – 6 %. 

Цього разу, як влучно зауважив Сергій Рахма-
нін у «Дзеркалі тижня» 1 квiтня 2006 року, вибор-
ці від Говерли до Аюдагу продемонстрували, що їх 
важко купити «голою вивіскою». За нової пропор-
ційної виборчої моделі, політикум нав’язав 45 учас-
ників перегонів, проте суспільство вибрало тільки 
п’ятьох – фаворитів. 

Для більшості українців термін «ідеї Майдану» 
залишилися цінностями, а не переліком матеріаль-
них благ. Навпаки, агітація «нашоукраїнців» у пар-
ламентській кампанії найчастіше зводилася до по-
відомлень про грошові допомоги матерям, ріст 
ВВП і тому подібне. 

Загалом «Наша Україна» і особисто президент 
В. Ющенко не виправдали надій Помаранчевої 
революції та зрадили Майдан ще восени 2005 ро-
ку. Не хочу багато говорити, лише зроблю прозо-
рий натяк на відставку уряду Ю. Тимошенко і ме-
морандум – персональну унію В. Ющенка з В. Яну-
ковичем з усіма причинами і наслідками. Отже, 
нинішніми результатами завдячуємо президентсь-
кій авторучці, котра підписала стільки суперечли-
вих документів, що інколи аж лячно на самоті. 

Після революції дербі двох Вікторів (Ющенко 
– Янукович) продовжилося, проте грали в одні во-
рота. Тому 26 березня 2006 року Партія регіонів 
порівняно легко здобула 32,12 %, а блок «Наша 
Україна» – ледве 13,94 %. У Європі цей результат 
провідні фахівці розцінили як особистий рейтинг 
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В. Ющенка і вотум недовіри главі держави. За по-
літологічними мірками, 14-17 % підтримки грома-
дянами є межею легітимності. 

Приміром, днесь президент США Джордж Буш 
продовжує втрачати популярність серед американ-
ців. Його підтримка скоротилася до найменшого 
показника за шість років – 36 %. Серед головних 
причин – невдоволення політикою щодо Іраку, де 
загинуло понад 2 тис. американських солдат. 

Отож бо. 36 % довіри – сигналізує у США полі-
тичну катастрофу, а зі своїми 14 % президент Укра-
їни вже тиждень думає, що б такого ще підписати, 
аби вийти на цілковитий нуль. Тут, як не крути, 
вже є народний прем’єр, але не хочеться. Усім ясно, 
що в 2009 р. в українській мові слово «президент» 
буде або жіночого роду, або діалектизмом донецько-
го походження. Не хочеться. Та від долі не втечеш. 

 
КОНТРАСТИ 
Перейдемо з макро на мікро. Хочу проаналізу-

вати два електоральні середовища: де виріс і де 
живу й працюю. Часто з уст високодостойних чує-
мо про розум, честь і совість громади, себто здо-
ровиці першоклітині самоорганізації держави і сус-
пільства. 

Для початку я вибрав як приклад аж три гро-
мади – рідний Оглядів, райцентр і сусіднє село 
Павлів, де є не тільки найбільший в України цук-
ровий завод, але й чи не єдина в Україні вулиця 
Помаранчевої революції. 

Не хочу довго розводитися про визвольні тра-
диції і про те, що моя батьківщина весь час слу-
жила «гарматним м’ясом» української ідеї. Прошу 
лишень, загляньте у біографію головкома УПА Ро-
мана Шухевича і знайдіть сюжети про Оглядів, 
нині Львівської області. 
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Отже, 26 березня 2006 року мої родичі та зем-
ляки Верховну Раду бачили такою. 

 
Кількість  
виборців 

Взяли 
участь у 

голосуванні 

Блок  
«Наша 

Україна» 

«Блок  
Юлії Тимо-
шенко» 

м. Радехів 6903 5342 (77,4 %) 1064 (20 %) 2887 (54 %) 
с. Павлів 

 
2901 2060 (71 %) 521 (25,3 %) 1110 (54 %) 

с. Оглядів 978 895 (91,5 %) 331 (37 %) 373 (41,7 %) 
 

Далі перенесемося за 400 км і візьмемо інший 
локальний зріз – усі п’ять гуртожитків Ужгород-
ського національного університету (по Студент-
ській набережній, вулицях Митній та Університет-
ській у м. Ужгороді), що «автономно» увійшли до 
двох виборчих дільниць. 

Отже, 26 березня 2006 року мої студенти і ко-
леги Верховну Раду бачили такою. 

 
Кількість  
виборців 

Взяли участь 
у голосуванні 

Блок «Наша 
Україна» 

«Блок Юлії 
Тимошенко» 

2560 1553 (60,7 %) 493 (31,7 %) 570 (36,7 %) 
 

Бачимо, що на електоральних макро- і мікро-
рівнях 2006 року чітко простежується ментальне 
єднання Галичини і Закарпаття, а разом із тим 
усієї України. 

 
ПЕРЕМОЖЦІ 
Якщо блок Ю. Тимошенко переміг у 13 регіо-

нах на заході, центрі та півночі, Партія регіонів – 
у 10-ти на сході та півдні, то «Нашій Україні» ді-
cталася «піррова перемога» (з невеличким відри-
вом від БЮТ і з виснаженими та невідновними 
електоральними ресурсами) тільки у трьох захід-
них областях – Закарпатській, Львівській, Івано-
Франківській. 



 26 

Причому в Закарпатті «Нашій Україні» це вда-
лося завдяки мукачівським метрам виборчих тех-
нологій Вікторові Балозі (родом із с. Завидово на 
Мукачівщині), Ігореві Крілю (м. Червоноград, Львів-
щина), а також киянину Станіславу Аржевітіну 
(с. Колочава на Міжгірщині). Ясна річ, І. Кріль здо-
був би переконливішу перемогу, коли б восени 
минулого року не покинув керівництво обласним 
БЮТ на користь посади начальника обласного 
штабу НСНУ. 

Але, вочевидь, у Києві В. Балозі залишили ду-
же маленьке поле для маневру. Однак він устиг 
розкласти яйця в різні корзини і розставити своїх 
людей у прохідних списках. Тому сьогодні провід 
переможців (на місцевих виборах у Закарпатті) 
мучить головний біль: штиків багато, а бійців об-
маль. У перших же боях за крісла обласного і ра-
йонних спікерів це унаочниться. І, навпаки, у 
«Нашої України» ніби все о’кей. 

Не тільки на моїй батьківщині, але й в усій 
Україні найбільшою сенсацією парламентських 
виборів стало друге місце «Блоку Юлії Тимошен-
ко». Із 22,27 % БЮТ ледь-ледь не досяг перемож-
ного результату «Нашої України» 2002 року. 

По справжньому засмутила цьогоріч Соціалі-
стична партія (5,67 %), проте не дуже розчарувала 
Комуністична партія (3,66 %). Комуністів витісни-
ли на узбіччя регіонали. Останні перебрали конт-
роль на сході та півдні України і по-військовому 
чітко працювали з електоратом, мінімізуючи тра-
диційні втрати голосів на користь різних маргіна-
лів а ля Вітренко (2,93 %) і, звичайно, комуністів, 
які там звикли «пастися». 

Також дуже шкода зусиль блоку Володимира 
Литвина (2,45 %). І зовсім не жаль «фарм-клубів» – 
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технічних партій, що перетворили виборчий бюле-
тень у рушничок для лиця. Цікаво, останню 45-ту 
сходинку посіла партія з промовистою назвою 
«Вперед, Україно!». Де той перед? Із хвоста до го-
лови ще сорок сходинок. Воістину: анекдоти скла-
дає життя, а переказують люди. 

 
КУРЙОЗИ 
Парламентська кампанія не обійшлася без гу-

мору і пікантних обіцянок. Крім Анни Ахметової та 
передчасного закриття Великоднього посту в соль-
ному виконанні незрівнянного В. Януковича, мені 
врізався у пам’ять ще один цікавий епізод. 

16 лютого 2006 року Голова Верховної Ради Во-
лодимир Литвин пообіцяв журналістам Бердичева 
вивчити питання про можливість перенесення сто-
лиці України в їхнє рідне місто. Він зауважив, що в 
Казахстані теж виходили з того, що нова столиця 
(Астана) має бути в самому центрі країни. 

Ну, що ж. Звикли до Києва, звикнемо і до Бер-
дичева, де ціни на нерухомість поки що не захмар-
ні. Встигнемо. 

Не менше курйозів пов’язано не тільки з вели-
кими, але й з маленькими українцями. Я перегля-
нув перші п’ятірки всіх 38 списків до Ужгородської 
міської ради, котрі балотувалися 26 березня 2006 
pоку. Виявив чимало кумедного і потішного. Непе-
реливки було розібратися пересічному виборцю. У 
списках різних політичних сил опинилися чоловік і 
дружина, мати і син, не кажучи про кумів і сватів. 

Не хочу акцентувати увагу на конкретних прі-
звищах. Проте хіба можна довіряти тим, хто на-
віть у своїй сім’ї з кількох душ не досяг політично-
го визнання?! Ну, все! Наговорив і так забагато. 
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КОНІ  
НЕ ВИННІ 
У регіонах чекають кадрових міграцій 
 
Результати і наслідки парламентських і місце-

вих виборів не тільки досі жваво обговорюються, 
але й принагідно корегуються. Верховна Рада Ук-
раїни 4 квітня 2006 року скасувала недоторка-
ність депутатів місцевих рад. Всього в Україні біль-
ше 234 тис. народних обранців. Точне число депу-
татів Верховної Ради Автономної Республіки Крим 
і місцевих рад, яких мали обрати 26 березня 2006 
року, порівняно з минулим скликанням зросло на 
3 353 і склало 233 587 осіб. Вони щиро сподівали-
ся, що сховалися від недремного ока прокурора. 
Не вийшло. 

 
КОРЕКЦІЯ ЗОРУ  
І СЛУХУ 
Але цим не обмежилися. Президент В. Ющенко 

заговорив про корекцію політичної реформи, що 
вступила в силу з 1 січня 2006 року. У новій редак-
ції він прагне подолати розбалансованість влади, 
котра нібито вже чітко простежується. Отже, увагу 
українських громадян пробують знову відвернути 
від явних провалів у кадровій політиці конкретного 
глави держави у бік вузькофахової дискусії щодо 
оптимізації діючої моделі державного управління. 

Модель можна змінити, але ті ж самі імена за-
лишаться на ключових постах, хоча за логікою по-
літичної боротьби (циркуляція еліт) їм неминуче 
загрожувала б ротація. 

Насамперед ідеться про голів обласних і ра-
йонних адміністрацій, переважна частина яких 
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виступала клонами діючого президента України. 
Вони з усіх трибун клялися у вірності президент-
ським ідеалам, інколи навіть переконливіше, ніж 
діти дякували за своє щасливе дитинство Йосифо-
ві Сталіну. Тому підсумки останніх виборів – це 
спільна радість і журба Віктора Ющенка та роз-
ставлених ним у регіонах перших осіб. Водночас 
буде дуже шкода багатьох губернаторів, з яких 
зроблять цапів-відбувайлів. Вони не винні: який 
стратег (полководець), такі ж і його солдати. 

У тему. 5 квітня 2006 року журналіст Борис 
Козловський у «Високому Замку» дотепно нагадав 
декілька топ-прогнозів. До 26 березня кум прези-
дента В. Ющенка і чільний представник «Нашої 
України» Петро Порошенко пророкував: «Дай, Бо-
же, щоб Юлія Тимошенко набрала хоч десять від-
сотків голосів». Насправді БЮТ здобув більше 22 % 
і переміг у 14 регіонах із 27, включно з Києвом, а 
у 9 регіонах посів друге місце. 

У таких прогнозах П. Порошенкові рівня хіба 
що його відомий тезка. Лідер КПУ Петро Симо-
ненко теж був безапеляційним: «Ми наберемо 20 
відсотків голосів». Насправді бюлетенів за комуніс-
тів у виборчих скриньках виявилося у шість разів 
менше (3,66 %). 

Керівник виборчого штабу НСНУ Роман Без-
смертний перед виборами задоволено тиражував до-
теп про ймовірну парламентську коаліцію Тимошен-
ко–Литвин–Янукович під кодовою назвою «ТЛЯ». 
Післявиборча ситуація переконала, що насправді 
тля кружляє вже тижнями над «Нашою Україною», 
що спромоглася на першу сходинку тільки в трьох 
областях – Івано-Франківській (45,04 %), Львівській 
(37,94 %) і Закарпатській (25,77 %). Причому вслід 
іде БЮТ із незначним відставанням. 
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ПРО ШКІДЛИВІСТЬ  
АЛКОГОЛЮ 
Усі ми пригадуємо, як міністр внутрішніх 

справ Білоконь улітку 2004 року запланував після 
перемоги Віктора Януковича на президентських 
виборах «пити три дні». Можливо, він досі у запої, 
бо вісток про нього нема. Поїхав на заробітки в 
Росію і не повернувся. 

Зі свого боку діючий міністр внутрішніх справ 
Юрій Луценко взимку 2006 року теж явно пога-
рячкував: «Ставлю пляшку коньяку, що Блок «По-
ра-ПРП» буде у парламенті!». Насправді на заклик 
міністра-агітатора серед українців відгукнувся 
372 931 виборець (1,47 %). 

Сам же Ю. Луценко, сподіваюся, не голосував 
за «Пору-ПРП», а за своїх – соціалістів. Тільки от, 
чи можна отримати обіцяну пляшку коньяку – пи-
тання залишається відкритим. Але тут не все без-
надійно. У лавах соціалістів нині перебуває дирек-
тор славнозвісного Ужгородського коньячного за-
воду, обраний депутатом Закарпатської обласної 
ради. Вірю, спонсор не підведе. 

Крім Партії регіонів і БЮТу, усі інші учасники 
баталій сьогодні переживають розчарування. При-
міром, Соціалістична партія більше року мала в 
управлінні дві області – Одеську й Полтавську. В 
обох вона фінішувала лише четвертою з результа-
том відповідно 6,26 і 12,72 %, пропустивши впе-
ред у різних конфігураціях БЮТ, Партію регіонів і 
«Нашу Україну». Отож навряд чи грозять висуван-
цям СПУ тепер посади голів облдержадміністра-
цій, тим більше облрад. І не тільки на Одещині та 
Полтавщині, але й будь-де, зокрема на рідній ліде-
ру соціалістів Київщині. 
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Новий парламент виборці Київської області 
побачили таким (трійка лідерів): 

 
№ Партія (блок) % ЗА Голосувало ЗА 
1 Блок Юлії Тимошенко 44,47 443 288 
2 Блок «Наша Україна» 11,59 115 564 
3 Соціалістична партія України 10,02 99 913 

 
Як бачимо, розрив між першим і другим та 

третім фіналістами не у кількох відсотках, а крат-
ний чотирьом. До того ж, 120 мандатів у Київ-
ській обласній раді будуть розподілені наступним 
чином: БЮТ – 66, «Наша Україна» – 16, СПУ – 14, 
Партія регіонів – 11, Блок Литвина – 7, Блок Кос-
тенка і Плюща – 6. 

Блок Тимошенко отримав більшість і може са-
мостійно перебирати віжки влади у столичному 
регіоні. У самій же столиці відзначена кратність є 
не менш промовистою. 26 березня кияни вивели 
на п’єдестал таких улюбленців: 

 
№ Партія (блок) % ЗА Голосувало ЗА 
1 Блок Юлії Тимошенко 39,22 570 810 
2 Блок «Наша Україна» 15,84 230 555 
3 Партія регіонів 11,76 171 250 

 
Однак у Київраді БЮТ не може мати одноосіб-

ну більшість, а, очікується, легалізує її у союзі з бло-
ком нового міського голови В. Черновецького. 

 
ФЕНОМЕН  
КРАТНОСТІ 
Заради об’єктивності зазначу, що електораль-

ний феномен переможної кратності на регіональ-
ному рівні тішить око не тільки прихильників 
Ю. Тимошенко, але і В. Януковича. Візьмемо для 
прикладу парламентських призерів по Автономній 
Республіці Крим. 
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№ Партія (блок) % ЗА Голосувало ЗА 
1 Партія регіонів 57,92 584 331 
2 Блок «Наша Україна» 7,61 76 805 
3 Блок Юлії Тимошенко 6,53 65 884 

 
Трохи далі зверніть свою увагу на таблиці з ре-

зультатами по Донецькій та Луганській областях, де 
поставлені абсолютні рекорди зауваженої мною 
кратності. У Донецькій обласній раді Партія регіо-
нів одержала 120 мандатів із 150, Блок Наталії Віт-
ренко – 13, соціалісти – 10, комуністи – 7. Тобто 
між першим і другим місцем лежить дев’ятикратна 
прірва. У Луганській облраді Партія регіонів має 
100 депутатів із 120, Блок Вітренко – 8, Компартія 
– 7 і БЮТ – 5. Розрив між першим і другим показ-
ником на грані виборчої фантастики – у 12,5 рази! 

Картина парламентської результативності дра-
матичніша ще на щабель. У Донбасі безаперечним 
фаворитом електоральних симпатій стала Партія 
регіонів. На виборах у Верховну Раду в Донецькій 
області вона обігнала найближчого переслідувача 
у майже 11 разів! БЮТ виступив скромно (подіб-
но до Блоку Литвина по країні в цілому). «Наша 
Україна» має просто ганебний вигляд. Вона відс-
тала від лідера у 52,6 рази! 

 
№ Партія (блок) % ЗА Голосувало ЗА 
1 Партія регіонів 73,63 1 850 721 
2 Блок Наталії Вітренко 6,80 170 969 
3 Соціалістична партія 3,74 94 188 
4 Комуністична партія 3,13 78 921 
5 Блок Юлії Тимошенко 2,46 62 075 
6 Блок «Наша Україна» 1,40 35 393 

 
Кондиції знаменитих бійців політичної арени 

України на Донеччині кардинально відрізнялися. 
Образно кажучи, любителі-початківці у легкій ка-
тегорії почергово вийшли на ринг супроти профе-
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сіонала-важковаговика, аби відібрати в нього зван-
ня чемпіона. У підсумку – колективний нокаут у 
першому ж раунді. 

У менш заселеній Луганській області БЮТ по-
рівняно легко перетнув символічний бар’єр у 3 %, 
а «Наша Україна» знову справила жалюгідне вра-
ження. У парламентських перегонах на Луганщині 
Партія регіонів встановила чи не світовий рекорд 
переможної кратності – у 14,3 рази вона перегра-
ла свого найближчого конкурента. І ним (другим 
фіналістом) теж був навіть не блок «Наша Украї-
на» і зовсім не Компартія, а Наталка Вітренко, 
прогресивна соціалістка. 

 
№ Партія (блок) % ЗА 

Голосувало 
ЗА 

1 Партія регіонів 74,27 1 002 710 
2 Блок Наталії Вітренко 5,20 70 307 
3 Комуністична партія 4,43 59 816 
4 Блок Юлії Тимошенко 3,68 49 783 
5 Блок «Наша Україна» 2,04 27 664 

 
Отже, нинішня партія влади («Наша Україна»), 

котра чіпко пов’язана своєю появою і своєю подаль-
шою долею з президентом В. Ющенком, у значній 
частині постреволюційної України є фактично аут-
сайдером й у жодному разі не суперником, гідним 
якоїсь уваги. А це 10 із 27 регіонів. Із помаранче-
вих революціонерів реальну конкуренцію синьо-бі-
лим на сході та півдні України можуть створити 
тільки соціалісти і тимошенківці. 

 
ПІДВЕЛИ  
ЗЕМЛЯКИ 
Пам’ятаємо, що всі три президенти України 

дуже трепетно ставилися і ставляться до своїх об-
ластей, де розпочинався їхній життєвий шлях. 
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Президент Леонід Кравчук всіляко сприяв рідній 
Рівненщині, Леонід Кучма – Чернігівщині, а Вік-
тор Ющенко, звісно, – Сумщині. Екс-президентів 
малі батьківщині зазвичай не розчаровували. А ни-
нішнього? 

Депутатами Сумської обласної ради нового 
скликання стали представники шести політичних 
сил. Блок Тимошенко набрав 35,8 % голосів, «На-
ша Україна» – 11,01 %, громадська організація 
«Нічний дозор» – 9,01 %, Партія регіонів – 3,6 %, 
Соціалістична партія – 3,4 %, Комуністична пар-
тія – 3,2 %. Не пройшли до облради Блок Вітренко 
(2,5 %) та Партія промисловців і підприємців 
(2,2 %). Примітно, за списком останньої під дру-
гим номером балотувалася голова облдержадміні-
страції Ніна Гаркава. На разі її політичні перспек-
тиви лягли під сукно глибокого сумніву. 

Як не прикро, земляки Віктора Ющенка май-
бутній парламент також спроектували явно не за 
його сценарієм. 

 
№ Партія (блок) % ЗА Голосувало ЗА 
1 Блок Юлії Тимошенко 33,24 221 920 
2 Блок «Наша Україна» 19,39 129 485 
3 Партія регіонів 10,90 72 822 

 
Видко, спрацювала логіка унікального слобо-

жанського менталітету: хоча Вітя (Ющенко) і На-
таля (Вітренко) – наші, рідні, проте з Юлею (Тимо-
шенко) – надійно. 

Цьогоріч на парламентських перегонах земля-
ки підводили практично всіх, якщо не брати до 
уваги Партії регіонів. Голова Верховної Ради Во-
лодимир Литвин зазнав поразки у рідній Жито-
мирській області. У пенатах його Народний блок 
фінішував лише п’ятим (7,04 %) із мізерними 
50 643 голосами. 
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І навпаки, екс-прем’єра Павла Лазаренка, кот-
рий бозна-скільки вже поза межами України, у рід-
ній Дніпропетровщині щиро підтримало значно біль-
ше земляків – 54 479. Це сьомий результат по облас-
ті (3,01 %). «Наша Україна» набрала 5,28 % (95 534 
голоси) і задовольнилася четвертою сходинкою. 
Лідерство захопили гідніші. У рідному краї Юлії 
Тимошенко вдалося принаймні зберегти своє ре-
номе, хоча всі ждали від Дніпропетровської облас-
ті для неї кращих показників. 

 
№ Партія (блок) % ЗА Голосувало ЗА 
1 Партія регіонів 44,95 812 125 
2 Блок Юлії Тимошенко 15,02 271 496 
3 Комуністична партія 5,65 102 141 

 
Як тут принагідно не згадати те, що прем’єр 

Юрій Єхануров (перший номер у списку «Нашої 
України») понад півроку очолював Дніпропетровсь-
ку облдержадміністрацію. Власне, у Дніпропетров-
ську Ю. Єханурова розцілував розчулений Леонід 
Кучма, коли дізнався про його прем’єрський злет. 
Мені здається, що 5,28 % (95 534 голоси) – це те, що 
зміг на особистому авторитеті назбирати Л. Кучма 
за «Нашу Україну» у своїй не менш рідній Дніпро-
петровщині. Це всі фанати того магічного поцілун-
ку двох зрілих державних мужів, які зустрілися 
цілком випадково та ще й у супроводі державної 
охорони, та ще й на знімальному майданчику. 

До речі, непримиренний опонент Леоніда Куч-
ми Павло Лазаренко таки став депутатом – Дні-
пропетровської облради, а його син Олександр – 
депутатом Дніпропетровської міськради, в якій 
Блок Лазаренка здобув пристойне число мандатів 
– 17 із 120. 
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ГЕНЕРАЛИ  
БЕЗ АРМІЙ 
Без застосування адмінресурсу чимало досвіче-

них губернаторів-«нашоукраїнців» дуже приблиз-
но уявляли свою участь у політичній боротьбі в 
умовах післякучмістської демократизації. Але во-
ни вперто шукали себе і демонстративно вписували 
свої імена у список прорабів ідеалів Майдану. Не 
скажу, чи вони зрадили Майдан, а от себе – точно 
ні. Так, голова Запорізької облдержадміністрації 
Євген Червоненко, коментуючи парламентські ви-
бори, між іншим зазначив: «Був підписаний мемо-
рандум про неучасть у виборчій кампанії всіх ос-
новних конфесій Запорізької області». 

Зрозуміло, потреби в подібному документі жод-
ної, позаяк законодавством про вибори та свобо-
ду совісті ця «участь/неучасть» давно відрегульо-
вана. Та за традицією попереднього режиму, в об-
ласний Білий дім зібрали святих отців і взяли в 
них автографи. Чому? Бо головний суперник В. Яну-
кович у церкву зачастив і дещо підправив право-
славний календар у тій графі, де великодній піст. 
Від Донецька до Запоріжжя рукою подати. От і 
«нашоукраїнці» постаралися.  

І перестаралися. Запорізька область дала Пар-
тії регіонів 519291 голос (51,23 %). БЮТ фінішу-
вав другим – 110470 (10,89 %), а «Наша Україна» – 
лише п’ятою – 53996 (5,32 %). Тим не менше, 
Є. Червоненко виявився у прохідній частині пар-
ламентського списку «Нашої України». 

Це ще не найгірша доля. Приміром, не затиш-
но зараз голові Луганської облдержадміністрації 
Геннадію Москалю, генералу-лейтенанту міліції. 
Ні по парламентських і по місцевих виборах йому 
звітувати нічим. Він зробив похід у Луганську обл-
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раду на чолі регіонального списку «Нашої України» 
і потерпів фіаско. Навряд чи це могло йому при-
снитися в 2002 році, коли він у Закарпатті «про-
штовхував» у Верховну Раду теж президентський 
(Л. Кучми) блок «За єдину Україну». 

Якщо Г. Москаль об’єктивно мав обмаль часу і 
шансів для політичного тріумфу на Луганщині, то 
його колезі – голові Закарпатської облдержадміні-
страції Олегу Гаваші грішити нема на кого. У За-
карпатті він та його побратими з «Пори»–ПРП (пар-
ламент) і ПРП (облрада) заздалегідь виглядали без-
порадно, а, отже, закономірно стали непрохідни-
ми. У принципі, картати О. Гаваші нема чого. Усі 
давно знають, що він не самостійна політична фі-
гура. Це ж не Є. Червоненко, до якого застосову-
ються принципово інші критерії, і не Г. Москаль, 
котрий грав на дуже чужому (ворожому) полі та у 
протилежному (від яскраво помаранчевого) кінці 
країни. 

Отож депутатські значки Закарпатської облас-
ної ради відтепер носитимуть представники семи 
політичних сил. За «Нашу Україну» проголосували 
23,08 % виборців, БЮТ – 19,22 %, Партію регіонів 
– 11,54 %, Блок Литвина – 5,24 %, КМКС – Партію 
угорців України – 3,40 %, Демократична партію 
угорців України – 3,12 %, соціалістів – 3,11 %. 

Тут спостерігається невеличкий міжрегіональ-
ний дисонанс. Подивіться самі. 

 
 

Область 
Усіх депутатів 
обласної ради 

Усіх місце-
вих рад 

Усіх депутатів 
місцевих рад 

Донецька 150 414 9417 
Закарпатська 90 351 7510 

 
Виявляється, що Донеччина, котра служить го-

ловним донором державного бюджету України і 
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де населення, знову ж таки, кратне мешканцям 
Закарпаття, цурається роздутих штатів захисни-
ків народних інтересів. Отож і виходить: чим мен-
ше виборців, тим більше претендентів на регалії 
гетьмана і його свиту. Парадокс. 

 
КОМУ ВНИЗ? 
Що маємо ще примітного у Закарпатській об-

ласті – в одній з трьох (поряд із Львівщиною та Іва-
но-Франківщиною), де таки перемогла «Наша Укра-
їна»? Приверну увагу до найцікавіших позицій не-
щодавніх парламентських жнив у Закарпатті. 

 
№ Партія (блок) % ЗА 

Голосувало 
ЗА 

1 Блок «Наша Україна» 25,77 148 813 
2 Блок Юлії Тимошенко 20,27 117 032 
3 Партія регіонів 18,62 107 542 
… 
11 

 
Блок «Не так!» 

 
1,25 

 
7 221 

 
У порівнянні з виборами чотирирічної давнос-

ті «Наша Україна» в Закарпатті втратила майже 
100 тис. голосів. Факт промовистий. Спеціально ак-
центую на голосах блоку «Не так!», в осерді котрого 
перебувала СДПУ(о). У 2002 році вона в Закарпат-
ській області зібрала майже на 77 тис. голосів біль-
ше – понад 84 тис. Але тоді (2002) СДПУ(о) порівня-
но з виборами 1998 року вже втратила приблизно 
105 тис. голосів. 

Іншими словами, нинішня перемога «Нашої 
України» у Закарпатській області (майже 149 тис. 
голосів) є пірровою: у 1998 році в СДПУ(о) було 
близько 189 тис. Тому за втратою виборчих сим-
патій у Закарпатті віднині «Наша Україна» і 
СДПУ(о) подібні, як сіамські близнюки. 

Невже, час іде, але нічого не змінюється? 
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У ДРУЖИНИ ЦЕЗАРЯ 
СОНЯЧНИЙ УДАР 
Леонід Кучма на пенсії,  
а його епігони кермують 
 
За останній рік на поверхню моралі спливли 

бульбашками багацько передвиборчих клятв, яким 
уже ніколи не втілитися в монументи людських 
чеснот. Натомість заполонили медіапростір Украї-
ни залузані теревені на кшталт: хто кого годує? 
схід чи захід? 

 
МЕНТАЛІТЕТ  
ПАЛЕОЛІТУ 
Сама вже постановка цього запитання є не 

стільки провокативною, скільки спекулятивною. 
Насправді кожен українець у будь-якому регіоні 
заробляє на прожиття самотужки. Як може. 

Правильно тут говорити, наскільки соціально 
адекватною в нас є столична й регіональна еліта у 
ставленні до матеріального благополуччя пересіч-
ного (чи маленького) українця. Ось тут корінь проб-
леми, а не в перефокусуванні уваги на мову чи те-
риторіальну винятковість. Зараз маємо шанс усе 
це змінити при формуванні структур новообраної 
влади – парламентсько-президентської. 

Мова йде про фантастичні за кратністю роз-
риви в оплаті праці всередині бюджетної сфери: 
між президентом країни і звичайним лікарем, між 
головою облради і сільським учителем тощо. Якщо у 
голови Закарпатської обласної ради щомісячна 
платня 26 тис. грн. (кажуть, за останній місяць зрос-
ла ще вдвічі), а у доцента університету – 1 тис., то 
мушу сказати, що в 26 разів за інтелектом і пра-
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цездатністю ще ніхто нікого не перевищував у 
жодній державній установі. Будь-де в Україні та-
ких прикладів можна для книги Гіннеса назбира-
ти скільки завгодно. Не кращі справи і з пенсіями. 

Не треба пересмикувати міжрегіональні від-
мінності. Потрібно дивитися, що твориться всере-
дині того чи іншого адміністративно-територіаль-
ного утворення. 

Ми свідомі того, що є депресивні регіони, а є 
регіони пріоритетного розвитку. На цьому спеку-
лювати політичним лідерам нині нема чого. Не во-
ни до цього причетні. Природа мільйонами років 
нагромадила десь корисні копалини. Кілька поко-
лінь людей створили можливість пожинати плоди. 

Типовий приклад у всіх на устах. Згадаймо 
гасло 1990-х років: «Політику роблять у Києві, а 
гроші – у Донецьку!» Справді Донецька область 
дає майже чверть промислової продукції України. 
Будь-який спад у її економічному розвитку відчу-
ває вся країна. Проте ніхто у нікого не сидить на 
шиї. На нашій шиї сидять бездарні чи корумпова-
ні політики і чиновники. 

За останні роки кількість українців, котрі опи-
нилися на заробітках у різних країнах, обраховують 
6-8 млн. Західна Україна вже друге десятиліття від-
правляє робочу силу в Європу і Росію. Наведу при-
клад сусідньої області, позаяк не маю таких даних 
по Закарпаттю. Чотири обласні бюджети щороку від-
правляють додому заробітчани Івано-Франківщини 
– більше 700 млн. дол. За кордоном працює понад 
півмільйона жителів Івано-Франківської області. 

Найбільше західних українців в Італії – до 1,5 млн. 
90 % з них жінки. Найчастіше їх наймають для ве-
дення домогосподарства. Вони заробляють щомі-
сяця в середньому 800 євро. 
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Усі наші соціально-економічні проблеми не від 
місця нашого проживання, а від ключових фігур 
неефективної влади. За платіжною відомістю во-
ни розумніші за нас від 26 разів і вище, а насправ-
ді дрібнота. Маємо завжди шанс усіх їх замінити. 
Це абсолютно політична площина розмови. 

 
АНАТОМІЯ  
«ДРУЖИНИ ЦЕЗАРЯ» 
Неприємний інцидент на прес-конференції 

президента України у понеділок 25 липня 2005 ро-
ку заслужив повноцінні коментарі принаймні з двох 
точок зору: іронії та добродійства. 

Конфлікт спричинило журналістське розсліду-
вання про предмети розкоші старшого сина Вік-
тора Ющенка – Андрія. Інтернет-газета «Українсь-
ка правда» у розлогих статтях (з фотоілюстрація-
ми) розповіла про його вельми дорогий спосіб сту-
дентського життя: авто, помешкання, мобільний 
телефон, підробітки і дозвілля. Запахло корупцією. 

Замість того, щоби розвіяти підозри, прези-
дент учинив найгірше: дав словесного ляпаса («кі-
лер найнятий», «морда» і тим паче). Як виявилося, 
не журналісту, а самому собі. Його легковажна емо-
ційна поведінка притьмом нагадала пріснопам’ят-
ні заборони при висвітленні політичних тем. Голов-
ний парадокс у тому, що мішенню для президент-
ського гніву стало видання, завдяки котрому Ющен-
ко-опозиціонер долав інформаційну блокаду. 

Наступного дня еліта вітчизняної журналісти-
ки ініціювала «Вимогу до президента України Вік-
тора Ющенка», котру підтримали сімсот праців-
ників центральних і регіональних медіа. Главі дер-
жави поставили ультиматум: 1) публічно вибачи-
тися перед кореспондентом «Української правди» 



 42 

Сергієм Лещенком; 2) відповісти на запитання 
журналістів щодо доходів і витрат своєї родини. 
До речі, ця вимога цілковито вписується у до- і 
післяреволюційні гасла нинішнього президента. 

Маленькі українці насправді споконвіку жи-
вуть не згідно з бандитськими понятіями (оточення 
Кучми і Януковича та їх регіональні відгалуження) 
чи подвійної моралі (режим Ющенка), а згідно з 
чинним законодавством. Вони просто хочуть, аби з 
них, малих, брали приклад і великі українці. Не по-
нятія і не мораль, а тільки Закон лежить в основі 
демократії, в основі процвітаючої держави. 

На жаль, роздано не одну Говерлу обіцянок. Їх 
уже не відкличеш. Але чесні руки, котрі не крадуть, 
не існують без чесних вуст, які не обманюють. Коли 
чесні руки без чесних вуст, то це не єдиний організм, 
а два в одному. Анатомія нашої «дружини Цезаря» у 
цьому сенсі не претендує на виняток із правила. 

Промовистий штрих. За перше півріччя 2005 
року оплата праці президента, прем’єра і так далі 
солідно піднялися на тлі значного падіння еконо-
мічного росту з 12 до 4 відсотків. В економіці спра-
ви плачевні, а державні службовці розкошують за 
рахунок платників податку. Високі соціальні очі-
кування, спровоковані помаранчевою революцію, 
нині перебувають у депресії. 

Особливо дратують блискавичні стрибки мате-
ріального статусу локальних лідерів революційно-
го здвигу, котрі отримали омріяні посади (усіх та-
ких в Україні виявилося 18 тис. осіб), квартири, ав-
то і подібні дрібнички. Диспропорційна віддаль між 
величиною щомісячної президентської зарплатні 
та розміром мінімальної склала влітку 2005 року 
80 разів, а нині ще більше. Подібні розриви ха-
рактерні навіть не для всіх країн «третього світу». 
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Не можна бути президентом подвійної моралі. 
Прем’єру не варто шукати винним поза своїм офі-
сом. Після деморалізаційної зливи невиважених 
політичних заяв і неправових демаршів 2005 і 
2006 років логічно зринає питання про професій-
ність і компетентність цих чиновників. У нас краї-
на освічена, затією видиться ганебною принижен-
ня її у черговий раз до люмпенського типажу. 

 
ЛІЖКО  
ТРУДОГОЛІКА 
Нам не треба насолоджуватися чиїмось героїз-

мом трудоголіка, котрий притяг ліжко у Кабінет 
Міністрів. Де працюють, там не сплять. Якщо лю-
дина не встигає стати героєм соціалістичної праці 
у світлий робочий день, то навіщо державі такий 
слабко організований менеджер. Президент усього-
на-всього пальчиком махав на свою чиновницьку 
рать. Усе зміщав контрольні терміни загального бла-
годенства: 100 днів, півроку, дев’ять місяців... Щось 
вродиться, урожай збереться. Заживемо. 

Потрібно не бідкатися, а починати з себе. Скіль-
ки безглуздих новацій холодним душем облили під-
приємницьку активність. Непоправної шкоди зав-
дали фіскальні атаки кавалеристів з уряду. Зокре-
ма, після введення ПДВ на обладнання, що ввозить-
ся у рамках інвестиційного проекту, ставок зару-
біжних капіталовкладень став настільки прозорим, 
що аж його дно стало пляжем. Лише Закарпаття у 
підсумку не дочекалося появи декількох сучасних 
заводів вартістю до десяти мільйонів євро, що от-от 
перевозилися з країн Євросоюзу. Схоже, про гучно 
розрекламовані мільярди американських, францу-
зьких, японських інвестицій президента теж нев-
довзі буде незручно перепитати по суті. 
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Облишмо деталізувати іронію, візьмімо добро-
дійні окуляри. Серед підписантів «Вимоги до пре-
зидента України Віктора Ющенка» влітку 2005-го 
приємно було побачити закарпатські прізвища ін-
формаційних грифів і стерв’ятників, дрібних лис-
тонош темників і заслужених хатніх слуг поперед-
ніх можновладців, на яких чекали-чекали, але так 
і не дочекалися гучні судові процеси. Вони дещо 
запізніло проходили лікувальний курс самоочи-
щення і самореабілітації. Не вікувати ж їм з воіс-
тину кілерським тавром. От, якби-то вони повста-
ли хоч би на рік скоріше (2004), коли їх щоденно 
топтали. А так просто ридали по закутках. Слава 
Богу, хоч тепер прилучилися. Гадаю, щиросердно, 
без ані натяку на зловтіху. 

Уявімо собі, хто, що і чи взагалі писали б про си-
нів В. Януковича та іже (за умови президентства). 
Не віриться, щоби підтримали ймовірну журналі-
стську фронду згадані мною козачки, зметені на 
узбіччя помаранчевими вітрами. Уже сам факт 
неспокою і суспільної дискусії про неадекватну 
поведінку президента є знаменним. Раніше жур-
налістів (і не лише) майже публічно не ображали, 
їх нишком прибирали зі свого шляху наближені до 
царя та удільних князьків. Ця цензура і люстрація 
через убивства не викликала раніше повстанських 
емоцій сумнівних «журналістів», притому законно 
«заслужених». Часи змінилися. Та не зовсім. 

 
РОЗВАГИ  
«ЗОЛОТОЇ МОЛОДІ» 
Хвилинку. Нині можна сміливо писати про си-

нів Віктора Януковича у скандальному контексті. 
Не пишеться. Нема зачіпок. У непривабливому 
світлі чомусь згадується тільки ім’я сина високо-
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морального президента, а не Віктора Януковича-
молодшого, котрий днями офіційно став народ-
ним депутатом. 

Отож майже за рік Андрій Ющенко, знову по-
трапив на перші сторінки газет і обкладинки жур-
налів. Не тому, що він у силу нечуваної скромнос-
ті відмовився від депутатства у Верховній Раді 
(насправді – просто ще не досяг вікового цензу – 
21 рік). 

Глянцевий тижневик «Кореспондент» у статті 
«Злочин чи покарання?» (27 травня) описав надве-
чір’я 19 травня 2006 року в центрі Києва на розі 
вулиць Саксаганського і Льва Толстого (навпроти 
ресторану «Велюр»), коли бориспільського міжра-
йонного прокурора Олександра Кузовкіна у стегно 
поранили гумовою кулею. Син президента виявив-
ся в епіцентрі сутички, стріляв його охоронець 
(водій джипа БМВ), якому прокурор зробив заува-
ження щодо безпеки руху.  

Спростовуючи причетність Андрія Ющенка до 
пригоди, міністр внутрішніх справ Юрій Луценко 
наплутав з номером злощасного авто, що належить 
президентській сім’ї. Цифр 513-44 він не чіпав, а 
от серію КТ замінив на АА. Після цього пересічні 
українці Сергій та Ганна Деркачі з Дніпропетров-
ська були шоковані, дізнавшись із теленовин, що 
їх «опель-кадет» здійснив унікальну телепортацію. 
Насправді сімейне авто Деркачів 19 травня не по-
кидало межі рідного міста, що знаходиться від 
столиці за кілька сотень кілометрів. 

До того ж, міністр Ю. Луценко заявив, що цим 
інцидентом прокурор Київської області Ю. Гай-
синський та міжрайонний прокурор О. Кузовкін 
намагаються шантажувати президента України. 
«Міністр-брехун – це для цивілізованої держави 
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неприйнятно», – парирував руба Гайсинський, ви-
магаючи відставки Луценка. 

Отакі «розбірки» між представниками столич-
ної «золотої молоді» – «молодими, крутими і відчай-
душними» – продовжують розважати публіку. До 
речі, дід Олександра Кузовкіна свого часу був за-
ступником Голови Верховного Суду, а батько працю-
вав у Генеральній прокуратурі. «Українській прав-
ді» молодий прокурор О. Кузовкін запам’ятався яск-
равою сленговою лексикою. Але мова не про це. 

Довкруг нині ще частенько бачимо «акції при-
криття» скандалу руками правоохоронців. Бере 
нудьга за відсутність цілком тверезої позиції чіль-
них урядовців, які, не ховаючи голову в пісок, да-
ли б свої коментарі. Власне, зазначене і є найсут-
тєвішим у неприємних інцидентах, із ким би вони 
не відбувалися. 

Поки що сукупно демократія в післяреволю-
ційній Україні не дуже успішно проходить відпо-
відальні тести. Кумири народжуються і вмирають, 
але цінності залишаються непохитними. Тут не 
потрібно про них дбати по-месіянськи, по-батьків-
ськи у прилюдних промовах і радіозверненнях. За 
ними легше жити. 
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ЗОНА  
БЕЗВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
Тримісячній коаліціаді загрожує аборт 

 
У 2006 році Україна стала парламентсько-пре-

зидентською республікою. Через майже три місяці 
після парламентських виборів перед світом цент-
ральна влада в Києві виглядає безпорадною. Бор-
ги внутрішнього постачальника газу сягнули од-
ного мільярда доларів, доставка матеріалів для 
військового будівництва в Крим американським 
вантажним судном призвела до акцій протесту 
проти США і НАТО. 

Україна порушила кілька міжнародних угод. Че-
рез відсутність коаліційної більшості парламент не 
зміг прийняти відповідні закони, тому не пройшли 
спільні українсько-американські та українсько-бри-
танські військові навчання. Приміром, коли підго-
товчі витрати Великобританії вже склали 200 ти-
сяч доларів, довелося в пожежному порядку все 
скасувати. 

Новообрана Верховна Рада провела два про-
мовистих засідання 25 травня і 7 червня. Перше – 
урочисте – тривало близько години, а друге – п’ять 
хвилин. Віктор Ющенко і «Наша Україна» погоди-
лись на прем’єрство Юлії Тимошенко лише 8 черв-
ня. На той момент ймовірні учасники помаранче-
вої коаліції узгодили програму дій на приблизно 
сто сторінок. 

Тоді ж Україну відвідав статс-міністр зовніш-
ньополітичного відомства Німеччини, соціал-де-
мократ Ґернот Ерлер. Він зустрівся з прем’єром 
Ю. Єхануровим і екс-прем’єром В. Януковичем. У 
нього склалося враження, що дуже детально під-
готовлено зовсім іншу коаліцію – між «Нашою Ук-
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раїною» і Партією регіонів. Великій частині вибор-
ців буде складно зрозуміти аморальний альянс із 
можливим фальсифікатором президентських ви-
борів 2004 року. Такої думки оглядачі Süddeut-
sche Zeitung із Мюнхена. 

 
КУЧМІЗМ-LITE 
Утім, для багатьох розвал «помаранчевого та-

бору» і повернення В. Януковича не виглядає ка-
тастрофою. Мовляв, якщо Партію регіонів не за-
лучити до влади, то в опозиції вона буде значно 
деструктивнішою. Після поразки на президент-
ських виборах В. Янукович, на думку берлінсько-
го політолога Александера Отта, не має високих 
амбіцій, як Ю. Тимошенко. 

Що буде далі? Вітчизняні аналітики допускають 
встановлення політичного режиму під умовною наз-
вою «кучмізм-lite» (політолог Олександр Сушко): без 
повернення до ортодоксального режиму з повномас-
штабною цензурою і обмеженням політичних сво-
бод. Однак якихось системних реформ у напрямку 
закріплення демократичних завоювань Помаранче-
вої революції не буде, як і не спостерігалося досі. 

У «Дзеркалі тижня» за 10 червня журналісти 
Юлія Мостова і Сергій Рахманін були немилосерд-
ними у цій деталізації: «Зневага до законів і Конс-
титуції, лобіювання економічних інтересів окре-
мих структур на шкоду національним інтересам, 
потурання корупції, здійснення тіньового бізнесу, 
використання адміністративного ресурсу, чинен-
ня тиску на судову владу – у ці і багато інших по-
років представники постмайданної влади вдають-
ся настільки ж охоче, як їхні попередники». 

Багатьом в Україні та світі навіть важко ко-
ментувати безсилля президента України. Дехто 
заглибився в читання книжок на історичну тема-
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тику. «Він рішучий в проявах своєї нерішучості, 
незворушний в своїй звичці завжди вагатися, 
твердий в своїй постійній м’якотілості, надійний в 
своїй безнадійній необов’язковості, всесильний в 
своєму безсиллі», – сказав Уїнстон Черчілль про 
Стенлі Болдуіна, прем’єр-міністра Великобританії 
в 1920-1930 роках. 

Водночас це точний політичний портрет пре-
зидента України Віктора Ющенка. Так, він назвав 
батьком Л. Кучму в 2001-му, проте очолив найпотуж-
нішу опозиційну силу в 2002-му. Далі відкинув будь-
яку співпрацю з кучмістами у 2004-му, але з ними у 
2005-му підписав меморандум і ділить владу в 2006-му. 
Класикою став вересень 2005-го. В. Ющенко спочат-
ку похвалив уряд Ю. Тимошенко за роботу, а потім 
відправив у відставку, не пояснивши причин. 

Так. Це точний портрет президента В. Ющен-
ка. Аж 10 червня 2006 року, через два з полови-
ною місяці після виборів народних депутатів, він 
оприлюднив декілька принципів, аби коаліція у 
Верховній Раді була сформована. Вражаюча опе-
ративність. 

Як завше, В. Ющенко красиво й розумно пого-
ворив про принципи і відразу сховався в кущі: «Ду-
маю, що політик, який претендує на посаду прем’єр-
міністра, має взяти на себе відповідальність за ство-
рення коаліції». Мовляв, у 2004 році нинішніх учас-
ників переговорного процесу (НСНУ, БЮТ, СПУ) 
об’єднала боротьба за демократію, за право кож-
ного громадянина вільно обирати владу. За під-
сумками парламентських виборів 2006 року ці по-
літичні сили отримали другий шанс на ефективне 
здійснення влади. 
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АКТ  
КАПІТУЛЯЦІЇ 
15 червня в оточенні телекамер і репортерів 

інформаційних агентств пролунала нова заява 
В. Ющенка. Озвучена та ж позиція: президент Ук-
раїни не є учасником коаліційних переговорів, хо-
ча був і залишається прихильником «помаранче-
вої» демократичної коаліції. Він підтвердив, що 
розподіл посад і зон впливу повинен відповідати 
підсумкам парламентських виборів. І назвав ту-
пиком цих переговорів позицію БЮТ, яка, виб-
равши посаду прем’єр-міністра, запропонувала на 
голову Верховної Ради представника СПУ. Насам-
кінець В. Ющенко закликав «не розхитувати чо-
вен політикам там, де відбуваються знакові для 
української нації процеси». 

За день до заяви президента британська The 
Independent назвала Україну державним кораб-
лем без керма і вітрил. Стабільність в Україні мо-
же зберігатися і без уряду: за пострадянські роки 
громадяни звикли дбати про себе самостійно. Про-
те вони заслуговують кращої влади за ту, що нині 
мають. Австрійська Die Presse ще 9 червня конста-
тувала, що тягучий процес формування коаліції не-
гативно відбився на політичних настроях україн-
ців. Якщо досі залишився ще якийсь революцій-
ний підйом, то тепер і він зник. 

До речі, 15 червня В. Ющенко заперечив кри-
зову ситуацію в українській економіці. Виявляє-
ться, за п’ять місяців 2006 року Україна має одні 
з кращих показників за 5-15 років у власній та 
європейській історії: 4 % приросту ВВП, найниж-
чу інфляцію (2,8 %), найменший дефіцит держав-
ного бюджету (1,7 %) і найбільший ріст реальних 
доходів громадян (23 %). Звісно, в тому особисті 
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заслуги мінімальні: словами The Independent, міль-
йони пересічних українців подбали про себе само-
тужки, гаруючи остарбайтерами по Росіях і Євро-
союзах. Зрозуміло, президент В. Ющенко теж по-
дбав про доходи особисті та своїх ближніх: підняв 
зарплатню і т. д. явно більше, ніж на 23 %. 

У своєму коментарі від 5 червня німецький 
тижневик Der Spiegel вказав на вкрай високий рі-
вень безробіття, що в деяких регіонах України ся-
гає 70 %. Носіям нездійснених «помаранчевих» 
сподівань стає дедалі важче обійти при форму-
ванні уряду Партію регіонів, фінансовану інду-
стріальними баронами. Причому сумнівного похо-
дження. Але небезпека не в їх минулому, а в май-
бутньому. 

У чому річ? Для бізнесу «регіоналів» потрібні 
європейські ринки, але без європейських ціннос-
тей. Впровадження західних норм руйнує їхню 
систему взаємин між владою і народом, де страх є 
домінантою. «Регіонали» за тісні стосунки з Моск-
вою, але без її втручання у свої справи. У підсумку 
народиться нова багатовекторна зовнішня політи-
ка, властива новому режиму – кучмізму-lite. 

СПУ від першого післявиборчого дня наполя-
гала на такому балансі влади: «Наша Україна» вже 
представлена у владі президентом, БЮТ буде пред-
ставлена прем’єр-міністром, а представник СПУ 
мав би стати головою Верховної Ради. 11 червня 
лідер соціалістів Олександр Мороз зазначив, що в 
оточенні В. Ющенка є нові «антикризові менедже-
ри», як при президентові Л. Кучмі: «Виявляється, 
що партія, яка взяла 13-14 % на виборах, повин-
на виконувати керівні функції так само, як це ви-
конувала СДПУ(о), свого часу взявши 6 %». За де-
кілька днів соціалісти відступили і зняли претензії 
на посаду спікера. 
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Послідовний у своїй непослідовності президент 
В. Ющенко 10 і 15 червня пристав на формування 
коаліції з урахуванням результатів виборів. БЮТ 
(22 % голосів) обирає посаду прем’єр-міністра чи 
Голови Верховної Ради. Блок «Наша Україна» (близь-
ко 14 %) претендує на наступну посаду. Далі на-
зиває свої кадрові пріоритети СПУ (5 %). Собі пре-
зидент забажав позаконституційного права виби-
рати керівників силових структур, міністра закор-
донних справ і голів облдержадміністрацій. 

 
ПОРАДИ  
СТОРОННІХ 
19 червня електронний щоденник «Українська 

правда» подав статті з двох полюсів політичної 
арени: лідера СДПУ(о) Віктора Медведчука і чіль-
ного «нашоукраїнця», голови Харківської облдерж-
адміністрації Арсена Авакова. 

Нині просто як сторонній спостерігач В. Мед-
ведчук проаналізував заяви Віктора Ющенка від 10 
і 15 червня і став на захист Конституції, котру «пре-
зидент погано знає». Він зауважив очевидні речі: 
В. Ющенко задекларував своє невтручання, але вод-
ночас визначив політичні сили для парламентської 
коаліції та принципи розподілу посад. 

Віктор Медведчук нагадав конституційну нор-
му: спочатку формується парламентська коаліція, 
яка потім вносить президенту пропозиції щодо кан-
дидатури прем’єра. На разі президент намагається 
зберегти за собою максимальний обсяг владних пов-
новажень і встановити авторитарний режим. 

Як прибічник широкої коаліції (вся широта зво-
диться до звуження формату: з трьох до двох фрак-
цій), україномовний прагматик В. Медведчук пожал-
кував: Віктор Ющенко так і не став президентом всієї 
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країни, позаяк думка тих виборців, що проголосували 
за непомаранчеві партії, повністю ігнорується. Тут 
усе ясно: прагне людина політичної реінкарнації. 

Російськомовний романтик Арсен Аваков удав-
ся до стилю героїчного епосу і запропонував роз-
логий сюжет під назвою «Украина. Лезвие бритвы». 
Він перевтілився у фотографа і наклав декілька знім-
ків один на одного, щоби побачити картину подій, 
починаючи з грудня 2004 року. Цей текст я звів би 
до прозової мініатюри, що заслуговує цитування в 
скороченому, отже, більш динамічному вигляді. 

Декабрь 2004. «Майдан». Это не народные гу-
ляния, а самая что ни на есть революция. 

Январь-июнь 2005. «Эйфория». Новый прези-
дент, новое правительство, новые лица… Это го-
рящие глаза счастливых людей. Они – победители! 

Лето-осень 2005. «Разочарование». Идеи оста-
лись идеями, а принципы слегка потускнели в еже-
дневной схватке с цинизмом обладания власти. 

Сентябрь 2005. «Потрясение». «Потрясение» 
не в том, что произошла отставка Юлии Тимошен-
ко. Потрясение в рядах. Потрясение в умах. На-
циональное сотрясение мозгов. 

Осень 2005. «Что же будет с Родиной и с нами». 
Они преданы Президенту и точно так же готовы 
отдать жизнь за Тимошенко. …Страна была, как 
маленький ребенок: мама, папа, не расходитесь! 

Январь 2006. «Мы начинаем! – ЦВК». Обычно 
изображенных на фотографии подписывают «слева 
направо». На этом снимке определить лево, право, 
центр по лицам депутатов невозможно. Укачивает. 

Март 2006. «Наши методы». Для себя лично я 
давно определил, как можно выиграть у самого 
отъявленного мошенника или афериста. Рецепт 
прост – НИКОГДА С НИМ НЕ ИГРАТЬ. 
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Май-июнь 2006. «Облсовет». Что же мне посо-
ветовать вам, разочарованные и отчаявшиеся? Не 
очаровываться впредь, хотя бы потому, что того 
требует первая из Заповедей, призывающая не сот-
ворить себе кумира. И еще очень важен… Главный 
Принцип, который, кстати, вывел нас на Майданы, 
– Так жить нельзя!» У значенні – без помаранчевої 
коаліції. 

 
ТУГА ЗА  
РЕВОЛЮЦІЄЮ 
«Невже революція закінчилася?» – 8 червня пе-

репитав загал її польовий командир Тарас Стецьків, 
народний депутат І-ІV скликань, коли вчергове пе-
ренесли дату створення помаранчевої коаліції. 

Інший польовий командир Ю. Луценко, міністр 
внутрішніх справ, 13 червня дав віртуальну відпо-
відь: «Чи буде Юля прем’єром, залежить від Юлі. 
БЮТ – не Жуков, а «Наша Україна» – не Кейтель, щоб 
підписувати акт про безумовну капітуляцію». 

Подивимося. Але все-таки акт капітуляції при-
йдеться підписувати. Нема різниці: утрьох чи удвох. 
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НАС  
ОФУТБОЛИЛИ 

 
Кожен український футболіст  
на чемпіонаті-2006 заробив 267 тисяч євро 
 
Протягом другої половини XX століття чолові-

чий футбол став невід’ємним елементом масової 
культури і популярним різновидом проведення 
дозвілля значної частини досі ще патріархально 
налаштованої цивілізації. 

На початку XXI століття в цьому мало що змі-
нилося, за винятком технізації видовища. Не обо-
в’язково дивитися гру з верхів’я стадіону за гро-
ші, коли з такою ж видимістю можна все поба-
чити безплатно і значно безпечніше. Екрани в су-
часних телевізорів щоразу плоскішають і більша-
ють по діагоналі. Місце для них знаходиться не 
лише вдома, а й на майданах. 

 
НОВА  
УТОПІЯ 
Упродовж цьогорічного червня світовий фут-

бол відлунив головною політичною темою України. 
Справа в тому, що самраз співпали два сезони: 
перерозподілу шматків політичної влади (пік кіль-
камісячної підготовки урядової коаліції) і участь 
національної збірної у чемпіонаті світу. В обох ви-
падках фортуна посміхалася тим, хто молився за 
ту посмішку. Але футбол переважив шальку на-
родної прихильності. 

Всі українці, жителі сходу чи заходу, прихильни-
ки проросійського чи проамериканського курсу, з од-
наковим азартом уболівали за національну футболь-
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ну команду, що несподівано виявилася зв’язуючим 
цементом у політично розколотій країні. Приміром, 
таку думку висловив Паскаль Боніфас, директор Інс-
титуту міжнародних і стратегічних відносин у Пари-
жі, автор книги «Футбол і глобалізація». 

Занадто довго щастило національній збірній 
України. Насамперед вона потрапила на чемпіо-
нат. Тут їй не дісталася ні відбіркова «група смер-
ті», ні грізний титулований суперник у першій «грі 
на виліт» (плей-оф). Тільки за рахунок фарту трап-
ляються подібні дива. 

Увійти у «вісімку» найсильніших команд світу 
доволі посередній збірній України просто пощас-
тило, бо її гравці на полі нічим особливим не про-
явили себе. Причому поталанило «вилетіти» з по-
дальших змагань на рівні з екс-чемпіонами – бра-
зильцями, аргентинцями, англійцями… 

Щоправда, ті «вилітали» у напруженій бороть-
бі, головним чином, після доданого часу і серії пе-
нальті. Збірна ж України показала стабільну «суху» 
гру в першому і останньому поєдинках, де справ-
ді випало грати з порівняно сильними командами 
Іспанії та Італії. І рахунок майже однаковий – 0:4 і 
0:3. Звісно, не на користь України. Наша збірна 
стала єдиною на чемпіонаті-2006, що програла два 
матчі з великим рахунком. 

Тим не менше, це не затьмарило радості україн-
ських уболівальників. Вони з самого початку були 
налаштовані не дуже оптимістично. Аж ось збірна 
досягла свого індивідуального рекорду! Пересічні ук-
раїнці піднеслися духом. Звичайно, футбольних фа-
натів у нас чимало, проте не настільки, як у справді 
темпераментних футбольних націй. Тому в Україні 
громадський порядок і його охоронці не постражда-
ли. У Франції, наприклад, святкували куди гучніше, 
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зокрема, поліцейські Парижа не встигали особливо 
буйних десятками доправляти у відділки. 

Ясна річ, чоловічий футбол (жіночий – менш ажі-
отажний) – сезонна фарба у будь-якій національ-
ній палітрі, але тотально не для всіх і не назавж-
ди. Проте деякі гарячі мас-медійні голови розпо-
чали з українців на хлипкій футбольній гущі зано-
во конструювати націю, котра давно вже постала 
на історичному граніті. 

Нині доволі ще слабенькі успіхи вітчизняного 
футболу пропонують використати як замінник на-
ціональної ідеї. Донедавна таким ерзацем слугу-
вав європейський вибір. Із ним й у нової влади 
якось не склалися стосунки: повзем і ніяк не до-
повзем у Європу. Отож європейський вибір до-
повнено футбольним. Увінчав нескладну піар-
комбінацію російськомовний кітч – ресторанний 
шлягерок «За Блохіна». Ну, що ж? Вип’єм до дна. 
Вип’ємо і похмелімося. 

Мабуть, чи то з перепою, чи то з похмілля ук-
раїнські чоловіки-можновладці з підупалими рей-
тингами всенародної довіри перевтілилися в жі-
ночі образи добродійної католички Терези і ясно-
видиці болгарської Ванги. Вони твердять, що піс-
ля помаранчевого 2004 року футбол здатний ніве-
лювати розкол. «Такі перемоги єднають людей і 
закладають основу для створення нормальної на-
ції», – сказав харків’янин Євген Кушнарьов, обви-
нувачений у підбурюванні до сепаратизму в лис-
топаді-грудні 2004-го. 

 
ЧОМУ  
ВПЕРШЕ? 
Збірна Україна вперше, проте українці не 

вперше результативно виступили на чемпіонаті 
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світу з футболу. Досі лише раз – на чемпіонаті сві-
ту 1966 року – вони у складі збірної СРСР досягли 
найкращого успіху – пробились до півфіналу і посі-
ли четверте місце. Не варто цього забувати і дару-
вати. До слова. У часи Союзу матчі між київським 
«Динамо» і московськими командами (особливо 
«Спартаком») були чи не єдиною можливістю ви-
явити патріотизм і національну гордість, які деінде 
пресингувалися аж до карної відповідальності. 

Усе ж, факт вагомий. Незалежна Україна впер-
ше вийшла у фінальну частину чемпіонату світу з 
футболу і вперше дійшла до чвертьфіналу. Це до-
дало шансів прийняти чемпіонат Європи 2012 ро-
ку. Виступ України на ЧС-2006 став найкращим 
виступом команд колишнього соціалістичного та-
бору. Україна випередила Росію і першою з усього 
пострадянського простору вийшла у чвертьфінал 
чемпіонату світу. На чемпіонатах 1994 і 2002 ро-
ків Росія зазнавала поразки ще у відбірковому ко-
лі. На нинішній вона не потрапила. 

Якщо відкинути чистої води схоластику (точ-
ніше – простеньку статистику), збірна України 
сенсації не справила. Коли за підсумками зігра-
них матчів визначено символічну збірну чемпіо-
нату світу, то жоден з українських гравців до неї 
не увійшов. Уболівальники розраховували на відо-
мого у спортивному світі форварда Андрія Шевчен-
ка, проте, нічим він, крім зміни зачіски, не запа-
м’ятався. Таке часто трапляється. Нинішній тренер 
Олег Блохін виступав за збірну СРСР на чемпіона-
тах світу 1982 і 1986 років, коли вже переступив 
межу свого зеніту. 

Напередодні матчу із Саудівською Аравією Шев-
ченко постригся, мовляв, для нового старту в житті. 
Наразі цей старт відкладено. Запам’яталися справж-
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ні зірки футболу – вольові, мужні. Так, француз Зі-
дан, англієць Бекхем, чех Недвед до останніх секунд 
матчу штурмували ворота суперників. 

У Німеччині підопічні Олега Блохіна провели 5 
матчів. Вони здобули дві перемоги, нічию (після-
матчева серія пенальті дозволила вийти до 1/4 фі-
налу) та дві поразки. У груповому турнірі Україна 
програла Іспанії (0:4), перемогла Саудівську Ара-
вію (4:0), Туніс (1:0) і посіла друге місце в групі Н. 
Основний і додатковий час матчу 1/8 фіналу з 
Швейцарією завершився внічию (0:0), а в серії пе-
нальті кращими виявилися українці (3:0). 

У матчі 1/4 фіналу Україна програла Італії – 
0:3. Як на президента України Віктора Ющенка, 
програний італійцям матч видався складним і дра-
матичним, бо суперником українців була одна з 
найсильніших команд Європи. Навряд чи італій-
ців чекали за перемогу вищі гонорари. 

 
ХТО  
БІЛЬШЕ? 
30 червня, у день коли Україна грала з Італією, 

«Газета по-українськи» порахувала, якщо Україна 
виграє чемпіонат світу, то у неї будуть найбільші 
преміальні. Кожен гравець міг отримати 800 тис. 
дол. Як підрахував німецький таблоїд «Більд», зага-
лом кожен український футболіст на чемпіонаті за-
робив 267 тис. євро. Для порівняння. Найменше за 
перемогу на ЧС-2006 обіцяли бразильцям – по 168 
тис. дол. кожному. За чемпіонство німцям «світить» 
усього-на-всього по 300 тис. євро. 

Водночас українські футболісти помітно подо-
рожчали після чемпіонату світу. Найбільшим по-
питом на Заході користується Анатолій Тимощук з 
донецького «Шахтаря». Його хочуть придбати іта-
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лійські та британські клуби. Два роки тому італій-
ці пропонували за Тимощука 9 млн. євро. Тепер 
його вартість зросла. Максима Калениченка оці-
нили в Англії в 11 млн. євро. За Андрія Русола 
французи готові віддати 5 млн. євро. 

3 липня прозвітував титульний спонсор націо-
нальної збірної команди України з футболу. Опе-
ратор мобільного зв’язку компанія «Київстар» ви-
платив їй 2,525 млн. гривень. За перемоги в гру-
повому турнірі (над Саудівською Аравією і Туні-
сом) збірна України одержала 1,515 млн., а над 
Швейцарією в 1/8 фіналу – 1,01 млн. 

За перемогу в 1/4 фіналі «Київстар» сплатив би 
ще 1,515 млн. гривень, у півфіналі – 2,525 млн., у 
фіналі – 2,778 млн. Раніше «Київстар» зробив спон-
сорський внесок у розмірі 7,5 млн. дол. на підготов-
ку команди до чемпіонату світу. Непогані гроші. 

У цілому Г. Суркіс призначив премію 28 млн. 
дол. США збірній України за виграш чемпіонату. 
Сума рекордна. І анекдотична. Міг пообіцяти й 
два-три мільярди за те, чого не досягнути в прин-
ципі. Та й обіцяльник не вельми грошовитий. 

Найбагатші люди планети подібним чином не 
кепкували над своєю збірною, хоча заплатити ті 
мільярди їм до снаги. Кожен гравець збірної Сау-
дівської Аравії міг отримати 100 тис. ріалів (14,5 
тис. фунтів стерлінгів) за нічию з Тунісом. Тобто і 
мета, і сума помірна. Навіщо смішити довкіл стри-
банням вище своєї голови. 

 
МОЖНОВЛАДЦІ  
В АЗАРТІ 
Але ж… Олігархи, яких Помаранчева револю-

ція трохи потіснила, а новий президент взяв і 
приголубив, залишилися ключовими фігурами фут-
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больної верхівки України: вугільний мільярдер Ри-
нат Ахметов, медіа і нафтовий мільйонер Григорій 
Суркіс тощо. Отож не обійшлося без навколофут-
больного шоу. 

Понад три тисячі уболівальників у ніч на неді-
лю 2 липня зустрічали в аеропорту «Бориспіль» лі-
так з національною збірною України. Видно, тре-
неру Олегу Блохіну настогид штучний пафос і він 
швидко пробіг крізь натовп. Навіщо кривити ду-
шею. Непоганий результат, але до статусу націо-
нальних героїв далекувато. 

Frankfurter Allgemeine Zeitung зауважила ін-
ший кумедний випадок. 27 червня міністр закор-
донних справ Борис Тарасюк перебував з візитом 
у Кишиневі. Повертався занадто пізно, не встигав 
на початок гри України з Швейцарією. 

Довелося поспішати. Якщо з Києва до Киши-
нева літак з міністром долетів за 70 хвилин, то для 
зворотнього шляху знадобилося лише 45 хвилин. 
Він приземлився вчасно перед початком гри. 

Дуже добре, що наші ракетники теж уболі-
вальники і не проводили поряд якихось навчань. 
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РЕВОЛЮЦІЮ  
ПРОДАНО! 

 
Останній лот пішов за копійки –  
якихось 220 мільйонів доларів 
 
Оптовий покупець – Росія. Із спікером О. Моро-

зом і прем’єром В. Януковичем Україна відмовиться 
від інтеграції в ЄС і можливого членства в НАТО. А 
хто продавець? Тут без алегорії не обійтись. 

Четверо сіли грати у карти «в дурня». Кожен сам 
за себе: Віктор Ющенко, Юлія Тимошенко, Олександр 
Мороз і Віктор Янукович. У перших трьох спочатку 
ніби добре йшла гра. Але Петро Порошенко карти 
роздавав. Наплутав і не тому дав мічені… 

Схоже, такий історичний анекдот небавом гу-
лятиме містами і селами України. І на кожного з 
картярів чекатиме своя покута. По-різному ви-
світлив їхні лиця затяжний феєрверк імовірних 
коаліцій – демократичної, стабілізаційної, анти-
кризової… 

Не встиг журнал «Кореспондент» оприлюднити 
список тридцяти найбагатших українців, як він 
поповнився легко впізнаваними прізвищами чле-
нів Соціалістичної партії. Отак нині жартують. 
Або кажуть всерйоз: «Я – не Мороз!» Тобто враз 
світом пішли два номінали нової національної ва-
люти: «мороз» – еквівалент запроданства і шах-
райства, а «немороз» – честі та чесності. 

 
ЗРАДНИК.  
О. МОРОЗ 
Як відомо, вибори 26 березня не дали жодній 

парламентській фракції достатньо голосів, аби са-
мостійно сформувати уряд. Партія регіонів отри-
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мала 186 місць, БЮТ – 129, «Наша Україна» – 81, 
соціалісти – 33, комуністи – 21. 

Продовжимо далі екскурс у хронологічній по-
слідовності. 

13 квітня «Наша Україна» (Р. Безсмертний), БЮТ 
(Ю. Тимошенко) та Соцпартія (О. Мороз) підписали 
протокол про принципи формування коаліції, який 
передбачав прем’єрство Ю. Тимошенко. І з цим на-
ступного дня не погодилася президія НСНУ. 

18 квітня Ю. Тимошенко вперше озвучила те-
зу про розподіл влади між «Нашою Україною» (уже 
представляє президент), БЮТ (претендуватиме на 
прем’єра) і СПУ (отримає спікера). 

25 травня на першому засіданні новообраної 
Верховної Ради коаліцію не створено. БЮТ, НСНУ, 
СПУ проголосували за перерву до 7 червня. 

7 червня у Верховній Раді оголошено перерву 
до 14 червня. 

14 червня О. Мороз відмовляється від посади спі-
кера, а «Наша Україна» пропонує широку коаліцію. 

16 червня президент наголосив, що хотів би 
помаранчеву коаліцію, але не може ігнорувати ін-
шу частину населення. 

19 червня В. Янукович заявляє, що його сила 
готова поступитись посадою прем’єра у коаліції з 
«Нашою Україною». 

20 і 21 червня у Верховній Раді знову пройшли 
безрезультатно. Р. Безсмертний запропонував но-
ву назву – «стабілізаційна коаліція». 

Як бачимо, три місяці тривали перемовини у 
революційному форматі (БЮТ, НСНУ, СПУ) і вре-
шті 22 червня довгоочікувану коаліцію (демокра-
тичну) було проголошено. Ніби всі тертя позаду, 
разом із думкою перехрестити коаліцію на стабілі-
заційну. Аж раптом…                                     
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Пізнього вечора на Івана Купала, у четвер 6 
липня, Олександр Мороз неждано вдруге став Го-
ловою Верховної Ради. За нього проголосували 
186 регіоналів, 29 соціалістів, 21 комуніст і 2 «на-
шоукраїнці» – всього 238 народних депутатів. На-
ступного дня Французьке інформаційне агентство 
(AFP) переказало емоції: демократична (помаран-
чева) коаліція була геть ошелешена, коли побачи-
ла дивовижний хід з боку своєї найменшої фрак-
ції, що об’єдналася з проросійськими партіями. 
Окреслилася нова коалація – антикризова (регіо-
нали, комуністи, соціалісти). 

Відомого аналітика Віктора Небоженка ця по-
воротна подія переконала, що в сучасній Україні 
«зрадництво досягло статусу національного мисте-
цтва». Сам Олександр Мороз свій вчинок мотиву-
вав тим, що за складом та ідеологією «Наша Ук-
раїна», БЮТ і Партія регіонів мало відрізняються. 
До нього навіть потрапила угода, парафована «На-
шою Україною» і Партією регіонів, про подібну ко-
аліцію демократичних сил. 

Із цих міркувань О. Мороз здав партнерів пер-
шим, аби вони не мали шансів здати його. Логіка 
самовбивці: однаково вмирати. Ще раніше довго-
літній оглядач Сергій Рахманін вдало підмітив: 
«Природна інтелігентність уживається в Олександрі 
Олександровичу з єзуїтською насмішкуватістю; прин-
циповість – з можливістю зрадити слову, даному во-
рогові; мудрість – з категоричністю; егоїзм – з почут-
тям всесвітньої відповідальності; лівоцентристська 
гнучкість – з партійно-радянським консерватизмом». 

Безумовно, конституційної ночі 28 червня 1996-го, 
оприлюднення записів М. Мельниченка 28 листопа-
да 2000-го і удару в спину помаранчевої революції 
6 липня 2006-го достатньо для призначення Олек-
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сандру Морозу суперечливої ролі в історії України. 
Подібно до запорожця Івана Сірка чи анархіста 
Нестора Махна, але з іронією – «єзуїтською насміш-
куватістю» вже з боку авторів підручника. 

У 1990 році О. Мороз вперше обраний народ-
ним депутатом. Невдовзі очолив комуністичну біль-
шість («групу 239»). Найбільшим успіхом стало го-
ловування у Верховній Раді 1994-1998 років. Із 
того часу його особистий рейтинг (постійно третій 
на президентських виборах-1994, 1999, 2004) і 
рейтинг його Соціалістичної партії (на парламент-
ських виборах-1998, 2002, 2006) невпинно знижу-
вався: приблизно вдвічі – з 10 до 5 відсотків голо-
сів виборців. 

Тому мова нині йде про гарний індивідуаль-
ний фініш матеріально забезпеченого пенсіонера 
О. Мороза (йому вже 63-й) і невідворотний крах 
його дезорієнтованих партійців на найближчих ви-
борах. Ясна річ, роздуми про швидку пенсію йому 
не довподоби. Наразі він просто витиснув немож-
ливе із своїх мізерних 5 %. І завис над прірвою. «Ви 
зрадили партію, мільйони виборців, які за вас го-
лосували», – кинув у вічі О. Морозу перший секре-
тар політради СПУ Йосип Вінський (до розколу – 
друга особа в керівництві соціалістів). 

 
РОЗБЛОКОВАНИЙ. 
В. ЯНУКОВИЧ 
Завдяки півторарічному психологічному про-

тистоянню ключових фігур Помаранчевої рево-
люції – В. Ющенка і Ю. Тимошенко – з небуття 
повернувся невдаха. Як кажуть у народі, де двоє 
чубляться, там третій користає. 

Принагідно голова Партії регіонів Віктор Януко-
вич не утримався від пафосу. Він проголосив 6 лип-
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ня 2006 року початком нового етапу новітньої іс-
торії України, розвиток якої перерваний восени 
2004-го. 

У кулуарах Верховної Ради поповзли чутки 
про ціну точки відліку цього етапу – 220 млн. дол., 
заплачених соціалістам. Щодо власної назви ета-
пу. Можемо вдовільнитися поки що робочим ва-
ріантом, запропонованим 10 липня Die Welt: «бан-
да фальсифікаторів виборів» витісняє «оранжевый 
кошмар». 

Аби загал довго не ламав голову, на допомогу 
прийшов Олександр Мороз. На правах учителя іс-
торії він роз’яснив: «Коли ми з Віктором Федоро-
вичем торкнулись проблеми Майдану, то він ска-
зав те, про що я думав і раніше. … це була проце-
дура очищення суспільства». Як здібний учень 
В. Янукович додав: «Революція й мітинги закінчи-
лися. Все це відійшло в історію. Прийшла пора 
спокійних, розважливих і професійних дій». 

О. Мороз-учитель клявся, що нікому нічим не зо-
бов’язаний. Проте В. Янукович прозрадив сутність 
гарантій свого прем’єрства з боку соціалістів. Він 
пожартував у звичній манері важковиховуваних 
учнів: «Когда деньги в кармане – вот это гарантии. 
А когда они в доме лежат – уже нет никакой га-
рантии. Может дом сгореть». Чий відомо. 

Не все так було. 27 квітня В. Янукович най-
більш оптимальною бачив широку коаліцію – «на-
шоукраїнців» і регіоналів. Ще 21 червня політич-
ний оглядач Томас Урбан у «Süddeutsche Zeitung» 
писав, що «Наша Україна» навела жах на пома-
ранчевих романтиків своїми переговорами з Пар-
тією регіонів. 

Навіщо? Аби приборкати амбіції Ю. Тимошен-
ко і О. Мороза зміною стратегії. Тут підключився 
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Захід і привів оточення В. Ющенка до тями. Збен-
тежений в. о. прем’єра Юрій Єхануров, як формаль-
ний лідер НСНУ, відмовився від запропонованої 
посади спікера, оскільки «виступав з самого по-
чатку за широку коаліцію» (НСНУ і ПРУ). Він вва-
жав створену 22 червня коаліцію НСНУ, БЮТ і 
СПУ лівоцентристською, а себе відніс до лібералів. 

Зараз очевидно, що за будь-яких варіантів роз-
витку подій у В. Януковича прогнозовано непога-
не майбуття. На відміну від соціалістів, регіонали не 
розтратили свій електорат. Водночас шедевр «мис-
тецтва зрадництва» тільки примножив пересічні 
сподівання на повторне сходження «справжнього 
чоловіка» на владному олімпі теперішньої України. 

 
ЗНОВУ СПОЧАТКУ. 
Ю. ТИМОШЕНКО 
10 травня у польській «Газеті виборчій» прези-

дент В. Ющенко уперше після парламентських 
виборів заговорив про друге прем’єрство Юлії Ти-
мошенко. Власне, суперечки навколо перегляду 
певних напрямків приватизації часів президент-
ства Л. Кучми, у вересні 2005 року послужили 
В. Ющенку причиною зняти Ю. Тимошенко з пер-
шого прем’єрства. 

Здавалося, що після 22 червня вже більше ні-
що не заважало «залізній Юлії» «обратися» головою 
уряду. Коаліційну угоду (обсягом 103 сторінки) пі-
дписали 243 народні депутати (БЮТ, НСНУ, СПУ). 
Суб’єкти Коаліції демократичних сил у Верховній 
Раді України V скликання мали сформувати коа-
ліційний уряд і розподілити посади відповідно до 
отриманих голосів на виборах народних депутатів 
26 березня. Навіть вивели формулу розподілу по-
сад: 
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де:  

ПУК – кількість посад для суб’єкта, відповідно 
до категорії посад, що розглядається; 

∑П – загальна сума посад у категорії посад, 
що розглядається; 

∑ ДМ  – загальна сума депутатських мандатів 
коаліції; 

∑ УДМ – загальна сума депутатських мандатів 
суб’єктів коаліції. 

Кандидатури на посади, призначення і звільнен-
ня яких здійснюється президентом України за зго-
дою Верховної Ради чи Верховною Радою за по-
данням президента, не входили до цього переліку. 
Призначення на ці посади і звільнення з них мали 
здійснювати за наслідками консультацій між пре-
зидентом і коаліцією. Це ж стосувалося посад го-
лів обласних і районних державних адміністрацій, 
міністра оборони, міністра закордонних справ, го-
лів Служби безпеки і Національного банку, гене-
рального прокурора. 

Австрійська газета «Der Standard» 27 червня 
вмістила коментар Тараса Кузя, професора Уні-
верситету імені Джорджа Вашингтона (США): за 
прем’єра Ю. Тимошенко Україна піде далі шляхом 
європейської інтеграції. Розчаровані словами і дія-
ми, більшість українців вважають, що В. Ющенко 
працюватиме лише один президентський термін. 
Помаранчева коаліція – його останній шанс до-
вести зворотне. 
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В якості майбутнього прем’єра Ю. Тимошенко 
встигла оприлюднити намір переглянути газову 
угоду з Росією і покращити кадрову селекцію. У по-
неділок 26 червня викладачам і студентам Києво-
Могилянської академії вона привела промовистий 
факт: за одну міністерську посаду БЮТ пропонува-
ли від 500 тис. до десятків мільйонів доларів. 

Несподівано депутати-регіонали заблокували 
роботу Верховної Ради. 26 червня Партія регіонів 
поставила ультиматум обрати голову Верховної 
Ради без пакетного голосування і розділити парла-
ментські комітети пропорційно до представництва 
всіх депутатських фракцій. За кілька днів прем’єр-
ські шанси Юлії Тимошенко стали примарними. 

 
ЗАЧАРОВАНИЙ ПРИНЦ.  
В. ЮЩЕНКО 
30 червня британський The Economist подав 

прогноз керівника Секретаріату президента Олега 
Рибачука про те, що друга помаранчева коаліція 
буде схожа на другий шлюб – без кохання, роман-
тики та ілюзій. На противагу прем’єрству Ю. Ти-
мошенко «Наша Україна» висунула на спікера П. По-
рошенка. Формально це прізвище підштовхнуло 
О. Мороза до зради. 

Утім, «Süddeutsche Zeitung» переконувала, що 
розрив договору про помаранчеву коаліцію під-
тримав сам президент. Промовистим є 9 липня, ко-
ли В. Януковичу виповнилося 56 років. В. Ющен-
ко привітав його одним із перших, зателефону-
вавши близько 7.30. «Мабуть, гарні були поздоров-
лення, теплі, душевні, у всякому разі Янукович 
розповів про цю розмову з великим почуттям», – 
переповів чільний регіонал Микола Азаров. 

Після чорного четверга (6 липня) президент 
В. Ющенко аж чотири рази звертався до народу – 
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у п’ятницю провів прес-конференцію і дав інтер-
в’ю телеканалу «Інтер», у суботу зробив щотижне-
ве радіозвернення, а в понеділок – заяву. Проте не 
зміг чітко відповісти, кого підтримує і як збира-
ється забезпечити європейський курс держави при 
проросійській коаліції. Він тільки запевнив у не-
змінності чинного державницького курсу. Хіба від 
В. Ющенка щось можна іншого було чекати? Про 
все і про ніщо. Як до, так і після… 

Одне шкода, що розрахунок провели не в ро-
сійських рублях, а в американських доларах. Ос-
танній лот пішов за копійки – якихось 220 мільйо-
нів доларів. На аукціоні Сотбі заплатили б набага-
то більше. 

Коаліціада-2006 може гідно конкурувати зі 
спікеріадою 1998 року. Але за ту нібито відпові-
дальні кучмісти. А нині при владі хто? 
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ХТО ЛЕТИТЬ  
ФАНЕРОЮ НАД КИЄВОМ? 

 
Антикризова коаліція рахує свої останні дні 

 
В ефірі Першого національного телеканалу спі-

кер Олександр Мороз 24 липня 2006 року зачитав 
звернення до народу. Не стільки бунтівне, скільки 
благочестиве. Мовляв, у президента нема жодних 
підстав для розпуску Верховної Ради, котра «цьо-
му свавіллю не підкорилася б». Насправді є. На дум-
ку О. Мороза, «суспільство може розвиватись ли-
ше на основі компромісу і волю виборців треба 
поважати». 

Чи не запізно схаменувся. Якщо судити за йо-
го зовнішнім виглядом, то він був непідробно роз-
гублений і наляканий своїми ж словами, котрі ро-
зійшлися з ділами. 

 
КОНВУЛЬСІЇ 
Ще б пак! Залишився за бортом. За бортом мо-

ралі (якщо по-філософськи), за бортом переговорів 
між регіоналами і президентом (якщо конкретно). 
Він завис над прірвою, його доля нікому вже неціка-
ва. За будь-яких сценаріїв (розпуску парламенту чи 
нової ширшої коаліції) він стає дрібною розмінною 
монетою. Його значимість могла б зрости лише на 
короткий час за силової розв’язки а ля Єльцин жовт-
ня 1993-го. Але Україна – не Росія, – давно переко-
нався екс-президент Л. Кучма, а ми – ще раніше. 

24 липня О. Мороз просторікував, що «волю 
виборців треба поважати». Так от. «Спираючись 
на підтримку і довіру виборців», представники 
Блоку Юлії Тимошенко, Блоку «Наша Україна» і 
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Соціалістичної партії 22 червня створили парла-
ментську більшість – Коаліцію демократичних сил, 
яка повинна була упродовж місяця сформувати ко-
аліційний уряд. Але 6 липня О. Мороз зрадив «під-
тримку і довіру виборців», переметнувшись до ко-
аліції регіоналів і комуністів, про яку ніхто досі не 
відав. Він використав процедурні зачіпки щодо го-
лосування по кандидатурі Голови Верховної Ради. 

Проте надалі саме процедура погубилила са-
мовпеного знавця регламенту. Тому антикризову 
коаліцію довелося проголошувати повторно – 17 
липня, опісля подавати кандидатуру на посаду 
прем’єра. При цьому захмелілі коаліціанти забули 
додати потрібні документи, в тому числі заповнені 
власноруч не дуже грамотним професором В. Яну-
ковичем. Їх донесли наступного дня. Далі прези-
дент має право вивчати оту писанину два тижні – 
до перших днів серпня. А тут інша стаття Конс-
титуції дає підстави розпустити парламент після 
25 липня. 

Словом, О. Мороз хотів бути хитрішим, а опи-
нився не те, що понад, а поза процесом. Тому юри-
дична нісенітниця – постанова Верховної Ради від 
25 липня про повернення з відставки уряду Ю. Єха-
нурова, в якій він уже півроку (з 10 січня), – лише 
засвідчує маразматичні конвульсії антикризовиків. 
Без узаконення президентом вони – ніхто. 

 
ПЛАГІАТ 
Кепкувати над ними можна як завгодно дов-

го. Приміром, погляньмо у корінь. Порівняємо ба-
зові документи. «Угода про створення Коаліції де-
мократичних сил у Верховній Раді України V скли-
кання» (22 червня) мала 103 сторінки. Вона скла-
далася з преамбули і трьох частин: програми, рег-
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ламенту, розподілу сфер відповідальності з чотир-
ма додатками. «Угода про створення Антикризо-
вої коаліції у Верховній Раді України V скликання» 
(13 липня) – заледве 12 сторінок, де вмістилися 
преамбула і дві частини: програма і регламент. 

Прочитання обох текстів говорить, що ті 12 
сторінок є коротеньким конспектом 103-х. М’яко 
кажучи, йдеться про відвертий плагіат. Додано 
тільки косметичні деталі. Наприклад, коаліція де-
мократичних сил була вичерпною, антикризова 
проголосила себе відкритою для приєднання всіх 
народних депутатів. 

Програма діяльності демократів (КДС) була 
розписана до дрібниць, антикризовики обмежи-
лися загальними фразами. Так, демократи гаран-
тували освітянам зарплатню, не нижчу від серед-
ньої у промисловості. Вони виступили за розши-
рення автономії вищих навчальних закладів та 
обмеження часу перебування ректорів на посадах 
двома термінами поспіль. Антикризовики це не за-
конспектували, проте пообіцяли підвищити опла-
ту праці на основі зростання її продуктивності. 
Абстрактно. 

Демократи виписали календар своїх звершень: 
один мільйон робочих місць щорічно, набуття 
членства у Світовій організації торгівлі до кінця 
2006-го; допомога при народженні другої дитини 
– 15 тис. гривень, третьої – 25 тис. не пізніше 
2008 року; добудова нафтопроводу Одеса-Броди 
на території Польщі до 2008-го та його заванта-
ження до 2010 року не менше 10 мільйонами 
тонн нафти; створення судів присяжних до кінця 
2009-го і т. п. Антикризовики обійшлися розплив-
частими фразами на кшталт досягнення сталого 
демографічного розвитку, забезпечення стабільно 
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низького рівня інфляції та раціональної податко-
вої політики. 

З однієї угоди в іншу перекочувала чи не єди-
на точна дата – щодо мораторію на продаж землі до 
появи справжнього ринку землі – до 1 січня 2009 
року. Це має статися після створення земельного ка-
дастру, проведення грошової оцінки землі тощо. 

Чому АК скористалася стилем «про все і нічого 
конкретно»? Справа така, що треба зняти з себе 
відповідальність за можливі провали. Попробуй 
спитати за щось, коли обіцяли «вокруг да около». У 
той же час антикризовики мають неприховані на-
міри «відбити гроші», витрачені на політику і різ-
них морозів. 

Зокрема, відновлення податкових пільг у спеці-
альних економічних зонах і технопарках, схвалених 
парламентським бюджетним комітетом (голова – ре-
гіонал Микола Азаров), призведе до втрати у бю-
джеті 12,5 мільярдів гривень. Про це заявив міністр 
фінансів Віктор Пинзеник 24 липня. Ці спроби «від-
новлення тіньових оборотів економіки» ведуть до 
появи в країні офшорних зон, через які уникнути 
сплати податку може будь-який суб’єкт господарю-
вання. За таких умов буде неможливо виплачувати 
мінімальну зарплату в 400 гривень, що вводиться з 
грудня 2006 року, а також її підвищити. 

У зовнішньополітичній стратегії демократи на-
дали перевагу членству в Європейському Союзі та 
енергетичній незалежності України. Із Росією і кра-
їнами Центральної Азії вони планували співпрацю-
вати в енергопостачанні без тіньових посередників, 
але на основі збереження у державній власності 
магістральних нафто- і газотрубопроводів. 

Антикризовики сіли на шпагат, себто взялися 
працювати водночас на два фронти – набувати 
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повноправне членство в Європейському Союзі та 
довершити Єдиний економічний простір. 

Пріоритетними завданнями для демократів ста-
ла взаємовигідна співпраця з НАТО на тлі поглиб-
лення стратегічного партнерства з Росією, Поль-
щею і США. Щоправда, вступ у НАТО залежав від 
результатів всеукраїнського референдуму. 

З останнім повністю погодилися антикризо-
вики. Щось більше вони переписати полінувалися. 
Не думали, що це люди будуть читати. Могли б 
узагалі папір зекономити: не роздувати конспект 
до 12-ти сторінок, а все вмістити у 2-х: перша – 
титульна, друга – підписи дуже дрібненьким по-
черком, аби всім місця вистачило. 

Ось і маємо нову байку. Одні за три місяці 
книжку написали, як нам жити і на що сподівати-
ся впродовж п’ятирічки. Інші битий тиждень її 
скорочували, щоб легше вчити напам’ять дітям бі-
ля шкільної ялинки. Клоуни. 
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КОМУНІЗМ  
ДЛЯ ОБРАНИХ 
 
Український парламент нинішнього скликання  
хоче вмерти у розкоші 
 
За даними ООН, 26,7 % населення України 

можна віднести до категорії бідності. 14,7 % ук-
раїнців мешкають у крайній убогості. Майже поло-
вина населення країни (46,8 %) вважає себе бідни-
ми. У грудні 2005 року середня заробітна плата од-
ного штатного працівника по Україні становила 
1019 гривень. Найнижчий рівень заробітної плати 
зафіксовано у Чернігівській області (742 грн.), най-
вищий – у Києві (1755 грн.). 

Але хочеться сьогодні поговорити не про це, а 
про офіційне багатство в Україні. Точніше – як 
представники державної влади цілком легально 
збагачуються за рахунок пересічних платників по-
датків. Для наочного прикладу візьмемо наш пар-
ламент. Він складається з обранців народу, котрі 
горланять повсюдно, що за цей нещасний народ 
готові горою стати. Натомість тихо і невпинно ба-
гатіють за його ж, бідного, рахунок. 

У 2006 році діяльність Верховної Ради обійдеться 
у 606,5 млн. грн. Щорічно цей кошторис збільшується 
на 40 %. Приміром, фінансова підтримка санаторно-
курортного комплексу Верховної Ради визначена в 54 
млн. грн. Йдеться про санаторії «Нижня Ореанда», 
«Дюлбер», «Затока». Середня вартість одного номера в 
«Нижній Ореанді» на добу складає 150 дол. 

Інше дрібнички. Протягом року кожен депу-
тат може витратити на телефонні розмови близь-
ко 5 тис. грн. Щомісяця має на оплату праці своїх 
помічників 9 тис. грн. І тому подібне. 
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1 НАРДЕП = 43 УЧИТЕЛЯМ 
За матеріальним і соціально-побутовим забез-

печенням народний депутат прирівнюється до 
члена Кабінету міністрів. Його місячна заробітна 
плата становить близько 20 тис. грн. 

Протягом одного року до працевлаштування 
колишньому народному депутату дають матеріаль-
ну допомогу в розмірі 240 тис. грн. У разі виходу 
на пенсію йому виплачують 12 місячних посадо-
вих окладів. Це 240 тис. грн. 

Народний депутат має право на одноразову 
грошову компенсацію для створення належних 
житлових умов. Середня вартість трикімнатної 
квартири у Києві становить 600 тис. грн. 

За підрахунками фахівців, приблизна сумар-
на оплата послуг народного депутата за п’ять ро-
ків перевищує 2 млн. грн. (Зарплата + матеріаль-
на допомога + грошова допомога + квартира → 
1 200 000 + 240 000 + 240 000 + 600 000 = 
2 280 000). 

Як бачимо, видатки чималі, а робота? За ми-
нулі чотири роки депутати Верховної Ради подали 
18 329 законопроектів і зробили 15 828 запитів. У 
середньому на одного депутата припадає в рік по 
9 законопроектів і 8 запитів. 

Простіше кажучи, за місяць народний депу-
тат із коефіцієнтом 0,7 законопроекта і 0,7 запита 
обходиться нам 42,5 тис. грн. 

Українські парламентарі є найбільш високоопла-
чуваними в Східній Європі. Зарплата їхніх колег у 
Чехії складає 1 300 євро (біля 8 500 грн.). Тільки нім-
ці платять своїм обранцям більше – 8 тис. євро (52 
тис. грн.). Це теж Європа, але вже Західна. 

Загалом оплата послуг народного депутата Ук-
раїни дорівнює оплаті послуг 42 середньостатис-
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тичних українців, а всього скликання – 18,9 тис. 
українців. Про них теж дбають. Ті ж народні де-
путати. Так, міністр освіти і науки Станіслав Ні-
колаєнко пообіцяв упродовж 2006 року підняти 
зарплату на 25 %: до 950 гривень учителям шкіл і 
до 1700 гривень викладачам вищих навчальних 
закладів. 

Порівняймо: 42,5 тис. грн. пересічного нарде-
па і майже 1 тис. вчителя (поки що обіцяна). Хіба 
один народний депутат за розумовими парамет-
рами вартий 43 учителів? 

 
ГОЛОВА ОБЛРАДИ > ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 
Безумовно, зазначені соціальні диспропорції 

викликають гострі дискусії не тільки в суспільстві, 
але й серед господарів цього життя. Наприкінці 
травня в одній з телепередач відбувся примітний ді-
алог між колишнім профспілковим босом (тоді й ни-
ні високооплачуваним регіоналом) і екс-прем’єром: 

«Олександр Стоян: 30 червня 2005-го року ви 
як прем’єр-міністр призначили заробітні плати мі-
ністрам по 15-17 тисяч, собі зробили 28 тисяч, а 
президенту – 34 тисячі. 

Юлія Тимошенко: Я бачила ваших міністрів, я 
бачила вашого президента і бачила вашого пре-
м’єра, які отримували по 500 гривень, а кожна со-
рочка була вартістю не менше двох тисяч доларів. 
То я хочу запитати у вас: це чесно було? Ні. Тому 
що міністр, президент, прем’єр – щоб ви знали – 
це людина, яка має в своїх руках мільярди гро-
шей. Краще їм – цим 20-ти людям – дати заробіт-
ну плату, яка не дозволить їм красти там, де вони 
можуть сидіти, а вам приносити мільярди». 

Звісно, не треба нам ні злиденних чиновни-
ків, ні злиденних людей. Але у всьому має бути 
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якась розумна межа. Якщо її нема у столиці, то чи 
є вона на периферії? Про астрономічну зарплату 
голови Закарпатської облради не говорив тільки 
лінивий. Вона виявилася більшою, ніж у прези-
дента України. 

Щось змінилося? Нічого абсолютно. Більше то-
го, цей приклад було взято на озброєння іншими, 
хоч його не пропонували за взірець, як, приміром, 
єднання в облраді нашоукраїнців із регіоналами. 

Останні справді збагатилися від неординарно-
го досвіду. Красномовний факт. Після закарпат-
ської ініціативи «Підніми зарплату Кічковському!» 
різко зросли розміри зарплат керівників уряду й 
парламенту Автономної Республіки Крим – близь-
ко 20 тис. грн. без надбавок. Представник прези-
дента в Криму Геннадій Москаль закликав депу-
татів бути скромнішими, оскільки «за умов низь-
ких зарплат і пенсій – це просто виклик суспіль-
ству». Цей заклик до совісті так і не почули прямі 
адресати. 
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ПОДВИГ КАМІКАДЗЕ 
 
Уже другий робочий тиждень укупі живемо в 

об’єднаній Україні, одначе пристрасті та проти-
річчя по обидва боки Дніпра досі не вляглися. 

У четвер уночі 3 серпня 2006 року президент 
Віктор Ющенко взявся рятувати свою шкуру, а 
разом із нею дискредитовану «Нашу Україну», для 
котрої будь-які виборчі перегони станом на сьо-
годні рівнозначні смерті. Його нічна промова пе-
ред журналістами може слугувати класикою висо-
копарного цинізму. 

Самраз В. Ющенко завершив консультації з лі-
дерами політичних партій відносно призначення по-
зачергових парламентських виборів. І вирішив про-
тилежне – подати кандидатуру Віктора Януковича 
на посаду прем’єра, щоб з білого аркуша спільно з 
ним «приступити до реалізації того курсу, який ми (з 
В. Януковичем? – авт.) декларували на Майдані». 

Президент перевтілився у парафіяльного свя-
щеника і відпустив великі гріхи через маленькі тех-
нічні покути – Універсал національної єдності та 
розблокування діяльності Конституційного Суду. 

 
ДРУГА КОАЛІЦІЯ  
(ОБ’ЄДНАНА) 
Остаточне рішення президента В. Ющенка не 

об’єднало і не примирило учасників політичної 
кризи та її спостерігачів. Аксіологічні установки 
не співпадають у їхніх численних оцінках несподі-
ваної розв’язки. Ті, хто на політтехнологічному рів-
ні проштовхували альянс регіоналів і нашоукраїн-
ців, зав’язли у менторстві. Потерпілі переключили-
ся на емоційну хвилю. 
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З одного боку, в суспільстві нема об’єднавчої 
одностайності в образному вимірі конституційної 
правоздатності (дві третини голосів), а з другого – 
кричуща поляризація у привладній верхівці по-
глибилася. Тому є неминучою переконфігурація сил 
найближчої осені. 

Якщо говорити про пересічних виборців, то не 
варто втішатись проміжними соціологічними за-
мальовками, котрими нас завантажують із різних 
джерел. «Маленькі українці» скажуть про наболіле у 
відведений Конституцією термін. Але від того буде 
непереливки передовсім діючому президенту. 

Заключний виток політичної кризи додав ар-
гументів про наркотичну залежність чільних пере-
мовників від моралі подвійних стандартів: публіч-
но розводитись про ідеали (універсал) і підкилимно 
годинами ділити хлібні посади (уряд). Якщо це за-
кони жанру реальної політики, то навіщо прикида-
тися месією (президент) чи чотирма євангеліста-
ми-апостолами правди (ПРУ, НСНУ, СПУ, КПУ). Ці 
благі вісті навряд чи запудрять мізки електорату, 
котрий достатньо чітко структурований, на відмі-
ну від окремих його тимчасових репрезентантів. 

Досі стратегічні дії В. Ющенка часто розходи-
лися зі словами його ж виборчої програми, особ-
ливо як він узяв під свій дах виконавців коруп-
ційних схем в енергетичній сфері. Тепер освятив 
політичну корупцію, чим не тільки не об’єднав Ук-
раїну, але й розколов «Нашу Україну». Причому 
30:50 не на свою користь. Як відомо, 4 серпня при 
голосуванні за затвердження прем’єром В. Януко-
вича, презентованого президентом В. Ющенком, 
фракція блоку «Наша Україна» (80 депутатів) у «віль-
ному режимі» показала вельми примітний резуль-
тат: за – 30 (бідняцька лепта у 271-голосому хорі, 
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що співав осанну), проти – 6, утрималися – 4, не 
голосували – 11, відсутні – 29. Це своєрідний вну-
трішньопартійний плебісцит на предмет довіри до 
почесного вождя, а не біблійна метафора (про 
тридцять срібняків). 

Старі-нові міністри, які додатково у «Нашій 
Україні» застрахувалися депутатськими мандатами, 
проголосували або самі за себе (Р. Зварич, Ю. Пав-
ленко, Б. Тарасюк), або руками близької рідні: бать-
ко-депутат (В. Поляченко) за сина-міністра (Ю. По-
ляченка). У прогнозованому відчутті кар’єрних під-
йомів підтримало спонтанне рішення президента 
його теперішнє «ближнє коло» – Р. Безсмертний, 
Ю. Єхануров, А. Кінах, О. Третяков. І, звичайно, 
брат (П. Ющенко) не пішов проти брата. 

Насамперед не сприйняла шокуючий кульбіт 
Віктора Ющенка його стара гвардія (П. Порошен-
ко, О. Івченко, М. Мартиненко, Д. Жванія, С. Ар-
жевітін, інші прагматичні ділові люди). Чому? Во-
ни весь час були «у процесі», а у вирішальну мить 
опинилися «поза контекстом». У першу чергу, в 
жертву принесено їхніх креатур у вищих органах 
державної влади. 

Чергова жіноча слабкість президента приго-
ломшила ним же самим сформовану й протегова-
ну жіночу частину фракції (О. Білозір, Н. Бога-
шева, О. Герасим’юк, Л. Григорович, К. Левченко, 
Р. Лижичко, К. Ляпіна, Н. Прокопович). Чи не пов-
ним складом нашоукраїнські жінки не підтримали 
ні прем’єрство, ні кабінет В. Януковича. Те саме 
вчинили маститі парламентські бійці (Б. Безпалий, 
С. Головатий, М. Катеринчук, Я. Кендзьор, Ю. Ключ-
ковський, А. Матвієнко, Ю. Оробець, В. Стретович, 
Л. Танюк, Г. Удовенко і так далі). Чому? Із гірких 
споминів про дух і букву революції. 
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Подібне бачимо, аналізуючи регіональний зріз. 
Приміром, для галицьких технократів С. Давимуки, 
В. Куйбіди, З. Шкутяка надвечір’я 4 серпня стало 
моментом істини. Чому? Віддати своє «за» В. Януко-
вичу – означало пляму на все життя. Було б склад-
но вдома (у Львові, Івано-Франківську) прикрити-
ся рядном із табличкою «Просив Віктор Ющенко». 

У намаганні сягти ілюзорного президенства 
«всея України» В. Ющенко вмить перестав бути 
президентом для західних, центральних і північ-
них українців, так і не ставши ним для українців 
східних і південних. Доти хоча б, прийнамні, він 
зберігав якусь точку опори на заході України, де в 
трьох областях (Львівській, Івано-Франківській, 
Закарпатській) 26 березня переміг його єдиний 
політичний оплот – блок «Наша Україна». 

Як Л. Кучма у листопаді 1999 році, В. Ющен-
ко у серпні 2006-го спробував стати «новим пре-
зидентом». Але це фальстарт. Йому не вийти су-
хим із води, у нього навряд чи є заспокійливі таєм-
ні додатки до угоди з «новим прем’єром» або ж пов-
ноцінний таємний пакт (як із Юлією Тимошенко 
дворічної давнини) про президентські вибори 
2010 року. 

Хіба що? Кажуть, що президентське подруж-
жя чекає поповнення. Найоптимальніше, якщо 
В. Янукович зіграє роль кума. Президенту варто 
над цим поміркувати, бо «це не два лідери протяг-
нули один одному сьогодні руки – це протягнули 
одне одному руки дві частини України». Тоді б і 
процес об’єднання України став доконаним фак-
том, а не красивим слоганом «Два Віктори і одна 
Україна» у натхненному виконанні народного де-
путата Ганни Герман, яку 4 серпня спікер О. Мо-
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роз просив у сесійній залі не плутати з «однією ак-
трисою». 

Повернення фальсифікатора виборів 2004 ро-
ку в крісло прем’єра оглядачі справедливо нази-
вають серед найбільш видовищних подій останніх 
років. Neue Zürcher Zeitung 7 серпня навіть ви-
словила сподівання, що американські політтехно-
логи настільки добре потрудилися над пострево-
люційним іміджем В. Януковича, що він уже ніко-
ли не опиниться у шпиталі від попадання курячо-
го яйця. 

Як на мене, снайпер помилився: коли все пе-
ревернулося з ніг на голову, найзручніша мішень 
– В. Ющенко. Але він у народ так далеко не захо-
дить. І в Івано-Франківськ навряд чи завітає. І на 
Говерлу теж навряд чи піде. Спробуй поціль. 

 
КЛАПТИКОВИЙ 
УРЯД 
Поки що свій клаптиковий уряд із представ-

ників чотирьох фракцій (Партія регіонів, «Наша Ук-
раїна», СПУ і КПУ) новообраний прем’єр на радо-
щах називає урядом професіоналів. Про двох таких 
професіоналів – міністрів А. Головка і В. Макуху – 
навіть не знали відразу щось мовити не останні в 
антикризовій коаліції народні депутати, а телека-
нали не могли показати їхніх світлин. 

Комуністи ніби в уряді є (А. Головко і Ю. Мель-
ник) і ніби нема. Один міністр з їхньої квоти пред-
ставляє солідного спонсора КПУ – олігарха з росій-
ським громадянством, а другий – запеклого полі-
тичного противника – УНП, голова котрої Ю. Кос-
тенко пробує підняти повстання проти В. Януко-
вича і метає громи у В. Ющенка за зраду револю-
ції. Парадокс. 
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Два міністри, але вже за квотою «Нашої Ук-
раїни» (Ю. Луценко, Р. Зварич) пригрозили невідо-
мо кому (президенту? прем’єру? собі?) урядувати 
до першого крутого повороту і порушеного дисба-
лансу. Ніби чимось ще можна зарадити своїй же 
безпринципності. Наївна самовиправдовувальна 
плутанина. 

У можливому уряді В. Януковича міністр вну-
трішніх справ Юрій Луценко твердо обіцяв не 
працювати за жодних обставин. Клятий парадокс. 
У день інавгурації антикризової коаліції у нього різ-
ко піднявся кров’яний тиск, а коли опустився, то 
міністр виявився готовим у поті чола трудитися 
далі, аби продовжити політику президента, кот-
рий послав його на вірну смерть у глибокий тил 
ворога – у найми до оспіваних відомо ким «банди-
тів», які мали сидіти в тюрмах, а нині поважно 
засідають у Верховній Раді та поруч у Кабміні. 

Кажуть, що Ю. Луценко потрібен «двом Вікто-
рам» як символ для Заходу. В якій же тоді якості 
він пригодиться виборцям: гострим на слівце хлоп-
ченям з очима, що бігають урізнобіч від сорому? 
Навіщо було так роздратовано виходити з Соціаліс-
тичної партії? Щоби невдовзі так само першим 
зрадити – братство польових командирів Майда-
ну? Хіба між ним і його вчителем О. Морозом є ві-
дтепер якась різниця? Тож знов об’єднуйтесь, то-
вариші, хутенько перемотавши грімкі телекадри 
назад. 

Подібно до глави уряду, вдруге повернувся на 
попередню роботу міністр юстиції Роман Зварич, 
який завжди позиціонував себе «у дошку» вірним 
зброєносцем президента В. Ющенка. Проте цьому 
фавориту начебто втрачений диплом Колумбій-
ського університету чомусь досі не вдалося розшу-
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кати. Отож у відредагованій біографії Р. Зварич 
указав лише місце освіти, нижче на порядок – Ман-
хеттенський коледж, а сумнозвісну посаду «асистент 
професора філософії Колумбійського університету» 
витрактував «трудовою діяльністю». 

Цілком резонно, якщо прем’єр – у минулому 
«проффесор», то навіщо його підлеглому відповід-
ний освітній диплом. 

На цих прикладах видно, що нова кратологіч-
на конструкція «два Віктори» – це безболісне збли-
ження і братання менталітетів провідних регіона-
лів і нашоукраїнців на тлі своєї інтелектуальної 
дріб’язковості та елементарної електоральної брех-
ні. Це – до найдрібніших деталей бутафорна «одна 
Україна», як черговий тимчасовий сурогат націо-
нальної ідеї. 

Йдеться про некласичну коаліцію навіть за 
постулатів недосконалої констиційної реформи 
від 8 грудня 2004 року. Найпарадоксальніше, а 
від того найкумедніше – йдеться про ситуативну 
коаліцію заднім числом. Пригадуємо, що нині дію-
ча антикризова коаліція сумбурно заявила про се-
бе голосуванням за спікерство О. Мороза 6 липня. 
Свою програмну угоду вона оформила аж за тиж-
день – 13 липня, проте 4 серпня дістала важливу 
прем’єрську посаду, по суті, за іншої коаліційної 
конфігурації. 

У вересні заднім числом де-юре утворять на-
чебто нову, третю коаліцію – національної єдності, 
але поки що діє друга – антикризова, ідейно онов-
лена й умовно об’єднана міністерськими кріслами. 
Ось чого довго не зміг зорієнтуватися щиро роз-
гублений нашоукраїнець Рефат Чубаров, який, 
утім, проголосував за В. Януковича. 
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Услід за 30-ма соціалістами на чолі з О. Морозом 
після критично довгих місячних роздумів у антикри-
зову коаліцію вступив де-факто В. Ющенко з таким 
же числом парламентських багнетів. В обох мотиви 
майже однакові: вийти на пенсію з омріяної посади, 
котрої вдалося домогтися двічі (О. Мороз) чи винят-
ково з тяжкою думою про заповітний дубль (В. Ющен-
ко). Як не дивно, з допомогою спікера і президента 
свого дубля В. Янукович досягнув набагато легше. 
Його шанси на подальші трофеї зросли. 

Друга антикризова коаліція (об’єднана) послу-
жила гарною ширмою для консервації третини 
попереднього «помаранчевого» уряду (якщо персо-
ніфікувати). У цілому в кабінеті В. Януковича «ре-
волюціонери» (НСНУ і СПУ) мають половину порт-
фелів. Крім них, знайшлося місце відвертим аут-
сайдерам парламентських виборів 26 березня: «Не 
так!» (Ю. Бойко, М. Папієв), «ЕКО + 25 %» (А. Толс-
тоухов). Щоправда, за рахунок квоти Партії регіо-
нів, у котрої найбільше парламентських багнетів, 
але найменше здатних працювати в «уряді профе-
сіоналів» на перших ролях. Доводиться доукомп-
лектовуватися деінде. 

Ну, типова футбольна бізнес-селекція у стилі 
клубу «Шахтар», де в основі домінують іноземці. 
Не розумію, чому не спало на думку власникам 
ПРУ прикупити закордоном пару кваліфікованих 
міністрів, аби якось привабливіше заповнити свої 
вакансії. Зарубіжні та вітчизняні консультанти 
могли б підказати. 

 
ОБ’ЄДНУЮЧЕ  
КОРІННЯ 
Справжня причина стагнації Помаранчевої 

революції полягає в тому, що в Україні не пройшла 
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якісна зміна політичної еліти. Зовні відбулася ли-
ше механічна циркуляція 18 тисяч чиновників, 
але внутрішньо команда В. Ющенка у щоденних 
принципових речах мало чим відрізняється від 
опонентів. От і нарешті два крила кучмізму порід-
нилися, узаконивши свій шлюб із розрахунку. По-
літолог В. Полохало ще у середині червня ймовір-
ну коаліцію «Нашої України» і Партії регіонів до-
тепно назвав не об’єднанням України, а єднанням 
олігархів, аби захистити свій бізнес. 

Від історичного факту повернення проросій-
ського політика В. Януковича руками прозахідни-
ка В. Ющенка, безумовно, можна впасти в науко-
ву прострацію, вслід за відомим істориком Мар-
ком фон Гаґеном із того ж таки Колумбійського 
університету. Як ідея і територія незалежна Украї-
на історично розмістилася на кордонах могутніх 
євразійських держав. Вона досі змагається за своє 
місце у світі. І розривається між двома географіч-
ними сусідами – ЄС і НАТО та Росією. 

Що фон Гаґен радить нам робити? Шукати щось 
посередині між рухами на Захід чи Схід (The Wall 
Street Journal, 8 серпня). Мудро. Аж занадто. Зате 
щиро: шукайте і знайдете втрачений рай. Тільки не 
зі сліпим і лінивим проводирем В. Ющенком. І нав-
ряд чи із суперінтелектуалом В. Януковичем. 

Серед об’єднуючих начал у подіях 3-4 серпня 
не останню роль зіграла справа нейтралізації зно-
ву опозиційного лідера Ю. Тимошенко на можли-
вих дострокових парламентських і найближчих 
президентських виборах. В арсеналі засобів віро-
гідно буде спроба за обопільною згодою зацікавле-
них осіб (декласованих рейтингом) взагалі скасу-
вати посаду президента, щоб зупинити єдиного 
противника – норовливу популістку. 
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Хтось скаже, що це занадто сміливе припу-
щення. Але чи дуже вірили тим, хто припускав, 
що В. Янукович повернеться завдяки В. Ющенку, 
котрий його ще й прихвалюватиме і плутано по-
яснюватиме свою мотивацію технічними нюанса-
ми: то конче бракувало Конституційного Суду, то 
не вистачає часу на підготовку державного бю-
джету на 2007 рік, то може оголосити вибори, то 
забракло правових підстав... 

Склалося стійке враження, якщо коли-небудь 
у цій країні будуть щось називати у честь Віктора 
Ющенка, то, мабуть, лише театри сатири і коме-
дії. І, звісно, ще й цирки через те, що там висту-
пають клоуни. Це не дошкульний сарказм. Просто 
діючий президент перейшов у хитку маргінальну 
електоральну нішу, що скоро дорівнюватиме по-
пулярності партій любителів жінок, пива і Путіна. 

Як людина слабка, отруєна комплексами, Вік-
тор Ющенко мучиться і страждає від того, що зро-
бив не вельми гарно. Проте зараз він потребує за-
спокійливих пілюль («ми не програли і вони не ви-
грали»), ілюзорної віри у перевихованого В. Януко-
вича і демократизованої Партії регіонів на кшалт 
«Янукович-2004 і Янукович-2006 – два зовсім різ-
них політики». 

Зміни справді разючі. Але винятково завдяки 
косметичному макіяжу. Приміром, у посвіжілій 
автобіографії прем’єра немає граматичних поми-
лок, як 2004 року. Немає наголосу і на судимос-
тях. У В. Януковича змінився почерк і риторика. 
Тільки не інтелект і не характер. 7 серпня пред-
ставляючи міністра внутрішніх справ Ю. Луцен-
ка, він розповів «про свій досвід стосунків з пра-
воохоронними органами». Мовляв, таким чином 
йому вдалося вивчити і ситуацію, і людей. Поба-
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чивши у залі знайомі обличчя, прем’єр не став 
уточнювати свою чергову обмовку за З. Фрейдом. 

Більше того, післякризова лексика реінкарно-
ваного прем’єра незрівнянно в стилі кучмізму зба-
гатилася фразами доземної поваги до видатної іс-
торичної постаті теперішнього президента, кот-
рий насолоджується життям «в надзвичайно ціка-
вому унікальному часі для формування українсь-
ких перспектив». Це його ж (В. Ющенка) словами 
перед Верховною Радою 4 серпня. 

Аби не зациклитися на значимій ролі особи 
В. Ющенка в національній історії, заради наукової 
об’єктивності та за підсумками першого тижня свого 
прем’єрства, В. Янукович на прес-конференції в До-
нецьку 12 серпня продемонстрував, наскільки збага-
тив і розширив свої дослідження в галузі політичної 
біографістики. Його знову занесло на інтелектуально-
му віражі, коли він виступив запеклим апологетом іс-
торичних заслуг голови Верховної Ради О. Мороза, як 
одного «з найкращих спікерів в історії України». 

Критику на адресу зрадництва О. Мороза пре-
м’єр залишив «на совісті тих, хто звик більше ля-
пати язиком». Спасибі. Оце вже той самий Вік-
тор Фьодоровіч, а не прилизаний технологами йо-
го двійник. Справжній старий знайомий. 

Що ж насправді блискуче вдалося В. Ющенку? 
Врятувати себе від хвилювання за політичну карту 
України через 60 днів, коли мали пройти достроко-
ві вибори у Верховну Раду. Зумів зберегти від ви-
борчого погрому соціалістів, комуністів, «Нашу Ук-
раїну». І найголовніше – учергове відстояв панук-
раїнські інтереси, як у лютому 2001 року, коли по-
дібний універсал він уже підписував у майже схо-
жому форматі (президент, прем’єр і спікер). 
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Хоч я належу до тих, хто не втішається над іс-
торичними фарсами, проте відзначу, що, як і то-
ді, Україна сьогодні частково зберегла видимість 
спадкоємності зовнішнього курсу, але не внутріш-
нього. 

У цьому переконуємось із кожнем днем, про-
житим антикризовим урядом. Економічні та кад-
рові пріоритети змінюються на очах. Еквілібрис-
тики з НАТО не видко лише наляканому страусу. 
І, звісно, іще деяким підписантам універсалу – га-
рантам дотеперішньої прозахідної риторики пре-
зидента. 

Має ґрунт під ногами викладач Лондонської 
школи економіки Гвендолін Сакс: про нинішній 
стан української політики годиться розповідати за 
допомогою французької метонімії: «Plus ça change» 
(The Guardian, 4 серпня). 

Справді, чим більше наговорено про епохальні 
прогресивні зміни, тим більше у держави шансів 
пліснявіти по-старому. Тому президентство В. Ющен-
ка щоразу яскравіше виглядає підручником втраче-
них країною можливостей. 

Поки що залишаються не сплюндрованими 
сподівання тільки на друге (ще не заплямоване) 
прем’єрство очищеного В. Януковича, котрий з 
анонсованого білого аркуша втілить «курс Майда-
ну» і приведе Помаранчеву революцію до повної 
та безповоротної перемоги. Тож нехай президент-
ські мрії рожеві та сни чарівні якомога швидше 
збуваються! 
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ХТО ПРОГРАВ,  
А ХТО ВИГРАВ?  
Політична криза в Україні розсмокталася,                         
засмутивши світ 
 
Хто кого? Ось у чому сіль питання. Той, хто 

зморозив і вилетів у кювет, стає володарем необме-
женого часу посмоктати заспокійливу карамельку. 
Ті, хто поставили на клячу, самі себе розвеселяють 
спогляданням або небесних світил, які наврочили 
не найгірше, або вишуканих дівиць із прогнозом 
погоди, котрий, утім, мало важить. Головне, щоб 
око за щось зачепилося. 

 
ПЕРЕМОГА  
ЧИ СМЕРТЬ? 
Оглядачі провінційної «Märkische Oderzeitung» 

(Франкфурт-на-Одері) 6 серпня вагалися відпо-
вісти, що відбулося в Україні: трагедія, гротеск, 
пародія чи все-таки формування уряду. Впливові 
для американців і німців «The Christian Science 
Monitor» і «Der Tagesspiegel» 4 серпня ще сумніва-
лися, чи йдеться про гірку поразку Майдану чи 
про загибель революції. Адже президент зійшов із 
помаранчевих барикад і подав кандидатуру свого 
противника на посаду глави уряду. 

Як не парадоксально, за їхнім прогнозом, Вік-
тор Янукович приречений продовжити курс рево-
люції та втілити її головні цілі. Він повернувся в 
прем’єрське крісло не всупереч, а завдяки Пома-
ранчевій революції. Саме вона створила якісно 
нову політичну культуру, що дозволила опозицій-
ній Партії регіонів скористися свободою слова і 
виграти парламентські вибори-2006. 
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Революція скінчилась, переконував політолог 
Андерс Ослунд, її еволюційним успіхом стала демок-
ратизація Партії регіонів. Журналіст Юрій Зарахо-
вич теж назвав цей фініш не поразкою, а тріумфом 
революції, бо і президент, і прем’єр прийшли до вла-
ди крізь сито чесних виборів («Time», 7 серпня). 

США заздалегідь підготувалися щодо України 
визнати будь-який демократичний результат, на-
віть антизахідний уряд, тільки б збереглися вільні 
вибори і вільний ринок («The Washington Post», 31 
липня). Білий Дім на той час уже усвідомив, що 
всі «кольорові революції» 2004-2005 років були по-
чатком, а не кінцем трансформації. В українсько-
му випадку стало очевидним: реформи проводи-
тимуться, однак іншими темпами, приміром, у ві-
дносинах із НАТО («Le Monde», 26 липня). 

Тому на Заході домінують голоси про те, що 
завдано удару не по демократії, а по спробі залу-
чити Україну в коло західноорієнтованих держав 
(«The Times», 4 серпня). Раніше вважали, що пер-
ше (демократія) дорівнювало другому (західний фар-
ватер). У цьому й полягала помилка, адже вільні 
вибори в перехідних країнах не гарантують авто-
матично прозахідний результат («The Wall Street 
Journal», 4 серпня). 

 
ЧОМУ  
ТАК СТАЛОСЯ? 
Між двома інавгураціями 22 січня 2005-го 

(президента В. Ющенка) і 6 липня 2006-го (антик-
ризової коаліції) старий порядок було скинуто, 
проте його владні джерела і структури залишили-
ся незмінні. В їх рамках лідери революції будува-
ли свої кар’єри. Хоч у них був європейський дух, 
але вони не бачили близької небезпеки. Як міцна 
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управлінська вертикаль, Партія регіонів мобілізу-
вала фінансові ресурси для проникнення в ключо-
ві державні інститути і, словами британця Джейм-
са Шерра, підкупила всіх, кого можна купити. 

Оскільки за президентства В. Ющенка рево-
люційних змін майже не було, то ризик контрре-
волюції високий. Цьому посприяли чільні політики 
з «Нашої України», ділові інтереси котрих перева-
жають партійні та державні цілі. На їхньому фоні 
зрадництво О. Мороза виглядає не таким уже ві-
роломним, тим більше, що його обрали спікером 
без порушення закону. 

Має рацію американець Анатоль Лівен у тому, 
що чимало симпатиків помаранчевого табору згодом 
відвернулися від нього через невиконання гучних 
обіцянок Майдану. Експерт накресив ідеальне май-
буття – нейтральна Україна, економічно пов’язана з 
Росією і Заходом. Але далі А. Лівен переборщив, мов-
ляв, «антикризові» події врятували від більшої небез-
пеки – раннього розширення НАТО на територію 
України, за яке ратували у Вашингтоні. На те ко-
лишній посол США в Україні Стівен Пайфер слуш-
но підмітив, що зарано робити висновок про якусь 
радикальну геополітичну зміну. 

Ще одного екс-посла Карлоса Паскуаля чотири-
місячна політична криза переконала, що потрібно 
довірити пост прем’єра якомусь технократу, а не 
В. Януковичу чи Ю. Тимошенко («The International 
Herald Tribune», 3 серпня). Відрадним успіхом ви-
явилося для світу те, що в Україні немислима «ке-
рована демократія»: ніколи більше вибори не бу-
дуть виграні партією влади, яка диктуватиме ре-
зультати. Навпаки, для українських сусідів (росіян 
і білорусів) коаліційні переговори – явище поки 
що незнайоме. 
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Деякі вітчизняні гарячі голови побачили повер-
нення системи Л. Кучми. Начебто на політичній ша-
хівниці «два Віктори» зайняли позицію, в яку їх по-
ставив Л. Кучма влітку 2004 року. «Химери кучміз-
му» освоїли тільки риторику: квазіопозиційну (В. Яну-
кович) чи квазіпрезидентську (В. Ющенко). 

Як людина В. Ющенко гідний похвали, але як 
президент – багатьох розчарував. Він нерішучий, 
інколи не може зосередитися на одній проблемі. 
Вийшло, що йому легше домовитися з ворогом, 
ніж із союзниками («The Wall Street Journal»; «The 
Guardian»; «The Times», 4 серпня). Тому В. Янукович 
із товаришами щасливо уникли карного переслі-
дування за фальсифікацію виборів 2004 року і 
ефективно провели нову виборчу кампанію. 

При цьому дехто наголошує на тактичній хит-
рості В. Ющенка, котрий начебто свідомо викори-
став В. Януковича для нейтралізації Ю. Тимошен-
ко, чий популізм, радикалізм і харизма видалися 
більшою загрозою. Але навряд чи йдеться про якусь 
стратегічну мудрість чи тактичну хитрість. Причи-
на – слабка поінформованість про об’єктивний стан 
речей. Зокрема, В. Ющенко приділяє СБУ увагу 
найменшу від попередніх президентів, по кілька 
місяців не читаючи її матеріали. У результаті укра-
їнські розвідники працюють на 20 % від свого по-
тенціалу. 

У той же час, за словами екс-начальника роз-
відуправління СБУ О. Скіпальського, вплив на ук-
раїнську політику російської й американської роз-
відок складає 90 % на 10 % (газета «Дело», 1 серп-
ня). В Україні російські агенти контролюють пар-
ламент, уряд, армію. Круглими столами і універса-
лами національної єдності тут явно не обійтися. 
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Є АЛЬТЕРНАТИВА? 
Довго треба шукати подібного прикладу, коли 

б над надіями людей, у тому числі за кордоном, 
так познущалися. 

Німецькі газети, зокрема провінційні Main-Echo 
(м. Ашаффенбург) і Nordkurier (м. Нойбранденбург), 
не приховували 3 серпня свого розпачу. І небезпід-
ставно вважали: ті, хто бачить ідеали Майдану зра-
дженими, будуть боротися проти ганебного ком-
промісу. Власне, Юлії Тимошенко, єдиній з лідерів 
національного масштабу, відкрилася можливість 
представити себе політиком, який зберіг ідеали. Ін-
ші провідники Помаранчевої революції ідуть у по-
літичне небуття. 

Як відомо, трійка найвпливовіших у США ук-
раїнських громад знаходиться у Вашингтоні, Філа-
дельфії та Чикаго. «Створення коаліції між блоком 
«Нашої України», Партією регіонів, СПУ, КПУ, по-
дання кандидатури Януковича на посаду прем’єра 
з наданням йому великих повноважень – це той 
фінал безславного правління Ющенка як прези-
дента України», – сказано 7 серпня в резолюції мі-
тингу української громади Чикаго. Тому чиказькі 
українці, серед яких, до речі, виросла дружина пре-
зидента Катерина Ющенко, прагнуть перемоги на 
наступних президентських виборах людини, котра 
б ніколи не зраджувала своїх виборців так ганебно. 

Утім, В. Ющенку президентом бути ще довго – 
три роки. Аби з розпачу він іще чогось не втяв, 
давні друзі України поплескали його по плечу. І 
пристосувалися до нових реалій. Так, польський 
прем’єр Ярослав Качинський запросив україн-
ського колегу В. Януковича якнайскоріше відвіда-
ти Варшаву. Його близнюк – президент Лех Качин-
ський утворив польсько-українську президентську 
комісію, позаяк в інтересах Польщі плекати пояс 
демократичних держав уздовж кордону ЄС. 
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АНЕКДОТ  
ПРО ТРИ КОНВЕРТИ 

 
Антикризові зиґзаґи  
прем’єра і президента 

 
За три тижні нової влади істотних змін зазна-

ло лише повітря. Після розв’язання політичної кри-
зи в Україні президент і прем’єр займалися дріб-
ничками: десь виступали, щось підписували, а най-
більше – лікувалися вдома і за кордоном: один у 
межах відпустки, інший за рахунок начебто вихід-
ного дня. 

Їх виснажила до тла непохитна віра у свою 
колосальну відповідальність за кращу долю краї-
ни. Але насправді підірвали їхнє здоров’я нічні пе-
реживання за самих себе, нездатних взяти мораль-
ні висоти. Альянс «обох Вікторів» банальний до 
дрібниць. Таке Україна вже бачила. 

 
ПАНАМ ОРДЕНИ,  
А СЛУГАМ МЕДАЛІ 
19 серпня 2006 року президент України Вік-

тор Ющенко нагородив «добрих знайомих» олігар-
хів за високі футбольні результати – орденом кня-
зя Ярослава Мудрого V ступеня Г. Суркіса, прези-
дента Федерації футболу України, а орденами «За 
заслуги» І ступеня Р. Ахметова, народного депута-
та, почесного президента АТ «ФК «Шахтар» Доне-
цьк», І. Суркіса, президента АТ «ФК «Динамо» Ки-
їв» тощо. 

Медалі «За працю і звитягу» перепали «динамів-
ському» персоналу: двом кухарям, двом водіям... Ря-
дових «шахтарів» В. Ющенко чомусь призабув. 
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Зачарована таким високим рівнем ордено-
носної підтримки з боку президента урядова «ко-
манда професіоналів» одразу спустила бойовий 
дух. І повторила подвиг газових фаворитів прези-
дента (січень 2006-го). Візити В. Януковича у Ро-
сію (15-16 серпня у Сочі, 19 серпня у Москву) ви-
явилися провальними. Він фактично погодився 
на ціну 110 доларів за тисячу кубометрів газу в 
2007-му. І це лише початкова точка відліку. 

Головним здобутком України напередодні 15-ої 
річниці незалежності Віктор Янукович назвав події 
3 серпня 2006 року, бо після перших 100 днів пре-
м’єра можна буде спитати за професійність. Аби 
президент не сумнівався в цьому, уряд 14 серпня 
відразу збільшив граничну чисельність співробіт-
ників секретаріату Кабінету міністрів до 967 штат-
них одиниць (+18) і патронатних служб його ке-
рівництва до 132 (+22). 

Досі шість з половиною років обходилися 
умінням, а не числом. Тепер усе навпаки. Начебто 
дрібничка. Та все таки – 40 нових робочих місць, 
очевидячки, з обіцяних п’яти мільйонів у прези-
дентській виборчій програмі. 

 
СПОРТИВНІ  
ТРАВМИ 
У кримській резиденції 17 серпня В. Ющенко 

з В. Януковичем обговорили його перший візит до 
Росії. Президент відзначив, що прем’єрові «без 
краватки» вдалося закріпити домовленості, досяг-
нуті в січні 2006 року. Стало зрозумілим і те, що 
всі пункти універсалу потраплять до програми ді-
яльності Кабінету Міністрів. 

Позаяк Москва прагне підняти ціни на газ до 
світового рівня і отримати доступ до національ-



 99 

них газотранспортних мереж, то ця поїздка В. Яну-
ковича в цілому не досягла якогось суттєвого ре-
зультату. Так, на противагу українському президе-
нту прокоментували на Заході: швейцарська «Neue 
Zürcher Zeitung», австрійська «Der Standard, німе-
цька Süddeutsche Zeitung». Французька Le Figaro 
теж підійшла прискіпливо: для «колишнього пішака 
Кремля» (В. Януковича) питання про газ є тестом на 
міцність. Аж ось його дводенна гостина у Сочі за-
вершилася без жодного документу. 

Перший міжнародний візит В. Януковича піс-
ля його повернення у прем’єрське крісло цілкови-
то вписався у неформальні рамки. Мовляв, зустрі-
лись, випили пива і просто поговорили. Незрозу-
міло, навіщо було витрачати бюджетні кошти на 
чималі відрядні? Невже, не дешевше отак нефор-
мально погомоніти по телефону. Приміром, того ж 
17 серпня В. Янукович провів телефонну розмову 
з держсекретарем К. Райс. Обоє висловилися за по-
глиблення співробітництва між США та Україною. 
Той самий ефект. 

Щось не договоривши у Сочі, раптом прем’єр 
рванув у суботу 19 серпня в Москву під офіцій-
ним покровом планового медогляду через перене-
сені спортивні травми. Начебто для економії робо-
чого часу він обстежився на вихідний. Утім, ця 
субота була для державних службовців робочою в 
зв’язку з продовженими вихідними до Дня незалеж-
ності. 

І знову в багатьох пересічних українців ви-
никли сумніви. Якщо В. Янукович справді їздив 
за кордон через спортивні травми, тоді здоров’я в 
нього дуже кепське. Досі він найсильніше травму-
вався в Івано-Франківську восени 2004-го на зма-
ганнях з яйцекидання. 
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Повторна російська місія українського прем’є-
ра теж стала безуспішною. Як припустив британ-
ський The Economist, росіяни можуть нині підси-
лити позиції В. Януковича незначними поступка-
ми хіба що, аби дошкулити американцям. Але цю 
дошкульну ціну вони зовсім не збираються опла-
тити своїм коштом. 

 
ТІНЬ  
РЕВАНШУ 
Професор Колумбійського університету в Нью-

Йорку Марк фон Гаґен теж сумнівається. На разі – 
щодо довготривалості нинішньої коаліції та політич-
них перспектив самого В. Ющенка. Небагато людей 
йому симпатизують нині, навіть у його партії. 

Тануть рожеві сподіванки й симпатиків В. Яну-
ковича, тому не випадково перший віце-прем’єр, 
міністр фінансів М. Азаров устиг днями проголо-
сити час прем’єрства Ю. Тимошенко і Ю. Єхану-
рова втраченим для розвитку економіки. 

Тоді ж Міжнародний валютний фонд перегля-
нув прогноз росту української економіки на 2006 
рік у бік підвищення – з 2,3 до 5 %. Незважаючи 
на політичну невизначеність, інфляція цього року 
не перевищить 10 %. Причому не завдяки новому 
уряду, котрий поки що нічого путнього не зробив, 
уявно виправляючи помилки попередників. Як у 
тому анекдоті про три конверти. 

Як відомо, першим постраждав ринок палив-
но-мастильних матеріалів, у тому числі внаслідок 
стрибка ціни на нафту у світі. У середині серпня 
абсолютними рекордсменами стали Донеччина і 
Крим, де, приміром, ціна 95-го бензину перевали-
ла за 5 грн. 
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Прем’єр взявся за віжки адміністративного 
регулювання, що й засвідчив 21 серпня меморан-
дум про узгодження дій між Кабміном і нафто-
трейдерами. Відтепер граничні ціни на А-95 вста-
новили в розмірі 4,7 гривень за літр, на А-92 – 
4,55, на дизпаливо – 4,1. 

Можливо, в душі М. Азарову вдасться розви-
нути українську економіку до небаченого рівня, 
але не в цьому «уряді професіоналів». Один прик-
лад. Нинішнього міністра економіки В. Макуху ві-
дправили послом до Японії на початку 2006 року, 
після того, як очолюваний ним тендерний комітет 
міністерства закордонних справ за дивних обста-
вин надав значну суму компанії «Конгломерат» 
(м. Харків). Прокуратура Харківської області зви-
нуватила «Конгломерат» у розкраданні державних 
6 млн. грн., призначених для виконання проекту з 
міжнародного іміджу України. 

За такої розвинутої економіки, безумовно, де-
хто справді буде процвітати. Які батьки держави, 
така і свита. Отака народна мудрість. І рівень до-
віри. 

 
 
 



 102 

Штучне дихання. 2007-й 
 
 
 
 
 
 

ЗАХІДНА ДИЛЕМА 
 

Чи стане Україна  
30-им членом НАТО і ЄС? 
 
Людям властиві логічні судження з двома про-

тилежними положеннями, що суперечать одне од-
ному і виключають вибір третьої можливості. Отак 
упродовж століть предки сучасних українців над-
ривалися під ярмом геополітичної дилеми, спроек-
тованої по осі Захід – Схід. 

Уповільнений рух українського народу до істо-
рично «своєї» цивілізаційної належності пояснюєть-
ся державно-правовими чинниками і рівнем полі-
тичної консолідації суспільства. Хоча на рівні ідео-
логії українці постійно вибирали взірцем Європу, та 
через ускладнені «державотворчі роди» потрапляли 
під акушерську опіку Росії, котра не практикувала 
анестезії та кесаревих розтинів. 

 
РОЗВ’ЯЗКА 
Із перших днів незалежності Україна продов-

жувала знаходитися на традиційних геополітич-
них терезах. Однак двополюсний та двовектор-
ний світ уже докорінно змінився, тому за п’ятна-
дцять років внутрішньо визрів світоглядний про-
рив. Він задокументований принаймні у двох іпо-
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стасях – електоральної Помаранчевої революції 
листопада-грудня 2004-го і політичної (парламент-
ської) кризи у серпні 2006 року. 

Цей прорив засвідчила тотальна заміна урядо-
вою (антикризовою) коаліцією доти пануючої ди-
леми «Європа – чи – Росія» спекулятивним покру-
чем «ЄС – чи – НАТО», відразу ж із блискавичним 
уточненням щодо НАТО: «членство – чи – поглиб-
лене партнерство». 

Як не парадоксально, довготривала україн-
ська дилема («геополітичний батіг») восени 2006-го 
була фактично розв’язана в усіх середовищах 
правлячої верхівки: революційному і контррево-
люційному, західників і москвофілів. При тому не 
зовсім сподіваним консенсусом з огляду на сукуп-
ні рейтинги зовнішнього впливу, напрями векто-
рів і гасла політичних гладіаторів України 1991 – 
2006 років. 

Отож цілком закономірним є усталення євро-
пейської парадигми для дослідження історичного 
розвитку незалежної України, де постсоціалістич-
на модернізація суспільства оперативно корегує-
ться через інформаційно-аналітичні, дипломатич-
ні та зовнішньоекономічні інструменти розвину-
тих країн. 

Особливо це відчутно у зв’язку з появою вели-
чезного кордону з ЄС і НАТО. 1 травня 2004 року 
членами Європейського Союзу стали західні су-
сіди – Польща, Словаччина, Угорщина, котрі рані-
ше приєдналися до Організації Північноатлантич-
ного договору. Ще один сусід-член НАТО – Румунія 
– в ЄС із січня 2007-го. 

Ряд вітчизняних бізнес-груп і політичних хол-
дингів досі використовують «геополітичний ресурс» 
для самозбагачення в образі хитрого телятка, що 
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ссе двох корів – Європу і Росію. Тут іще глобалі-
зація спровокувала інтерес до привабливих спо-
кус, розташованих поряд чи на значній відстані. 

Зі слів З. Бжезинського, Україна сприйняла ЄС, 
як Шрі-Ланка – США. Із поточного приводу він за-
уважив: «Президент говорить, що Україна має на-
мір рухатися назустріч євроатлантичному співтова-
риству. Це означає Євросоюз і НАТО. А з іншого бо-
ку, є заяви прем’єр-міністра... Влада розділена, і по-
ки не зрозуміло, чим нинішня ситуація завершиться» 
(Українська правда, 5 грудня 2006 року). Проте це не 
зовсім так. 

«Європейська ідея» (вибір, курс, платформа, ін-
теграція і т. п.) втратила в Україні зразка 2006-го ста-
тус політичної альтернативи, перевтілившись у межах 
єдиної національної стратегії у невеличку піар-диску-
сію навколо техніко-тактичних дій («дорожньої кар-
ти») досягнення прогресу в західному фарватері. 

У стислий для історії термін (усього за півтора 
десятиліття) в змаганні за українську душу авто-
кратичний Схід інституційно програв демократич-
ному Заходу, тобто нео(ліберально)імперська поту-
га поступилася магніту об’єднаної демократії. 

Щоправда, в світосприйнятті сучасних україн-
ців рецидивом колоніального менталітету «Європу» 
спробували розщепити на дуель економічно пози-
тивного Європейського Союзу і військово агресив-
ного Північноатлантичного Альянсу. 

Зрештою, стосовно НАТО все звелося до мир-
ного співіснування двох надміру персоніфікова-
них зовнішньополітичних сценаріїв, які виводять 
Україну на одну й ту саму програму дій щодо 
членства з незначним часовим інтервалом: прези-
денту подобається «швидкісний підхід», прем’єру – 
«поступова інтеграція». 
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Нічого особливого, розбіжності лишень в імі-
джі та в нюансах, навіяних В. Януковичу соціоло-
гічними дослідженнями громадської думки – знов 
таки західного інструменту впливу на державні 
рішення. От, якби прем’єр узяв до уваги останні 
рейтинги народної довіри до себе, то навряд чи 
переступив поріг свого кабінету в будинку уряду. 

Між іншим, після півторарічної спокути В. Яну-
кович повернувся на посаду прем’єра теж по-
західному – внаслідок етичних провалів президент-
ської коаліції. Як пішов, усі пам’ятають: явно не 
через етику, а через проблеми із законом. 

 
ГУМОРИНА 
Безумовно, заплямована біографія, пригальмо-

вана дикція, вперта послідовність в ігноруванні мо-
ралі та права назавжди залишаться паранормаль-
ним явищем для західної спільноти. 

Йдеться не про лінгвістичні відмінності між 
тимчасовими дуумвірами теперішньої України (з 
серпня 2006-го) – президентом В. Ющенком і пре-
м’єр-міністром В. Януковичем. Тут легко розібра-
тися: активний словник людини з середньою осві-
тою налічує 1,5-4 тис. слів, а лексичний запас на-
читаного випускника вищої школи вміщає до 8 
тис. слів. 

Усім ясно, що до інтелектуальних бідняків нале-
жить прем’єр, а президент вільніше почувається се-
ред вишуканих ораторів. Сподіваюся, соціолінгвісти 
ще прокоментують мовою цифр обидва «потоки сві-
домості», висловлені у вільному режимі, без папірця 
спічрайтера. 

Крім того, естета «шкідливого кота Леопольда» 
вже третій рік переслідує кара Господня на літеру 
П: професор, послідовний, професіонал… От і ми-
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нулого тижня по-монаршому безцеремонно при-
низив і декласував свій парламентський кадро-
вий резерв, віддавши вагому міністерську ношу 
потішному стриптизеру. 

Учергове з вимученою усмішкою В. Янукович 
засвідчив, що вже у перші місяці свого самим собі 
запрогнозованого прем’єрського десятиліття вичер-
пав інтелектуально-діловий потенціал Партії регіо-
нів. Забракло перспективних фігур, тому доводи-
ться підбирати на узбіччі минулого крикливих ма-
ріонеток і клоунів із числа безробітних маргіналів. 
При тому без оборонно-наступального міжпартій-
ного пакту, де хоча б гіпотетично могли примісти-
тися таємні протоколи. 

Поки що в парламенті діє антикризова угода 
двох сил – регіонало-комуністів і соціалістів. На-
чебто зовні легальною виглядає відправка голови 
радгоспу і семи бригадирів покермувати півміль-
йонною міліцією. Насправді кадровий підбір про-
водиться недбало, під облудним (квазіпрозахідним) 
прикриттям охлократичного кліше про міністра-
політика – насправді такого собі ідейного «більшо-
вика», без освіти, кваліфікації, досвіду і моралі, 
котрий тягне за собою таких же заступників. 

За критичної маси подібних призначень ан-
тикризовій коаліції буде складно дожити до вро-
жаю свого першого року. Українці цінують гумор, 
але не настільки, аби перетворити країну на театр 
стриптизу чи на вулицю червоних ліхтарів. 

Якщо бути чесним, то у конституційно рефор-
мовану кімнату сміху завела своїх колег майстри-
ня сатиричного жанру Ю. Тимошенко. Упродовж 
останнього року її агітаційно-пропагандистський 
талант призвів до того, що політтехнологічні трю-
ки про «народного прем’єра» і «слабкого президен-
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та» глибоко засіли у свідомості «верхів» і «низів». 
Весь анекдотичний комізм у тому, що в це повіри-
ли «два Віктори» під мудросивочоле підтакування 
Олександра Мороза, щасливого співбатька невда-
лої конституційної реформи. 

Насправді за діючою Конституцією у конфлік-
ті владних повноважень, спроектованому в грудні 
2004 року, президент може дивитися на прем’єра 
вельми поблажливо, як велет на пігмея. А той му-
сить ходити рядовим членом на РНБОУ, чекати 
місяцями на розраду від Конституційного Суду, 
пітніти від слів «погодження», «директиви» чи «ве-
то»… 

Натомість екс-прем’єр Ю. Тимошенко суттєво 
підвищила свій нинішній статус. Тепер вона не 
стільки лідер парламентської опозиції, скільки 
єдина рятівниця президента, котрий за рік поста-
вив їй підніжку двічі – у вересні 2005-го та у лип-
ні 2006 року. Така вже доля української «Жанни 
д’Арк». Як відомо, історичну героїню руками воро-
гів знищив її ж король. 

Попри всі аналогії та особисте саме на голосах 
фракції Ю. Тимошенко нині тримається парла-
ментська гра президента. За умови вірності БЮТ 
у нього є вагомий дисциплінарний вплив на Вер-
ховну Раду через маневри з «вето». А це не паперо-
ві ляльки з іменами Універсал і Регламент (секрета-
ріатів). Асоціальна (вибачте: антикризова) коаліція 
нарешті це усвідомила після кількамісячної реван-
шистської бравади. 

 
ЦІНА  
І ЦІННОСТІ 
Утім, кінцеве слово за українським соціумом, 

де вже давно відбулася революція світогляду. Во-
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на безболісно перетворила традиційну дилему «Єв-
ропа – чи – Росія» в музейний експонат – для пре-
зидентського Мистецького Арсеналу чи подібного, 
на що у Державному бюджеті 2007 р. пропрем’єр-
ська коаліція виділила достатньо коштів. 

У цьому сенсі примітно, що 5 грудня 2006 ро-
ку прем’єр В. Янукович, перебуваючи з офіційним 
візитом у Вашингтоні, по суті, назвав ціновий 
фактор вирішальним у російсько-українських від-
носинах, деталізуючи останні перемовини з ак-
центом на ціні 130 дол. за тисячу кубометрів газу 
середньоазійського походження (55 млрд. м3), що 
їх насилу росіяни (як непідписанти Енергетичної 
хартії) перепродують українцям. Інше – «тривала 
історія», «спільна доля» – телевізійні сентименти з 
минулого, котрому нема місця в комерціалізова-
ному майбутньому, просякнутому винятково паль-
ним і газом. 

Скориставшись зручною нагодою, питання 
євроатлантичної інтеграції Віктор Янукович від-
дав на поталу громадської думки, позаяк членство 
України в НАТО восени 2006-го підтримував ли-
ше кожен п’ятий українець. Проте прем’єр відразу 
ж спрогнозував пронатівський «розігрів» україн-
ців у 2008, 2009, 2010 чи 2011 роках. І тут же пі-
дсолодив Росію патетикою на одвічну тему дружби 
народів. Це в репертуарі В. Януковича. Пригаду-
ються цукерки-«смоктунчики», від яких відмовив-
ся російський президент В. Путін під час війсь-
кового параду в Києві 28 жовтня 2004 року. Од-
наковий ефект. 

Як бачимо, у стосунках із Москвою в най-
більш проросійського з усіх українських прем’єрів 
завше на думці оптова ціна «хліба насущного», а 
щодо Брюсселя – спільні цінності, до яких треба 
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дотягуватися, у тому числі посередництвом тех-
нічних деталей – через мережу інформаційного 
партнерства з НАТО з метою виховання соціуму 
(теж рядок у Держбюджеті-2007). Ціна і цінності – 
однокореневі, одначе на разі між ними лінгво-по-
літичне провалля. 

На початку грудня 2006-го прем’єр В. Януко-
вич щиросердно переконував віце-президента 
США Д. Чейні та держсекретаря К. Райс у відсут-
ності розбіжностей з президентом В. Ющенком 
щодо національної стратегії в найближчі 20-25 ро-
ків. Як і належить, її суть прем’єр знову звів до 
європейського вибору України, надійного і прог-
нозованого партнера НАТО. 

Не випадково, через два роки після Помаранче-
вої революції, за дорученням президента В. Ющен-
ка у Вашингтоні прем’єр В. Янукович вручив орден 
Князя Ярослава Мудрого керівнику комітету закор-
донних справ Сенату Ричарду Лугару. Власне, завдя-
ки Р. Лугару США включили червоне світло «фальси-
фікованому президентству» В. Януковича. 

Ще раз переконуємося: у Москві чинний пре-
м’єр понад усе переймається ціною, а у Вашинг-
тоні чи Брюсселі – цінностями, котрі й лежать в 
основі будь-якої цивілізації. Про те, що таке євро-
пейські цінності та чи поділяє їх українське суспіль-
ство, експерти дискутували неодноразово. Найго-
ловнішими серед них назвали свободу особистості 
у рівновазі із суспільством, а також політичну куль-
туру суспільного тиску на державну владу – через 
медіа, політикум, інтелектуалів тощо. Із цим і до-
нині в Україні не все гаразд, одначе запам’ятову-
ються найбільш одіозні випадки. 

За три роки прем’єр В. Янукович виявив сто-
совно НАТО три точки зору: гарячу (вступ), прохо-
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лодну (несприйняття) і теплу (співпраця з пер-
спективою членства). Порівняймо заяви В. Януко-
вича в тому ж самому Брюсселі через три з поло-
виною років: у квітні 2003-го й у вересні 2006-го. 
Першого разу прем’єр виступив як полум’яний по-
борник вступу України в НАТО, а другого – відок-
ремив питання про членство від «нормальної взає-
мовигідної співпраці». За цей час змінився гене-
ральний секретар НАТО, але український прем’єр 
вдруге випірнув у басейні влади начебто з тим са-
мим прізвищем. 

Таку ж непослідовність видно в усіх питаннях 
внутрішньої та зовнішньої політики. Ось штрих із 
тих, які не забудуться. У ранзі прем’єра В. Януко-
вич у жовтні 2003 року теж навідався у Вашинг-
тон, коли вище керівництво України змінило на-
прямок потоку в нафтопроводі «Одеса – Броди» в 
інтересах Росії. Символічно введений в експлуата-
цію з нагоди 10-ліття незалежності України, наф-
топровід «Одеса – Броди» у грудні 2006-го в устах 
прем’єра В. Януковича отримав «друге життя». 
Йшлося про український транзит каспійської наф-
ти і газу, про енергетичну альтернативу всеєвро-
пейського значення. Не залишилось і васального 
накипу від московського вояжу В. Януковича у 
переддень авіарейсу «Київ – Вашингтон». 

Принагідно ввічливі американці ненав’язливо 
дали декілька практичних порад В. Януковичу як 
геополітичному трудоголіку. По-перше, залучити 
додаткових міжнародних постачальників ядерно-
го палива, аби проявити волю до енергетичної 
безпеки шляхом диверсифікації джерел постачан-
ня. По-друге, своєчасно укласти угоду про розпо-
діл продукції під час видобутку нафти і газу в Чор-
ному морі, аби просигналізувати міжнародним ін-
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весторам про дотримання зобов’язань. По-третє, 
надати прозорості енергетичній політиці уряду, 
аби заспокоїти скептиків. 

 
ДВЕРІ ПІД  
НОМЕРОМ 30 
Геополітично Помаранчева революція пройшла 

під знаком тектонічного зсуву в бік Заходу. Євро-
союз став головним посередником у розв’язанні кри-
зи, а 13 січня 2005 року Європарламент 467-ма голо-
сами проти 19-ти проголосував резолюцію надати 
Україні «європейську перспективу» з можливим член-
ством в ЄС. 

Одначе після Помаранчевої революції гаран-
тованого переможцями прориву на Захід не від-
булося. У високопосадовців знову проявилися оз-
наки периферійності – все звелося до поділу посад 
і сфер впливу, таємних домовленостей. 

Якщо на початку президентської кар’єри Лео-
нід Кучма просив правлячу верхівку підказати, 
яку державу будувати, то на другому році прези-
дентства В. Ющенко уточнював банальні речі. Він у 
кінці січня 2005-го вказав час (упродовж декількох 
тижнів), коли Україна подасть заявку на членство в 
Євросоюзі. На святкуванні Дня Європи 20 травня 
2006 року вже проявив розмиту обережність: Украї-
на стане повноправним членом ЄС за його прези-
дентства (мабуть, поточного – першого?). 

Самраз європейську інтеграцію підтримали чо-
тири з п’яти політичних сил, які пройшли у парла-
мент: Блок «Наша Україна», Блок Юлії Тимошенко, 
Партія регіонів, Соціалістична партія – 430 манда-
тів супроти 20 комуністів. 

Нині стосунки між Україною та Європейським 
Союзом базуються на основі десятирічної Угоди 
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про партнерство і співробітництво, котра завер-
шується майже за рік – у лютому 2008-го. Із трав-
ня 2005 року двосторонні відносини Україна – ЄС 
розвиваються в рамках політики сусідства, що 
стосується ще 15 країн: Алжир, Вірменія, Азер-
байджан, Білорусь, Єгипет, Грузія, Ізраїль, Йорда-
нія, Ліван, Лівія, Молдавія, Марокко, Палестина, 
Сирія, Туніс. Це доволі бідне прикордоння, насе-
лене 385 млн. осіб. 

Нещодавно Україні запропонували поглиблену 
угоду з ЄС про зону вільної торгівлі, але після приєд-
нання до Світової організації торгівлі, як очікувало-
ся, в 2007 році. Це, до речі, один із важливих етапів 
приєднання до ЄС, де зараз є достатні ресурси для 
світового впливу: населення 480 млн. осіб, найбіль-
ший спільний ринок, майже 50 тис. дипломатів, 
понад 100 тис. миротворців на всіх континентах 
тощо. Під цим кутом зору цілком резонно гово-
рять у світі про глобальну місію Європи. 

Якщо право на вступ у ЄС не викликає в Украї-
ні протиріч (ні за першого президентства В. Ющен-
ка, ні за другого прем’єрства В. Януковича), то 
здобуття членства в НАТО поки що штучно затя-
гується. А це теж є вагомим кроком в ЄС і з потуж-
ним економічним ефектом. 

Через гарантії безпеки НАТО Україна докорін-
но зміцнює свою територіальну цілісність і полі-
тичну незалежність. І це при скромному рості обо-
ронних витрат із 1,4 % до 1,7-2 % ВВП, річному 
членському внеску 40-50 млн. дол. Водночас ана-
літики відзначають цікаву закономірність. За рік 
після оголошення про вступ до НАТО іноземні ін-
вестиції у Польщі, Чехії та Угорщині зросли у 3,5 
рази, у Румунії – на 141 %. 
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Приєднатися до НАТО легше, позаяк вимагає-
ться менше фундаментальних змін у суспільно-полі-
тичній системі. На Ризькому саміті (листопад 2006) 
Україну могли запросити до Плану дій щодо член-
ства, а максимум у 2010-му вона б його отримала. 
Якраз під завісу президентської каденції В. Ющен-
ка. Проте впродовж двох років після Помаранчевої 
революції переважали уроки з риторики, котрими 
захопились її чільні герої та антигерої. 

Відбувалася неперервна гра метафор, аби за-
повнити історичну паузу. При чому з усіх боків, 
хоча з різних мотивів і відмінних цілей. Примі-
ром, США ніколи не відмовлялися від підтримки 
майбутнього України в Європі. Це вкотре дав зро-
зуміти президент Джордж Буш на саміті в Ризі: 
євроатлантичні інститути – ЄС і НАТО – залишають 
відчинені двері для України. Девізом цього саміту 
став концепт «Going Global». «Ставати глобальним» 
означає прилучення історичних союзників Австра-
лії, Нової Зеландії, Японії та Південної Кореї. Функ-
цію глобальної відповідальності НАТО підкреслює 
повсякденна співпраця з ООН, чого не було за «хо-
лодної війни». 

Гостра боротьба політичних сил весною 2006 ро-
ку «перегріла» частину українського суспільства 
проблемою НАТО і привела, зокрема, до зриву 
спільних навчань у Криму. Внаслідок цієї паузи 
Україну не запросили в Ригу. Втім, останній саміт 
засвідчив, що НАТО (26 країн) не відчуває «втоми 
розширення», притаманної ЄС. Хорватію, Македо-
нію, Албанію можуть запросити в НАТО в наступ-
ні півтора року, позаяк вони вже приєдналися до 
Плану дій щодо членства. 

Нині Україна може змагатися лише з Грузією 
за символічну 30-у інавгурацію. Поки що Грузія 
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веде перед за пронатівськими настроями – більше 
двох третин населення. 

У 2005 році в Європейському Союзі сталася 
найбільша криза за всю його історію. Франція та 
Нідерланди відхилили на референдумах конститу-
цію ЄС, яку на той момент ратифікували 15 із 25 
країн-членів. Проблема не в положеннях конститу-
ції, а у браці нових об’єднавчих ідей. Адже пози-
тивні асоціації (мир, вільний ринок, відкриті кор-
дони і євро), які раніше пов’язувалися з ЄС, вичер-
пали себе. Але ця пауза «плавильного котла» може 
тільки спонукати Україну ретельніше виконувати 
«домашні завдання» за євросоюзівською програ-
мою. 

У 2007 році ЄС уже матиме 27 держав (приєд-
нуються Румунія і Болгарія). На черзі – Туреччина 
і Хорватія. Знову ж таки символічно 30-ою могла 
б стати Україна… 

Прекрасно, що поруч з Україною на геогра-
фічній карті розташована Росія, котра, будучи гео-
політичним дзеркалом, сама не може обійтися без 
принад Заходу. Як не парадоксально, але продик-
тована національними інтересами, українсько-ро-
сійська конкуренція в останні роки точиться за 
першість здобути «західні трофеї»: капіталізацію, 
«Євробачення», ринковий статус, СОТ, угоди з ЄС 
і НАТО тощо. 

Ясна річ, внутрішнє наповнення цих змагань 
ментально різне: українці звітують про дотриман-
ня цінностей, а росіяни набивають собі ціну. І це 
не гра метафор під час геополітичної паузи. Її 
просто нема, бо «точку неповернення» вже прой-
дено. Усі це помітили, але не всі в Україні кажуть 
про це вголос із поваги до справді цінного сусіда. 
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ЩО СЕ БУЛО? 
 

Контрреволюція  
ім. В. А. Ющенка 
 
У середньовічну давнину в Європі під впли-

вом тюрків сторони світу позначали кольорами: 
чорним – північ, червоним – південь, синім – схід, 
білим – захід. Центр орієнтаційного пошуку вва-
жався жовтим (золотим). Нині, в інформаційно-
постіндустріальну пору, кольоровим компасом по-
казують різкі та динамічні перетворення в дер-
жаві та суспільстві в декотрих закутках цивілізації. 

Сукупне іміджево-маркетингове забарвлення 
ключових гравців політичної арени сучасної Ук-
раїни може слугувати типовим взірцем: біла опо-
зиція (БЮТ), синьо-білий уряд із червоними ро-
димками (Партія регіонів, яка сіла на геополітич-
ний шпагат, в альянсі з комуністами і подібними 
(малиновими) соціалістами), жовто-червона вер-
тикаль влади (президент із усіма патентами на все 
помаранчеве, включно з «Нашою Україною»). 

 
КОМУ ГРАЮТЬ  
«СЛОВ’ЯНКУ»? 
У розпал резонансної кризи 2000-2001 років 

зародилося актуальне в наступних політико-пра-
вових баталіях опозиційне гасло «Україна без Куч-
ми». Здавалося, що інавгурацією 23 січня 2005 
року завершилася публічна кар’єра президента 
Леоніда Кучми і пов’язана з його іменем специ-
фічна система державного управління. 

Та неждано всіх приголомшив паранормаль-
ний феномен: незважаючи на ротацію прізвищ на 
вивісці на дверях до кабінету глави держави, Ук-
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раїна й надалі залишилася з Кучмою, дещо помо-
лоділим і трохи інтелігентнішим, із чисельнішою 
сім’єю в прямому й образному смислі. 

Парадокс розв’яжеться сам по собі згодом. Отже, 
коли достроково чи у термін за конституційним ка-
лендарем зреалізується сценарій «Україна без Ющен-
ка», тоді завершиться історичний цикл, розпочатий 
безкомпромісною боротьбою з кучмізмом у перший 
день оприлюднення аудіозаписів майора Миколи 
Мельниченка. 

Майбутня Україна навряд чи вже сколихне-
ться від одкровень якогось рядового тілоохоронця 
чи весільного генерала від політики і бізнесу. Еліт-
ні люди здрібніли на очах. Утім, київські пагорби 
бачили й не таку депресію, а справжню руїну – 
монгольську. Якщо на овиді нема героїв, то ліпше 
розминутися з будь-яким геростратом, навіть ка-
лібру найдрібнішого. 

Чи все так виглядає нині безнадійно? Принай-
мні тимчасово мусимо перечекати нічні імпрові-
зації першої особи і командно-штабні оргії поріді-
лої гвардії у вишуканій мовно-стильовій конфігу-
рації. Цю езопову говорильню ще вдається зодяг-
ти в рожеву пелеринку: краще відпочити у потем-
ках прострації, аніж при світлі дня спочити у нок-
дауні. А погожий ранок покаже, за класиком, ко-
мусь «дулю в кишені». Власне, не ранок, а найб-
лижчі вибори. 

Поки що світ змушений занепокоєно спогля-
дати. Не утримався коментарів директор Націо-
нальної розвідки США Джон Негропонте в ході се-
натських слухань у Вашингтоні 12 січня 2007 ро-
ку. Він заявив, що боротьба за владу між прези-
дентом Ющенком і прем’єром Януковичем зміц-
нює позицію Росії в регіоні. 
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Учений-україніст Ендрю Вілсон з University 
College London налаштований оптимістично: Вік-
тор  Ющенко завершує кар’єру, проте це не озна-
чає смерті Помаранчевої революції (The Guardian, 
16 січня 2007). «Вікторіальний» політичний конф-
лікт, персоніфікований протиставленнями Ющен-
ко – Янукович, породила незавершена конститу-
ційна реформа грудня 2004 року. Зараз позиції 
прем’єра є міцнішими за президентські, однак Ук-
раїні ще далеко до нормально працюючої політич-
ної системи (The Economist, 18 січня 2007). 

12 січня 2007 року опозиційний блок Юлії Тимо-
шенко і урядова антикризова коаліція подолали вето 
президента на закон про Кабінет Міністрів і прий-
няли закон про імперативний мандат для депутатів 
місцевих рад. Президент істотно втратив вплив на 
виконавчу владу, хоча йому залишили право при-
зупиняти акти уряду з одночасним спрямуванням їх 
до Конституційного Суду. Якщо проурядова версія за-
кону про Кабмін 21 грудня 2006 року в парламенті 
набрала 247 голосів, то 12 січня 2007 року вето подо-
лали вже 366 народних депутатів, 121 з яких пред-
ставляв БЮТ. 

Позаяк сил на генеральну битву президентській 
команді явно забракло, настала пора місцевих «боїв 
під Крутами». 22 січня 2007 року Мукачівський 
міськрайонний суд заборонив Голові Верховної Ра-
ди О. Морозу підписувати ухвалений закон про 
Кабмін, а офіційним виданням його публікувати. 
Постарався народний депутат від «Нашої України» 
Ігор Кріль, мешканець м. Мукачева. Апеляційний 
суд Закарпатської області оскарження, обіцяного 
генеральною прокуратурою, не дочекався. Але за-
кон однаково побачив світ 2 лютого. 
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Які маємо новації, через які квітучий ліс прези-
дентського благоденства перетворився на дрова? У 
цілому дрібнички, не варті бурелому. Подумаєш, у 
разі невнесення президентом кандидатури прем’є-
ра в 15-денний термін після оприлюднення пропо-
зиції коаліції, парламентська більшість має право 
призначити главу Кабміну самостійно. Президент 
Ющенко заради прем’єрства Януковича і не такий 
кульбіт учинив у серпні 2006 року. 

Те ж саме стосується призначення і зняття мі-
ністрів закордонних справ і оборони. Що тут по-
ганого? Пригадується осіння клоунада «Нашої Ук-
раїни», пов’язана з виходом її кількох міністрів із 
діючого уряду. Навіть придумали для цього мараз-
матичний викрутас – непрезидентської квоти. Кіль-
ка «нашоукраїнських» міністрів і досі урядують під 
різним камуфляжем. 

Наступні зміни схожі на чиновницьку бравуру з 
приводу побаченої через вікно сутички вуличних 
псів над обсмоктаною кісткою, споглядання котрої 
серйозно урізноманітнило робочий день. Кабмін ді-
став право скасовувати акти місцевих держадміні-
страцій та узгоджувати кандидатури заступників 
глав місцевих держадміністрацій. Узаконили мож-
ливість відмови прем’єра і міністрів скріплювати 
своїми підписами відповідні укази президента (кон-
трасигнація). Хіба це вартує дебошу? Глянеш на тих 
заступників і на ті акти за два роки… 

Біда в тому, що про оспіваний у найсвіжіших 
міфах перехід від президентсько-парламентської 
до парламентсько-президентської республіки аб-
солютно не йдеться. Адже вихідною точкою є не-
типова форма правління з концентрацією влади в 
руках президента, що виплекала авторитарний 
режим Л. Кучми. Реформована Україна після 1 січ-
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ня 2006 року й далі суттєво відрізняється від пар-
ламентсько-президентських республік Європи. 

Парламентська асамблея Ради Європи, примі-
ром, вважає, що статус політичної реформи в Ук-
раїні досі під сумнівом. Із самого початку голов-
ним питанням було не «баланс влади», а її повний 
контроль. Цитую: «Новий Кабінет Міністрів пере-
повнений чиновниками, які уособлюють коруп-
ційне злиття бізнес-інтересів з урядом» (Україн-
ська правда, 25, 31 січня 2007). Політична систе-
ма залишилася непередбачуваною, зокрема «коа-
ліційний торг» призвів до того, що виборці не 
знають, за кого справді голосували. 

 
ЧОРНІ АНГЕЛИ,  
БІЛІ ДЕМОНИ… 
Є тисячу роз’яснень чому припорошені снігом 

ангели революції поволі зійшли з п’єдесталу, аби 
перевтілитися у пропащих – в демонів контррево-
люції. Відомо, куди поділися астрономічні відсот-
ки прихильників екс-банкіра Віктора Ющенка. 
Знаємо поіменно всіх, хто ще вірить у кришталеві 
чесноти Олександра Мороза. Воскреслий з прези-
дентської ласки Віктор Янукович і раніше серед 
ангелів не числився. Своїми білими шатами Юлія 
Тимошенко відчайдушно спробувала зберегти ре-
волюційні цінності, змінивши вицвілу і привати-
зовану символіку неутверджених, але, на щастя, 
не до тла розвіяних вітром суспільних очікувань. 

Нікого не пропустив? Хоч акторів у політичній 
драмі вистачає, проте головні ролі давно розписа-
ні. Комусь уже нараховують солідну пенсію. Хтось 
ще марить себе президентом обох берегів Дніпра. 
Насправді конкурують інші двоє. Він ходить на 
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кінопроби на «Мосфільм». Вона грає парламент-
ськими м’язами. 

Оцей примітивний вождизм виріс на рипучо-
му паркеті цинічної політичної поведінки. На гра-
ні (а, може, на панелі) електорального зрадництва 
та маніпулювання політичною опорою судилося 
йому і завершити многотрудну стезю свою. 

Інавгурація Віктора Ющенка обійшлася дер-
жавному бюджету в 4,3 млн. грн. На перших по-
рах начебто не було шкода тих грошей. У березні 
2005-го новий президент мав найвищий рейтинг 
довіри (60 %), який за останні роки отримували 
можновладці. Але до кінця вересня 2006-го рівень 
народної підтримки В. Ющенка знизився до по-
казників «пізнього» Л. Кучми – тільки 9,5 %. 

Якби зараз проходили президентські вибори 
(День, 23 січня 2007), лідер парламентської опозиції 
Ю. Тимошенко зайняла б перше місце, набравши 
21,22 %, прем’єр В. Янукович – друге (20,52 %), а 
президент В. Ющенко – почесне третє (8,34 %), 
отримавши глузливий статус «кривенької качеч-
ки». У США так іменують президентів із рейтин-
гом нижче 30 %. 

Радари соціологів непомильно фіксують єди-
ний електоральний сигнал: другий термін прези-
дентства для В. Ющенка виключений. Нічого не 
вдієш. Якщо творець революційного піднесення і 
стартових умов цивілізаційного оновлення – міль-
йони українців, то відповідальний за його стагна-
цію чи поразку – один. Саме тут найдоречніше вес-
ти мову про роль особи в історії. На разі – супе-
речливу і трагікомічну. 

Віктор Ющенко насамперед не витримав між-
особистої конкуренції в межах універсальної мо-
делі циркуляції еліт. Ворогів щоразу додається і 
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нерви здають. На старті милостива фортуна пере-
вірила В. Ющенка найслабшим – В. Януковичем 
(2004-й), але потім він не витримав натиску «вог-
ню і криці»: у 2005-му – Ю. Тимошенко, у 2006-му 
– О. Мороз, у 2007-му – мабуть, уже пів «Нашої 
України» і майже вся Україна, з якої близько поло-
вини відверто сумнівалася від початку. 

Із нинішньою кризою довіри президенту склад-
но реалізувати якусь довгострокову стратегію. До 
того ж, у В. Ющенка відсутнє розуміння цивілізо-
ваного поняття про партнерство і союзників. Чи-
сельні мандрівки на Захід, слабко підкріплені вдо-
ма чимось суттєвим у наближенні принаймні держ-
апарату до кращих європейських взірців, не пере-
вернули його світогляду. 

 
РОБОТА  
НАД ПОМИЛКАМИ 
Під кутом зору низки вчених, від часу Пома-

ранчевої революції політична система в Україні до-
корінно змінилася, а суспільство отримало три ви-
клики: демократизація, політична реформа, коабі-
тація (співіснування) президента й опозиційного до 
нього уряду. Одначе спроба президента встановити 
«договірну демократію» через укладення Універсалу 
національної єдності виявилася безуспішною. 

Колишній формальний лідер пропрезидентсь-
кого партійного вінегрету Роман Безсмертний ви-
явив аж чотири фундаментальних помилки – при-
значення Тимошенко прем’єром; позакоаліційний 
формат першого помаранчевого уряду без будь-
яких зобов’язань сторін; нерозпуск Верховної Ради 
одразу після революції; суміщення виборів до Вер-
ховної Ради і до місцевих рад 2006 р. і нестворен-
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ня одноформатного блоку «Наша Україна» в центрі 
та на місцях, що зруйнувало цілісність кампанії. 

Іще відвертіше висловився сирієць Харес Юс-
сеф із близького бізнес-оточення президента. Мов-
ляв, В. Ющенко навіть не здогадувався, що діяло-
ся в його апараті, які схеми переділу власності ро-
зробляли його «любі друзі». У вищому ешелоні вла-
ди відбулася лише зміна прізвищ, але не мента-
літету. Ось і мільярдер Р. Ахметов із Партії регіо-
нів із шармом чарівника виділив 14 млн. дол. на 
проект «Лікарня майбутнього» під проводом дру-
жини президента Катерини Ющенко. 

Чи варто посипати голову попелом? Словами 
щирого іміджмейкера Х. Юссефа: «Люди по-різно-
му відпочивають: хтось горілку п’є, хтось на полю-
вання їздить, а Віктор Андрійович любить саджа-
ти дерева». Щоправда раніше він обіцяв посадити 
бандитів, тому його обрали президентом. А він по-
дався в пасічники і садівники… 

Як не крути, це наші знівечені сподіванки і 
якесь вистраждане майбуття, котре досі уявляєть-
ся гідним життям у державі, де хоча б правляча 
верхівка не складається з легалізованих злочинців 
і дрібних політичних шахраїв. 
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ЧОРНІ АНГЕЛИ,  
БІЛІ ДЕМОНИ 
Деміурги коаліційних болячок 
 
Одна коаліція в Україні нині при владі, інша – 

в опозиції. Причому деякі державні діячі та пере-
січні політики примудрилися перебувати одночас-
но в обох об’єднаннях. Це умовно: якщо абстракт-
но висловлюватися і здаля розглядати. Насправді 
тих коаліцій удвічі більше: половина кермує краї-
ною, половина вириває кермо. 

 
2 X 2 = 0  
(НАРАЗІ) 
Головна владна коаліція, котрій личить полі-

фонічна абревіатура ПП, складається з прозахід-
ного президента і проросійського прем’єра. Допо-
міжна (АК) досі звалася антикризовою, але, як ви-
явилося, всередині оголошено конкурс на кращу 
переназву. Бо вона не з міфічної кризи виводить 
Україну, а продукує агонію. В опозиції досі пере-
бувала коаліція партій під іменням БЮТ. Тепер 
бачимо її розширену редакцію – ОО. 

За два присяди (заявою 5-го і угодою 24-го 
лютого 2007 року) два блоки – Юлії Тимошенко і 
«Наша Україна» – започаткували об’єднану опози-
цію. Вона виступає проти конституційних змін від 
8 грудня 2004 року і за дострокові вибори у парла-
мент і місцеві ради, імперативний мандат для де-
путатів місцевих рад, нову Конституцію з посиле-
ним місцевим самоврядуванням. Відразу ж пар-
ламентські фракції БЮТ і НУ направили спільного 
листа до президента В. Ющенка, закликавши ве-
тувати закони, ухвалені АК і не підтримані ОО. 
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Поки що всі знайшли зручну нішу приємно 
здивованих. Ющенко отримав гарантії від черго-
вого звуження повноважень, Тимошенко реабілі-
тувалася за подолане вето на закон про Кабмін, а 
Янукович його отримав для щоденного користу-
вання. 

Простолюду, як ведеться, знову воювати за 
цісаря. Установчі документи ОО кличуть на за-
хист демократії від «поновлення диктатури кла-
нів», «реставрації кучмізму», «кримінально-олігар-
хічної влади», «відродження кланово-корумпованої 
економіки», «торгівлі національними інтересами». 

Великим і маленьким українцям ще раз нага-
дали про «дискредитацію ідеалів Майдану», «зраду 
Соцпартії», «небачене зростання цін і тарифів», 
«масштабні кадрові чистки». Їм же у підсумку на-
лежить «відродити демократичний європейський 
розвиток України». 

Ця затерта лексика не відзначається вишука-
ністю, проте безнадійно насолоджуватися кращи-
ми словесами. Ті, хто підписують правильні папе-
ри, потім пускають їх на треби побутові. Побачи-
мо, як станеться цього разу. 

 
БІЛЕ…  
ЛЮБІТЬ УКРАЇНУ! 
Аби після презентації ОО не нервувати один 

одного, вожді помандрували світом: В. Ющенко 
скучив за Грузією, за кумом М. Саакашвілі, В. Яну-
ковичу забаглося Німеччини, канцлера А. Мер-
кель, Ю. Тимошенко десять років мріяла про Спо-
лучені Штати. 

«Нова Маргарет Тетчер» взялася переконати 
Вашингтон у необхідності Україні дострокових ви-
борів Верховної Ради і Конституції, що мусить 
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унеможливити одночасне правління двох політич-
них команд із різним баченням. Юлію Тимошенко 
вислухали віце-президент Дік Чейні, держсекретар 
Кондоліза Райс, радник президента з питань націо-
нальної безпеки Стівен Хедлі, екс-держсекретар Мад-
лен Олбрайт. Для Білого дому подібні зустрічі є звич-
ними, адже опозиціонери часто здобувають владу. 

Економіст Андерс Аслунд нагадав «Голосу Аме-
рики», що критикував раніше Ю. Тимошенко за 
конкретні дії – прем’єрські промахи, але зараз во-
на говорить правильні речі. Одну з них проциту-
вала The Washington Times 2 березня 2007 року: 
«Це не значить, що я не люблю Росію… Просто я 
люблю Україну». 

Справа втому, що Верховна Рада з ініціативи 
Ю. Тимошенко прийняла 6 лютого закон, де йшло-
ся про заборону передавати вітчизняні транзитні 
газопроводи у приватні руки та іноземцям у будь-
якій формі. Це стало відповіддю на заяви прем’є-
ра В. Януковича і президента Росії В. Путіна, що 
спільне управління українською трубою підвищить 
її прибутковість. 

У розвиток сюжету Юлія Тимошенко не вда-
лася до художнього аналізу візитної картки поета 
Володимира Сосюри, а щиро покаялася з поміччю 
іншої метафори. Вона порівняла Україну 2005-го 
з аквалангістом, який зашвидко піднявся на по-
верхню після років, проведених на застійній полі-
тичній глибині. Тому майбутні реформи під її ке-
рівництвом доведеться проводити повільніше. 

На погляд стороннього, проблема не в гальмах 
чи акселаторі, а в чесності перед собою. Її не тре-
ба щодня демонструвати на телекрані, як етичну 
перевагу над кимось, бо є чорні плямки на білих 
мундирах опозиції. Ось приклад. 
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8 лютого 2007 року в крісло віце-спікера пар-
ламенту сів бютівець Микола Томенко. 340 голосів 
«за» означали, що АК дисципліновано погасила 
БЮТу пакет домовленостей при подоланні вето на 
закон про Кабмін. Не в тому біда. Оприлюднена 
копія диплому про вищу освіту М. Томенка під-
твердила діагноз «проффесор», яким хворіє полі-
тична еліта. І не важливо, де вона зараз: при вла-
ді чи в опозиції, у Росії чи Америці. 

Коли весною 2005-го спалахнув скандал з псев-
доосвітою помаранчевого міністра юстиції Р. Зва-
рича, тодішній віце-прем’єр М. Томенко задокумен-
тував, що закінчив Київський університет ім. Т.  Шев-
ченка за спеціальністю «історія». Насправді, як 
з’ясували в лютому 2007-го, вона називається «іс-
торія КПРС». Перед тим маніпуляцією сканером 
прибрали незручну абревіатуру. Днесь забули і при 
оформленні на посаду заступника Голови Верхов-
ної Ради скопіювали злощасний диплом звичай-
ним чином. 

Подумаєш, дрібничка... Що ж, і тут зробимо 
оптимістичну міну. 

 
ЧОРНЕ…  
ПОЗАДУ МОСКВА! 
Пригадується радянська легенда про політрука 

Василя Клочкова, котрий начебто восени 1941 року 
недалеко московського передмістя мовив, що від-
ступати вже нікуди. Янукович із товаришами це 
затямив і, мабуть, інколи пригадував подумки, 
презентуючи свої фізичні та інтелектуальні конди-
ції у Вашингтоні та Берліні в грудні 2006-го і лю-
тому 2007-го. 27 лютого 2007 року, в переддень 
його візиту до Німеччини, діловий щоденник Han-
delsblatt не утримався від компліменту: «…здоро-
вий, як бик, раніше засуджений голова уряду». 
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А починалося все завчасу за рецептами захід-
них мольфарів. 19 лютого 2007 року Die Welt вміс-
тила лагідну до В. Януковича статтю берлінця 
Александера Рара про те, що український прем’єр 
не прагне інтеграції з Росією, а навпаки шукає 
шляху до євроатлантичної спільноти. 

28 лютого Frankfurter Allgemeine Zeitung пе-
ром Конрада Шуллера саркастично відповіла, що 
«стрілка компасу цього чоловіка ще жодного разу 
чітко не вказувала ані на Схід, ані на Захід, орієн-
туючись лише на єдиний полюс тяжіння: на нього 
самого, Віктора Януковича, та його владу». Це всі 
затямили. Спотвореному посмішкою В. Януковичу 
притаманна погрозлива риторика, коли відчуває 
загрозу власним позиціям. 

Утім, після Росії Німеччина є другим торговим 
партнером України. Двосторонній торговельний 
оборот у 2006 році зріс на 32 % і склав 6,25 млрд. 
євро. Тому контактувати на вищому рівні приму-
шує обов’язок. 

Експерт Райнер Лінднер, який радить бундес-
тагу і уряду ФРН, акумулював спільну точку зору: 
В. Янукович не є бажаним партнером Заходу, але, 
поважаючи легітимність АК, доводиться співпра-
цювати. 

Усім зрозуміло, що Україна прийде до ЄС вже 
в наступному поколінні політиків, а не за уряду 
Януковича, деякі міністри якого зацікавлені у 
власному збагаченні. 

Своєму інтелектуальному реноме Віктор Януко-
вич у Берліні не зрадив. 28 лютого він читав промо-
ви з листків, де розставлено наголоси для правиль-
ної вимови українською. Процитував навіть екс-
президента Ріхарда фон Вайцзеккера, назвавши 
його «Вайцербергом» аж з другої спроби. 
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Ще запам’яталося бажання В. Януковича всту-
пити в ЄС і підкреслена повага до В. Ющенка, че-
рез три тижні після якого він сюди прилетів. 

Що досягнуто? Канцлер Ангела Меркель дору-
чила міністру економіки Міхаелю Глосу обговори-
ти у Києві енергетичні пропозиції. За цим не вар-
то було літати. Дешевше переговорити телефоном. 

Аби розширити межі уявлень про свій рівень 
освіченості, у Берліні Віктор Янукович виступив 
на конференції «Україна і Євросоюз – нові підхо-
ди», організованій Німецьким товариством зовніш-
ньої політики. Після його промови слово взяв екс-
президент Польщі Александр Кваснєвський, кот-
рий по-вчительськи терпеливо ще раз розставив 
наголоси: «Україна вже один з найкращих партне-
рів НАТО і готова бути членом альянсу. Однак у 
Вас є проблеми. Перша – це Ваша публічна думка. 
І друга, не менш важлива, – це думка Росії». 

Подібна роль випала британському міністру в 
справах Європи Джефу Гуну. У Києві 27 лютого він 
переконував, що розміщення американської систе-
ми ПРО в Чехії і Польщі лежить в площині інтересів 
Європи і України. До того ж, Великобританія підтри-
має на шляху України в ЄС відповідні реформи і 
співпрацю в енергетиці. Натомість прем’єр В. Януко-
вич відзвітував, що завдяки АК співробітництво між 
Україною та Євросоюзом активізувалося. 

Тим часом Україна і Росія опинились у конф-
лікті через виступи мера Москви Юрія Лужкова в 
Криму. Візитер укотре покрив сумнівом передачу 
Криму Україні у 1954 році, подякував за виступи 
проти НАТО і пообіцяв допомогу етнічним росія-
нам. Позаяк у Києві урядує прокремлівська ко-
манда, то вона, вхопивши облизня, мовчки втер-
лася. Хоч про якогось дипломата-перекладача з 
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української на російську В. Янукович теревенив 
мало не на рівні загрози національним інтересам. 
Росії потрібні не рівноправні партнери, а безпо-
радні сателіти, в’їдливо підмітив якось міністр за-
кордонних справ Естонії. 

 
ЧОРНО-БІЛЕ…  
САД, ПАСІКА, ГОРОД 
Нехай вибачить редакція журналу «Дім, сад, 

город» за каламбур. Але він тут до місця. 25 лю-
того 2007 року Neue Zürcher Zeitung зауважила, 
що популярність Віктора Ющенка стрімко впала 
через його лепту в минулорічних чварах навколо 
нового уряду. Одне крило НУ з Романом Безсмерт-
ним домовлялося з БЮТ і СПУ, а друге з Юрієм 
Єхануровим – з ПРУ. 

Обидва напрямки підтримував В. Ющенко, яко-
му наче припало до душі визначення Лехом Вален-
сою демократії як війни всіх проти всіх під кон-
тролем права. І часто у них фаворити програють. 

Годиться додати спостереження російського 
сатирика Михайла Жванецького: «Я з Віктором 
Андрійовичем не зустрічався. Мені здається, він 
більш сумний. Наш – більш веселий... Його спи-
таєш: а де ж у нас демократія, він відповість: а 
де? А немає. Країна така. Жодних тем Володимир 
Володимирович не боїться». 

От і 10 лютого 2007 року в Мюнхені В. Путін 
виклав ґлобальні амбіції Росії. Сумирним свідком 
резонансної промови став В. Ющенко, котрий не 
зайшовся відразу що сказати.  

Аж 18 лютого у Frankfurter Allgemeine Zeitung 
Президент занепокоївся енергетичною безпекою 
Європи, чекаючи гармонії інтересів постачальни-
ків, споживачів і транзитерів. 
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Зрештою, як не змінювався би світ, головні 
загрози для України не зовнішні, а внутрішні, на-
приклад, слабкість системи влади, структур обо-
рони і безпеки, мляво захищених від сторонніх 
проникнень. Хоч Україна входить до тридцятки 
країн за потенціалом міжнародного впливу, та без 
консолідації еліти стратегія її розвитку приречена 
на внутрішню «холодну війну» і біполярність. 

Повернемося до аграрних проблем – до саду, 
пасіки і городу, з якими отожнюємо діючого пре-
зидента. Його «Нашу Україну» сформували партій-
ні олігархи за корпоративними принципами. То-
му, коли 2006-й В. Ющенко оголосив роком села, 
президентська фракція навіть не подала законо-
проектів для цивілізованого функціонування рин-
ку землі. НУ досі не виросла зі штанців вождист-
сько-олігархічної партії до бриджів демократич-
ної. Їм, мешканцям сільських околиць під Києвом, 
де все можна по-чорному деребанити, і так добре. 
Нам би їхні аграрні набутки! 

 
ІНСТРУКЦІЯ  
ПОГАНОМУ ТАНЦЮРИСТУ 
Як відомо, щорічно у Кембриджі читають Ук-

раїнську лекцію. Недавно черга випала Ендрю Віл-
сону з Юніверсіті коледжа в Лондоні. У лекції «Після 
Помаранчевої революції: природа пострадянської де-
мократії в Росії та Україні» він деталізував найбільшу 
перешкоду – засилля політтехнологій. Хоч рівень де-
мократії в Україні виріс після 2004 року, а рівень 
Росії знизився, в обох країнах: 1) маніпулюють 
партіями, 2) діалог замінено чорним піаром: усі 
мають компромат один на одного, 3) полюбляють 
драматургію боротьби, наприклад, між Сходом і 
Заходом у регіональному і глобальному вимірах. 
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У цілому політичну ситуацію в Україні вважа-
ють у світі здебільша «гарною живою дискусією» у 
рамках демократичного процесу. 25 січня Парла-
ментська Асамблея Ради Європи оприлюднила ін-
формаційну доповідь Ренати Вольвенд і Ханне Се-
веринсен. У ній відзначено позитив політрефор-
ми, що створює систему стримувань і противаг. 
Але… «обіцянки Майдану встановити чисте, чесне 
і компетентне керівництво, а також забезпечити 
верховенство права і прозорість на всіх рівнях» 
досі не виконані. 

У лютому 2007-му Верховна Рада схвалила у 
першому читанні закон про забезпечення прозо-
рості відносин власності стосовно засобів масової 
інформації. Його підготували відповідно до резо-
люції ПАРЄ. «За» проголосувало 411 депутатів. Це 
один хороший приклад позитивної співпраці. Що-
правда, йдеться про виняток, а не правило. 
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СКАЗАННЯ ПРО  
ТРИСТА СПАРТАНЦІВ 

 
В очікуванні виборів  
27 травня 2007 року 
 
Указ президента України від 2 квітня 2007 ро-

ку про позачергові вибори Верховної Ради змусив 
укотре відверто розібрати реальну ситуацію в дер-
жаві останніх років без оглядання на праведних і 
грішних. 

Дефінітивне питання про те, хто порушив Конс-
титуцію, відразу стало вторинним, тому небезпід-
ставно аналітики розгледіли черговий етап неза-
кінченої боротьби України за право самовизна-
чення між Євразією під верховенством Росії та 
двоголовим Заходом (США і ЄС), а парламентські 
вибори – народним референдумом на користь од-
нієї з цих систем цінностей. 

 
«ІДІТЬ ЗАРАДИ  
ГОСПОДА БОГА!» 
Уперше Україна познайомилася з достроковим 

припиненням повноважень парламенту ще 1994 ро-
ку. До нього готувались заздалегідь і тотально. Депу-
татів усіх рівнів, міських, селищних і сільських голів 
вибирали трьома місяцями раніше президента. 

Ексклюзивній кампанії-2007 відвели 60, а точ-
ніше 57 днів – від 3 квітня до 27 травня. Оскільки 
вітчизняний політикум звик до безпечних чотири-
п’ятирічних «теплих ванн», а не до швидких звіту-
вань електорату, то вкластися у виборчий кален-
дар забажали не всі. 
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Проте в усіх задекларованих позиціях ідеться 
про вихід з електорального лабіринту без силових 
загроз. На Заході та Сході (в українському і світо-
вому вимірах) умить діагностували хворобу росту 
демократії, внаслідок чого проходить оптимальна 
шліфовка політичної системи в Україні, котра 
пройшла санацію, на жаль, незавершеною Пома-
ранчевою революцією. 

Не випадково головні канали вітчизняного те-
лебачення орієнтовані на несподіваний конструк-
тив соломонових рішень президента України, гос-
подаря ситуації в столиці, де його неповороткі опо-
ненти прем’єр В. Янукович і спікер О. Мороз не спро-
моглися на публічний прорив у соціальних симпа-
тіях, чаклуючи над перетворенням В. Ющенка в це-
ремоніальну фігуру. 

Президент одразу посів морально виграшну ні-
шу, апелюючи до розсудливості народу. І отримав 
схвалення керівників чисельних конфесій (право-
славних Київського патріархату, греко- і римо-ка-
толиків, євангелістів і баптистів). Коаліційна біль-
шість Верховної Ради не на жарт розсердилася і, не 
повірите, пожалілася Папі Римському Бенедикто-
ві XVI за «втручання деяких представників като-
лицької церкви в політичні процеси в Україні». 

Спікер і прем’єр упали в революційну про-
страцію і контрреволюційний штопор одночасово. 
Вони віддали власну долю на поталу копіюваль-
ному інтелекту, мавпуючи дійсність із трирічним 
спізненням. Послухати доволі знайому риторику 
поквотно звозять тисяч десять-п’ятднадцять «про-
фесійних демонстрантів». 

Із неблатним креативом важкувато. Доводить-
ся крутити совковий шансон і пригадувати фольк-
лор радянських піонерів – майбутніх будівничих 
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комунізму. Утім, атеїзм відійшов. На Майдані в 
пасхальну неділю освятили паски для близько ти-
сячі прихильників коаліції – втричі менше, ніж 
очікували депутати-регіонали. 

Письменниця Оксана Забужко в німецькій газеті 
Die Welt 11 квітня 2007 року резонно назвала «біло-
синій» Майдан «третьосортною симуляцією Помаран-
чевої революції», результатом чого став «патетичний 
фарс». Годиться додати, що й самоназва цих акцій 
якась дріб’язкова – «мітинги прибічників парла-
ментсько-урядової коаліції». На них інколи промов-
ляв прем’єр В. Янукович, схвильований «повторен-
ням 2004 року» і втратою ґрунту під країною, «про 
яку ми з вами мріємо», додамо словами В. Ющенка, 
«на купленому майдані за 40-100 гривень». 

Цій мрії, зокрема, слугувала підігнана статис-
тика «коаліційного» міністерства внутрішніх справ, 
яке на 17.00 11 квітня 2007 року нарахувало на 
Майдані Незалежності до 27 тис. мітингувальників 
на підтримку коаліції, а на Європейські площі – до 
4 тис. опозиціонерів. 

Попереднього разу, 31 березня, за даними мі-
ліції, на мітинг опозиції на Майдан прийшло 25-
27 тис., хоч було більше 100 тис. На Європейській 
тоді показали число від 30 до 35 тис. коаліціоніс-
тів при реальних 10 тис. 

За визначенням, пересічна конституція є дого-
вірним політичним документом. Основний Закон 
України, недосконало поправлений у рамках груд-
невого компромісу 2004-го, взяв у постреволюційні 
заручники всю верхівку. Ця годинникова міна 
спрацювала в умовах реставраційного реваншу. 

Із подібних закономірностей виплетено мере-
живо всесвітньої історії, до якої в пошуках анало-
гій нерідко звертаються зацікавлені та сторонні. 
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Хто і які б зараз не перехоплював лозунги, проте у 
зверненні до норми прямої демократії мобілізаційні 
приманки про узурпацію влади і державний пере-
ворот не читаються ні між, ні за рядками. 

Перші тривожні ночі та дні, проведені урядом і 
парламентом поза робочим часом, виявилися шар-
жем на назву і сутність репрезентантів законодавчої 
та виконавчої влади. Антикризова коаліція поспі-
шила перейменуватися в Коаліцію національної єд-
ності. Ця залізобетонна єдність справжньою метою 
має слабко замасковану кадрову, фіскальну і кримі-
нальну помсту за недавню електоральну поразку. 

На цьому застиглому моноліті під покровом ко-
румпованого парламентаризму легко відновити клю-
чові елементи тотального контролю за державою і 
суспільством. Тому й раніше парламент без гризот 
сумління незаконно заборонив Конституційному Су-
ду розглядати політреформу, потім прийняв закон 
про Кабінет Міністрів з неконституційними поло-
женнями, а з подачі прем’єра перестали фінансува-
ти міністерство закордонних справ, витискаючи мі-
ністра Бориса Тарасюка. 

На інше копіювальний інтелект екс-вихован-
ців номенклатури не запрограмований. 

Мужній крок президента, котрий «раптово пе-
ретворився на Кромвеля», навернув зрадливу еліту 
до еталонів світової демократії (The Daily Telegraph, 
4, 11 квітня 2007). У 1653 році, коли гетьман Бог-
дан Хмельницький переходив на московську орбі-
ту, лорд-протектор Олівер Кромвель знаменито роз-
пустив британський парламент: «Ви дуже довго за-
сідали, зробивши при цьому мало хорошого. Пора 
покінчити з вами. Ідіть заради Господа Бога!». Але 
повернемося на рідний ґрунт сучасної історії. 
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«…БОЛИТЬ СЕРЦЕ,  
А СЛЬОЗИ НЕ ЛЛЮТЬСЯ», – 

співала Наталка Полтавка в однойменній соціаль-
но-побутовій драмі 1819 року, котру Іван Котля-
ревський означив «оперой малороссийской в 2-х 
действиях». Дійових осіб у ній небагато – шестеро 
мешканців села на річці Ворскла поблизу Полтави. 
Її нескладний сюжет із щасливим фіналом соковито 
відображає умонастрої наших сучасників, які зне-
нацька спіткнулись на здавалось уже протореній до-
розі. І теж узялися писати «оперу» на кшталт інтим-
ного соціалістичного лібрето аграрного екс-міністра 
О. Баранівського, писаного мовою російською: 

 
Обманчив Юлин внешний вид, 
поскольку в женской плоти хрупкой, 
натура Юлина таит 
единство арфы с мясорубкой. 
 
Для лідера опозиції нехарактерно лізти в чужу 

кишеню за римованим словом. У The Guardian 5 
квітня 2007-го Ю. Тимошенко звинуватила В. Яну-
ковича у підготовці конституційного перевороту, 
що позбавляв повноважень В. Ющенка. Опір авто-
ритарному сповзанню підсилив непоступливий се-
редній клас, який нарощує мускули в умовах еко-
номічного зростання. 

Справді. Для удару коаліції у відповідь вибрано 
вдалий момент, коли соціум і бізнес занепокоїлися 
народженню небезпечної монополії, що простежує-
ться у коаліційному фундаменті нового державного 
режиму.                                                   

Справа тут не в амбіціях чи вольових якостях 
В. Ющенка. Попри перекваліфікацію на захисни-
ка законності, В. Янукович знову програв на рівні 
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етнопсихологічних структур. Сучасні українці сто-
рожко сприймають силові сценарії та концентра-
цію влади. Україні царська традиція не притаман-
на, а гетьманів чи державних утворень співіснува-
ло відразу декілька, як тільки ініціатива і безпека 
вільних людей ставилися під загрозу. І традиційно 
запрошували міжнародних посередників. У цьому 
слабкість України в минулому, але сила в часі тепе-
рішньому. 

Прекрасно, що 5 квітня на прес-конференції 
для іноземних і вітчизняних медіа В. Янукович не 
наважився вимовити прізвище канцлера нейтраль-
ної Австрії – спонтанну креатуру на роль миротвор-
ця. 28 лютого у Берліні він умудрився переписати 
паспорт екс-президента Ріхарда фон Вайцзеккера, 
назвавши його «Вайцербергом» із другої спроби. 

Уявіть собі обличчя канцлера Альфреда Гузен-
бауера, коли б, називаючи його, український прем’єр 
спіткувся на буквах і складах. Натомість він приніс 
у жертву міністра закордонних справ Росії, сплутав-
ши С. Лаврова з його попередником С. Івановим. 

Погоджуюсь, конституційна обґрунтованість 
указу президента про розпуск парламенту не була 
бездоганною. Але коаліція спробувала у неправо-
вий спосіб знести балансоутворюючі бар’єри задля 
необмеженої влади клану прем’єра. Хоч достроко-
ві вибори суттєво не змінять рівноваги двох оріє-
нтацій (на Схід і на Захід), проте усувають демок-
ратичні дефіцити, акцентуючи на першому з 
трьох можливих сценаріїв: компроміс, капітуля-
ція, насилля. 

Хоча відчутний подих і переживання недарем-
ної Помаранчевої революції, проте вуличні протес-
ти видаються полуденною тінню 2004 р. Їх учас-
ники не жадають розбагатіти невтіленими обіцян-
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ками, а покращити собі життя вже сьогодні, при-
наймні кількома десятками гривень. Австрійській 
Die Presse 3 квітня 2007 року один із демонстран-
тів Партії регіонів назвав гривневий еквівалент 
23 євро за кожну ніч, проведену в наметах. 

«Я тут тільки тому, що працюю на металургій-
ному заводі, власник якого, олігарх, підтримує 
Януковича», – сказав у The Guardian 5 квітня  
2007 року 27-літній Льоша з Кривого Рогу. – Нас 
40 осіб привезли сюди на автобусі. Платять нам 
по 100 гривень у день. Але я особисто його не під-
тримую. Мені просто не хотілося втрачати роботу. 
А так я за Тимошенко». 

Лідерка БЮТу одразу зацікавилася мобілізо-
ваними коаліцією, котрі мерзли у наметах і яким 
не возили гарячої їжі. Їм обіцяли 300 гривень, але 
платили тільки 70. 

 
«ОНА ПРИВОДИТЬ В ДОВОД  
ЗНАКОМСТВО ВОЛА З ВОЛОМ», – 

нарікав на Наталку Полтавку в душевному сум’ят-
ті дрібний судовий урядовець – возний Тетерва-
ковський. Коаліціанти мусять відмиватися і за-
пускати фрівольні версії, тотожні дармовим «три 
по сто» для поливальників на Великодні свята. Во-
ни вимушені, по-перше, персоніфікувати конф-
лікт, вдаючись до образу демона в жіночій подобі, 
по-друге, трактувати розпуск парламенту як неза-
конний акт посадового відчаю, щоби зашкодити 
успішному уряду. 

Прибічники Віктора Януковича не приховува-
ли, що харизматична Юлія Тимошенко є головним 
ворогом, бо повторно прагне поста глави уряду. 
Приміром, екс-міністр юстиції, виключений з 
фракції «Наша Україна» народний депутат Сергій 
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Головатий різко засудив демонічний «план Тимо-
шенко» зі знищення «двох Вікторов». 

Раніше подібних лицарів абсурду в «Нашій Ук-
раїні» вистачало, чутливе серце Віктора Ющенка 
ледве вирвалося з їх довірливого шепоту. 

Тим часом у своєму коронному жанрі розкуто-
го інтерв’ю лідерка опозиції не пошкодувала експ-
ресії. Перериваючи своє французьке турне, вона 
встигла у Парижі 30 березня телеканалу France 24 
прояснити логіку сподіваного бліцкригу. Усклад-
нення, пов’язані з синьо-білим реваншем, Ю. Ти-
мошенко порівняла з останнім нападом лихоман-
ки, після чого зазвичай одужують. Удома жада-
ний указ прокоментувала без використання ме-
дичних знань: «Я щаслива, що президент виконав 
свій конституційний обов’язок». 

У захваті від рішучості нерішучого В. Ющенка 
перебували мільйони громадян. Їх не треба додат-
ково переконувати, що підкилимна перевербовка 
депутатів спрямована на нейтралізацію президен-
та. 3 квітня у Києві перед зарубіжними посла-
ми Ю. Тимошенко обурилася розмірами хабарів: 
«Я працюю в парламенті вже четверте скликання. 
І можу сказати: ніколи в політиці не ходили такі 
гроші!». Кореспонденту The Times вона назвала 
звабливі суми (5 млн. амер. дол.), обіцяні деяким 
депутатам її фракції, якщо допоможуть Партії ре-
гіонів на шляху до конституційної більшості (запо-
вітні 300 мандатів). Опісля Конституцію в парла-
менті корегували б у ручному режимі. Тому й зав-
дано контрудар. 

В інтерв’ю у Newsweek 8 квітня 2007 року 
Юлія Тимошенко знайшла глобальніші аргументи. 
Дострокові вибори Верховної Ради є для неї єди-
ним способом врятувати Україну від натиску Ро-
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сії, котра держить свого годованця В. Януковича 
за горло. Проте Кремль утримався від менторсь-
ких спокус. 

Президент Росії Володимир Путін тепер нікого 
не вітав і не обнадіював, провів лише телефонну 
розмову з колегою Віктором Ющенком аж 6 квіт-
ня, підкресливши щиру зацікавленість «у швидкій 
нормалізації обстановки». Випустила пару тільки 
нижня палата російського парламенту. Державна 
Дума ухвалила резолюцію про «неконституцій-
ність» указу В. Ющенка, а її делегація провідала 
побратимів із Верховної Ради. 

Ще покаже час, чи прийшла пора незалежних 
політиків, відданих лише рідному народу, як об-
надіяла Ю. Тимошенко. Наразі ясно, що україн-
ська нація є самодостатньою. Її не раз хотіли опу-
стити нижче плінтуса або заплутати технічними 
аутсайдерами. Не вдалося. 

Парламентські вибори в березні 2006-го засвід-
чили високу політичну культуру громадян Украї-
ни, яким нав’язали вибір із 45-ти партій та блоків. 
Вибрали п’ятьох. І зараз українці не помиляться. 
Шкода виконавців старих апокаліптичних пісень 
про адміністративно-політичний розкол. У всіх кра-
їнах наявна електоральна специфіка на рівні ста-
більних регіональних симпатій. Це природно. 

 
«НЕ ДУЖЕ ДОВІРЯЙ СВОЄМУ СЕРЦЮ:  
СЕЙ ВІЩУН ЧАСТО ОБМАНЮЄ», – 

радила ефективний засіб для профілактики жах-
райств бідова вдова Горпина Терпилиха. Перший 
квiтневий тиждень 2007-го президент Віктор Ющен-
ко, прем’єр Віктор Янукович і лідер опозиції Юлія 
Тимошенко присвятили міжнародному іміджу. 
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Вони розмовляли з іноземними послами і журналі-
стами, главами держав. 

Найбільший інтерес викликала наступальна по-
зиція непоступливого президента. Зокрема, В. Ющен-
ко дав інтерв’ю світовим газетам The Guardian (Ве-
ликобританія), La Repubblica (Італія), Frankfurter 
Allgemeine Zeitung (Німеччина), El Pais (Іспанія), Le 
Figaro (Франція), а у The Financial Times (Великоб-
ританія), Rzeczpospolita (Польща), Corriere della Sera 
(Італія) та Le Figaro розмістив статтю «Відповідь на 
кризу в Україні має бути жорсткою» (3 квітня). 

Йшлося про те, як правляча коаліція прагне 
владної монополії, коли результати виборів зобо-
в’язують працювати на партнерській основі. Він 
згадав «велику коаліцію» лівих і правих у Німеччи-
ні, приклади «співіснування» у Франції та США, де 
дотримуються принципу стримувань і противаг. 

Як його зрозуміли, піти ва-банк спонукала по-
взуча реставрація авторитарно-олігархічного ре-
жиму (Le Figaro, 4 квітня; The Times, 5 квітня), ло-
яльного Росії. Навіть запитали про докази підкупу 
депутатів, які змінили прапор (La Repubblica, 
5 квітня). Президент розшифрував останню крап-
лю політичної корупції, заснованої на шантажі, 
грошах і торгах посадами. Це – група 25 опози-
ційних депутатів, які готували втечу в коаліцій-
ний табір. 

Отож увечері 2 квітня 2007 року, точніше о 
21.10 у прямому ефірі УТ-1, президент Віктор Ющен-
ко повідомив, що підписав указ про дострокове 
припинення повноважень Верховної Ради V скли-
кання внаслідок грубих порушень Конституції Ук-
раїни. 

В основі кризи він бачив три небезпечні тен-
денції: «ревізію волі народу» (неконституційне пе-
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реформатування парламентської більшості на ос-
нові індивідуального чи групового членства, а не 
фракцій); «замах на конституційний лад» (постій-
на практика прийняття нелегітимних рішень для 
узурпації влади, приміром, Закону про Кабмін); 
«політика шахрайства» (систематичне недотри-
мання зобов’язань під гаслами про національну 
єдність). 

Відзначене кваліфікувалося потенційними за-
грозами національній безпеці та державному су-
веренітету, попередити котрі зобов’язує президен-
та його конституційний статус. 

Сам указ надрукували наступного дня, що у 
цілому виявився доволі плідним у державотворчо-
му сенсі. «Офіційний вісник президента» накладом 
3 тис. прим. відразу став раритетом. Позачергові 
вибори призначено на неділю 27 травня 2007 ро-
ку, розписано заспокійливі побажання народним 
депутатам не виходити згарячу за межі повнова-
жень, а також відповідні доручення Кабінету Мі-
ністрів і Центральній виборчій комісії. 

Увечері того ж 3 квітня Голова Верховної Ради 
Олександр Мороз поширив через свою прес-службу 
коментар, захищаючи право на індивідуальне вхо-
дження до коаліції та завуальовано викриваючи 
авантюри уряду Ю. Тимошенко 2005 року: зростан-
ня цін, газові взаємини з Росією, ревальвація кур-
су гривні. Для нього в 2006-му Партія регіонів, 
«Наша Україна», БЮТ практично нічим не відріз-
нялися, тому міграція депутатів не могла спотво-
рити результати виборів. Голосування ж у 300 го-
лосів потрібне для загального добра – зміцнення 
місцевого самоврядування. 

Творче доопрацювання цього коментаря ви-
лилось у звернення правлячої коаліції до народу, 
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прийняте вихідного понеділка 9 квітня на поза-
черговому засіданні Верховної Ради. Посвіжіли 
гріхи опонентів: давні (спровокували зростання 
цін на комунальні послуги) та поточні (шантаж су-
дів), а також трактовки (спроба держперевороту 
шляхом незаконно призначених виборів) й анало-
гії (розкол Югославії). 

Нарешті з’явилися креативні родзинки анти-
кризового менеджменту, хоча й еклектичні, ніби 
списані з поеми «Бородіно» М. Лермонтова, де опо-
відається про трагічний вінегрет із коней, людей 
та гарматних залпів. Коаліція висловилася за ком-
проміс, одночасно кинувши на шальки терезів до-
строкові вибори президента і парламенту, рефе-
рендум щодо вступу в НАТО. 

Тут доречно згадати пікантну деталь, яку під-
мітив лідер «Народної самооборони» Юрій Луцен-
ко. Газета «Товариш», головний друкований орган 
соціалістів, викреслила свій інтернет-архів 2001-
2005 років, аби спалити за собою мости. 

Тижнем раніше спостерігалося заціпеніння. Пар-
ламентсько-урядова коаліція була готова поверну-
тись до первинного формату. Розпущена Верховна 
Рада ще до півночі 2 квітня 2007 року спеціальною 
постановою визнала указ таким, що не може бути 
виконаний через невідповідність Конституції, а міні-
стерству фінансів заборонила дати гроші на вибори. 

3 квітня подібне вчинив Кабмін. Його поста-
нову блискавично зупинив президент, указавши 
на підміну урядом функцій Конституційного Суду. 
Того ж дня президент провів персональні ротації 
в Раді національної безпеки і оборони, вивівши 
О. Мороза (без вказівки посади) і ввівши коман-
дувача внутрішніх військ О. Кіхтенка і першого 
заступника голови СБУ В. Наливайченка. 
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6 квітня президент увів у дію рішення Ради 
національної безпеки і оборони «Про суспільно-по-
літичну ситуацію та невідкладні заходи щодо за-
безпечення конституційних прав громадян Украї-
ни», прийняте попереднього дня 12 голосами: пре-
зидента В. Ющенка, глави його Секретаріату В. Ба-
логи, секретаря РНБО В. Гайдука, міністра оборони 
А. Гриценка, начальника Генерального штабу С. Ки-
риченка, командувача внутрішніх військ О. Кіхтен-
ка, начальника Служби зовнішньої розвідки М. Ма-
ломужа, в. о. голови СБУ В. Наливайченка, голови 
Верховного Суду В. Онопенка, директора Національ-
ного інституту стратегічних досліджень Ю. Рубана, 
голови Національного банку В. Стельмаха, міні-
стра закордонних справ А. Яценюка. 

Проти голосували міністри фінансів М. Азаров 
і внутрішніх справ В. Цушко. Утримався генераль-
ний прокурор О. Медведько, а присутній прем’єр 
В. Янукович, якого зобов’язали виділити ЦВК 340 
млн. грн., «під час голосування був відсутній». На 
відміну від указу президента тематичні постанови 
Верховної Ради і Кабміну визнаватилися таким, 
що не тягнуть за собою правових наслідків. 

І знову прокинувся копіювальний інтелект. 
Судову естафету Мукачевого (Закарпаття) пере-
брали Феодосія (Крим) і Артемівськ (Луганщина). 
Але 7 і 10 квітня 2007 року голови цих міських су-
дів скасували прийняті напередодні рішення, що 
призупиняли виконання указу президента про ви-
бори. 

 
«І ДУРНЕМ НЕ ТРУДНО  
ПРИКИНУТИСЬ», – 

зізнався письменний парубок Микола, далекий 
родич Наталки і Горпини Терпило, проспівавши 
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«Гомін по діброві» – народну думу про геополітич-
ний вибір України (між поляками, татарами, тур-
ками і росіянами). 

Президент Віктор Ющенко поставив уряд у 
позицію, подібну шаховому цугцвангу – коли не-
обхідно зробити вкрай невигідний хід (Der Spіegel, 
10 квітня). 

5 квітня 2007 року невеселий Віктор Януко-
вич зібрав прес-конференцію для іноземних і віт-
чизняних журналістів. Для розпуску Верховної Ра-
ди він не знайшов жодних об’єктивних підстав, 
бо коаліційним урядом забезпечено зростання як 
економіки, так і заробітної плати. Єдиним суб’єк-
тивним джерелом стали складнощі переходу від 
президентської до парламентсько-президентської 
форми правління. 

Попереднього дня перед представниками ди-
пломатичного корпусу в Україні він обстоював по-
рядок денний без виборів до вердикту Конститу-
ційного Суду, бо, мовляв, його суперечки з прези-
дентом стосувалися виключно тактики дій. 

Ця теза мало узгоджувалася з промовою прем’є-
ра на сесії Верховної Ради 3 квітня, де таврувався 
«горезвісний» указ як частина сценарію дискреди-
тації парламентаризму і повернення президентсь-
кого автократизму. Із трибуни В. Янукович спробу-
вав кинути прибічникам яскраве гасло, однак його 
фантазія зав’язла в помаранчевих нетрях і спро-
моглася копіювально обіграти блискітку «Свободу 
не спинити!» на довгу кулеметну чергу «Національ-
не єднання, парламентську демократію і економіч-
ні зрушення на благо суспільства не спинити!». 

Оглядач німецького журналу Der Spiegel не утри-
мався від іронії. Мовляв, ще раніше американські 
стратеги швидко збагнули, що для цинічного В. Яну-
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ковича політичний курс є предметом торгу. На 
Заході від прем’єра В. Януковича й не чекали рин-
кових реформ у дусі правової держави. При ньо-
му насправді спостерігається повернення до про-
текціонізму, популізму, посилення державного втру-
чання і контролю. 

Офіційне зарубіжжя (Росія, США, головуюча в 
ЄС Німеччина, міжнародні організації) одностай-
но виступили за розумний компроміс у відкритих 
політичних дебатах, позаяк правові позиції і пре-
зидента, і прем’єра є недосконалими. Одначе без 
нового волевиявлення громадян Україні навряд 
чи обійдеться. Крапку мав поставити Конститу-
ційний Суд. Словами генерального секретаря Ра-
ди Європи Тері Девіса, зазвичай «конфлікт краще 
вирішувати в суді, ніж на вулиці». 

Аналогічно міркували головуючий в ОБСЄ мі-
ністр закордонних справ Іспанії Мігель Анхель 
Моратінос, президент Парламентської Асамблеї 
Ради Європи Рене ван дер Лінден, президент Єв-
ропейського парламенту Ганс-Герт Поттерінг, мі-
ністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, до-
повідач ПАРЄ Ганне Северінсен, комісар ЄС з пи-
тань зовнішніх відносин і європейської політики 
сусідства Беніта Ферреро-Вальднер. 

Тільки президент Польщі Лех Качинський та 
екс-президент Литви Вітаутас Ландсбергіс катего-
рично висловилися за дострокові парламентські 
вибори. 

 
«А НАЩО Ж І ОДКЛАДОВАТЬ  
В ДОВГИЙ ЯЩИК; АДЖЕ МИ НЕ СУДДІ», – 

умів вловити кон’юнктуру і прикинутись облесною 
лисицею виборний Макогоненко з «Наталки Пол-
тавки». Власне, нове випробування для України, 
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як зазначив у The Wall Street Journal 5 квітня 
2007-го учений-україніст Адріан Каратницький, 
спровокувала несподівано потужна хвиля суспіль-
ного невдоволення гегемонією Партії регіонів, що 
невпинно посилювалася в умовах, коли мас-медіа 
пропонують громадянам повну інформацію. Надав-
ши політичній еліті шанс радикально самоочисти-
тись, президент легко оперся на Центральну вибор-
чу комісію. До нього залишилися лояльними війсь-
кові, спецслужби, уся місцева виконавча влада. 

Соціолог Віктор Небоженко припустив служ-
бове розслідування у Партії регіонів про доцільність 
купівлі «триста спартанців», бо спікер О. Мороз 
після 2 квітня ще раз сильно підставив коаліцію, 
давши моральний доказ правильності досить хит-
кої юридичної позиції В. Ющенка. Отож указ пре-
зидента став виглядати імпульсом для посилення 
демократичних інституцій, а не амбіцією каміка-
дзе. Недаремно президент знову в прямому ефірі 
звернувся до народу з гарним настроєм. 7 квітня 
біля Софійського собору він означив розпуск пар-
ламенту вимушеною терапією – як «щеплення про-
ти тиранії». 

4 квітня 2007 року Frankfurter Allgemeine Zei-
tung, не ставлячи під сумнів компетенцію Консти-
туційного Суду, занепокоїлася з приводу тільки 
однієї проблеми: незалежні судді в Україні вже 
давно занесені в Червону книгу. Наразі вийшов із 
себе прем’єр Віктор Янукович, який особисто по-
грожував Голові Конституційного Суду Івану Дом-
бровському. 

Засідання щодо легітимності розпуску перене-
сено з 11 на 17 квітня, коли ще 5 суддів заявили 
про тиск, зокрема, Верховної Ради, і відсутність 
умов для неупереджених і правосудних рішень. 
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11 квітня президент видав розпорядження 
про цілодобову охорону суддів Конституційного 
Суду в місцях постійного і тимчасового перебу-
вання, а ЦВК попросила скоріше розглянути спра-
ву. Що ж, зачекаємо. Сподіваюсь, це не буде гра в 
«довгий ящик». 

Паралельно В. Ющенко світовим інформагент-
ствам озвучив три складові компромісу: спільна 
оцінка процесів, які відбувалися у парламенті; 
прийняття заходів, аби не допустити узурпації 
влади окремими групами людей; консультації опо-
зиції та проурядової більшості задля виборів ново-
го дієздатного парламенту. 

 
«…І ЗАРОБЛЕНУЮ  
КОПІЙКУ ЗБИВАВ ДОКУПИ…», – 

останній (шостий) персонаж парубок Петро, на-
речений Наталки Полтавки, котрий напрочуд вчас-
но повернувся з чужини після чотирьох років за-
робітчанства. І вражений актом безкорисливості 
сріблолюбний Возний зняв матримоніальні претен-
зії. Як ведеться, за вирішення кожного питання 
встановлена своя ціна. 

Уряд В. Януковича фактично не провів еконо-
мічних реформ, але хоч оживив притік інвестицій 
(The Wall Street Journal, 6 квітня 2007). Незважа-
ючи на подвійне підняття цін на газ і нафту, Ук-
раїна економічно зміцнюється, завдячуючи бан-
ківському сектору, металургії, хімічній промисло-
вості, роздрібній торгівлі, операціям із нерухомістю. 
Тому й Віктор Янукович польській газеті Rzeczpos-
polita 10 квітня 2007-го звітував про «успіхи у здійс-
ненні політики євроінтеграції». 

У той же час міжнародні рейтингові агентства 
запропонували свої візії. Standard & Poor’s пере-
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глянуло прогноз зі «стабільного» на «негативний», 
позаяк якісні фінансово-економічні перетворення 
не були пріоритетами уряду В. Януковича, а «полі-
тична турбулентність» знизить «реформістські ам-
біції». 

Fitch Ratings, навпаки, сподобалися гарні еко-
номічні показники. Політичні кризи в Україні до-
сить опосередковано пов’язані з ростом ВВП, а 
Нацбанк не «обвалює» гривню. Нині, приміром, 
його валютних резервів (22,8 млрд. дол. США) до-
статньо, щоб обміняти кожну готівкову гривню. 

Проте без ажіотажу не обходиться. Окремі пред-
ставники роздрібного бізнесу встигли підвищити 
ціни на бензин на своїх АЗС майже на 10 %, тобто 
на 25-30 коп. за літр палива – до 4,10-4,15 грн. за 
літр бензину марки А-95. Водночас економісти 
схильні бачити ринкові причини: ціновий ріст на 
світовому ринку нафтопродуктів і стрибок сезон-
ного споживання. 

Проти дострокових виборів коаліціанти упер-
то називали економічний аргумент – непередбаче-
ні витрати. Утім, більше втратив бюджет, коли 
наприкінці березня 2007-го вони продали 76 % 
заводу «Луганськтепловоз» без реального конкурсу. 
ЗАТ «Брянський машинобудівний завод» (Росія) 
придбав акції за 292.505 млн. грн. Від приватиза-
ції держава мала отримати від 400 млн. грн. до 
2 млрд. грн. 

Народний депутат від Партії регіонів Ринат 
Ахметов, найбагатший в Україні, був щирим, ка-
жучи по-філософськи, що нестабільність руйнує 
«вартість країни». І не тільки, але й знецінює люд-
ське життя (вбивство одіозного бізнесмена Макси-
ма Курочкіна тощо). Небезпеку першими відчули 
саме конкуренти Р. Ахметова – олігархи, як не па-
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радоксально, донецького походження. Не є таємни-
цею, приміром, що власники і висуванці третього 
в Україні за величиною концерну «Індустріальний 
союз Донбасу» (Сергій Тарута) спонукали прези-
дента В. Ющенка до сміливого кроку. 

Зрештою, солідаризуюся з думкою, що на очах 
відходять в історію «помаранчевий період» розвит-
ку держави (2004-2006) і «синя реконкіста» Партії 
регіонів (2006-2007), об’єднані спільним знаменни-
ком – обопільними спробами рейдерським чином 
приватизувати державу. Відтепер усе виглядати-
ме інакше – в руслі традицій західної демократії. 
«Глухий кут, у якому не так вже й темно» – з опти-
містичним заголовком у The Times 4 квітня 2007 
pоку складно сперечатися. 
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«МОЇ ДНІ ПОВМИРАЛИ.  
А ТЕПЕР ПОМИРАЮТЬ І РАНКИ» 

 
Виборчий календар  
придворних астрологів 
 
Є в Петра Скунця футурологічна поезія 1994 ро-

ку під назвою «Один», де головний персонаж – 
«найсумніший у світі поет» – задля фізіологічного 
виживання вимушений спуститися з піднебесних 
висот Парнасу для буденного обробітку присадиб-
ної ділянки і тривіального нищення шкідників – 
колорадських жуків. 

Написаний за першої політичної кризи в неза-
лежній Україні, цей вірш насправді рефлексивно 
звернений у близьке начебто апокаліптичне май-
буття. Проте в сумирну кризову весну 2007-го чи-
тається по-особливому. 

На початку конституційно-парламентської кри-
зи прихильники Віктора Ющенка прагнули достро-
кових виборів Верховної Ради 27 травня, потім 24 
червня, а відтак шукали пригожу неділю в липні, 
жонглюючи цифрами 1, 8, 15... 

Коаліція Віктора Януковича вперто віддавала 
перевагу жовтневі. Президент зажадав терміново 
погодити злощасну дату і дотичний пакет законів. 
Для цього 10 травня 2007 року він скликав робочу 
групу, її двогодинне засідання транслювали нажи-
во. Доти події розвивалися, наче сюжет поезії 
«Один» П. Скунця. 
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ПОМСТА ХУЛІГАНАМ.  
«І СТРІЧАЮ ТВАРЮК,  
ДЕ ШУКАВ НАЙСВІТЛІШИХ ЛЮДИН» 
Попервах рішення президента Віктора Ющен-

ка провести позачергові парламентські вибори в 
Україні видалось актом розпачу і покаральним бу-
мерангом для його ж прибічників. Німецька Freie 
Presse 18 квітня 2007-го підвела риску під цим, 
далеко не поодиноким вектором «мозкового штур-
му» наявних позицій. 

З усіх причинно-наслідкових розтинів консти-
туційно-парламентської кризи запам’яталася до-
тепністю, зовсім не через фривольність, інтерпре-
таційна схема, виписана з міської буденності. 

Суперечливі, але рішучі дії В. Ющенка декому 
нагадали безальтернативну самоборону від вулич-
них хуліганів. Досі безвольна жертва несподівано 
схопила нападника за горло (перший указ), холод-
нокровно вдарила в пах (компромат на заступни-
ка голови Конституційного Суду С. Станік), вирва-
ла ніж і пістолет (зміна голови Печерського райсу-
ду і генпрокурора), стиснула горло сильніше (дру-
гий указ), зробила попереджувальний постріл (звіль-
нення трьох суддів Конституційного Суду). 

Усіх 18 суддів Конституційного Суду важко 
назвати незалежними. Будучи занадто близькими 
до президентського чи урядового табору, вони не 
могли розв’язати кризу. 

Президент різко наполіг на політико-правовому 
врегулюванні через дострокові вибори до Верховної 
Ради. Він окреслив складові компромісу: формуван-
ня наступної коаліції на засадах імперативного ман-
дату і прийняття законів про Кабінет Міністрів (у но-
вій редакції), регламент Верховної Ради, опозицію, 
виборчий процес, національну єдність. 
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За основу взяли резолюцію ПАРЄ, заяву три-
надцяти авторитетних політиків Європи, рішення 
Ради національної безпеки і оборони України. 12 
травня 2007-го Віктор Ющенко призначив її но-
вого секретаря – 65-річного Івана Плюща, голову 
Верховної Ради 1991-1994, 2000-2002 років, про-
фесійного політика. Поміркований олігарх Віталій 
Гайдук звільнився за власним бажанням. 

Поволі ставало прописною істиною те, що про-
ведення дострокових виборів краще імперативного 
мандата зміцнить політичну відповідальність на-
родних депутатів перед своїми виборцями. Запо-
зичена в грудні 2004-го Україною французька мо-
дель форми правління передбачає можливість або 
сильного уряду, або сильного глави держави. Усе 
залежить від результатів парламентських виборів. 

Одні з позицій позитивізму вважали, що стат-
тя 90 Конституції України містить вичерпний пере-
лік підстав для розпуску парламенту. Інші твердили 
протилежне, виходячи з головного призначення 
Конституції щодо захисту прав і свобод громадян. 
Конституційний Суд призначений не допустити в 
країні будь-якого різновиду авторитарної влади, у 
тому числі тиранії парламентської більшості, що 
можлива за клієнтельної тактики правлячих партій. 

Застосувавши норми прямої дії Конституції, Вік-
тор Ющенко послідовно з 30 квітня до 10 травня 
2007 року у зв’язку з порушенням присяги звільнив з 
посад суддів Конституційного Суду Сюзанну Ста-
нік, Валерія Пшеничного і Володимира Іващенка, 
котрі належали до «президентської квоти». Нато-
мість призначив Степана Гавриша, Василя Кости-
цького. 

3 травня 2007-го президент увів до Ради наці-
ональної безпеки і оборони відновленого 26 квітня 
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генерального прокурора Святослава Піскуна, ви-
вів екс-генпрокурора Олександра Медведька і Го-
лову Верховного Суду Василя Онопенка. Остан-
нього на його ж прохання, щоби підкреслити не-
залежність судової влади. 

Того травневого дня прем’єр Віктор Янукович 
перебував у шоці від нарощення президентського 
впливу: «В мене сьогодні відбулись розмови з дея-
кими керівниками з Європи... Світ здивований. В 
жодній країні світу не було такого, щоб президент, 
який відповідає за дотримання законів і Конститу-
ції, сам власними руками руйнував правове поле». 

Довіру до Конституційного Суду підірвали грубі 
порушення суддями свого регламенту. Більше то-
го, суддю-доповідача Сюзанну Станік запідозрили 
в корупції. Вона зопалу пообіцяла виконуючому 
обов’язки голови Служба безпеки Валентину Нали-
вайченку поділитися половиною свого статку. Чому 
не всім – залишилося інтригою. «СБУ оцінює мене в 
12 мільйонів – я коштую 120 мільярдів», – кокетува-
ла С. Станік. Після указу президента її ціна, воче-
видь, упала до межі банкрутства. 

Включно по 27 березня 2007 року С. Станік 
дісталися земельні ділянки і житлові приміщення в 
Києві та Ялті, кілька іноземного виробництва авто-
мобілів і офіс у центрі Києва. Зокрема, 75-річна 
мати судді набула і відчужила (на користь доньки) 
п’ять квартир у Києві, дві в Ялті, дві земельні ділян-
ки в Києві та приміському селі Ясногородка. Ці 
правочини, за оцінками експертів, принесли при-
буток близько 20 млн. дол. 

Конституційний Суд опинився в облозі через 
скомпрометованих суддів. Отож розпочатий 17 
квітня 2007-го розгляд справи щодо конституцій-
ності указу президента «Про дострокове припинен-
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ня повноважень Верховної Ради України» від 2 
квітня 2007 року мало чим зарадив би. Тому в річ-
ницю Чорнобиля з’явився рятівний другий указ. 

Коаліція спробувала насолити «порожняком» із 
Донбасу. Кілька разів 6-12 квітня Артемівський 
райсуд Луганська приймав і скасовував ухвали 
про заборону вчиняти будь-які дії щодо достроко-
вих виборів парламенту. Переступивши законність, 
8 травня Кіровський райсуд Донецька встав на за-
хист звільнених суддів С. Станік і В. Пшеничного 
за позовом народного депутата від Партії регіонів. 
Те, хто кому служить, навіть не стали приховувати. 

 
РЯТІВНА ТРАВМА. «НЕ ПРОРОК Я СЬОГОДНІ 
– ТІНЬ ПРОРОКА ЧИ, МОЖЕ, СКЕЛЕТ» 
Прем’єр Віктор Янукович пережив найяскра-

вішу трансформацію серед політиків сучасного 
світу (The Wall Street Journal, 15 травня 2007). За 
його словами, рік в опозиції навернув його до віри 
в демократію. Насправді він перетворився на 
трансформера – комп’ютерну іграшку-лицедія. То-
му й легко себе відніс до будівничих прозахідного 
курсу України. 

16 квітня прем’єр заявив російському телека-
налу ОРТ про намір коаліції домагатися імпічмен-
ту президента. Наступного дня, взувши вельми до-
рогі туфлі зі шкіри страуса, Віктор Янукович поїхав 
скаржитися у Страсбург. Там на нього чекала про-
токольна процедура – запис у книзі почесних гостей 
Парламентської Асамблеї Ради Європи. На очах у 
здивованого президента ПАРЄ Рене ван дер Лінде-
на він старанно переписав свої палкі побажання з 
аркуша-підказки. Це не врятувало репутації. 

В. Янукович досі не навчився правильно на-
зивати свою посаду, примудрився в Страсбурзі 
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слово «прем’єр-міністр» написати через м’який 
знак – «премьєр-міністр». Уже прогрес. В анкеті, 
заповненій власноруч для ЦВК у 2004-му, він 
припустився 14 помилок. Вінцем безграмотності 
стали популярні донині неологізми «проффесор» і 
«прємьєр-міністр». 

Утім, у виступі перед Парламентською Асамб-
леєю прем’єр В. Янукович похвалив її резолюцію 
№ 1466 від 2005 року, що закликала органи влади 
України ввести якомога скоріше в дію закони про 
Президента і Кабінет Міністрів, посилити контроль-
ну функцію парламенту. І підвів риску під мину-
лими непорозуміннями з В. Ющенком, з яким «спіль-
не стратегічне бачення майбутнього України», а ро-
збіжності мають винятково тактичний характер. 
Наразі його візаві просто помилився через пога-
них радників. 

17 квітня 2007 року стало «днем атаки на за-
хідному фронті» й для президента Віктора Ющен-
ко, котрий у Брюсселі відвідав голів Єврокомісії 
Жозе Мануеля Баррозу та Європарламенту Ганса-
Ґерта Поттерінґа. Останній відкрито підтримав 
ідею проведення дострокових парламентських ви-
борів як механізм врегулювання політичної кризи. 

Далі Віктор Янукович не встигав за подіями. 
Указ президента 26 квітня про проведення достро-
кових парламентських виборів 24 червня застав 
його у Ташкенті. Спочатку прем’єр забажав «поди-
витися в очі президентові», потім і дострокових пре-
зидентських виборів одночасно з парламентськими. 
Однак 4 травня він раптово затиснув «у жменю і 
почуття, і амбіції», погодившись тільки на вибори 
Верховної Ради. З боку президента в робочій групі 
працювали Іван Васюник, Іван Плющ, В’ячеслав Ки-
риленко та Юлія Тимошенко, а з боку коаліції – Ми-
кола Азаров, Раїса Богатирьова, Адам Мартинюк. 
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Та з прем’єром неочікувано трапилася халепа, 
що пригальмувала досягнення компромісу. Граючи 
в теніс, В. Янукович травмував коліно і вибув на 
тижневий лікарняний. 8 травня у Барселоні йому 
провели оперативне лікування колінного суглоба. 
Артроскопію з корекцією пошкоджень меніска ви-
конав іспанський хірург-ортопед Рамон Кугат. 

Складно відповісти, чому фізичний біль спо-
нукав Віктора Януковича вибрати високотехноло-
гічну клініку саме країни ЄС і НАТО, а не рідного 
Донецька, столичного Києва чи рідної духовно 
Москви. Можливо, винуваті зірки нічного неба… 
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КВАДРАТНИЙ  
КІЛОМЕТР НЕСПОКОЮ 

 
Україна достроково обиратиме новий 
парламент 30 вересня 2007 року 
 
У цей день християни вшановують мучениць, 

які постраждали за віру в Стародавньому Римі – 
Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії. 

Поділяю точку зору депутата бундестагу Манф-
реда Ґрунда у Frankfurter Allgemeine Zeitung 20 чер-
вня 2007 року про те, що ніхто з протиборчих сто-
рін у теперішній Україні не уособлює демократії, 
толерантності та порядності. Остання криза стала 
не обговоренням розвитку країни, а бульварною 
сваркою політичного персоналу, якому бракує світ-
лої постаті. Ось і на Хрещатику продаються фут-
болки з портретами опозиціонерки Юлії Тимошен-
ко і привладного Віктора Януковича однаково – за 
30 грн. Добре, що не срібняків. 

Як не смішно, однак епіцентр «злив із порив-
частим вітром» усього-на-всього охоплює площу 
один квадратний кілометр, а саме квартал, де ро-
зташовано будівлі парламенту, уряду і Секретарі-
ату президента. 

У «Свободі слова» під симптоматичною назвою 
«Чи є жертви політичної війни в Україні?», транс-
льованій ICTV 15 червня 2007 року, екс-спікер, 
академік НАНУ Володимир Литвин іронічно підмі-
тив садомазохістську поведінку політиків, які, за-
вівши державу в глухий кут, героїчно виводять її 
звідти. Пасувало б відпочити трішечки від пере-
втоми, але… Країні потрібні герої та брати їхні – 
антигерої. Вона знає їх у телеобличчя. 
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ВОЛОДИМИР ШАПОВАЛ  
І «СВІТЛЕ МАЙБУТНЄ» 
6 червня 2007 року на зустрічі з представника-

ми дипломатичного корпусу від імені Української 
держави В. Ющенко поставив чергову антикризо-
ву крапку. Він висловив офіційну позицію про те, 
що Верховна Рада України п’ятого скликання втра-
тила свою повноважність із відповідними міжна-
родно-правовими наслідками. 

Попереднього дня глава держави підписав указ 
про призначення позачергових парламентських ви-
борів 30 вересня 2007 року. Таким чином він утілив 
у життя компромісну заяву президента, спікера і 
прем’єра від 27 травня 2007-го, опершись на достро-
кове припинення повноважень народних депутатів 
«Блоку Юлії Тимошенко» і «Нашої України». 

Роль «рятівної соломинки» тут зіграло рішення 
Конституційного Суду від 17 жовтня 2002 року про 
неповноважність Верховної Ради через неможли-
вість відновлення двох третин від її конституційно-
го складу (450 мандатів). 

Отже, долю учасників кризи вирішить скринь-
ка для голосування, точніше підрахунок її вмісту. 

Відразу освіжили виборчі закони і Центральну 
виборчу комісію, котру очолив професор Володимир 
Шаповал, правник високої кваліфікації з президент-
ського табору, людина прозірлива і принципова. 
Прикметно, що у справі 17 жовтня 2002-го він був 
суддею-доповідачем Конституційного Суду. 

Коли його колеги визнали законним третій 
президентський термін Л. Кучми (грудень 2003), 
В. Шаповал був серед трьох суддів, які вказали на 
помилковість цього рішення. Він також виступив 
проти змін Конституції в грудні 2004-го. Тепер на 
очах співвітчизників йому вдалося легко перейти 
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від амплуа ерудованого теоретика права до успіш-
ного практика державотворення. 

Чи стане професор В. Шаповал світлою постат-
тю на владному олімпі, покажуть подальші події. У 
всякому разі на те є сподіванки. 

 
ВАСИЛЬ ЦУШКО  
І «ТІ ХЛОПЦІ» 
Попри обопільний правовий нігілізм проти-

борчі сторони швидко досягли консенсусу перед 
небезпекою відкритого силового протистояння. 

Будівля генеральної прокуратури під час змі-
ни її очільника лиш на кілька годин перетворила-
ся на знімальний майданчик фільму про зону бо-
йових дій. Тоді 24 травня 2007 року на 100 квад-
ратних метрах уперше зіткнулися дві державні 
охоронні структури зі зброєю, котру, на щастя, не 
застосували. Роль підпалювальної суміші викона-
ли народні депутати від Партії регіонів. Провідні 
світові агентства дали звідти телекадри. 

План зриву дострокових виборів провалився. 
Відтак завершилась активна фаза конфлікту, від-
криваючи далі простір маніпуляціям правом. Пар-
ламентсько-урядові яструби вихлюпнули свій гнів на 
вболівальників фінального матчу «Динамо» (Київ) – 
«Шахтар» (Донецьк) на Кубок України з футболу 
27 травня. Фото і відео, де на очах президента 
В. Ющенка і прем’єра В. Януковича бійці міліцей-
ського спецназу б’ють 16-річну дівчину Наталію 
Гнітецьку, теж обійшли світ. 

Невипадково соціалістичного міністра внутріш-
ніх справ Василя Цушка госпіталізували з інфарк-
том міокарда і перевезли до Німеччини реаніма-
ційним літаком. Парадокс. Він сховався не в Росії, 
а в ЄС і НАТО (нелюбого йому) – подалі від кри-
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мінальної відповідальності вдома за перевищення 
службових повноважень. Ще добре, що команду-
вач внутрішніми військами Олександр Кіхтенко 
не виділив міністру вертоліт, три снайперські па-
ри, два спецавтомобілі, 1,5 тис. військових. Ото б 
24 травня 2007 року Київ пригадав 1941-й та 
1943-й. 

Як припустив німецький таблоїд Bild 7 червня 
2007 р., серцевий напад у В. Цушка стався від 
перехвилювання, оскільки міфічної отрути, про 
яку утаємничено нашіптували вожді соціалістів, у 
його організмі не виявили. Шкода. Можна ж було 
погратися на виборах, як із плівками М. Мельни-
ченка. 

Від несподіванки президент Росії Володимир 
Путін в інтерв’ю зарубіжним медіа відзначив: «Бу-
ла одна надія на хлопців з України, але й ті просто 
повністю себе дискредитували». 

Комуніст Леонід Грач в умліока дешифрував 
тих «хлопців», прописаних у Партії регіонів і Со-
ціалістичній партії – братах по непролитій крові. 
Втім, досі залишається загадкою загибель впливо-
вого регіонала Євгена Кушнарьова з Харкова. Ще 
не встановлена об’єктивно ситуація: хто і як стрі-
ляв, невідомі всі її учасники. Тоді, 16 січня 2007-
го, у мисливському угідді полювали лише одно-
партійці. І пролилася кров… 

 
ЮЛІЯ ТИМОШЕНКО  
І МАШИНА ЧАСУ 
Прогнозують, що після виборів 30 вересня 

2007-го у Верховній Раді домінуватиме «велика 
трійка»: президент Віктор Ющенко («Наша Украї-
на»), прем’єр (чи вже екс-) Віктор Янукович (Пар-
тія регіонів) і Юлія Тимошенко з однойменним 
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блоком. Словами The Financial Times 15 червня 
2007 року, обидва Віктори дотримуються одного 
погляду на розвиток бізнесу. Ю. Тимошенко ж 
прагне приборкати олігархів. Позиції щодо демок-
ратії у В. Ющенка і Ю. Тимошенко є близькими. 
Натомість В. Янукович продовжує вести себе по-
дібно до секретаря КПРС (Soviet-era party boss). 

Нині електоральна сила БЮТ знаходиться у 
Центральній Україні, котра на багатьох виборах 
вирішувала долю переможців і переможених. 

У Верховній Раді V скликання Юлія Тимошен-
ко зазнала найбільших особових втрат – 20 % або 
кожного п’ятого. За півроку в опозиції її фракцію 
зрадило 26 депутатів із 129. Їх не розстріляли, як 
таке ж число бакинських комісарів, проте не за-
були. Святкуючи перемогу національних інтересів 
над суперництвом кланів, незламна опозиціонерка 
змушена пояснити свої кадрові провали відсутніс-
тю машини часу, без якої «неможливо перевірити 
чесність людини у далекій перспективі». 

За її версією, дезертири очистили БЮТ і приско-
рили радикалізм президента В. Ющенка, котрий 2 
квітня 2007 року виніс вирок зраді як принципу по-
літичного існування. А для затятих зловтішників у 
«Свободі слова» на ICTV 15 червня 2007-го вона зга-
дала засадничий епізод християнства: «Ісус Христос 
теж собі погано підбирав команду, тому що Іуда за 
тридцять срібників продав його досить швидко. До 
речі, коли Ісус Христос йшов на Голгофу, то біля ньо-
го не залишилося в ту хвилину жодного апостола. За-
лишились тільки дві жінки – його мати та Марія Маг-
далина». Прозорий натяк. 

У цьому сенсі Юлія Тимошенко виглядала більш 
витонченою. На пам’ятному тлі утеч з опозиції в коа-
ліцію у Віктора Ющенка 2 червня 2007 року скла-
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лося бридке враження: «Якщо ти не падлюка, то в 
тебе і шансів немає стати народним депутатом». 

 
ВІКТОР ЮЩЕНКО  
І ПАДЛЮКИ 
Десь за тиждень після затяжної розв’язки пре-

зидент України під вечір нагадав розпущеному, 
але, на диво, працездатному парламенту анекдот 
про демобілізованих, які у потязі загулялись і про-
пустили свою станцію. 

Наступного ранку, 13 червня, у сесійній залі 
Верховної Ради спікер Олександр Мороз відповів 
римованими рядками:  

Оцінки чути звідтіля, 
Чи з переляку, чи з відваги. 
Здається ніби дембеля, 
А виявляється салаги.  

У прес-службі «Нашої України» теж трудяться 
ліричні душі, котрі вліпили замість президента:   

Вірші Морозить від душі, 
Та рятувати рейтинг пізно. 
Замість законів гне вірші, 
Бо совість проміняв на крісло.  

У самого В. Ющенка в ту пору кореспондент 
The Economist виявив ауру ізольованості та самот-
ності. Він розривався між візіями майбутньої Украї-
ни і наявними політичними ресурсами. Паралельно 
в інтерв’ю The Financial Times президент України 
конкретизував поточні завдання. Серед них – вступ 
у СОТ до листопада цього року. Це дозволить збіль-
шити експорт українських товарів до 10 % і готува-
ти угоду про вільну торгівлю з ЄС. Відкритим зали-
шилося також питання про членство в НАТО. 

У цілому правлячий клас України лихоманить 
криза непрофесіоналізму. Експерти підказують: 
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країні потрібні технократи, а не трофейна коман-
да. В оточенні лідерів держави і опозиції замало 
людей, котрі вміють системно працювати на ви-
сокому державному рівні, а не банально конвер-
тувати політичні гасла у матеріальні цінності. По-
при гасла Майдану корупція не викликає ніде 
спротиву. Понад 80 % нещодавно опитаних україн-
ців учиняли протиправні дії: брали або давали ха-
барі. У Закарпатті цей відсоток сягнув 100! 

27 червня 2007 року В. Ющенко задекларував 
намір на всенародному референдумі прийняти нову 
редакцію Конституції України. У його пропозиціях, 
за винятком демагогічно-популістської полови про 
скасування «необмеженої депутатської недоторкан-
ності», скорочення строку повноважень парламенту 
та його чисельності, є раціональне зерно – закріп-
лення конституційних засад європейської інтеграції 
України. До того ж, це річ елементарна. 

Майже синхронно президента підтримав пре-
м’єр. Виступаючи у Верховній Раді 27 червня 2007 ро-
ку, Віктор Янукович теж зголосився змінювати Кон-
ституцію задля балансу гілок влади. Як справжній 
герой-рекордсмен (мовляв, його уряд пропрацював 
уже 11 місяців, а два попередні – відповідно 7 і 9 
місяців), прем’єр нокатував фразою: «Неможливо 
далі жити, не проводячи дострокові вибори». На 
разі поетичне натхнення обійшло Олександра Мо-
роза. Можливо, через те, що прем’єр уліпив би у ві-
дповідь явно нелірично. 

У цих декораціях начебто Віктор Ющенко 
найперше подбав про себе. Кажуть, іде на другий 
президентський термін. Помагайбі. Але спочатку 
подивимось, яким для нього стане день Віри, На-
дії, Любові та матері їхньої Софії. 
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ШТУЧНЕ  
ДИХАННЯ ВЛАДИ 

 
Фосфорна катастрофа в  
Україні 16 липня 2007 року 

 
«Другим Чорнобилем» бачив спочатку віце-

прем’єр Олександр Кузьмук залізничну катастро-
фу 16 липня 2007 року на стикові чотирьох облас-
тей – Львівської, Волинської, Рівненської та Тер-
нопільської. Коли спровокував паніку, передумав і 
дозволив дихати повітрям, забавляючись чорним 
солдатським гумором. 

Насправді тим, хто опинився поблизу села 
Ожидів, здалося, наче вдихаєш випари часнику й 
асфальту. А трагедію, найбільшу для населення 
тих країв із часів сталінських депортацій, урядові 
посланці раптово звели до надзвичайної ситуації 
регіонального (обласного) рівня. 

 
ПРИМХИ  
ФОСФОРНОЇ ХМАРИ 
Того спекотного понеділка о 16.52 за п’ятсот мет-

рів до найближчої хати (село Закомар’я) зазнав ава-
рії вантажний поїзд. За 55 км до густонаселеного 
Львова загорілося шість цистерн, утворюючи фос-
форний ангідрит, що вражає очі, шкіру, кістки, пе-
чінку, нирки. На щастя, ніхто не загинув, хоча 
концентрація шкідливих речовин зашкалила. 

Припускали, що вилилося біля 300 т жовтого 
фосфору (подали тільки, що зібрали 10 т кристалі-
зованого), а температура всередині пожежі сягала 
1500 градусів. За шість годин пожежу локалізува-
ли, а ліквідували наступного дня. 
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Чи багато біди накоїли клубки диму з форму-
лою Р2О5, схожі на ядерний гриб? Як і в Чорноби-
лі, відразу потерпіло небагато. У лікарні забрали 
першу партію з 13 осіб. Відтак їх стало більше 
трьохсот. 

Показово, що в один і той же день 30 липня 
Кабінет Міністрів твердив, що постраждали 184 
особи, зокрема 52 дитини, а Львівська облдержад-
міністрація – що госпіталізовано 320 осіб (83 ді-
тей), з яких 181 особа (48 дітей) з підозрою на отру-
єння фосфором. Діагноз «гостре інгаляційне отру-
єння парами фосфору» в межах Львівської області 
встановлено 99 особам, у тому числі 14 дітям. Утім, 
записувати цей діагноз уникали, аби держава не 
платила компенсації. Як і після трагедії на Скнилів-
ському летовищі у Львові 27 липня 2002 року, де 
загинуло 77 осіб, а 292 зазнали травм. Тому через 
чотири роки більше 90 потерпілих подали скарги 
в Європейський Суд, який зараз їх розглядає. 

У безвітряне пообіддя 16 липня 2007 року ди-
мова завіса пішла від Закомар’я та Ожидова у 
протилежний від Львова бік – на райцентри Ра-
дехів і Броди. Її відчули й за 50-60 км – біля Берес-
течка й Тернополя. 

Зона ураження виявилася значною, однак при-
мусову евакуацію не проводили. На державному 
рівні спершу говорили про 14 сіл і 11 тис. осіб. 
Врешті 21 липня остаточно окреслили небезпечну 
територію – 96 населених пунктів у п’яти районах 
Львівщини: Буському, Бродівському, Радехівському, 
Кам’янка-Бузькому і Золочівському, де на 86 кв. км 
живе 43 187 осіб. 

Проте достовірних вимірів катастрофи не про-
вели. Приміром, сюди не ввійшли сусідні Волин-
ська і Рівненська області (відповідно Горохівський 
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та Радивилівський райони), де тимчасово припи-
няли жнива, випас худоби і прийом молока від 
населення. 

На одинадцятий день (26 липня) уцілілий фос-
фор відправили назад у Казахстан. З’явився обі-
цяний президентом «зелений газон» – 0,6 га забруд-
неного ґрунту замінили чорноземом. 

Чомусь не визначили обсягів завданої шкоди 
громадянам. Їх число теж невідоме. Можна лише 
здогадуватися за непрямими офіційними свідчен-
нями – про число дітей (5 359), скерованих на оздо-
ровлення. Це 55 % дошкільнят і школярів, які 
проживають на забрудненій території. Примітно, 
за тиждень (23-30 липня) загальне число дітей там 
раптом зменшили на 1 299 осіб (з 9 808 до 8 509). 

 
ЧИСТИЛИЩЕ  
«РЯТІВНИКАМ» 
Про кричущу посадову некомпетентність не го-

ворив хіба що лінивий. У «трофейній команді» Вік-
тора Януковича важливі міністерства віддали «ге-
роям» боротьби з Помаранчевою революцією. Серед 
них не знайшлося жодної людини, яка б роз’яснила 
прості речі про специфіку вантажу, поширення хі-
мічної загрози, евакуаційні та ліквідаційні кроки. 

Натомість об’єктивну картину підмінили штуч-
ні міфологеми. Як твердив голова Львівської обл-
держадміністрації Петро Олійник, запізніле офіцій-
не оповіщення стало «великою психологічною по-
милкою, оскільки породило безліч слухів». Грішили 
й окремі ЗМІ, вип’ячуючи якихось горе-міністрів, 
а не спеціалістів – безпосередніх ліквідаторів, ква-
ліфікованих управлінців первинних ланок. 

Тут я згідний з професором-економістом Юрієм 
Губені. Медіа гірше влади засвоїли уроки Чорно-
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биля, пропонуючи суцільний офіціоз, повтор іден-
тичної та неактуальної інформації, коментарі од-
них і тих самих осіб. Натомість місцеве телебачен-
ня з прикордонного Любліна (Польща) відразу да-
ло ефір фаховим людям. Вони навели приклади 
можливих наслідків, дали поради і телефон «гаря-
чої лінії». Аудиторія отримала вичерпні повідом-
лення з усього маршруту – від казахського заводу 
до польської фірми. 

Втім, якби не сумлінні журналісти, власне по-
страждалі опинилися б на другому плані. Мабуть, у 
крові можновладців звітувати про підконтрольні 
ситуації та професійно брехати. Інше роблять на 
рівні дилетантів. Інтенсивні перекази ялових прес-
релізів є вкрай примітивною політтехнологією. 

Не випадково, що за такого розгардіяшу 23 
липня у селищі Красне (9 км на південний захід 
аварії) близько трьохсот протестувальників пере-
крили залізницю на п’ять годин. 

Не те, що карти, а й кухля води не діждешся 
від очільників президентської, урядової та міністер-
ських будівель. Їх неадекватна поведінка вкотре 
розчарувала. У перші дні відсиділися у кримських і 
лондонських кущах, аби далі з написом «рятівник» 
на чорних грудях (замість субтитрів) та на білому 
коні (чи гелікоптері) спритно залізати у теленовини: 
поласувати улюбленими порічками десь «у баби Лю-
би під церквою» чи закусити огірочком. 

Українське керівництво, на диво, проігнору-
вало поміч ЄС і НАТО. Натомість замовило росій-
ським гідрометеолорогам розрахунки наслідків 
аварії. Вони передали в Київ спеціальні карти. Та 
уряд про них навіть не згадав. 

Чи фахово працювала регіональна влада? До 
ліквідаторів нема питань. А от голова Львівської 
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облради Мирослав Сеник із «Нашої України» так і 
не перервав відпустки, відпочиваючи закордоном. 
Голова облдержадміністрації Петро Олійник на 
місці аварії з’явився аж на третій день, трохи ви-
передивши профільного міністра. До речі, поза-
чергова сесія обласної ради відбулася аж одинад-
цятого дня після аварії. 

Тому й сільський голова Ожидова Олександра 
Шах через телеефір попросила хоча б мінеральної 
води. Їй довелося самостійно приймати рішення, 
котрих вимагали обставини найбільш постражда-
лої громади, куди входять села Ожидів, Закома-
р’я, Йосипівка та Янгелівка. 

Допомогла не держава, а обласні організації 
Блоку Юлії Тимошенко (260 т води) і Партії регіо-
нів (30 т мінералки і соків). Причому депутати До-
нецької облради на чолі з Анатолієм Близнюком 
так учинили у відповідь на звернення голови Ожи-
дівської сільради. Запримітьте, не голови Львів-
ської облради чи Буської райради. 

Крім того, голова Донецької облдержадмініст-
рації Володимир Логвиненко негайно сповістив 
готовність прийняти дітей для оздоровлення. 

А от «нашоукраїнські» сусіди сховали голову в 
пісок. 20 липня Закарпатська облрада зібралася 
на позачергову сесію задля будівництва під’їзних 
шляхів до КПП «Ужгород». Про потерпілих від фос-
форної хмари забули. Із тижневим запізненням 
Закарпатська облдержадміністрація взялася про-
фінансувати 21-денне оздоровлення ста дітей з 
Буського району. 

Уряд же переродився в істину останньої ін-
станції. 17 липня екологи зафіксували перевищен-
ня фосфорного ангідриду в 23 рази. Кабмін блис-
кавично привів усе до «норми». Від того не стало 
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легше. Приміром, у селі Чаниж (15 км північніше 
аварії) картопля вкрилася плямами, а у Закомар’ї 
(0,5 км південніше) на листі дерев і кущів з’явили-
ся дірки, наче від компостера. Природних анома-
лій не бачили тільки урядові посланці. 

 
ГРАЙЛИВІ  
МІНІСТРИ 
Коли дивишся на вайлуватих чинуш, пригаду-

ються потужні постаті. «Надзвичайний» міністр 
Валерій Кальченко кваліфіковано проводив необ-
хідні заходи під час закарпатської повені в листо-
паді 1998 року, від якої постраждали 30 тис. осіб. 

Наразі видно не міністрів, а потішних помічни-
ків у зв’язках з медіа. Спостерігалась управлінська 
комедія. Робочим коником служив обласний штаб з 
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Далі утво-
рили урядову комісію віце-прем’єра О. Кузьмука. 
Четвертого дня при ньому «начальником штабу» не-
сподівано з’явився міністр з надзвичайних ситуа-
цій Нестор Шуфрич. Він доти начебто очолював 
урядову делегацію в Лондоні. 

Чому начебто? Справа в тому, що це не перед-
бачено указом президента № 643/2007 від 14 ли-
пня 2007 року «Про делегацію України для участі 
у засіданні Асамблеї вкладників Чорнобильського 
фонду “Укриття”». 

У Сполучене Королівство Великої Британії та 
Північної Ірландії відправили: главу делегації (з 
президентськими директивами), заступника мініст-
ра з надзвичайних ситуацій Володимира Холошу, 
генерального директора Чорнобильської АЕС Ігоря 
Грамоткіна, радника прем’єр-міністра Костянтина 
Грищенка, директора департаменту Міністерства 
закордонних справ Сергія Корсунського, голову 
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Державного комітету ядерного регулювання Олену 
Миколайчук, заступника секретаря Ради національ-
ної безпеки і оборони Сергія Парашина. Тобто – фа-
хових переговорників. І все. Більше нікого. 

Як їх очолив Н. Шуфрич, залишається загад-
кою. За таємним указом для якоїсь надтаємної мі-
сії, котру випадково дезавуювала фосфорна хма-
ра? За урядовим рішенням поза межами компе-
тенції, теж засекреченим? Цю деталь не проясни-
ли ні президентські, ні урядові канцеляристи. 

Чому несподівано з’явився? У розпорядженні 
Кабінету міністрів від 17 липня 2007 року, підпи-
саному прем’єром, визначено склад урядової комі-
сії: віце-прем’єр, голова комісії Олександр Кузь-
мук, міністр транспорту і зв’язку, заступник голо-
ви комісії Микола Рудьковський, перший заступ-
ник міністра з надзвичайних ситуацій Володимир 
Антонець, головний інспектор міністерства оборо-
ни Іван Апаршин, перший заступник міністра охо-
рони здоров’я, головний державний санітарний 
лікар Сергій Бережнов, заступник голови Держ-
гірпромнагляду Олександр Долматов, генеральний 
директор «Укрзалізниці» Володимир Козак, заступ-
ник міністра закордонних справ Юрій Костенко, 
заступник міністра внутрішніх справ Микола Ку-
п’янський, заступник міністра охорони навколиш-
нього природного середовища Степан Лизун, за-
ступник міністра фінансів Сергій Макацарія, ди-
ректор департаменту Мініністерства промислової 
політики Володимир Мєшков, перший заступник 
голови Львівської облдержадміністрації Валерій 
П’ятак, головний консультант Секретаріату пре-
зидента Андріян Рев’юк, заступник голови СБУ 
Олег Скляр, начальник головного управління гене-
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ральної прокуратури Геннадій Тюрін, заступник 
міністра економіки Сергій Челноков. 

Це вичерпний список. Інших документів Каб-
мін не оприлюднював. 

Голові комісії надано право в разі потреби за-
лучати працівників органів виконавчої влади. Пев-
но, він і взяв собі додаткового ад’ютанта з функція-
ми прес-секретаря. Гумористам цей тандем одразу 
нагадав анімаційну класику – Чебурашку і кроко-
дила Гену. Сатирики ж вказали на зловісну прик-
мету перед парламентськими виборами 30 верес-
ня. «Біло-синьому» урядові явно дошкуляли залиш-
ки фосфору помаранчевого кольору. Особливо че-
рез ганебну поведінку низки міністрів. 

Натомість віце-прем’єр вивів теж «невведено-
го» Олексія Титаренка, начальника облуправління 
з надзвичайних ситуацій. Він займався рекульти-
вацією і необачно висловився, що ґрунт достатньо 
нейтралізувати вапном, а не вивозити в Казах-
стан. Словесні витівки самого О. Кузьмука зали-
шилися непокараними. 

Загалом усі заходи велися «Львівською облас-
ною державною адміністрацією у взаємодії з уря-
довою комісією». Урядова комісія (навряд чи у 
складі всіх 17 посадовців) та обласний штаб, до 
якого входили 12 керівників профільних струк-
тур, засідали спільно. 

Олександр Кузьмук майже безвідлучно знаходив-
ся на місці катастрофи, ночуючи в штабній палатці 
на розкладному кріслі. У цьому став єдиним з уряду. 
Однак у перші години він не зміг дати населенню 
вичерпну інформацію. Спочатку порівняв усе з Чор-
нобилем. Далі виправдовувався: «Я мав на увазі, що 
треба вжити всіх необхідних заходів, як це було 
зроблено під час Чорнобильської трагедії». 
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Невдовзі його настрій різко поліпшився: мож-
на дихати повітрям, пити воду з колодязів, збира-
ти врожай, випасати худобу і купатись у водой-
мах. Коментуючи, співробітник Міністерста з над-
звичайних ситуацій сказав «Україні молодій»: «Не 
пишіть цю маячню» (20 липня). Самраз оповістили 
про рекомендації Міністерства охорони здоров’я, в 
яких можна було вживати колодязну воду з дозволу 
санітарно-епідеміологічної служби, а фрукти й ово-
чі – після миття розчином харчової соди і доброякіс-
ною водою. 

Згодом, 27 липня, Олександр Кузьмук признав-
ся, що пізнав жовтий фосфор краще, ніж «свою жін-
ку за 34 роки». Мабуть, пішло на користь майже дво-
тижневе стримування. У «Високому Замку» (2 серп-
ня) подали нещадний коментар: «Це виходить при-
близно 3,5 року з дружиною – як доба з фосфо-
ром?.. Дружина прочитає, і буде йому день з дру-
жиною, як десять років з фосфором». 

Доти він то спростовував самого себе, то зно-
ву лякав. За його словами, якби фосфор вибух-
нув, то й за десять днів пожежу б не загасили, а 
уламки поїзда збирали б в околицях, «загиблих з 
постраждалими підраховуючи». Віце-прем’єр ар-
гументував неминучість вибуху «всіма законами 
логіки і фізики». Однак вдалось охолодити потро-
щені цистерни. 

В епіцентрі подій опинилася посадова особа з 
від’ємним ступенем довіри. Будучи міністром обо-
рони, О. Кузьмук зібрав свою колекцію надзви-
чайних пригод із летальними наслідками. Зазда-
легідь було ясно, яким вихолощеним представить 
він звіт рідному уряду. 
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СТОМЛЕНИЙ  
СОНЦЕМ «ФОРОСУ» 
Обласні речники залишили без пояснень, чому 

постраждалих не провідав «залізний хазяїн» – пре-
м’єр Віктор Янукович. 17 липня він підписав роз-
порядження про урядову комісію. І подався далі у 
відпустку зі словами про те, що попри всі пробле-
ми міністри повинні… добре відпочити. Показав 
власним прикладом. Заховався, наче 16 років пе-
ред тим президент СРСР Михайло Горбачов. Воче-
видь, аби не відповідати на дошкульні запитання 
про дозвіл на ввезення злощасного фосфору. 

Біля керма залишився перший віце-прем’єр 
Микола Азаров, знаний словесний хуліган. Виправ-
дав своє реноме він і тепер недолугою тирадою про 
те, що «з самого початку масштаб і наслідки аварії 
були значно перебільшені». Ким? Деякими політи-
зованими чиновниками. Чому перебільшені? Бо 
сума збитків є незначною для бюджету. 

На цьому в. о. прем’єра не зупинився і погли-
бив уподобану сюжетну лінію. За його даними, 
пожежу загасили за 15 хвилин і «буквально через 
годину урядова комісія вже працювала на місці». 
Отож і почали кепкувати на кшталт: за трохи Ми-
кола Азаров скаже, що аварії не було зовсім. 

Як сторонній телеглядач, В. Янукович обурив-
ся на тих, хто прагне «під час біди єзуїтськи підхо-
дити до людей, дезінформуючи ситуацію». На за-
сіданні уряду 25 липня його схвилювало, що дов-
кола «працюють люди, які не мають належної про-
фесійної підготовки, навіть освіти». Це спонукало 
до «епохального» доручення – визначити у міністер-
ствах відповідальних за інформацію при надзви-
чайних ситуаціях. «Аварія у Львівській області за-
свідчила, що в нас іноді не вистачає досвіду, і ми 
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робимо помилки», – мало не заплакав прем’єр. І 
все! Залізна гора вродила миршаве мишенятко. 

Цікаво, двох галузевих міністрів – «транспортного» 
і «екологічного» – Олександр Кузьмук узяв під захист, 
але нищівний: «Ми ж декларували, що міністри у нас 
політики. А політики мені тут не потрібні, професіо-
нали, спеціалісти потрібні!» Голова урядової комісії ми-
моволі, проте однозначно визнав професійну непри-
датність Миколи Рудьковского і Василя Джарти. 

Справді, як знайти кращих кандидатур на 
блудословів, циніків і єзуїтів за урядову команду 
(М. Азаров, О. Кузьмук, М. Рудьковський, Н. Шуф-
рич, В. Козак)? Або гірших за тих, у кого освітньо-
професійні лакуни (М. Рудьковський, Н. Шуфрич, 
В. Джарти, В. Цушко)? Їх слова слугують замість 
поганої прикмети. Й обіцяний на 25 липня звіт 
десь загубили. Хто ж тоді єзуїт серед вас, панове? 

 
ТУРИСТИЧНІ  
МАНДРИ ПРЕЗИДЕНТА 
Указ президента щодо подолання наслідків 

аварії з’явився навдивовижу вчасно – 17 липня. 
Трьома днями пізніше на Раді національної безпе-
ки та оборони в Ялті Віктор Ющенко ганив уряд, 
який не впорався з ліквідаційним кермуванням. 
Він засумнівався в службовій відповідності мініст-
рів, які натрапили на «чисті від фосфору криниці». 

 Але відвідавши Ожидів, Буськ і Олесько, 20 
липня вже сам заспокоював подібною стилісти-
кою: аварія локалізована, все під контролем, про 
зону екологічного лиха не йдеться, щоби… (Азаров 
відпочиває!) не відлякати інвесторів. Щедро виді-
лив 10 днів, аби до 27 липня під Ожидовим устиг-
ли простелити «зелений газон». Й обмовився про 
залучення міжнародних експертів. 
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Справді 21-22 липня президент України з ро-
диною провідав Польщу і Німеччину. Та не для по-
шуку допомоги, а на фестиваль «Лемківська ватра» 
та в меморіальний комплекс «Флоссенбюрг». Від-
так його знайшли біля власної дачі на Івано-Фран-
ківщині. Звідти Віктор Ющенко 24 липня увів у 
дію «кримське» рішення Ради нацбезпеки і оборо-
ни. Від Кабміну грізно зажадали кари винним в 
аварії та в її несвоєчасному й недостовірному ви-
світленні. 

Пригадуються, що візити президента Л. Куч-
ми у постраждале від повеней Закарпаття (1998, 
2001), були предметнішими. Зараз аж три мініст-
ри (О. Кузьмук, Н. Шуфрич і Ю. Гайдаєв) за дору-
ченням В. Ющенка вручали три комплекти ульт-
развукової діагностики, придбані урядом для ра-
йонних лікарень у Буську, Радехові та Бродах. Як 
то кажуть, від трагічного до смішного... Пізніше 
міністр охорони здоров’я Юрій Гайдаєв повідомив 
про закупівлю для Львівської області хроматомас-
спектрометра – суперточного апарата для визна-
чення в організмі токсичних речовин, тих чи ін-
ших рідин у субстратах. 

На жаль, глава держави не прояснив ні вели-
кого, ні дрібного, приміром, кого відправив з ди-
рективами в Лондон 17-18 липня. Сумніваємося, 
що й за фосфорну катастрофу покарають кого 
слід. 

Промовчав Віктор Ющенко і про те, чому 
«державні мужі» заліковують діоксин, коліна і сер-
дечні муки за західним кордоном, а отруєні фос-
фором – у районних і обласних лікарнях? Адже 18 
липня Єврокомісія запропонувала Україні не тіль-
ки експертів, а й лікарів. Як не прагнула велика 
Європа допомогти «маленьким українцям», одначе 
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президент України відхрестився. Досить і трьох 
ультразвукових апаратів… 

Як виявилося, крім місцевих фельдшерів, у 
забруднених селах здоров’я селян ніхто не переві-
ряв. Тому й урвався терпець неофітів ЄС і НАТО. 
Чехія запросила на відпочинок до себе 40 дітей з 
уражених поселень, а Польща – 72-х. 

Президент України тим часом оздоровлював-
ся катанням на квадроциклі поблизу своєї гірської 
дачі та цікавився замковою архітектурою Закар-
паття, підпираючи кулаком підборіддя в лєнінській 
задумі. 

На тлі професіоналізму ліквідаторів його пере-
повнював докір Міністерству транспорту, урядо-
вій комісії та місцевій владі. 

Ну, хоч на хліб намащуй. Тоненьким шаром. 
Що не зробиш заради перемир’я. А далі – як у 
«Мауглі». 

 
 



 178 

СТІЙ, ХТО ЙДЕ? 
30 вересня 2007 року виборці України  
зіграли у соціальне казино 
 
Закiнчився строк реєстрацiї кандидатiв у на-

роднi депутати. 2 вересня підвели риску. На поза-
чергових виборах за втішний вердикт молитиметь-
ся 21 претендент. Для трьох-чотирьох Бог справді 
стане милостивим. 

Уже подвійний прогрес. На минулих виборах 
брали участь аж 45 партiй i блоків. У Верховну 
Раду пройшли тільки п’ять: Партiя регiонiв (186 
мандатiв), Блок Юлiї Тимошенко (129), Народний 
союз «Наша Україна» (81), Соцiалiстична (33) i Ко-
мунiстична (21) партiї. 

Тоді серед екзотів числилася «Партія політики 
ПУТІНА» (0,12 %). Тепер такий же за популярністю 
блок «КУЧМА» (0,10 %). В обох випадках власні на-
зви написані великими буквами, мабуть, з етич-
них міркувань, аби не кидати провальних тіней. 

 
ЛОКШИНА  
І РЕВНОЩІ 
Найперше занервували і заревнували дві го-

ловні партії влади, споріднені ще й цифровою ма-
гією. Соратники президента В. Ющенка (№ 14 у 
виборчому бюлетені) запідозрили «безпалочників» 
– Партію регіонів (№ 4) у намірі застосувати адмі-
ністративний ресурс через наявних у виборчому 
списку двох десятків урядовців (прем’єра, віце-
прем’єрів, міністрів та їх заступників). У відповідь 
сподвижники В. Януковича затаврували своїх ві-
заві та голів обласних державних адміністрацій, 
котрі очолили виборчі штаби блоку «Наша Україна 
– Народна самооборона». 
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До таких піруетів публіка налаштована фригід-
но. Комусь остогидли напівзакриті «підприємни-
цькі клуби», що займаються самопрезентацією. 
Хтось чекає восьмого указу про дострокові вибори 
30 вересня, бо з 2 квітня до 31 липня для семи ре-
скриптів президент не пошкодував паперу. Деко-
го ще хвилює те, як в одних і тих же списках роз-
містилися родичі, коханки, багатії та сповідники 
протилежних течій: владних, двовладних, провлад-
них, безвладних і противладних. 

Ну, хоч пожежі гаси зливою реклами про без-
маєтних, орендарів, квартироздавачів, землелю-
бів… Тим паче, що вартість найдорожчої секунди 
політичної реклами – у прайм-таймі каналу «1+1» 
(21.00-22.00) – за півтора року (з березня 2006 до 
вересня 2007) зросла невідчутно – з 1139,71 до 
1310,67 грн. На якихось 15 %. У межах інфляції. 

Коротше кажучи, заметушилися всі, навіть ко-
му не слід. Громадські активісти з середовища 
сексуальних меншин голосно нагадали, що ґеї та 
лесбійки – дисципліновані виборці. Їх в Україні до 
1 млн. 200 тис. осіб, з яких абсолютна більшість 
наділена правом голосу. За різних умов явки на 
вибори вони складуть від 0,5 до 3-4% тих, хто 
проголосує. От вам і прохідний мінімум. 

Це манна небесна для аутсайдерів і «шісток». 
Принаймні Соціалістична партія (№ 6, вказав же 
Бог перстом) могла б скористатись досвідом Ні-
дерландів, аби продовжити виконання своєї попе-
редньої програми «Збудуємо Європу в Україні», але 
у природний спосіб. Тоді б не докоряли обмінним 
курсом тридцяти срібників чи Іудою, котрий не 
повісився, а змінив прізвище і найнявся спікером. 

Заручником перетрусу політичної верхівки тради-
ційно служить Центральна виборча комісія. Якщо на-
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разі точніше, то державний реєстр виборців – автома-
тизована інформаційно-телекомунікаційна система. 

Урядова коаліція відразу запресингувала мало-
врожайні для себе західні області, зневаживши тих, 
які ішачать не вдома на олігархів за безцінь, а за-
кордоном – на свої сім’ї за міцні та пристойні євро. 

Утім, озброївшись лайкою про «заробітчан», уря-
дові зверхники забули глянути на карту. Україн-
ським прикордонням є дві третини областей. З ус-
піхом планка явки на вибори падає саме на сході 
та півдні, причому явно не через мандрівки за 
кордон за три чи більше днів. 

Задля політичного паритету 9 липня 2007 ро-
ку Конституційний Суд відновив два десятки со-
ціальних виплат, що їх правляча коаліція викину-
ла з Державного бюджету-2007, зокрема ветеранам 
війни, жертвам нацистських переслідувань (55-
450 грн. на місяць) тощо. Уряд посинів зі злості, 
тавруючи популізм. Та за місяць, коли виборча кам-
панія набирала швидкості, втричі перевершив опо-
нентів соціальною локшиною. 

В уряді проффесіоналів нерідко у потрібний 
момент проффільні міністри у «бігах». Може й доб-
ре. Досить лякати дрібних діток другим Чорноби-
лем і пхатися в телекамеру з личком веселого блаз-
ня. Пригадується, за моєї солдатчини на космо-
дромі «Байконур» подібних чинуш просто ізольо-
вували в спеціальних відсіках підземного бункера, 
щоби вони випадково не зашкодили вельми кош-
товним стартам. 

30 вересня регіонали прагнуть набрати не мен-
ше 37 % голосів виборців або на 5 % більше, ніж 
півтора роки тому. Поки що за опитуваннями в них 
на стільки ж менше. Імідж Партії регіонів підірвав 
їхній «копіювальний інтелект» – мавпування ініціа-
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тив опонентів: від весняного повторення Майдану 
до літньої крадіжки виборчих гасел. До того ж, їх 
виборчий список нагадав ковчег футбольної се-
лекції, практикованої «Шахтарем». Він умістив ро-
змаїтих кольорів перебіжчиків і легіонерів. 

Далі вниз потягнув лідер – Віктор Янукович. 
Дача прем’єра в Нових Петрівцях під Києвом зба-
гатила уяву пересічного виборця про різницю між 
багатими і бідними, між обіцянками і дійсністю. 
Ці 136 га тягнуться 6 км над побережжям Київсь-
кого водосховища. Сотка тут коштує 20 тис. дол. 
Отже, за В. Януковичем числиться тільки землі на 
272 млн. дол. Маєтки однопартійців умовно скром-
ніші: 35-гектарний Рината Ахметова в Ботанічно-
му саду Донецька чи 15-гектарний Андрія Клюєва 
у Рудиках під Києвом. 

Не дивно, що В. Янукович перед виборами за-
хотів пересісти на гвинтокрил. Не забули: «Чия зем-
ля? Калитки…». Лише день-два не йдеш, не їдеш, а 
летиш. От вам і послідовні прихильники гасла: «Дві 
мови – один народ!» 

Ще у пам’ять виборця прем’єр врізався тим, 
як зцілювався пантами (рогами оленя-марала) в 
Алтайському краї (Росія). Опісля він вразив незви-
чайним красномовством у Києві, коли на перед-
виборчому з’їзді Партії регіонів зчитував промову 
з двох стійок із прозорими планшетами – сучас-
них електронних суфлерів за суперціною. 

 
БІЛОРУЧКА  
І КОЛІНА 
Уже сам факт виборів 30 вересня 2007 року 

став єдиним тріумфом у президентській півкар’є-
рі Віктора Ющенка. В ейфорії він зізнався росій-
ським газетам «Известия в Украине» і «Время но-
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востей» у липні 2007-го, що походить із гетьман-
ського роду. Цитую: «Моїм предком був Нечипор 
Калнишевський – двоюрідний брат Петра Кални-
шевського (останній гетьман Запорізької Січі, що 
помер у 1803 році на 111 році життя в заточенні у 
Соловецькому монастирі). Від мого прапрапрадіда 
Нечипора до мого прізвища і пішла приставка 
Ющенко. На генеалогічному древі, яке я зібрав, не 
вистачає двох колін – із 1680 до 1737 року, щоб ви-
йти на дату народження Петра Калнишевського». 

Над цим недовго кепкували. П. Калнишевський 
обирався не гетьманом, а кошовим отаманом. 
Дрібниця. Ми ж бо всі козацького роду. Та не всі 
колекціонери дармових регалій, черепків, пасіки 
й оздоровчих ополонок. Нам теж інколи не виста-
чає колін, зате клепка на місці – в голові. 

Десятипартійний «нашоукраїнсько-народноса-
мооборонський» список примітний маріонетками 
– халіфами на годину, виставленими наперед без 
документів про гетьманський родовід. Навпаки, у 
Партії регіонів реальний лідер на звичному пер-
шому місці. 

У десятипартійців біля керма звична управ-
лінська гідра: за спинами сховався проводир, який 
засвітив тимчасового продюсера під номером сьо-
мим і зразу вилучив його з колоди. Чому не шос-
тим? Аби не плодити флеш-мультики стилю-2004 і 
морозити під соціалістів. 

Позачергові вибори є спільним дітищем обох 
команд – президента і прем’єра, відколи 23 берез-
ня 2007-го у Верховній Раді оголошено підривну 
коаліцію національної єдності. Вдруге за свою п’я-
тилітню історію «Наша Україна» віддала в оренду 
Партії регіонів другий номер виборчого списку: у 
2002-му – профспілкового боса Олександра Стоя-
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на, 2007-му – Анатолія Кінаха з майже усім при-
чіпним вагоном – мізерною за впливом Партією 
промисловців і підприємців. 

Вони – як зведені брати. Їх об’єднує адмінре-
сурс. Очільники регіоналів із виконавчої вертика-
лі у відпустки не йдуть, бо вимушені допокращи-
ти своє життя, бо завтра буде запізно. Свита пре-
зидента начебто розрізняє державотворчий робо-
чий час і приватне агітаційно-пропагандистське 
дозвілля. Аби досягти планових 20 % їй наказали 
лягти кістьми, щоб нікому не віддати владу. 

Щось подібне траплялося з тими ж прізвища-
ми. Як іронізував популярний тижневик, у квітні 
2000-го в Закарпатській області проголосувало 
97 % за редакційно-конституційні правки Леоніда 
Кучми. Планового показника в 120 % досягти не 
вдалося, позаяк третина працездатних перебува-
ли у закордонних відрядженнях – на заробітках. 

В. Ющенко знову йде в президенти, наступа-
ючи на старі граблі. Пригадується літо 1997-го. До 
перевиборів у Л. Кучми лишилося два половиною 
роки. За плечима відрадний вжинок – Конститу-
ція та грошова реформа. Замінили прем’єра: Ва-
лерій Пустовойтенко забрав кабінет Павла Лаза-
ренка. Підлатали взаємини з Росією і НАТО. Запу-
стили проект номенклатурної президентської пар-
тії – Народно-демократичної, де засідали посадов-
ці з прізвищами Ющенко, Плющ, Безсмертний... 

Невеличка відмінність. Л. Кучма вдруге йшов у 
президенти на підйомі. В. Ющенко – з мулького 
рейтингового дна. Обидва ревниво пильнували за 
прем’єрами, наче за власними шкарпетками. Пер-
ший досі служить еталоном, другому до снаги сприт-
не епігонство. Ось заманулося вступити в ту саму 
воду, щоправда, не з велелюдного Співочого поля, а 
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з комфортабельних апартаментів, спустившись у 
«мій народ». Як із тривалої космічної подорожі. 

Із чим він іде у президенти? Із гламурною аурою 
білоручки панського роду в стилі кантрі, включаючи 
стрибки через очисний купальський вогонь. Із лос-
котливими емоціями про великодушні вчинки на 
Говерлі чи у гірському потічку. З егоцентричним та 
егоїстичним мерехтінням займенників я, мій, моя… 

Ватрою горить пріснопам’ятне дербі, змаган-
ня за лаври, хто краще лизне. Я – людина прези-
дента! Я – надЛюдина суперПрезидента! (Бо гро-
шиків одлічив аж занадто). Хоч греблю гати з ма-
тросових, які б кинулись на потішну амбразуру 
без кулеметів і обслуги. Або ж у зал ресторану «Ля 
Рюсс» з негетьманською назвою «Царські палати», 
де Віктор Ющенко замовляє гречану кашу зі сквар-
ками – улюблену страву дитинства. 

Не до столу сказано, але мусимо зрівняти ви-
борчі програми. Наприклад, минулого разу «Наша 
Україна», налягаючи на давні обіцянки В. Ющен-
ка «Десять кроків назустріч людям», вписала фра-
зу: «У 2006 році ми завершимо вступ України до 
СОТ». Через півтора року «Наша Україна – Народ-
на самооборона» зафарбувала початок і вийшло: 
«Завершимо вступ України до СОТ». Натомість да-
тували: «До 2010 року кожна сільська школа буде 
підключена до мережі Інтернет». (Небавом прези-
дент ще додав усно про теплі туалети). 

Перед наступними виборами, повірте, знайдеть-
ся коректор чи флакончик білого лаку і речення 
загубить «до 2010 року», але не втратить логічної 
завершеності. 
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ЛІЖКО  
І РОЗКЛАДАЧКИ 
Обом Вікторам (Ющенку і Януковичу) по заріз 

треба в Європу. По роботі чи у відпустку. Одному 
з коліном в Іспанію, іншому із залишками діокси-
ну в Швейцарію. Це півбіди. Їхній «брат менший» 
– голова міліцейського колгоспу і фронтмен соціа-
лістів місяцями з Німеччини не вилазив. 

Вони зцілились. Президент прозрів. Запатен-
тував оновлений коктейль під електоральним псев-
до «Президентський». Прем’єр залікував функціо-
нальне коліно, через котре когось хотів переламати. 

Не кажіть, є користь від спання з однією жін-
кою (чоловіком) упродовж сорока років на одному 
ліжку. Більше і не треба. Ще є резервні розкладач-
ки. Лиш екстравагантний Людовік XIV міг хосну-
вати 413 ліжок. І всю Францію. 

Будучи іменником жіночого роду, незалежна 
Україна приречена на екзальтовані моновистави 
феміністок. Теледіви зі скасованим мандатом зві-
тують про важку працю в курилках і кулуарах. 

Колись Юлія Тимошенко з Дніпропетровська 
транзитом через сусідній Кіровоград, написала 
пісню лебедину для Наталки Вітренко з Конотопа, 
що на Сумщині. Днесь не поталанило Вєрці Сер-
дючці з Полтави, зокрема й на тлі політродзинки 
від логопедів «Лаша (Раша) тумбай (гудбай)». А от 
Раїсі Богатирьовій вдалося трішки ущільнитися, 
зібрати у хвостик підсвітлене волоссячко, щоб у 
будь-який момент за дорученням партії зімітувати 
косу на кшталт ворожого «кубанського короваю». 

Останніх півроку верхівка держави уподібни-
лася збіговиську вуличних трюкачів. Личини змі-
нюються залежно від прогнозу погоди. Їм би при-
слухатися до анекдоту про будинок терпимості: не 
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ліжка треба міняти... Заміни потребує дещиця – 
вигнати дурників. Несила. 

Є шанс вийти зі шкали, де одиницею виміру 
досі залишається другий президент України. Пер-
ший добув один термін за скороченим регламен-
том. Другий – два повних. Третій – перший добуде, 
а далі – знак питання чи, правильніше, хрестик. 
Якщо Партія регіонів знову не підставить плече. Не 
дарма кажуть, що В. Пінчук і Р. Ахметов дали 
«Нашій Україні» на вибори – 2006 більше, ніж по-
маранчеві олігархи разом узяті. Зараз її не турбує 
подвійне громадянство головного спонсора. 

Якось менше нарікаємо на В. Ющенко вдома, 
проте у світі він виглядає блідо й маловиразно, аут-
сайдером після В. Януковича та його альтернати-
ви Ю. Тимошенко. Самого ж президента стосуєть-
ся сказана ним про регіоналів репліка: «У житті як 
у пісні: є голос – співаєш, нема голосу – підспіву-
єш». Воістину це пожиттєво. У чужому оці пилин-
ку видно, а своє затягло катарактою. 

Президент В. Ющенко намірився після 30 ве-
ресня скасувати недоторканність і обмежити піль-
ги народних депутатів. На зекономлені півмільяр-
да гривень (у рік) він підказав збудувати 250 шкіл 
або 5 шахт. Аж дух спиняє. 

Якщо 2002 р. кожен із 450 депутатів коштував 
державі річно 400 тис. грн., то 2007-го – вже 1,5 млн. 
Тут закладені витрати на апарат парламенту (1,5 тис. 
осіб – 719 млн. грн.), пільги, місячний заробіток де-
путата з усіма надбавками – 13-14 тис. грн. 

Утримання ж 826 працівників президентсько-
го Державного управління справами в 2007 році 
обійдеться дорожче – 777 млн. грн. Після Помаран-
чевої революції «обслуговування діяльності прези-
дента» зросло ледве не втричі – з 30 до 83 млн. грн. 



 187 

У В. Ющенка аж 14 резиденцій! Одна на два 
регіони. 

Серед обопільних порушень – поява у штатно-
му розписі посад, не передбачених ні виробничи-
ми нормами, ні законами. Так, у глави Секретаріа-
ту президента – 8 заступників, у міністра внутріш-
ніх справ – 12. А рекорд (18) належить Київському 
міському голові Леоніду Черновецькому, котрий 
недавно переадресував свої «нашоукраїнські» сим-
патії Партії регіонів. 

Ще їх поєднує хобі купувати за державні (власні) 
кошти броньовані «Мерседеси» (мінімум по 3,3 млн. 
грн. кожний), будувати шикарні особняки на ді-
лянці від 3 до 140 гектарів і т. д. 

Без сумніву, також зцементовує делікатна річ: 
обструкція презервативу. Усі громадяни дітород-
ного віку відразу згадали популярну рекламу з ли-
чинами марсіан: «Ні, синку, це фантастика!» Су-
діть самі. Народження першої дитини тепер оці-
нено в 10 400 грн. (БЮТ), 11 700 (ПР), 12 000 
(НУНС), другої – в 15 000 (БЮТ, НУНС) і 25 000 
(ПР), третьої та кожної наступної – в 25 000 (БЮТ, 
НУНС) і 50 000 (ПР). Як бачимо, у них з потенцією 
гаразд. І зі слухом. 

Цьогоріч російський президент В. Путін за дру-
гу дитину пообіцяв еквівалент 7,5 тис. євро, що-
правда, не готівкою. Ініціативний губернатор Улья-
новської області Сергій Морозов, кинувши масам 
лозунг «Народи патріота», ще 12 вересня минулого 
року дав відгул усім жителям Ульяновська, а підлег-
лим окремо побажав особисто потурбуватися про 
демографію. Через 9 місяців, 12 червня 2007-го, 
якраз у День Росії, ульяновські пологові будинки 
повідомили про 78 новонароджених, у наступні дні 
– ще про 127. 
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Ось чому в Росії думають внести 12 вересня у 
календар національних свят як «День зачаття». В 
Україні такий статус цілком до снаги 30 вересня. 

Непогано. Та є нюанс. Частка позашлюбних 
дітей в Україні за останні півтора десятиліття зрос-
ла чи не вдвічі: у 1991-му – 12 %, 2006-му – 21 %. 
У боротьбі з депопуляцією держава прагне взяти 
жінку в бізнес-партнери з дітовиробництва. Ци-
нічний прагматизм? Реінкарнація матріархату? 

 
ІКОНА  
ТА ІКОНОПИСЦІ 
Перед виборами – 2006 холеричні вожді «На-

шої України» прогнозували політичний союз ТЛЯ 
(Тимошенко–Литвин–Янукович) як відверту змову 
на рівні національної загрози. У результаті подвій-
ним змовником-перемовником став президент зі 
свитою. Втім, останній рік не пройшов мимо ньо-
го порожняком. 7 серпня 2007 року Віктор Ющен-
ко вже зорієнтував «Нашу Україну – Народну са-
мооборону» в одновекторному напрямку: «Поруч з 
нами пліч-о-пліч йде Блок Юлії Тимошенко». 

А той поставив перед собою максимальні зав-
дання: зібрати 39 % голосів, еквівалентних 226 
мандатам, і втілити за п’ятирічку програму «Укра-
їнський прорив» – 350 сторінок, не рахуючи додат-
ків. Конституційний референдум, вибори суддів, 
довічне ув’язнення для корупціонерів... Про все 
там без сентиментів. 

Між іншим, нинішня Конституція найменше 
стосується народу. Із 16 розділів – лише один. Це 
42 статті (з 162-х) про права, свободи і обов’язки 
людини і громадянина. Інші – про державу та її 
компоненти. Така собі інструкція для певних груп 
державних службовців. Чи стане вона, «народом 
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писана» (ученими), панацеєю? Ні. Лиш підніме рі-
вень освіченості. І це плюс. 

Юлія Тимошенко подбала за імідж удома і в 
світі. Її портрети розміщують не тільки впливові 
медіа, але й масово штампують на чашках, зоши-
тах, щоденниках, ручках, футболках і тому подіб-
не. Образ «газової принцеси» канув у Лету. Час вніс 
корективи. Обличчя революції. Рятівниця країни. 
«Леся Українка сучасності». Як хочете, називайте 
мадонну з вишукано заплетеним вінком білявого 
волосся у бездоганному національному вбранні. 
Красива обгортка. 

Уже відправлена у відставку з поста прем’єр-
міністра Ю. Тимошенко видала єдину доньку Єв-
генію заміж за розлученого англійця (осінь 2005). І 
заздалегідь грайливо підготувала співвітчизників, 
мовляв, якщо наші красуні «заберуть кращих хлоп-
ців з Європи, то Європа буде в Україні». Хотілося 
б навпаки, аби Україна прописалася в Європі (ЄС 
і НАТО). Якось надійніше. 

Гріх завершувати згадкою про чужі жони. То-
му найпалкіші слова шлю тим, про яких усі забули 
в тумані з пільг і недоторканності. Допекли бага-
товерстатники. Це коли один черговий перед те-
лекамерами і слідчими прокуратури голосує в се-
сійній залі чужими картками за десяток народних 
депутатів. 

Давайте за гроші бюджетні поставмо їм ще 
при житті пам’ятник. Чи вони безсмертні? Ніхто, 
ніде, ніяк… 
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ТЕРМІДОР  
НЕ ВІДБУВСЯ 
Відлуння дочасних виборів  
українського парламенту  
30 вересня 2007 року 
 
Дострокові вибори Верховної Ради показали, 

що Європа з Україною може мати серйозні спра-
ви. Вони відкрили Помаранчевій революції друге 
дихання, зафіксувавши кінцеву заміну державно-
го патерналізму громадянським суспільством і кон-
курентною демократією, погасивши залишки на-
дій на український варіант контрреволюційного 
термідору. 

Отож Центральна виборча комісія недарма ви-
користала народних 20,79 млн. грн. для виготов-
лення 38,5 млн. бюлетенів. Пересічний виборець, 
взявши захищений від підробок аркуш вартістю 
53 коп., завдав привладним олігархам багатоміль-
ярдних збитків. 

 
ПО КОМУ  
ДЗВІН? 
Принагідно декому пощастило матеріально. Ме-

діаексперти встановили, що тепер одіозну цензуру 
на телебаченні (темники-2004) замінила така ж 
небезпечна джинса, тобто замовні матеріали. Їх 
ціна коливалася від 20 тис. дол. (коротка згадка в 
новинах) до 100 тис. за розлогий сюжет із запро-
шенням політика до вечірньої студії. 

Джинса вирізнялася штучністю і незначущістю 
інформаційного приводу, позитивним висвітленням 
партії чи блоку. Виборця позбавляли об’єктивної ін-
формації, зате власники провідних телеканалів по-
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клали до кишені по 30-40 млн. дол. Найбільше джин-
сував канал «1+1», що симпатизував БЮТ. Вод-
ночас «Інтер» прихилився до Партії регіонів. 

Їй самраз і не поталанило. Саме тому вожді 
регіоналів затаврували «будь-які твердження про 
перемогу лише на основі прогнозів екзит-полів» як 
безвідповідальні, непереконливі, авантюрні. Су-
дили по собі. Офіційний сайт Партії регіонів від 
10 вересня 2007 року виключили з вітчизняного 
рейтингу bigmir)net за використання для розкрут-
ки забороненого правилами клік-клубу – більше 
58 % відвідин з однієї сторінки. 

Одразу після закриття виборчих дільниць – о 
десятій вечора 30 вересня результати Національ-
ного екзит-полу свідчили, що Блок Юлії Тимошен-
ко і Блок «Наша Україна – Народна Самооборона» 
разом перемогли. Партія регіонів отримала 35,5 % 
голосів, Блок Юлії Тимошенко – 31,5 %, Блок «На-
ша Україна – Народна Самооборона» – 13,4 %, Ко-
муністична партія – 5,1 %, Блок Литвина – 3,7 %, 
а Соціалістична партія – 2,5 %. 

Цей екзит-пол профінансували три посольства 
(Данії, Норвегії, Нідерландів) і шість міжнародних 
організацій. Опитування провели волонтери Фон-
ду «Демократичні ініціативи», Київського міжна-
родного інституту соціології та Центру імені О. Ра-
зумкова. Порівнявши його дані з офіційними (таб-
лиця 1), легко виявимо того, хто сам себе ж обізвав 
безвідповідальним, непереконливим, авантюрним. 
Соціологи не вийшли за межі заздалегідь визначе-
них похибок, знову сплутавши карти творцям «вкра-
дених виборів». 

Лідерів Партії регіонів спантеличив гіркий 
присмак поразки. Вони втратили 11 власних ман-
датів і ключового союзника – фракцію соціалістів 



 192 

Таблиця 1. Переможці виборів у Верховну Раду 
(2006, 2007): порівняльні тенденції   

 
Суб’єкт 

 
26 березня 

2006 

 
30 вересня 

2007 
  

 
↓↑ 
 

Партія регіонів 8 148 745 
(32,14 %) 

186 депутатів 

8 013 895 
(34,37 %) 

175 депутатів 

–134 850  
(–1,65 %) 

–11 депутатів 
Блок Юлії 
Тимошенко 

5 652 876 
(22,29 %) 

129 депутатів 

7 162 193 
(30,71 %) 

156 депутатів 

+1 509 317 
(+26,70 %) 

+27 депутатів 
Блок «Наша 
Україна» / 
Блок «Наша 
Україна – На-
родна само-
оборона» 

3 539 140 
(13,95 %) 

81 депутат 

3 301 282 
(14,15 %) 

72 депутати 

–237 858  
(–6,72 %) 

–9 депутатів 

Соціалістична 
партія 

1 444 224 
(5,69 %) 

33 депутати 

668 234 
(2,86 %) 

0 депутатів 

–775 990  
(–53,73 %) 

–33 депутати 
Комуністична 

партія 
929 591 
(3,66 %) 

21 депутат 

1 257 291 
(5,39 %) 

27 депутатів 

+327 700 
(+35,25 %) 

+6 депутатів 
Народний блок 

Литвина / 
Блок Литвина 

619 905 
(2,44 %) 

0 депутатів 

924 538 
(3,96 %) 

20 депутатів 

+304 633 
(+49,14 %) 

+20 депутатів 
 
у повному складі. Комуністичний ренесанс (+ 6 де-
путатів) не тішив. У регіоналів ятріли рани. І свер-
біли руки на підконтрольних територіях. У перші 
післявиборчі дні стурбованість викликала затрим-
ка з підрахунками голосів у східних і південних 
областях (Донецькій, Луганській, Одеській) та в 
Автономній Республіці Крим. 

Обійшлося без ексцесів. Сміливих розгойдати 
дзвін 2004-го забракло. 

Чому? Винятково через співіснування на ша-
хівниці трьох взаємно нейтралізуючих фігур. Пре-
зидент Віктор Ющенко, екс-прем’єр Юлія Тимо-
шенко і прем’єр Віктор Янукович мають амбіційні 
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плани щодо президентських виборів-2010. Тому 
кожен промах для кожного з них на вагу золота і 
означає рокіровку з трьох букв – «екс-» – безвин-
ної частинки складного слова. Нічого особливого й 
особистого: екс-прем’єр стає прем’єром і навпаки, 
а президент – екс-президентом. 

Наразі для Партії регіонів звільнили місце опо-
зиції. Буде з чим відсидітись і перепочити. Маєт-
ки Рината Ахметова якраз оцінили в 15 млрд. дол. 
Жоден бізнесмен світу не мав такого впливу в своїй 
країні. Для демократичної держави немислима 
подібна концентрація влади і капіталу однією лю-
диною. Але й це не допомогло. 

Прикметно, за півтора року в Партії регіонів на 
сім відсотків скоротилася підтримка в рідних сті-
нах – на Донеччині з 1 850 729 до 1 720 073 (мінус 
130 656 голосів, або 7 %), на Луганщині з 1 003 435 
до 932 833 (мінус 70 602 голосів, або 7 %). Нато-
мість регіонали додали у Києві (з 171 250 до 
205 248, плюс 33 998 голосів, або 20 %), у Сум-
ській (з 72 949 до 95 775, плюс 22 826 голосів, або 
31,3 %), Київській (з 98 444 до 118 714, плюс 
20 270, або 20,6 %) областях. Однак ці відчутні 
придбання не змогли перекрити домашніх втрат. 

Навіть при цьому Партія регіонів стала пе-
стункою долі. Її поразка виглядала б ганебною, 
якби не спізнилися два газові інциденти. Один із 
них спричинив страшну трагедію. 

Першого удару – по економічних халіфатах 
В. Януковича (La Repubblica, 3 жовтня 2007) – зав-
дала Росія. Москва зажадала від Києва сплати по-
точного боргу (від 1,3 до 2,2 млрд. дол.), наявність 
якого заскочила українців, наче грім серед ясного 
неба. Дев’ятого дня після виборів у Верховну Раду 
міністр палива та енергетики України Юрій Бой-
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ко і керівник РАТ «Ґазпром» Олексій Міллер під-
писали угоду про його погашення до 1 листопада 
2007 року. 

Російський президент Володимир Путін трохи 
розрадив своїх українських союзників після не-
смертельного, але травматичного удару в пах. По-
силаючись на статистику, він наголосив на подаль-
ших перспективах добросусідства, адже в Україні 
живе до 17 млн. етнічних росіян (насправді – 
8 млн.), а в Росії на тимчасовій основі – близько 
4 млн. українців. Водночас В. Путін визначив па-
раметри безпрецедентної підтримки, під якою пі-
двів риску: за останні 15 років Росія субсидувала 
Україну 3-5 млрд. дол. щорічно за рахунок низь-
ких цін на енергоносії. Все. З партією В. Янукови-
ча чи без. Сторінку перегорнуто. 

Другий удар відправив хвалькуватий «уряд 
проффесіоналів» у нокдаун. Радше – не удар, а 
надзвичайно потужний вибух. Він прогримів за 
два тижні після виборів – о 10.45 у суботу 13 жовт-
ня 2007 року в житловому масиві Перемога м. Дні-
пропетровська. Середина 10-поверхового будинку 
по вулиці Мандриківській, 127 повністю обвали-
лася. Було зруйновано третій та частково четвер-
тий під’їзди. Навпіл розламався дах, а в сусідніх 
будинках ударною хвилею вибило вікна. 

Із вини «Дніпрогазу», підвладного російському 
олігарху Віктору Вексельбергу, без даху над голо-
вою залишилося 160 сімей. 23 особи загинули. По-
терпілим наобіцяли загалом 115 млн. грн., у серед-
ньому по 700 тис. на родину. А ціна злощасної за-
сувки, що не спрацювала на газорозподільчому 
пункті, – якихось 10 тис. грн. 

Уявно дбаючи про трудящих, грізний антикри-
зовий уряд усіляко потурав магнатам, які заоща-
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джували на елементарній безпеці. Усі виборчі гасла 
Партії регіонів ураз потьмяніли. Тепер однаково: лі-
тай хоч гелікоптером, хоч – галопом на коні. 

 
ПАНСЬКІ  
ЖАРТИ 
10 вересня 2007 року президент Віктор Ющен-

ко дав інтерв’ю провідним європейським видан-
ням: The Times (Великобританія), La Repubblica (Іта-
лія), Frankfurter Allgemeine Zeitung (Німеччина), 
Le Figaro (Франція), Expresso (Португалія), а також 
телеканалу BBC World (Великобританія). Він кляв-
ся у вірності помаранчевій парламентсько-урядо-
вій коаліції. У його щирість мало хто вірив, прига-
дуючи події річної давності. Після внесення кан-
дидатури лідера Партії регіонів на прем’єра у серп-
ні 2006-го В. Ющенко сказав у вузькому колі: «З 
Юлі я не зроблю українку, а з Януковича – спро-
бую!». Не вийшло. 

Юлія Тимошенко самотужки блискавично пе-
ревтілилася в Лесю Українку, а її блок суттєво збіль-
шив електоральний ужинок повсюдно і здобув пер-
ші сходинки в столиці та 15 областях. Найвража-
юче – в західних: Івано-Франківській (з 242 551 
до 752 127, плюс 509 576 голосів, або 210 %) та 
Львівській (з 500 420 до 752 127, плюс 251 707 го-
лосів, або 50,3 %), де минулої кампанії переміг 
президентський блок. 

Найприємнішим для «білих» став прорив «си-
ньо-білих» редутів на сході та півдні. Не тільки в 
генеалогічно близькій Дніпропетровській області 
(ріст із 271 674 до 343 398, плюс 71 724 голоси, 
або 26,4 %), але й у Харківській (з 187 900 до 
217 426, плюс 29 526 голосів, або 15,7 %), Донець-
кій (з 62 138 до 93 762, плюс 31 624 голоси, або 
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51 %), Запорізькій (з 110 934 до 136 552, плюс 
25 618 голосів, або 23 %), Луганській (з 50 109 до 
64 697, плюс 14 588 голосів, або 29 %). 

За виборчу кампанію (з 20 серпня до 26 верес-
ня 2007-го) невгамовна Юлія Тимошенко відвіда-
ла 81 населений пункт у всіх регіонах України, про-
вела 214 зустрічей з понад 2 млн. людей, проїхала 
41 тис. км (більше довжини екватора Землі). Її мо-
нолог (виступи, прес-конференції, зустрічі, брифін-
ги, мітинги) тривав 161 годину, або ж вона безпе-
рервно говорила майже тиждень. 

У вересні 2007 року низка провідних зарубіж-
них щоденників подали репортажі про емоційні 
виступи Ю. Тимошенко перед тисячами жителів у 
районних і обласних центрах західної та централь-
ної України, зокрема, у Бережанах, Чорткові, Тер-
нополі, Білій Церкві тощо. Зазвичай вони тривали 
годину, на одному подиху, без зупинок і підгляду-
вань у записи. 

Десь за тиждень до дня голосування Юлія Ти-
мошенко з’явилася в Лондоні, аби провести друж-
ню бесіду зі знаменитою баронесою Маргарет Тет-
чер, екс-прем’єром Великобританії. І привезла до-
дому книгу її мемуарів із дарчим написом «To 
Julia, Fighter for Freedom» (Юлії, борцю за свободу). 

Певною мірою відбулося політичне відроджен-
ня Юлії Тимошенко. Вона сприймається у світі не 
лише як символ Помаранчевої революції, але як 
один із найвідоміших політиків Східної Європи, 
хоч і найбільш популістський. Це, за влучним ви-
словом Die Presse 5 вересня 2007 року, – «карамель-
на фея українського народу». Втім, вона подає се-
бе за жорсткого ліберального реформатора. 

Ще не минуло десяти років, коли Ю. Тимо-
шенко впродовж місяців учила українську щоден-
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но по 12 годин. Відтак змогла проводити дебати 
мовою, котру доти в побуті ніколи не вживала. 
Власне, з побутом у неї досі не все гаразд. На від-
міну від класичного європейського політика, вона 
маскує справжні статки. Так, оприлюднила свою де-
кларацію про доходи у 2006-му не до виборів, як 
запевняла, а після – 5 жовтня. І показала жалюгід-
ні 160 275 грн. Десь як ректор пересічного універ-
ситету. Це ж замало навіть для її недешевого одя-
гу, як нераз підраховули у своїх розстеженнях 
журналісти. 

Їй особисто та її соратникам бракує ще бага-
тьох європейських рис. Ось чому об’єктом нерво-
вої реакції БЮТ стала особистість Майкла Капуто, 
американського письменника з Майамі. Це – ко-
лишній медіа-директор президентської кампанії 
Джорджа Буша-старшого (1992) і радник прези-
дента Росії Бориса Єльцина з організації виборів 
(1994-1999). У The Washington Times 12 вересня 
він спрогнозував подолання електорального бар’є-
ру в 3 % виборчим блоком Володимира Литвина. 

М. Капуто висловився проти диктату й доміну-
вання великих партій, у тому числі «Святої Юлії». 
Нічого страшного. Навіщо ж у відповідь йому ви-
лито стільки жовчі? Тим паче прогноз щодо В. Лит-
вина невдовзі справдився. 

Безумовно, інколи треба дати відкоша. У міру 
глузливого. Як-от. Віктор Янукович необачно на-
звав Юлію Тимошенко «коровою на льоду», натяк-
нувши на гламурні походи її уряду на каток (лю-
тий 2005). Ображена з віртуозною тактовністю 
вказала кривднику на роки, проведені в колоніях 
Кременчука та Єнакієво: «Я могла б йому нагада-
ти про його прізвисько «Хам», але не буду цього 
робити». Вона ототожнила себе з образом комі-
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сара Катані, борця з мафією, відвівши В. Януко-
вичу роль мафіозного дона Карлеоне. 

Незадовго перед тим Ю. Тимошенко простуді-
ювала програму Партії регіонів, яка пропонувала 
соціальний супровід кожного громадянина від на-
родження до зрілого віку. Як вона в’їдливо проко-
ментувала, задля цього залишилося приватизува-
ти відповідні установи, мовляв, народився в поло-
говому будинку Р. Ахметова, хрестився в церкві 
В. Януковича, ходив у дитячий садок М. Азарова, 
закінчив школу Б. Колесникова, пішов на роботу 
до А. Клюєва, похований на цвинтарі В. Кисельова. 

 
НІЧЛІГ  
НА ВУЛИКАХ 
На мітингові у Львові 15 вересня 2007 року 

В. Ющенко просив підтримати його команду – «На-
шу Україну – Народну самооборону». Соціалістич-
на партія відреагувала скаргою. Центральна вибор-
ча комісія постановою від 22 вересня визнала дії 
президента не відповідними законодавству і не су-
місними зі статусом глави держави, зобов’язавши 
його утримуватися від незаконної агітації. 

Кинутись у бій з відкритим заборолом вождя 
примусили тяжкі обставини. Але і його геройські по-
туги не врятували – мінус 9 депутатів. Локальний 
приріст голосів, відданих за Блок «Наша Україна – 
Народна самооборона» (у минулому – Блок «Наша 
Україна»), бачимо тільки у 9 областях: Київська 
(21 674), Харківська (20 101), Чернігівська (19 648), 
Черкаська (11 937), Дніпропетровська (8 192), Кіро-
воградська (7 949), Закарпатська (3 985), Тернопіль-
ська (3 764), Донецька (3 591). 

Майже збіглися цифри у Закарпатській та До-
нецькій областях, які не змогли перекрити сумар-
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ну втрату виборців у президентській Сумській об-
ласті (мінус 2 720 голосів) й непрезидентській Лу-
ганській (5 697). 

Що завадило? Низка факторів. Зокрема, не від-
мобілізували всіх пасічників, яких в Україні біля 
700 тис. Серед них є чимало характерників, хоч і 
не гетьманського роду, проте з Сумщини. Так, уже 
десятиліття, з березня до вересня, родина художни-
ка Миколи Ярового спить на вуликах із бджолами. 
Мікрохвилі та вібрації, що йдуть від бджіл, покра-
щують кровообіг, відновлюють організм, піднімають 
потенцію. Краще б допомогли підняти відсотки. 

Якщо серйозно, то «Наша Україна – Народна са-
мооборона» змогла зійти на першу сходинку лише в 
одному з 27 регіонів країни – Закарпатській області. І 
тут ішлося не про лідерство, але для глави президентсь-
кого секретаріату і за сумісництвом керівника вибор-
чого штабу НУНС це б стало цілковитим фіаско. Аж 
спітніла вся закарпатська кадрова обойма президента. 

Однак долю блоку визначили Львівська (537 767 
голосів «за»), Івано-Франківська (288 409), Тернопіль-
ська (233 843) області та столиця Київ (215 391). Тут 
НУНС хоч і послабив позиції, але зібрав 38,6 % усіх 
своїх голосів. У кожному з названих регіонів, за 
винятком Тернопільщини, президентське дітище 
відмінусувало від 15 до 71 тис. голосів. Остання 
цифра для блоку дорівнює приблизно втраті всіх 
прихильників у Криму, Луганській та Донецькій 
областях разом узятих. 

Наступна за значимістю для НУНС четвірка об-
ластей – Вінницька (161 305 голосів), Закарпатська 
(152 866), Київська (137 616) і Сумська (126 657) – 
сукупно дали НУНС тільки 17,5 % його голосів. 

Причому прямий закарпатський внесок у пе-
ремогу всього 4,6 %, котрі дисонують із непомір-
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ними амбіціями оточення глави Секретаріату пре-
зидента. Вони вже спричинили кадрову агресію 
на терени галицького «П’ємонту». От і В. І. Б.-ви-
хованець днями отаборився в резиденції голови 
Тернопільської облдержадміністрації. Отак і вихо-
дить: програли вибори, але не доступ до «тіла». В 
умліока знайшли винних цапів, нагострили кадро-
ві ножі та вперед. Чом не увертюра до захоплю-
ючої класики «генерального мордобитія». 

15 жовтня 2007 року з’явилися розпорядження 
президента України про звільнення у Закарпатській 
області з посад голів районних державних адміні-
страцій Романа Костюка (Міжгірської), Івана Бобруш-
ка (Тячівської), Едуарда Зелінського (Рахівської), Во-
лодимира Качура (Хустської), а за тиждень, 22 жовт-
ня, – і Мирослава Брецка (Великоберезнянської). Не-
щасливі ТВО № 67 і 70. За що покарали? Не за падін-
ня популярності Партії регіонів. Причина на долоні – 
підйом Блоку Юлії Тимошенко на 20-25 %. Ще вибо-
ри і неважко спрогнозувати, чия хатка з карт упаде. 

До сих пір правляча верхівка Закарпаття не 
вельми толерувала ймовірних партнерів у парла-
ментсько-урядовій коаліції. Незважаючи на пів-
річні пертурбації на київських пагорбах, в облас-
ній раді продовжує заправляти «нашоукраїнсько»-
«регіональна» більшість. 

Та подивімся на здобутки регіоналів (табли-
ця 2). Відтепер їх варто назвати жертвою сумнів-
ного маневру «Задушити в обіймах», ясна річ, показ-
ної любові. За півтора року «Наша Україна – Народ- 
на самооборона» у Донецькій області доплюсувала 
десять відсотків нових прихильників, хоч їх частка 
й далі мізерна: 35 456 (1,41 %) → 39 047 (1,63 %) = 
3 591 (10,12 % росту). 
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Таблиця 2. Закарпатська область.  
Порівняльні результати виборів у Верховну Раду 

(перший показник – 2006, другий – 2007 року)  
Територіальні 

виборчі 
округи 

Блок «Наша 
Україна» 

/ Блок «На-
ша Україна – 
Народна са-
мооборона» 

Блок Юлії 
Тимошенко 

Партія 
регіонів 

№ 66: міста 
Ужгород, Чоп; 
Ужгородський 

район 

19 626 
(19,47 %) – 

20 240 
(22,31 %) = 

+614 
(+3,13 %) 

28 549 
(28,32 %) – 

32 110 
(35,40 %) = 

+3 561 
(+12,47 %) 

12 335 
(12,23 %) – 

15 044 
(16,58 %) = 

+2 709 
(+21,96 %) 

№ 67: Велико-
березнянський, 
Воловецький, 
Міжгірський, 
Свалявський, 
Перечинський 

райони 

25 606 
(26,08 %) – 

27 863 
(32,42 %) = 

+2 257 
(+8,81 %) 

22 851 
(23,27 %) – 

27 331 
(31,80 %) = 

+4 480 
(+19,61 %) 

15 287 
(15,57 %) – 

14 799 
(17,22 %) = 

–448 (–
3,19 %) 

№ 68: місто 
Мукачеве; 

Мукачівський 
район 

29 677 
(34,18 %) – 

30 389 
(38,90 %) = 

+712 
(+2.40 %) 

13 714 
(15,79 %) – 

18 989 
(24.31 %) = 

+5 275 
(+38,46 %) 

15 047 
(17,33 %) – 

15 381 
(19,69 %) = 

+334 
(+2,21 %) 

№ 69: місто 
Берегове; 

Берегівський, 
Виноградівськи
й, Іршавський 

райони 

35 190 
(25,95 %) – 

37 479 
(33.03 %) = 

+2 289 
(+6,50 %) 

25 404 
(18,73 %) – 

30 162 
(26,58 %) = 

+4 758 
(+18,73 %) 

24 901 
(18,36 %) – 

21 107 
(18,60 %) = 
–3 794 (–
15,23 %) 

№ 70: місто 
Хуст; 

Рахівський, 
Тячівський, 
Хустський 
райони 

38 802 
(24,88 %) – 

36 915 
(29,94 %) = 
–1 887 (–
4,86 %) 

26 630 
(17,08 %) – 

33 208 
(26,94 %) = 

+6 578 
(+24,70 %) 

40 094 
(25,71 %) – 

30 821 
(25,00 %) = 
–9 273 (–
23,12 %) 

У цілому 148 901 
(25,79 %) – 

152 886 
(31,11 %) = 

+3 985 
(+2,68 %) 

117 148 
(20,29 %) – 

141 800 
(28,85 %) = 

+24 652 
(+21,04 %) 

107 664 
(18,65 %) – 

97 152 
(19,76 %) = 
–10 512 (–

9,76 %) 
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Стільки ж у відсотках втратила Партія регіо-
нів у Закарпатській області. Коли ж глянути на 
абсолютні цифри – клубок підступає до горла. 

 
УЛАМКИ  
«ТИТАНІКА» 
Сонячне, погоже й привітне 30 вересня 2007 року 

дало гарний приклад для виховання підростаючого 
покоління. Шахрайство і зрада неодмінно будуть пока-
рані. Доти про це ми знали з казок, а нині – із життя. 

Загартована режимом Л. Кучми, а потім роз-
бещена олігархами, Соціалістична партія опини-
лася поза парламентом. Передовсім вона втратила 
центральну Україну, де гурт її прихильників порі-
дів уп’ятеро. Це у середньому. 

Приміром, ще півтора року тому в Київській, 
Полтавській та Вінницькій областях за соціалістів го-
лосували відповідно 141 162, 110 617 та 101 406 ви-
борців, а нині – 22 002, 23 059 та 19 568. У цих ви-
падках дискваліфікуюча кратність сягла 6,4; 4,8 і 5,2 
рази. Соціалістичний електорат відчутно приріс лише 
в Донецькій області: з 94 256 до 191 814, або вдвічі. 

Власне, не в усій Донеччині, а лише в її пів-
денній частині – в чотирьох із 17 територіальних 
виборчих округів – у м. Маріуполь (№ 48, 49) і вось-
ми прилеглих сільських районах (№ 54, 55). Там 
соціалістам нарахували 169 769 голосів, або 88,5 % 
набраних ними в області та 25,4 % у цілому в краї-
ні. Загалом Донеччина зараз дала СПУ 28,7 % усіх її 
голосів, тоді як півтора року тому – лише 6,5 %. 

На зазначених чотирьох округах 26 березня 
2006 року за соціалістів проголосувало 76 737 вибор-
ців, 30 вересня 2007-го – у 2,2 рази більше. Тобто 
приріст є крапковим. Не вірити в його природність 
нема правових підстав. Сумніви від того не тануть. 
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Але… Відрадним моментом є визнання факту 
неоднорідності Донецької області. Принаймні на 
цьому прикладі бачимо співіснування двох її елек-
торальних частин, акуратно поділених на геогра-
фічну північ і південь. Еволюційний надлам моноліт-
ної одностайності свідчить про якісні зміни у по-
літичній свідомості пересічного жителя Донеччини. 

 
? + НУНС =  
КОАЛІЦІЯ 
Спочатку президент Віктор Ющенко начебто 

чекав від лідерів Партії регіонів, Блоку Юлії Тимо-
шенко, Блоку «Наша Україна – Народна самообо-
рона», котрі разом отримали біля 80 % голосів, кон-
солідації навколо національних пріоритетів, які, 
зокрема, побачив у новій редакції Конституції. 
Все ж, отим переливанням із пустого в порожнє 
не вдалося втекти від принципової відповіді щодо 
формули наступної коаліції: БЮТ + НУНС = 228 
голосів чи Партія регіонів + НУНС = 247 голосів. 

Для Заходу В. Ющенко відразу знайшов крас-
не слівце про те, що «українська демократія пере-
могла з перевагою в 3 голоси» і що це «унікальний, 
даний нам Богом, шанс» (Le Figaro, 5 жовтня 2007). 
Невдовзі очільники БЮТ і НУНС парафували угоду 
про створення парламентської більшості (Коаліції 
демократичних сил) і формування уряду, що вті-
лить коаліційну програму «Український прорив: для 
людей, а не політиків». Вона складається з гучних і 
маловідомих виборчих обіцянок щодо ініціатив у 
сферах внутрішньої та зовнішньої політики. 

Декілька вагомих взірців озвученої конкрети-
ки. На батьків чекає підвищення розміру допомо-
ги при народженні першої дитини до 12 тис., дру-
гої – 15 тис., третьої та наступних – 25 тис. грн. 
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У всіх школах відкриють доступ до Інтернету 
та введуть незалежне зовнішнє тестування замість 
випускних іспитів і вступних іспитів у вищі на-
вчальні заклади. 

20-відсоткова надбавка до зарплати призна-
чена працівникам сільських закладів освіти, охо-
рони здоров’я та культури. Ліквідувавши спеціальні 
та пільгові пенсії, повернуть знецінені вклади 
Ощадбанку СРСР. 

Надто не втішить соціалістів та їх друзів по не-
вдачі підвищення прохідного бар’єру на виборах до 
Верховної Ради до 5 %. Парламентську опозицію 
змусять змиритися з приєднанням України до Пла-
ну дій щодо набуття членства в НАТО. І так далі. 

У цих перемовинах посаду Прем’єр-міністра від-
дали персонально Ю. Тимошенко, а Голови Верховної 
Ради – представнику НУНС (ймовірно – В. Кирилен-
ку). Уряд, провід центральних органів виконавчої 
влади і державних банків сформують на паритетних 
засадах (50:50). Склали й перелік першочергових 12 
законів. Ідеться про скасування недоторканності та 
пільг народних депутатів, призначення у Києві поза-
чергових виборів міської ради і міського голови тощо. 

Економісти не полінувалися підрахувати вартість 
усіх соціальних обіцянок політичних сил, що підкори-
ли парламент. Найщедрішими виявилися останні міс-
ця турнірної таблиці. Судіть самі. Партія регіонів нао-
біцяла додаткових благ у рік на 200 млрд. грн., БЮТ – 
100 млрд. грн., НУНС – 95-105 млрд. грн., КПУ – 
290 млрд. грн., а Блок Литвина – 490 млрд. грн. Це 
при тому, що вся дохідна частина зведеного бюджету 
України на 2007 рік становить 205 млрд. грн. 

Схоже, дармовою локшиною сучасний вибо-
рець уже не переймається. У цьому неважко пере-
конатися, глянувши на ось таку динаміку. 
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Таблиця 3. Електоральна активність  
на виборах у Верховну Раду (2006, 2007)   
  

26 березня 
2006 

 

 
30 вересня 

2007 
 

 
↓↑ 
 

Кількість ви-
борців 

37 191 928 37 185 882 –6 046  
(–0,02 %) 

Явка на голо-
сування 

24 990 424 
(67,19 %) 

23 192 267 
(62,37 %) 

–1 798 157  
(–7,20 %) 

Не підтримали 
жодної партії 

(блоку) 

449 650 
(1,77 %) 

637 185 
(2,73 %) 

+187 535 
(+41,70 %) 

 
Зверніть увагу не лише на зниження явки, але 

й на ріст числа свідомих виборців, які приходять 
на дільниці, щоби висловити свою громадянську 
позицію голосуванням проти всіх. Вони в такий 
спосіб кажуть: «Не обманюйте! Не обіцяйте золо-
тих гір! Ми вас годуємо, а не ви нас!». 

Мова наукового прогнозу значно багатша на 
завуальовану стилістику. Якщо в попередньому пар-
ламенті діяла картельна коаліція (ідеологічно небли-
зька, збудована на диктаті однієї партії), то у новій 
Верховній Раді ставки на ризики неформального 
втручання вже котируються дуже високо. Ось чому 
за півтора року політичний бомонд розчарував і 
зневірив більше двох мільйонів своїх виборців. 



 206 

ПРОШУ СІДАТИ 
Антиінфляційні надії  
вмирають останніми 
 

Із листа до «Екзилю» 
Між іншим, якби ви (чолові-

ки) всі були пасічниками, а не 
словоблудами, то й життя стало 
б кращим. 

Марія Карпатська,  
с. Худльово, 13.11.2007. 

 
Після дострокових парламентських виборів 

президент і прем’єр показують дива порозуміння. 
Найдужче їх здружили взаємні провали і гасло 
«Два Віктори – одна доля». Їхні спічрайтери збли-
зилися настільки, що не розрізнити хто, де й кому 
в уста вклав чергову абракадабру. 

 
НАЛИЙ  
ТА ВІДІЙДИ! 
2 листопада 2007 року Віктор Ющенко на рід-

кісній для нього нараді в Кабінеті Міністрів – що-
до ціноутворення і забезпечення цінової стабіль-
ності – «упав у дитинство», ностальгійно згадуючи, 
як від гіперінфляції 11 182 % у 1993-му Україна 
перейшла до дефляції 0,6 % у 2002 році. 

Тоді він іще не був президентом і, мабуть, сам 
робив сімейні закупки. Тому щиро дивувався, що 
впродовж 2007-го продукти харчування подорож-
чали на 12,4 %, а послуги – на 8,7 %. Його врази-
ли 7 млрд. дол. негативного торгівельного сальдо і 
те, що половина депозитних вкладів населення 
знаходиться в іноземній валюті. 

Рутинне цитування президентом невтішної ста-
тистики Віктор Янукович сприйняв за хитрющий ві-
зантійський підкоп. Став виправдовуватися. Мов-
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ляв, півроку уряд витратив на усунення системної 
кризи, а тільки приступив до реформ, як поринув у 
виборчу кампанію. Чистою українською, зокрема у 
російськомовному щоденнику «Факты» (15 листопада), 
В. Янукович учив спiвгромадян розрізняти справжнi 
причини інфляції та полiтичнi спекуляцiї. 

Як маститий доктор економічних наук зі вче-
ним званням професора (у власній правописній 
версії), прем’єр виявив дві причини наявної фінан-
сової дестабілізації. Це – популiсти вiд опозицiї (без 
образу внутрішнього ворога ніяк не обійтися) і ріст 
продуктових цiн у Німеччині та Франції (начебто 
об’єктивна реальність, позаяк в Європу йдемо). 

Окрім того, В. Янукович додав іще три вто-
ринних фактори (посуха, енергоносiї, субсидiї ви-
робникам) та одну «українську специфiку» – не-
ефективнiсть дуалiзму влади, що виявилася в не-
компетентності місцевих рад й адміністрацій. 

Ця глибока аналітика здатна і тугодума пере-
конати. Але… 

Як на зло того ж урядового дня, 2 листопада, 
газета «Дело» подала таблицю мінімальної оплати 
погодинної праці – у середньому та в перерахунку 
на гривні. В Україні вона ледве дотягує 2,6 гривні, 
у Великобританії – 56, у Франції, Бельгії, Нідерлан-
дах – 51, у Польщі, Чехії, Угорщині – 8-11. При цьо-
му більшість українців витрачає на продукти поло-
вину своїх доходів, а в ЄС – 20 %. Найвища в Ук-
раїні середня зарплата зафіксована в столиці Києві 
– 2 400 грн. на місяць. У Польщі київський рівень 
оплати праці вважається мінімально дозволеним 
законом, бо в ЄС цей показник у п’ять разів вищий. 

Хто ж тут завинив: посуха чи опозицiя? Сіль 
не в тому. Із наближенням чергових президент-
ських виборів стримить у повітрі каверзне питан-
ня: «Хто ліпший президент: Ющенко чи Кучма?» 
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ДЗВІНОК  
ДРУГУ 
Один уже в історії, другий – майже. Найближ-

чі два роки – рутинне співіснування з актором, 
який вичерпав себе. Тричі генеральний прокурор і 
двічі народний депутат Святослав Піскун, який не 
з теленовин знає Л. Кучму і В. Ющенка, вивів спіль-
ний для них знаменник. Обидва президенти твер-
до зійшлися на думці, що їм особисто, а не державі, 
повинні служити і прокурори, і судді, і міністри, і 
рангами нижчі. 

Для кого С. Піскун є занадто одіозним, а тому 
поза довірою, може сам переконатися, переглянув-
ши, чим В. Ющенко займався у Міністерстві вну-
трішніх справ 13 листопада 2007 року. Його попе-
редній візит сюди (липень 2005) закінчився розго-
ном Державної автомобільної інспекції. Як відомо, 
вона досі функціонує, оскільки передбачена в чо-
тирьох законах. Указ президента про її ліквідацію 
теж не скасований, але про нього згадують як про 
невдалий жарт. 

Віктор Ющенко знову виступив у коронному 
амплуа – з низкою антикорупційних ініціатив сум-
нівного штибу. Плутаючи компетенцію і зловжи-
ваючи прислівником «бездарно», президент від-
шмагав управлінський актив ДАІ та показав легкі 
розв’язки накопичених негараздів, приміром: «По-
дивіться на розмітку?! Це питання грошей? Об-
лаштувати 100 кілометрів дороги – це питання од-
номісячного хабара українського міліціонера!» Так 
само президент підказав, де знайти 30 тис. грн. для 
придбання комплекту з камерою спостереження 
для боротьби з аварійністю. 

Перебуваючи в дивній ейфорії, В. Ющенко за-
жадав установити в обласних центрах десятки цих 
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камер. «А якщо у вас не вистачатиме грошей – пе-
редзвоніть мені, я вам підкажу, де їх взяти», – бра-
вурно звернувся президент до ошелешених керів-
ників обласних автоінспекцій. Аби догодити главі 
державі, невдовзі кількох з них позбавили посад. І 
розгорнули в країні клоунаду з вилучення спеціаль-
них («крутих») номерних знаків. 

Від цього дорожно-транспортних пригод з 
участю вершків суспільства не зменшилося. Вже 
через два дні після виховного монологу президен-
та – 15 листопада – приватне авто «Тойота-Ава-
лон» заступника міністра внутрішніх справ Сергія 
Попкова, в якому чомусь одинцем пересувався 
водій міністерства, на перетині вулиць у столич-
ному Печерському районі збило 18-річну киянку. 
Лікарі встановили маловтішний діагноз – перелом 
основи черепа, розрив кори головного мозку, чис-
ленні гематоми. 

За іронією долі, заступник міністра С. Попков 
(саме він пробував придушити Помаранчеву рево-
люцію) відповідав за урочистий прийом президен-
та у стінах міністерства 13 листопада 2007 року. 

 
СОНЯЧНІ  
КРОЛИКИ І ЗАЙЧИКИ 
Пусте. Згідно з законами піару, належить за-

пудрити мізки видимістю кипучого титанізму. 
Ось і 27 листопада Віктор Ющенко закликав Ви-
щу раду юстиції звільнити 47 суддів за порушен-
ня присяги. А там, як уже вийде. Головне, прези-
дент нагойкав (накричав). Най бояться. А де ж ві-
дповідні закони і результати про їх дієвість? Нев-
же трьох років замало? 

Нема сумніву, що попередній уряд і парламент 
працювали незалежно один від одного, хоч у рам-
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ках спільної коаліції. За підрахунками вчених, ста-
ном на 15 жовтня 2007 року кабінет В. Януковича за-
пропонував лише 408 законопроектів із 3 314 зареєст-
рованих у Верховній Раді п’ятого скликання (12,3 %). 
У розвинених державах цей показник сягає 95 %. 
Але ж, дисбаланс і безсистемність у діяльність усіх 
парламентсько-урядових коаліцій привніс механізм 
паралельного управління державою (президент – 
РНБО – керівники місцевих адміністрацій). 

Як не печально, за три роки президенства 
В. Ющенка Україна не вирішила жодної систем-
ної проблеми. Маємо те, що й мали: глибокоешело-
новану корупцію, неефективну енерговитратну 
економіку, занепале житлово-комунальне госпо-
дарство, відстале сільське господарство і так далі. 
Про рух у Європу просто мовчу. 

Стали притчею його неприховані надії на пере-
обрання. За відзначених умов, лексикою гострих 
на язик, «другий термін – добре, тільки це звучить 
як у рецидивіста». Тому й коаліціаду-2 стали асоці-
ювати з третіми граблями (після меморандуму-2005, 
коаліціади-1 й універсалу-2006), на які наступив 
В. Ющенко. До речі, остання коаліціада затяглася 
більше місяця і дістала хресне ім’я «кріліади». 

Народний депутат від блоку «Наша Україна – 
Народна самооборона» Ігор Кріль, бізнес-соратник 
глави президентської канцелярії В. Балоги, вперто 
не підписував угоду про коаліцію БЮТ і НУНС. Йо-
му постійно заважали паранормальні явища: руч-
ку забув, не прочитав, прозорості забракло... Свої-
ми бурхливими фантазіями він щедро ділився пе-
ред інформаційними агенціями. Таких братів по 
розуму в НУНС на кінцевій стадії назбиралося аж 7. 
Блискуча сімка! Пригадуєте, кого до грудня 2004-го 
під цим брендом піарили. Де вони? 
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ПОКУТА  
ГРІШНИКІВ 
Інтернет-газета «Мукачево.нет», право власності 

на яку пов’язують з І. Крілем, 6 листопада 2007 ро-
ку урочисто сповістила про те, що «за сприяння 
нашого земляка, Голови Секретаріату Президента 
України Віктора Балоги» (більших за великі букви 
в алфавіті нема, а жаль) у Закарпатті продовжили 
дитячу благодійну акцію. 

У рамках її першого етапу (2006 року) встигли 
спорудити 10 спортмайданчиків і вручити: путів-
ки в «Артек» (100 дітям), побутову техніку (понад 
300 багатодітним родинам), комплекти одягу і 
взуття (10 тис. дітям), новорічно-різдвяні пода-
рунки (100 тис. школярам). Наразі понад 500 уч-
нів Мукачівщини отримали подарунки від В. Ба-
логи – комплекти теплого одягу і взуття. 

Нічого не маю проти. Когось треба і взути, одяг-
ти, зігріти, прозвітуватись і до нуля заокруглити 
число зігрітих. Господь усе бачить. Між іншим… 

9 листопада 2007 року в греко-католицькій Зар-
ваниці ужгородець Юрій Чижмарь, призначений 
головою Тернопільської облдержадміністрації, у 
дарунок отримав чудотворну ікону. Піар-служба 
стекла сльозами, спонукаючи тішитись, як «нова 
влада розпочинає свою роботу з благословення Ма-
тері Божої». Відтак присланий В. Балогою «варяг» 
налаштувався в путь до православної Почаївської 
лаври. Далі, мабуть, ляже стежка у костел, мечеть, 
синагогу. Бог у поміч. 

Справді: як ходити, то краще святими місця-
ми, а не грішними і злачними. Тим більше, що від 
засланих козачків галицького прориву навряд чи 
дочекаємося.  

Не та платформа, не та парафія. 
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Через засилля мільйонерів у політикумі Украї-
ни радник комісара ЄС Піркка Тапіола не зміг по-
бачити, «яким чином звичайний громадянин – 
професор або інтелектуал, будь-хто – може увійти 
в політичне життя». 

От і вдовольняємося сурогатами і генно моди-
фікованими продуктами. 

І так уже три роки після Помаранчевої рево-
люції. На жаль. 
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ПАРТІЙНИЙ  
ПОЛОН 
Державна влада  
як табір для переміщених осіб 
 
Дослідницький центр «Соціовимір» недавно за-

питав 25 провідних українських економістів про 
підсумки півторарічного урядування Віктора Яну-
ковича. І вони переважно дали негативні оцінки. 

Якби гіпотетично уряд В. Януковича складав 
іспит перед експертами, то отримав би двійку в 
усіх категоріях, за винятком трійки у двох – зовніш-
ньоекономічній та зростання ВВП. А до іспиту йо-
го не допустили б узагалі з ключових питань – бо-
ротьби з корупцією, детінізації економіки і відо-
кремлення влади від бізнесу. 

Ось прем’єр Віктор Янукович, м’яко кажучи, 
залишився незадоволеним новою російською ці-
ною газу для України на 2008-й – 179,5 дол. за ти-
сячу кубометрів. Натомість член його уряду – мі-
ністр палива та енергетики Юрій Бойко назвав її 
комфортною. Причому ставка транзиту російсько-
го газу українською територією складе 1,7 дол. за 
тисячу кубометрів на 100 км. Тобто її підняли на 
10 центів (9 %), а газ подорожчав на 49,5 дол. (38 %). 
Оце і є вінець для найбільш проросійського з усіх 
українських прем’єрів. 

До того ж, В. Януковича мало не відлучили від 
церкви за те, що 24 листопада 2007-го під час па-
нахиди за жертвами геноциду 1932-1933 років у 
Софійському соборі поцілував хрест із рук патріар-
ха Філарета, глави Української православної церк-
ви Київського патріархату. Конкуруюча Українська 
православна церква Московського патріархату пе-
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ретворила його на «жертву провокації», закликав-
ши надалі проявляти конфесійну пильність. 

 
ДИВНИЙ  
СПІКЕР 
Справа в тому, гадають фахівці, зокрема Ва-

дим Карасьов, що державне управління України 
будується не на принципі меритократії (за визнач-
ними здібностями), а патронажу: коли партія роз-
ставляє своїх на всі хлібні місця. Вони служать не 
державі, а партійному лідеру. Інститути влади ста-
ють не інструментами реалізації виборчих програм, 
а трофеєм у міжпартійній війні. Отож потрібно ви-
зволяти державу з партійного полону. Як це вже 
траплялося (департизація у 2000-му). 

Красномовний приклад. Як і більшість україн-
ців, політолог Віктор Небоженко не вірить, що но-
вобраний Голова Верховної Ради Арсеній Яценюк 
у найближчі місяці проявить себе лідером парла-
ментаризму: «Він дуже дивний спікер – спікер, у 
якого нема своєї фракції». 

До речі, буквально перед відкриттям зборів 
коаліції жартома мова зайшла про етнічну прина-
лежність чергового фаворита президента і, зрозу-
міло, підставну фігуру в складній комбінації. 

– Хлопці, я вам кажу – Арсеній не єврей! – за-
інтригував буковинець Геннадій Москаль. 

– Якщо по суті, то ми з Москалем – два черні-
вецьких євреї. А якщо по паспорту – то я украї-
нець, – підтримав гру А. Яценюк. 

– Хлопці, я на Біблії клянуся – Арсеній не єв-
рей, – наполягав Г. Москаль. 

Аби направду потім не шукати відради у Віч-
ній книзі, Юлія Тимошенко й Олександр Турчинов 
узяли таємне голосування на публічний контроль. 
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Коаліціанти показували їм бюлетені перед тим, як 
опустити у прозору скриньку. Ніхто з НУНС тут не 
підставив плече, щоби їхній 34-літній кіндерсюр-
приз не перечепився. Обрання А. Яценюка відбу-
лося на грані провалу, але з точністю до голосу. 

Відтак впливові члени фракції «Наша Україна 
– Народна самооборона» публічно порадили прези-
денту Віктору Ющенку усунути «носія візантійсь-
кої політики» – главу Секретаріату Віктора Балогу, 
котрий втопився в надмірних емоціях від трива-
лого братання з власниками Партії регіонів. 

 
КОМУ  
ПО ЗАСЛУЗІ? 
За підручником, будь-який успішний керів-

ник мусить організувати роботу, поставити зав-
дання і контролювати результати. Що ж довелося 
спостерігати протягом останнього місяця? Щиру 
участь президента В. Ющенка в історичних і куль-
турних акціях. І катання на лижах у робочий день, 
коли вирішувалася доля парламентської коаліції. 
Це вкотре залишило неприємний осад у багатьох, 
а не лиш у ведучої каналу ICTV Іванни Коберник 
(див. журнал «Кореспондент», 4 грудня 2007). 

Тому ще й не просохло чорнило на почесній гра-
моті Сергію Ківалову (сумнозвісний Підрахуй-2004) 
від постреволюційної Центральної виборчої комісії, 
як інший антигерой – народний депутат Борис Ко-
лесніков отримав ордена «За заслуги» другого сту-
пеню. Відійшовши від спантеличення і опанувавши 
себе, Юлія Тимошенко похвалила президента Вікто-
ра Ющенка за несподівану іронію щодо опонентів. 
Мовляв, на заміну банальному гаслу «Бандитам – 
тюрми!» прийшло високе мистецтво тонкого полі-
тичного гумору і вишуканого елітного глузування. 



 216 

Аби трішки підчистити імідж президента, Ю. Ти-
мошенко провела урок читання поміж рядків. От-
же, Б. Колесніков почепить орден за те, що осо-
бисто привів Партію регіонів на дострокові вибо-
ри, котрі вона програла. А також – за провал пере-
купівлі депутатів і крах ідеї про широку коаліцію. 

Безпосередньо в указі президента України 
№ 1162/2007 перед нагородою Б. Колеснікову за-
значено довжезну тираду «за значний особистий 
внесок у соціально-економічний, науково-техніч-
ний і культурний розвиток України, вагомі досяг-
нення у трудовій діяльності, багаторічну сумлінну 
працю та з нагоди річниці підтвердження Всеук-
раїнським референдумом 1 грудня 1991 року Ак-
та проголошення незалежності України». 

Те, чим насправді думав і чим керувався, Вік-
тор Ющенко залишив без коментарів. 

 
КАМІНЬ  
ЗА ПАЗУХОЮ 
2 грудня 2007 року австрійська газета Die Pres-

se вказала на мінімальне бажання Віктора Ющен-
ка співпрацювати з Юлею Тимошенко, в якій він 
уперто бачить насамперед конкурентку в боротьбі 
за президентське крісло через два роки. Швей-
царська Basler Zeitung примітила, що саме прези-
дент України, на якого ще покладає сподівання 
Захід, цими тижнями постав у дуже поганому світ-
лі. Незважаючи на коаліційні домовленості НУНС і 
БЮТ, він робив і, очевидно, робитиме спроби 
зменшити популярність соратниці. Ця підкилимна 
вовтузня якось спричинила реінкарнацію В. Яну-
ковича (серпень 2006). 

Поки що подібний маневр завершився втратою 
лиш одного бійця. Екс-секретар Ради національ-
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ної безпеки і оборони при президентові України 
Іван Плющ став єдиним серед депутатів НУНС, 
який не поставив підпис під угодою про демокра-
тичну коаліцію. Доти таких налічували вісім, але 
В. Ющенко їх поставив на правильну колію. 

Це прокляття ворожки. Не вперше близьке 
оточення діючого президента не витримує чорно-
го гумору (мовою плебсу – розводок) і покидає го-
лого короля. Згадаймо, другі номери його вибор-
чих списків 2002-го (Олександр Стоян) і 2006-го 
(Анатолій Кінах). Тепер, у 2007-му до них долучив-
ся Іван Плющ, який за впливом тримав за пазу-
хою всю офіційну «десятку» НУНС, котрою зваб-
лювали виборців. 

Для пояснень історичного феномену згодиться 
прозаїчна метафора. Кожен в оточенні президен-
та В. Ющенка вийшов на дистанцію зі своїм стар-
товим пістолетом, а дехто навіть із набором майок 
різних команд. Краще Юлії Мостової з «Дзеркала 
тижня» (1 грудня 2007) і не скажеш. 

Як наполіг поважний птах із президентського 
гнізда, тут головне – віднайти свій шлях. Правда, 
він замаскував його під три глобальні варіанти: 
керовану демократію, латиноамериканський солі-
даризм, західний лібералізм. 

Але ж ми з вами – не діти в яслях. Нехай самі 
себе забавляють автори тих побрехеньок про епо-
хальне роздоріжжя та «дорожну карту», «команду 
молодості» та кіндерсюрпризи. Не вірю. На Біблії 
клянуся. Москаль спровокував. 
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Дівчині сімнадцять. 2008-й 
 
 
 
 
 
 
 
 

МАЛІ ДІТИ 
Евакуаційні настрої  
гвардійців президента 
 
Декому «стоднівка» уряду Ю. Тимошенко й ос-

танні місяці президентства В. Ющенка видалися 
маршем на плацу сурогатів. П’ять із них ріжуть 
слух: соціальний (необґрунтовані соціальні випла-
ти), конституційний (знущання над Основним За-
коном), програмний (помпезні амбіційні завдан-
ня), керівний (клонування дублюючих державних 
структур), історико-національний (православ’я, геть-
ман І. Мазепа і тим паче). 

Розважливі, навпаки, називають міфи важли-
вішими за сам хід історії, адже вони визначають 
національну ідентичність. Україна служить прик-
ладом плюралістичної держави. В її підмурівок 
лягли ідеалізовані прецеденти минулого. Але після 
балтійських країн вона єдина з колишнього СРСР 
прямує до консолідованої демократії. 

Кого не дуже переймають розумні бесіди, той 
для душевної рівноваги б’є підленько в пах. Від-
верто – як міліцейський міністр столичного мера, 
підкилимно – як деякі губернатори, коли притри-
мують виплати освітянам чи безробітним. Мовляв, 
прем’єр усі гроші перекинула на Ощадбанк. 
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Граються дітки. Переодяглися біля ялинки, хоч 
Новий рік давно відійшов. 

 
ЛИСТОНОША 
Вікторові Ющенку не до снаги президентська 

ноша. Всі знають. Затісно натурі творчій. Тому 
він, шукаючи нове амплуа, засів за белетристику. 
Взявся писати закордон – до президента Росії. По-
тренувався. Відтак став бити телеграми, слати лис-
ти своєму прем’єру і доставляти через офіційний 
сайт. Швидше за найпрудкішого кур’єра. 

Відкрито, чесно, прозоро показав 28 лютого 
2008 року президентське бачення змін до держав-
ного бюджету. Просив прем’єра дещицю підкину-
ти Збройним силам (11,5 млрд. грн.), будівничим 
доріг державного значення і протизсувних смуг у 
Криму (3,5 млрд.), Національній акціонерній ком-
панії «Нафтогаз України» (3,5 млрд.). 

Щедро, турботливо. Але… Передвиборчі клятви 
зрізати депутатські пільги у бюджеті-2008 вилили-
ся у приріст видатків на Верховну Раду на 141 млн. 
грн. (2007-й – 719 млн., 2008-й – 860 млн.). Зараз, 
окрім зарплати 13-15 тис. грн., народному депу-
тату належить 22 тис. на здійснення повноважень, 
утримання помічників і консультантів. У березні 
2008-го ця сума зросте до 35 тис. 

Сам же президент подорожчав на півмільярда 
(2007-й – 778 млн., 2008-й – 1 млрд. 237 млн.). Він 
жодного разу не прокоментував роздуті витрати 
свого Державного управління справами. Певно, 
готує тематичного листа. Золотенький. 

Принагідно В. Ющенко надіслав у газети стат-
тю «Україні потрібна Конституція національного 
творення». Теж дріб’язок прохав: інститути конс-
титуційної скарги і народної законодавчої ініціа-
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тиви, референдум за народною ініціативою під 
назвою «народне вето». Зібрав юристів та інших, 
нехай паряться. 

Адепт конституційного витка, голова Центральної 
виборчої комісії Володимир Шаповал очікувану вер-
сію Основного Закону звів до рівня «інструкції для 
дурнів» (високорангових посадовців). Адже бермудсь-
кому трикутнику «парламент – уряд – президент» про-
типоказані положення з подвійним тлумаченням. 

Шкода, що протягом місяця президент у непра-
цездатний парламент нічого не послав. Якось са-
мотужки невиразним протоколом порозуміння роз-
блокувалися двері пленарних засідань. Виручила 
банальна постанова Верховної Ради щодо вступу 
України до Організації Північноатлантичного до-
говору (6 березня 2008 року). Кінцеве рішення ви-
зріє лише за наслідками всеукраїнського референ-
думу. Навіть повідомили Генерального секретаря 
НАТО. Лікбез від і для Партії регіонів. Важко да-
ється алфавіт. 

Урядова помаранчева коаліція начебто існує. 
Та соціальний порив (ще й не прорив) Юлії Тимо-
шенко всерйоз занепокоїв Віктора Ющенка. Він 
знову вдався до контрпродуктивних кроків. Пої-
хав 12 лютого 2008-го до Москви обговорити пи-
тання, котрі мав перед тим з урядом вирішити 
вдома. Про прямі міждержавні газові поставки не 
домовився, по суті, капітулював. 

Коли за тиждень усвідомив, то 18 лютого зігнав 
злість на державній автомобільній інспекції та 
спецпідрозділі «Кобра». Тут посивілому президенту 
підіграв юний спікер. У стилі шкільного ябеди ру-
дуватий Арсеній Яценюк розповів про свою до-
рожню пригоду. Як «цей джип здає вправо, в ньо-
го опускається вікно, звідти витягується рука і 
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показується середній палець». Людиною з пальцем 
виявився заступник начальника «Кобри». 

Слава Богу, президент не писав гнівного лис-
та, особисто прийшов захистити свого «дітвака». Не 
все так. Після фізичного контакту міністра внут-
рішніх справ Ю. Луценка і Київського міського го-
лови Л. Черновецького аж третього дня, 21 сiчня, 
В. Ющенко надіслав генеральному прокурору 
О. Медведьку листа з проханням «ретельно з’ясу-
вати всі обставини інциденту і в разі необхідності 
застосувати всі передбачені законодавством захо-
ди до його учасників». Кореспонденцію прочита-
ли. Заходи? Не до того. 

Варто від’їхати на південь від Києва, як відкри-
ється символ неприборканої української корупції: 
величезні простори, зайняті розкішними маєтка-
ми в Конча-Заспі. Приватні будинки вартістю в 
кілька мільйонів доларів належать державним 
службовцям, у т. ч. президенту України. 

І що? Його секретаріат щиро обурився неза-
конним вилученням з обігу 36 тис. га земель сіль-
ськогосподарського призначення в Київській об-
ласті. Аргументував. Якщо при Л. Кучмі, в 2004 ро-
ці, площа таких земель у прилеглих до столиці семи 
районах (Бориспільський, Броварський, Василь-
ківський, Вишгородський, Святошинський, Обу-
хівський, Макарівський) становила 216 тис. га, то 
у 2007-му – лише 180 тис. га. 

Ну, і… Пройде якихось два-три роки і західна 
газета типу Evening Standard напише про черго-
вий рекорд на ринку нерухомості – купівлю роди-
чем нинішньою президента «невеличкої хатинки». 
Тим часом у лютому 2008-го у центрі Лондона 
найдорожчий будинок за 160 млн. дол. придбала 
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Олена Франчук, донька екс-президента Л. Кучми, 
дружина мільярдера В. Пінчука. 

До речі, в Україні зараз тих мільярдерів лише 
20, у сусідній Росії – вже 101. Не падати ж лицем 
у болото. Треба наздоганяти, отже, їздити у Моск-
ву за вищими цінами на газ. 

От вам і логіка наступного листа президента 
до прем’єра 4 березня 2008 року. Аби реалізувати 
домовленості В. Путіна і В. Ющенка, зміст яких 
доведено Ю. Тимошенко, «єдиним реальним вихо-
дом є негайне продовження переговорів». 

Круто. Навісив на вуха листя з листів і телеграм, 
замаскував «відкат». Іди, шановна, змагайся, під-
вищуй президентську долю в кожному кубометрі 
газу, спожитого і проплаченого «любим народом». 

Не на ту натрапив. 6 березня прем’єр-міністр 
Ю. Тимошенко відповіла президенту В. Ющенку. 
Теж відкритим листом. Вона пообіцяла виконати 
газові домовленості президентів України і Росії, за 
винятком заміни одних посередників іншими. Уряд 
узявся укласти прямі договори без жодних спіль-
них підприємств. 

Того ж дня, аби виправдатися, президент Вік-
тор Ющенко зняв гриф «таємно» з указу від 26 
лютого 2008 року про директиви делегації Украї-
ни на переговори з Російською Федерацією у газо-
вій сфері. Йшлося про неухильне керування до-
мовленостями президентів України і Росії 12 лю-
того 2008-го. Суть їх у тому, що «Нафтогаз» і «Газ-
пром» до кінця року перейдуть на прямі поставки 
середньоазійського газу без лиховісних посередни-
ків «РосУкрЕнерго» і «УкрГазЕнерго». Але… утворять 
два нові СП. 

Що в лоб, що по лобі. 
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ГРОБОКОПАЧ 
Якщо звести до спільного знаменника одіозне 

зі слушним, то з приводу поточного моменту про-
глядається світоглядний консенсус. Найвживані-
ші три тези: 

1. В. Ющенко безповоротно зрадив Майдан. 
2. Його оточили олігархи, колишні об’єднані 

соціал-демократи і представники Партії регіонів. 
3. Президент усіляко заважає народній улюб-

лениці Ю. Тимошенко. 
При цьому радять викинути на смітник заско-

рузлий стереотип про традиційну боротьбу в Ук-
раїні двох векторів – європейського і російського. 
Насправді в нерівному герці латиноамериканців 
на лопатки кладуть візантійці. 

Майже зразу після інавгурації став очевидним 
конфлікт президента В. Ющенка щодо оголоше-
них ним же принципів – порядність, патріотизм, 
професійність. Його некоректна поведінка всере-
дині країни часто-густо призводить до неприєм-
ної констатації. 

Як довів позаштатний психолог владних му-
жів, В. Ющенко – класичний приклад пана. Тому 
він з олігархами може витійствувати про бездом-
них дітей з келихом французького шампанського 
за столом, що вгинається від наїдків за ціною не 
менше місячного бюджету крупного дитячого бу-
динку (Дзеркало тижня, 15 грудня 2007). 

Моральний авторитет Віктора Ющенка само-
зруйнувався. За останній рік його нові «любі дру-
зі» плавали варениками в сметані: Ринат Ахметов 
у 15 разів збільшив свій прибуток, а Віктор Пін-
чук удвічі наростив капітал. 

Коли силу конкуренти черпають у чиємусь без-
силлі або бездіяльності, то на авансцені легко зна-
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йдеться місце для гробокопача. Він ближче до зем-
лі, до надр – державної власності, до того ж може 
копати в обидва боки. На цей менеджерський хліб 
ідуть охочіше, ніж на заплямовану роль апаратно-
го ката. 

Найвідоміші гробокопачі, тобто керівники пре-
зидентських апаратів, стають культовими фігурами 
політичного апокаліпсису. Вони приречені. Інакше 
тяжко їм блукати в лабіринтах візантійства, де домі-
нує тотальне знищення потенційних неприятелів. 

15 лютого 2008 року на офіційному сайті гла-
ви держави повісили гучну приватну заяву Вікто-
ра Балоги, глави Секретаріату президента, про 
вихід із Народного Союзу «Наша Україна». 

Навіщо скрипіти підошвами? Вийшов би ти-
хенько, через первинний осередок. Не вперше: з 
четвертої чи п’ятої партії. Раніше теж усе було «ре-
тельно продумане й остаточне». Чого б оце світом 
знову колотити? 

Розуміємо, вичерпався, виснажився. Та чи вар-
то стільки неконкретно теревенити про «конкретні 
політичні плани», пов’язані з Віктором Ющенком 
«як особистістю, людиною високих принципів і 
благородних цілей»? Одна шляхетна ціль, мабуть, 
прямо пов’язана з фахом гробокопача. Спочатку 
дали команду закопати «Нашу Україну», потім – 
відкопати. Аби подивитися, чи не задихнулася. 

У номенклатурну вовтузню підкинули дровець 
у вигляді кількох зелених необстріляних бійців з 
регіональної гвардії президента. Полякали хлоп’я-
та, поплакались, посмішили. З ударом у пах і се-
реднім пальцем вистави цікавіші. Може, не помо-
лилися з вечора десь у Почаєві чи Зарваниці? 

На кого розраховане блудодійство? На адмін-
ресурс? Примарні надії. На грудень 2007-го серед-
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ня заробітна плата державного службовця склала 
1 600 грн. Реально – 1 145 грн., якщо відняти 5 % ке-
рівних вершків, які отримують понад 5 тис. грн. 
Якщо ж узяти платню «пішака» з районної дер-
жавної адміністрації – 500 грн., то стане очевид-
ною любов пана до кріпаків. І навпаки. В стократ-
ному еквіваленті. 

В офіційному коментарі від 5 березня 2008 ро-
ку Віктор Балога розігнав чорні хмари і захистив 
право на шпильки Секретаріату до Кабінету міні-
стрів, Партії регіонів, блоку «Наша Україна – На-
родна самооборона». Ударив під тим замість пе-
чатки витіюватий штамп: «У державі не може бу-
ти ареалу мешкання чиновників, хай навіть най-
вищого розливу, вільних від обґрунтованої крити-
ки з боку президента та його секретаріату». 

Гадалося, що глава держави є водночас прези-
дентом. В. Балога вивів для тих же «дурнів» консти-
туційну аксіому. Глава держави = президент + сек-
ретаріат. Простіше – гідра двоголова. 

У той день (співпало?) уряд Ю.Тимошенко ру-
банув по одній голові. Він скасував розпоряджен-
ня свого попередника про передачу військових 
містечок у центрі Мукачеві з державної в кому-
нальну власність. У підсумку вони за демпінгом 
відійшли наприкінці грудня 2007 року до комер-
ційної імперії В. Балоги. Це – 6,65 га землі з будів-
лями площею 13,7 тис. кв. м. 

Тепер позапартійному магнату, власнику 6 тис. 
га у всіх районах Закарпаття, доведеться тугіше 
на штанях затягнути ремінь. 

Геройство знецінилося. Ліньки повзти до амб-
разури. 195 політиків, учених, військових, митців, 
бізнесменів уже мають звання Героя України. За-
тісно в уявній когорті хоробрих. 
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Пливе президентський «Титанік». Щовечора 
старший помічник у балахоні гробокопача ретель-
но поливає палубу оливою. Чень, посковзнеться 
хтось і… за борт. На щастя, кого викинуть зав-
часу, той врятується. Адже попереду айсберг. 

 
ІМПЕРАТРИЦЯ 
18 грудня 2007 року в Україні сформували но-

вий уряд на чолі з Юлією Тимошенко. Вона пате-
тично закликала червоним обвести в календарі 
цю дату. «Влада повертається обличчям до лю-
дей». Запевнила, що від її діяльної команди не по-
чують плачів Ярославни. 

Далі справді прем’єр нікому ні на кого не жалі-
лася. Її уряд тихою сапою піднімав країну. Першим 
кроком стало часткове повернення знецінених зао-
щаджень вкладникам колишнього Ощадбанку СРСР. 

До середини лютого 2 млн. 206 тис. громадян 
отримали компенсації по 1 тис. грн. Позаяк ощадні 
книжки на руках у 24 млн. українців, то припусти-
ли істотний приріст виборчої ваги Ю. Тимошенко. 

Досі питання компенсації вкладникам Ощад-
банку закрили тільки Казахстан і Литва. У Литві 
компенсували за курсом 1 рубль = 1 літ (0.42 дол.), 
але до 6 тис. рублів. У Казахстані 150 рублів СРСР 
= 1 дол. США. У Росії теж зекономили: 1 радянсь-
кий рубль = 2 російських рубля (близько 8 центів). 

В Україні вийшло у два з половиною рази біль-
ше (20 центів). Ще у законі про державні гарантії 
відновлення заощаджень (21 листопада 1996 ро-
ку) встановили співвідношення 1 р. до 1,05 грн. 
Правда, тоді один долар дорівнював 1,72 грн., ни-
ні – 5,05. 

Тут глава держави занервував. Настрахав зне-
ціненням грошей. Свого часу В. Ющенко був «інф-
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ляційним» прем’єром. Утім, пересічні українці запа-
м’ятали його не через немислимі нині 25,8 % інф-
ляції в 2000-му, а за соціальні виплати і повернені 
борги по зарплаті. Нині візаві в лаврах. Боляче. 

І контраргументи хлипкі. 20 млрд. грн. випла-
чених вкладів за бюджетних витрат у 267 млрд., 
ВВП у 800 млрд., тіньової економіки в обсязі 45 % 
не можуть самі по собі розкрутити інфляційну спі-
раль – хіба що на 0,4 %. 

Восени ж 2007-го ціни на харчування в Украї-
ні зросли на 15-30 %. Ідеться передусім про про-
дукти першого вжитку: молоко, м’ясо, яйця. Через 
грубі прорахунки попереднього уряду В. Янукови-
ча економісти спрогнозували інфляцію в 2008-му 
до 14,5 %. Отже, не таланить нам не лише з пре-
зидентами. 

За 16 років незалежності України діючий уряд 
уже сімнадцятий, а Юлія Тимошенко – чотирнад-
цятий прем’єр (причому третій вдруге). Це запози-
чення досвіду Італії, провідного члена ЄС, НАТО, 
«Великої Вісімки». За 61 рік вона породила 59 
глав уряду. Причому за останні три десятиліття 
Джуліо Андреотті обирався прем’єром сім разів. 

Що ж робити? Невеличкого зросту політолог 
Вадим Карасьов вишукав могутню метафору. Як-
що В. Ющенко – політик пастирської культури, то 
Ю. Тимошенко – поп-культури. У неї помітний ком-
плекс імператриці. Її коса на голові – не коса сіль-
ської вчительки, а ніби імператорський вінець. 

Для балансу на всяк випадок рекрутували лі-
каря-гінеколога пенсійного віку Раїсу Богатирьо-
ву. Президент призначив її секретарем Ради на-
ціональної безпеки і оборони 24 грудня 2007 року, 
щойно Юлія Тимошенко перебрала прем’єрські 
віжки. 
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У свою візантійську шкатулку В. Ющенко по-
клав Р. Богатирьову як уявний ключ до Східної 
України на виборах президента-2010. 

Хоч донецький замок і не англійський, але вель-
ми коштовний. Дозвіл на проведення з’їзду в Сєвє-
родонецьку 1 березня 2008 року спустошив касу 
Партії регіонів на 5 млн. грн. Їх вимушено перера-
хували «на розвиток міста». 

Від того імператорам дух перехоплює. Що вже 
казати про людей акордно-преміальних професій 
– листонош, гробокопачів тощо. 
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ПОРАЗКА  
ОСВІТНІХ БАРОНІВ? 
Особливості прийому  
до вищих навчальних закладів України  
в 2008 році 
 
Якось уже звикли: в сучасній Україні, що не 

міністерство, то піар-агентство. Крутять кіно всу-
переч гаслам. Але у кожному правилі трапляються 
винятки. 

 
МАГІЧНА  
«ДВІЙКА» 
Міністр освіти і науки Іван Вакарчук нале-

жить до тих членів уряду Ю. Тимошенко, котрі на-
лаштовані завершити давно розпочаті реформи. 
Знаковими стали два його «інавгураційні» накази 
від 25 грудня 2007 року – № 1171 «Про зовнішнє 
незалежне оцінювання навчальних досягнень ви-
пускників навчальних закладів системи загальної 
середньої освіти, які виявили бажання вступати до 
вищих навчальних закладів у 2008 році» та № 1172 
«Про затвердження Умов прийому до вищих на-
вчальних закладів України». 

Революційний заряд несли два пункти – 5-й 
(наказ № 1171) та 8-й (наказ № 1172). У них закла-
дені теж дві принципові речі. Перша. Приймальні 
комісії вищих навчальних закладів проводять 
конкурсний відбір вступників за сертифікатами 
Українського центру оцінювання якості освіти. 
Друга. Зовнішнє незалежне оцінювання проходить 
з обов’язковим складанням державної мови. 

Частково новації не сприйняла консервативна 
група університетських очільників. Існуючі доти 
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вступні іспити «власного розливу» були манною 
небесною. 

В іншій частині суспільства незалежне оціню-
вання назвали найбільшим успіхом освітньої полі-
тики України. Адже не 12-бальна шкала, не 12-річ-
не навчання у середніх школах, а злам тіньових 
схем заслуговує похвали. Це, по-перше, розхитує 
корупційне підґрунтя в освітній сфері та аномаль-
ну стовідсоткову студентизацію всіх випускників 
середніх шкіл. По-друге, налаштовує вчительські ко-
лективи на підвищення якості знань своїх учнів. 

Деякі ректори не приховували роздратування: 
«Вступні кампанії, які ми проводили раніше, були 
на голову вище того, як буде проводитися зараз» 
(Закарпаття online, 11.01.2008). За канонами уто-
пічного жанру, ще й добряче налякали. Мовляв, 
усі абітурієнти підуть на престижні факультети, а 
інші спіткає недобір і скорочення викладачів. 

Але ж щорічні недобори є хронічною пробле-
мою низки університетів. Падіння їх привабливості 
свідчить передовсім про посадову невідповідність 
закостенілих адміністраторів. Як не прикро, жо-
ден університет в Україні не має сертифікату по 
міжнародному стандарту ISO 9 000, що засвідчує 
ефективність менеджменту в установах і підтвер-
джує якісну організацію навчального процесу. 

Водночас типовий український ректор 90 % ро-
бочого часу в річному вимірі публічно й непублічно 
приділяє тому, як набрати, а не вчити «найрозумні-
ших». Середня школа завше при цьому винна. 

Раніше у випускному класі майбутні абітурі-
єнти вимушено ходили по репетиторах із профе-
сорсько-викладацького корпусу, позаяк кожен ви-
щий навчальний заклад пропонував свої вступні 
завдання. Їх результати легко коригувалися в руч-
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ному режимі під облудним прикриттям незалеж-
них телекамер і чисельних клятв у безкорисливос-
ті, прозорості, неупередженості. 

Як показали соціологи, впровадження вступу 
до вищих навчальних закладів за результатами 
зовнішнього тестування дістало підтримку насе-
лення на позначці 59 %. Одначе переважили не-
довірливі (65 %), котрі вважали, що незалежно від 
тестування студентів набиратимуть за хабарі (Ук-
раїнська Правда, 12.05.2008). 

Пересічні громадяни не помилились. Знайшла-
ся шпаринка, що, хоч і в усіченому обсязі, вклю-
чила для зловживань «зелене світло» ще на один 
вступний рік. 

 
ПУНКТ 15-й 
8 липня відбулася прес-конференція міністра 

І. Вакарчука на тему «Особливості вступної кампа-
нії 2008 року». Він запевнив, що її проведуть об’єк-
тивно, прозоро, відкрито, а найкращим покаран-
ням для ректорів, які використають незаконні 
схеми, стане громадський осуд. 

У чому річ? Вищим навчальним закладам да-
ли провести лише творчі конкурси і випробування 
з іноземної мови, а з інших предметів тільки для 
трьох категорій: звільнених цьогоріч з військової 
служби, інвалідів 1-2 груп, громадян України із за-
рубіжною середньою освітою. Вичерпні винятки? Ні. 

Відповідно до пункту 15 «Умов прийому до ви-
щих навчальних закладів», затверджених мініст-
ром освіти і науки 25 грудня 2007 року, дозволені 
особливі форми вступних випробувань, зокрема 
попереднє тестування. За умови подання «позитив-
них» сертифікатів (не нижче 124 балів за двохсот-
бальною шкалою) виняток зроблено для кількох 
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спільнот: нагороджених золотою чи срібною ме-
даллю, призерів обласних олімпіад, випускників 
підготовчих курсів. Для них передбачили місця не 
вище 40 % обсягу державного замовлення, дове-
деного навчальному закладу, а за природничими і 
технічними галузями – до 60 %. 

Власне, це і спровокувало тіньове переписуван-
ня, т. зв. покращення невтішних сертифікатів. По-
дібно до результатів президентських виборів-2004. 
Тоді декілька вкрадених відсотків голосів призвели 
до Помаранчевої революції. Тепер аж до 40 %. Краї-
ною прокотилося чергове соціальне розчарування. 

Маніпулятивним шансом «респектабельного альт-
руїста» скористалося чимало ректорів. Власних на-
щадків і дітей вибраної клієнтури, котра не подба-
ла завчасу про шкільні медалі, пропустили через 
підготовчі курси. Потім – попереднє тестування за 
профільним предметом, але вже без суми балів з 
іншими конкурсними предметами. І… число ошу-
каних, які щиро повірили в сертифікатну альфу й 
омегу, стало вельми помітним. Причому на легі-
тимній підставі – пункт 15 «Умов прийому», підпи-
саних міністром. 

Навіщо ж тоді влаштовувати публічні лінчу-
вання, коли розчерком міністерського пера 8 лип-
ня можна було б зупинити дію злощасного пункту, 
вади котрого заздалегідь випливли наверх? Тут не 
все так просто й однозначно, про що скажемо на-
прикінці. Наразі зауважимо, що на ліквідаційне 
рішення по пункту 15-му «освітні барони» з остра-
хом чекали, тому «своїх» озброїли інвалідними до-
відками для обхідного маневру. 

Потім окремі з них діяли, як заманеться. Не 
випадково, 30 і 31 липня, 6 серпня ц. р. міністр 
оголосив догани ректорам трьох університетів – За-
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порізького, Волинського, Дрогобицького. Перший 
покараний за проведення конкурсного відбору 
абітурієнтів без урахування балів сертифікатів з 
української мови та літератури. Другий – за фаль-
сифікацію інформації щодо кількості балів випуск-
ників підготовчих курсів, перевищення максималь-
но допустимої норми кількості місць для осіб, яким 
відповідно до пункту 15 встановлюються особливі 
умови участі в конкурсі. Третій «погорів», зокрема, 
на оцінюванні вступних випробувань з іноземної. 

 
ТРИ  
В ОДНОМУ 
Однак це не всі крутійства. Подеколи ректор-

ський цинізм проявив себе у брутальній красі. Як-
що зняти маскувальні завіси, то на ту саму спе-
ціальність замість одного проводилися по декілька 
конкурсів за хитро заплутаною «домашньою» схе-
мою сумнівних преференцій. 

Візьмемо до прикладу лиш Ужгородський на-
ціональний університет і тільки денне відділення 
спеціальності «історія». Подано 273 заяви на 50 
місць державного замовлення з усіх 80-ти за ліцен-
зією. На перший погляд, конкурсна ситуація зрозу-
міла: на одне «державне» місце претендує 5,5 осіб. 

Оманливе враження. Насправді проводяться 
три конкурси. Перший базується на усному й до-
вільному тлумаченні, що на якійсь підставі (дозвіль-
ний документ відсутній, в університетських «Пра-
вилах прийому» й доведених Києвом «Обсягах дер-
жавного замовлення» про це ні слова), 20 із 50-ти 
місць мінусується для абітурієнтів угорського по-
ходження. У них свій конкурс: 30 заяв на 20 місць, 
або 1,5 претендента. Отже, залишається: 273 – 30 
= 243 абітурієнтів-неугорців на 30 вакансій держ-
замовлення, або вже 8,1 на одне місце. 
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Другий конкурс уже має квазізаконну підста-
ву – сумнозвісний пункт 15-й міністерських «Умов 
прийому». Отож переділу підлягають до 40 % або 
максимально 12 із тих 30-ти місць. «Покращили» 
наявний сертифікат з історії України і зарахували 
на держзамовлення, на щастя, тільки 7 абітурієн-
тів. Залишається 23 державних місця на третій 
загальний конкурс для претендентів, де переваги 
мали поодинокі представники соціальновразли-
вих категорій. 

Отже, подвійно «рівні» умови для «маленького 
українця» неугорського походження вилилися в 
дербі, де 10,3 осіб на місце – замість первісно 
«прозорих» 5,5. Тому прохідний бал на державне 
замовлення на ту саму спеціальність «історія» для 
угорців за двома предметами набув жалюгідного 
вигляду 281,5, а для українців і решти неугорців – 
аж 368,5. Феноменальний розрив – у 87 балів! 

Це на момент рекомендації до зарахування 19 
липня, а в день підписання наказу 1 серпня заува-
жена різниця невідчутно зменшилася – до 80 ба-
лів (353,5-273,5). Конкурс між угорцями набли-
зився майже до одиниці: хто не «емігрував» на ін-
ші спеціальності чи у навчальні заклади, того й 
зарахували на держзамовлення. Паралельно при-
ватний Закарпатський угорський інститут ім. Фе-
ренца Ракоці II щороку набирає на бакалаврат 25 
студентів-істориків, але тільки на платній основі. 

Спочатку здавалося, що освіту в Україні по-
вернули в цивілізоване русло без усіляких винят-
ків і вилучень. Насправді бачимо протилежне. І це 
лише вершина айсберга. 

Дискримінація за національною ознакою не 
перший рік має місце в Ужгородському націо-
нальному університеті, причому в обхід його офі-
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ційно проголошених «Правил прийому» і чинного 
законодавства. По суті, на історичному факульте-
ті реанімували ґетто. При вступі на спеціальність 
«історія» 50 місць держзамовлення вкотре поділи-
ли «по-братськи»: 20 – угорцям, 30 – дітям решти 
народів. Залишається порадіти, що не навпаки. 

Цьогоріч угорцям «відстібнули» за тим же прин-
ципом ще по 10 місць на спеціальностях «матема-
тика» і «фізика», 5 – на «журналістиці»… 

Хто лобіював? Не повірите – то ректорат відгук-
нувся на «прохання трудящих» – пересічної гро-
мадської організації. 

Пригадується тоталітарна практика у так зва-
них «національних окраїнах» Радянського Союзу, 
коли, зокрема, вчителям російської надали приві-
лейований статус номенклатурного штибу. Нині ж 
за спекулятивною ширмою захисту прав нацмен-
шин в Україні цілеспрямовано втілюються чужі дер-
жавні інтереси, незалежно членства чи нечленст-
ва в НАТО чи ЄС. 

Натомість правляча верхівка Угорщини та її 
радикальні репрезентанти наполягають на ви-
вченні української в угромовних школах Закар-
паття саме як іноземної, а предмет «Історія Украї-
ни» просять замінити «Історією Угорщини». Євро-
пейський принцип інтеграції національних меншин 
нібито європейський Будапешт закулісно підмінив 
курсом на самоізоляцію закарпатських угорців. Пе-
редовсім це шокує помірковану більшість закар-
патських угорців, лояльно й патріотично налаш-
тованих до Української держави. 

Отак руками посадовців з когорти «щирих на-
ціонал-патріотів» пресинг титульної нації в Україні 
стає щоразу знущальнішим і цинічнішим. Вступна 
кампанія в Ужгородський національний універси-
тет у цьому сенсі яскраве підтвердження. 
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І це не всі ноу-хау згаданого університету. 15 
липня завершився прийом документів. Ні наступ-
ного дня, ні взагалі так і не оприлюднили первіс-
ного рейтингу абітурієнтів за поданими сертифі-
катами по факту. Врешті-решт, його з усіма «покра-
щеннями» надрукували в одному примірнику «для 
службового користування». 

Звідти на дошку оголошень потрапили тільки 
списки рекомендованих на держзамовлення з абст-
рактною приміткою про прохідний бал і без фікса-
ції індивідуальних показників. Мовляв, усе інше 
конфіденційна інформація. Добре, що не слідча 
таємниця. Оскільки фігурували легко впізнавані 
прізвища, імена, по батькові, котрі з наявними 
сертифікатами не могли потрапити на держза-
мовлення, все стає зрозумілим. 

 
ЗРУЙНУВАТИ  
КАРФАГЕН 
Зовнішнє незалежне оцінювання спрямоване 

на корінний перелом в Україні щодо зміцнення 
престижу середньої школи, вчительської праці та 
державної мови. Водночас воно дає потужний ім-
пульс для якісного розвитку вищої освіти. 

У принципі університетський «середній клас», 
який за два десятиліття матеріально зміцнів на 
неформальних угодах з підготовки абітурієнтів, не 
програв. Пройшов малопомітний перерозподіл рин-
ку репетиторських послуг з іще більшим акцентом 
«на місця» – на учителів-предметників. Зате звузи-
лося поле для зловживань голови приймальної ко-
місії (ректора) та його касирів. 

Пастка зачинилася логічно. Спочатку пересіч-
ний ректор усунув деканів і голів предметних ко-
місій (творців іспитової «бази», кодів і паролів до 
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неї), звузив корисливе коло (перевіряльників, ко-
регувальників), замкнув його винятково на собі. 
Теперішня суворо централізована сертифікатна 
модель, захищена від стороннього впливу, позба-
вила «освітніх баронів» тіньових доходів, не мен-
ших аніж у вугільній галузі. Яка шкода? Від того 
суспільству дихати легше. Якби не пункт 15-й. 

Чи винуватий наразі міністр освіти і науки? Ні. 
Він проявив максимум гнучкості. Неважко спрог-
нозувати шквал психічних і фінансових атак, аби 
заблокувати прогресивну новацію. Щоб уникнути 
саботажу, міністр Іван Вакарчук обклався указом 
глави держави, переконав главу уряду і… тимча-
сово дарував ректорам пункт 15-й плюс «несерти-
фікований» іспит з іноземної. Зіграв і «чинник Ро-
сії», де цьогоріч запровадили подібне – «единый го-
сударственный экзамен». Лише так вдалося зру-
шити воза. 

Гадаю, цей вимушений компроміс (пункт 15-й) 
є останнім на шляху детінізації та санації освіт-
ньої галузі в Україні. Тому логічно, 31 липня 2008-го 
Міністерство освіти і науки запропонувало для 
громадського обговорення проект «Умов прийому 
до вищих навчальних закладів України у 2009 ро-
ці», де цей пункт вилучено повністю. 

На часі перекрити іншу шпаринку – спалах 
масової інвалідизації майбутніх абітурієнтів із ко-
ла «благородних сімейств». Не даремно 4 серпня 
громадянська мережа «Опора» у відкритому листі 
до міністра охорони здоров’я попросила оприлюд-
нити узагальнену статистичну інформацію та по-
рівняльний аналіз щодо росту кількості абітурієн-
тів з довідкою про інвалідність вступних кампа-
ній 2007 і 2008 років. Локальних фактів вистачає. 
Тільки до одного з вищих медичних навчальних 
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закладів Львівщини подано у чотири рази (!) біль-
ше довідок про інвалідність порівняно з минулим 
роком. 

Доведеться скоригувати соціальне законодав-
ство. Аби не розмивати інтелект нації та не прово-
кувати шахрайства з посвідками, держава повин-
на гарантувати рівень достатку інвалідів і пільго-
виків у грошовому еквіваленті, а не вступними 
перевагами. 

Розумні діти є такими без огляду ні на що, то-
му не заслуговують ані протекції, ні дискримінації, 
якими моральними пориваннями їх не прикрива-
ли б. 

Сертифікати Українського центру оцінювання 
якості освіти не повинні нівелюватися під жодним 
приводом. Інакше будемо мати те, що маємо. Але 
вже не на сорок-шістдесят, а на всі сто відсотків. 
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ДІВЧИНІ 17 РОКІВ 
Незалежна Україна  
народилася 1 грудня 1991 року,  
хоча день її народження відзначаємо  
трьома місяцями раніше – 24 серпня 
 

…Її душа намагалась вирва-
тися із цієї тілесної оболонки, бо 
там, де в одному тілі оселяється 
жага і чернеча обітниця, почи-
нається божевілля. 

…Авжеж, чверть століття то-
му я знав, що з одного метра шов-
ку можна пошити один білий пра-
пор або сто таких трусиків, які но-
сить вона. 

Василь Шкляр,  
«Ключ»: Роман, 1999 рік 

 
Середньомісячні витрати пересічного залицяль-

ника-українця обходяться в половину його зарплат-
ні. Не кожен собі дозволить. Закордоном романтич-
ні походеньки дешевші. І бідним, і багатим. 

Услід за французьким президентом Ніколя 
Саркозі, який вкотре розлучився і зійшовся з мо-
деллю Карлою Бруні, крутих перемін чекали і від 
президента, а відтак прем’єра Росії Володимира 
Путіна – після майже трьох десятиліть шлюбу з 
дружиною Людмилою. Пророкували одруження з 
молодшою на тридцять років – чемпіонкою з ху-
дожньої гімнастики Аліною Кабаєвою. Виявилося, 
то панський розіграш. 

Тому естафета від французів не дісталася ро-
сіянам, а перейшла до німців, які з таким не жар-
тують. У травні 2008-го 78-літній Гельмут Коль, 
канцлер Німеччини (1982-1998), в Гайдельберзі 
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одружився на 35 років молодшій Майкі Ріхтер із 
міністерства економіки ФРН. Його попередня дру-
жина Ганнелоре наклала на себе руки в 2001-му, 
після сорокаліття спільного життя. Вона потерпа-
ла від рідкісної хвороби – алергії на світло й не 
змогла витримати фізичних мук. 

Україні що до того? Нічого ніби. Та ось краще 
від банкіра і публіциста Олександра Морозова не 
придумати: «Дівчині всього 17 років, і вона здобу-
ває свій життєвий досвід прискореними темпами». 

9 серпня 2008-го Леоніду Кучмі, президенту 
України 1994-2004 років, виповнилося 70. Йому 
видалося справжнім дивом те, що Україна вижи-
ла, вистояла і піднялася з руїн початку 1990-х, по-
заяк не обійшлося без помочі Божої. 

Холоднокровні аналітики підсилюють оту ві-
зію гостріше бритви. Л. Кучма був сильним прези-
дентом. Його влада була жорстокою, але не безсо-
вісною і безпорадною. В. Ющенко ж приніс без-
владдя. 

Британець Джеймс Шерр із Королівського інсти-
туту міжнародних справ докинув нещадних «п’ять 
копійок». Помаранчева революція мало вплинула 
на склад і поведінку правлячих кіл. Два безпереч-
ні завоювання – політична демократія та еконо-
мічне зростання – з’єдналися з безсумнівним злом 
– корумпованістю. 

Обсерватор із Лондона ударив навідмаш без 
вибачень. Мовляв, легко звалювати провину за 
брак прогресу на російський чинник, особливо 
тим політикам в Україні, котрі ухиляються від від-
повідальності за все зроблене чи незроблене. 

У десятку! Чи не так? 
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ПОВЕДІНКА.  
ВАГІТНІСТЬ 
Поки на столичних пагорбах навперебій пере-

ймаються тим, як заохотити українських жінок на-
роджувати, до 200 тис. осіб щорічно свідомо втрача-
ють громадянство України на користь інших країн. 

Закарпаття – єдиний регіон України, де наро-
джуваність перевищила смертність. У решті облас-
тей, навпаки, смертність панує над народжуваніс-
тю, причому в співвідношенні 1,6 до 1. Фінансові 
виплати невідчутно впливають на бажання мати 
дітей. Що є перепоною? Бракує гідних чоловіків, 
вважають жінки. 

Ватикан теж не сидить сиднем. Осучаснив 
список смертних гріхів, що загрожують душі віч-
ним прокляттям, коли не спокутувати їх сповіддю 
і покаянням. Новий перелік опублікований у вати-
канській газеті L’Osservatore Romano 9 березня 
2008 року. Нині до смертних гріхів відносять, зок-
рема, «демографічні» – використання контрацеп-
тивів, аборт, подружню зраду, генетичні маніпу-
ляції по зміні ДНК або ембріонів, педофілію. 

На святоапостольних Петра й Павла, 12 липня 
2008 року відбувся з’їзд партії «Єдиний Центр», 
батьківські права на яку належать главі Секрета-
ріату президента. Повеселила пряма трансляція 
по головному державному телеканалу й порожня 
риторика під стиль КПРС. Приміром, пафос ора-
торки Лесі Оробець не відповідав політичному до-
свіду дівчини. Вона стала народним депутатом 
лише тому, що Віктор Балога шанував її покій-
ного батька. Тому «Українська правда» посмакува-
ла курйозною «родзинкою»: 

«– Я маю мрію – сильну і заможну країну! І за-
ради цього варто жити! В такій державі я хочу 
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народжувати і виховувати дітей! Я зробила свій 
вибір, – сказала молода депутатка, маючи на ува-
зі, мабуть, власну вагітність. 

– Яка молодець, які жести, все! – не стримався 
Балога». 

У тій кадровій шерензі «режиму Ющенка» до-
волі сміливих та юних. Міністра сім’ї та молоді 
Юрія Павленка навіть вписали в політичну енцик-
лопедію родинних зв’язків. Сестра одружена з де-
путатом від «Нашої України» Русланом Князеви-
чем, братом міністра охорони здоров’я. Тесть Вік-
тор Євсєєв – соратник президента, заступник ке-
рівника Державного управління справами. Дру-
жина працює в Секретаріаті президента, кума – 
Катерина Ющенко. Двоюрідна сестра співачка 
Марійка Бурмака є незмінним гостем вечірок «На-
шої України». 

Яка віддача? Ані демографічного, ані спортив-
ного буму. 

 
ЗОРІ  
НА ВІДСТАНІ КРОКУ 
«Де зорі на відстані кроку, де джерела чистіші 

від срібла…» На жаль, це не про діючу владу, а про 
біо-кефір «Галичина» Радехівського молокозаводу. 

Чи є підстави казати красно про зорі та дже-
рела? Між В. Ющенком і Ю. Тимошенко небагато 
ідейних розбіжностей. Обоє хочуть вступу України 
в ЄС і НАТО. Їхня спільна праця була б дуже ефек-
тивною, проте перший план заполонили коротко-
зорі маневри з одіозними виконавцями. Намаган-
ня очиститися завершилися істерикою. 

У страсний четвер за західним християнським 
обрядом (20 березня 2008-го) члени пропрезидент-
ської фракції у Верховній Раді добивалися відстав-
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ки глави Секретаріату президента. В. Ющенко обу-
рився: «Ви повинні слухати те, що говорить Ба-
лога. Балога – це я». Не дивина, що далі, чим глиб-
ше заходили у ліс, тим ближчим здавався образ 
Сусаніна. 

У квітні 2008-го перед президентськими мене-
джерами постало запитання, де обіграно абревіа-
тури провідних політичних сил: «Чи ПРиБЮТ [при-
б’ють] президента?» Тоді розглядали парламент-
ську конституційну комісію, пропоновану антаго-
ністами – Блоком Ю. Тимошенко і Партією регіо-
нів, як вимушений захист від антиконституційно-
го референдуму В. Ющенка. 

Напередодні президент і глава Секретаріату на-
несли превентивний удар по незговірливій союзни-
ці. Вдвох узялися публічно викривати її «первород-
ний гріх», що «глибоко протирічать ідеалам Майда-
ну», й ударилися, подумайте, не у запаморочливий 
«кучмізм», а у дрібнуватий «медведчукізм». Угледіли 
в урядовій «парафії» на посадах рівня заступника 
міністра чотирьох колишніх висуванців Віктора Мед-
ведчука, глави адміністрації президента Л. Кучми. 

Утім, «медведчукістські» пристрасті в умліока 
затьмарилися сріблолюбством. У травні 2008-го 
президентський секретаріат ліг на урядову амбра-
зуру з приводу приватизації Одеського припорто-
вого заводу і скасування дозволу «Венко Прикер-
ченська ЛТД». Українську частину Чорноморського 
шельфу площею 13 тис. кв. км попередній уряд – 
В. Януковича – віддав компанії з установчим фон-
дом 12 тис. дол. А йшлося про розробку 1,5 трлн. м3 
газу приблизною вартістю 450 млрд. дол. Це 30 % 
всіх енергетичних запасів України. 

Тими й подібними маневрами і гріхами Віктор 
Ющенко до тла розчарував бомонд. Постав одвіч-
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ний вибір альтернативи. По-дипломатичному м’яко 
Європейський Союз устами міністра закордонних 
справ Словенії Дімітрія Рупеля представив Юлію 
Тимошенко «зіркою європейської політики». 

Якось мимоволі вийшло. Президент України за-
надто довго нарцисом катався сушею, плавав і лі-
тав: на байдарці, кораблі, квадроциклі, сівалці, ко-
ні, танку чи винищувачі, як 28 березня 2008-го. 
Перед толокою на території «Мистецького арсена-
лу» В. Ющенко подався до Василькова. Підсів у 
Су-27УБ, де штурвал тримав повітряний ас гене-
рал-майор Василь Нікіфоров. 

Політ над Київською областю тривав 35 хвилин 
на кілометровій висоті зі швидкістю до 600 км/год. 
Опісля зі сльозами радості міністр оборони Ю. Єха-
нуров вручив президенту сертифікат за успішне ви-
конання льотного завдання. Почуття не передати. 

 
ЗНАЧИМІСТЬ  
КОРОВ’ЯЧОГО ГНОЮ 
«Коли дивишся на зображення Юлії Тимошен-

ко на фотографіях і плакатах, заретушованих до аб-
сурду, здається, що їй не 47, а 35 років», – відкрив 
очі велелюбним французам Пйотр Смолар у Le Mon-
de 8 червня 2008 року. 

Однак однолюб Віктор Балога, глава Секрета-
ріату президента, не те побачив, а магніт ретро. 
Він переконував, що запропоновані Ю. Тимошен-
ко зміни до Конституції перетворять прем’єра на 
рейхсканцлера. Насправді Ю. Тимошенко грайли-
во нівелювала невдалі президентські новели. 

Абсурдне порівняння з А. Гітлером тихцем за-
терлось, тому нелюбу парсуну вимазали гноєм. 11 
липня 2008-го Партія регіонів забажала в парламен-
ті відправити уряд у відставку. Головний обвину-
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вач Микола Азаров вчепився за обіцяне Ю. Тимо-
шенко виробництво біогазу до 20 млрд. м3: «Это ж 
сколько надо производить, я извиняюсь, навоза? 
Считаем в уме для непонятливых – это 60 миллио-
нов тонн навоза!» 

В азарті, не помічаючи каверзи самому собі, 
М. Азаров порахував, що в країні є лише 5 млн. 
одиниць великої рогатої худоби. Щоби виробити 
60 млн. т гною, кожна корова мусить видати його 
до 12 т щороку. 

Із фракції БЮТ саркастично вкололи у відповідь: 
«От ви розказуєте, що уряд не підвищив поголів’я. Ви 
знаєте, коли бичок відвідує корівку – треба дев’ять мі-
сяців, щоб народилося телятко? А цей уряд всього 
шість місяців при владі». Простіше кажучи, ваші ко-
рови ще не розродилися від нашого бичка. 

На презентації проекту змін до бюджету-2008 
прем’єр зауважила суголосно: 6 місяців – це не 17 
років. Мався на увазі вік держави, а не статево-
шлюбного дозрівання. Але і за ті мізерні півроку 
відбувся прорив: додаткові 30,4 млрд. грн. у бюдже-
ті від митників і податківці за рахунок мінімізації 
контрабанди і детінізації економіки. 

Уперше за свою політичну кар’єру прем’єр 
Ю. Тимошенко очолила президентський рейтинг 
уже після «ста днів» її уряду. Наприкінці березня 
2008-го вона мала найвищий ступінь довіри грома-
дян – 25 %. Опозиційний опонент Янукович – 22 %. 
Партнер і конкурент Віктор Ющенко – 10 %. 

Безумовними успіхами цього часового відтин-
ку експерти назвали програму «Контрабанда-стоп», 
ідею дострокових виборів у Києві, виплати вклад-
никам Ощадбанку СРСР. Як не потішалися недру-
ги, київські вибори 25 травня не стали Сталінгра-
дом для Юлії Тимошенко. Її соратники посіли дру-
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ге місце за всіма показниками – у міській раді та 
на виборах мера. Президентська челядь і «регіона-
ли» впали у кому аутсайдерами. 

 
ІНФЛЯЦІЯ.  
ПРИБОРКАННЯ НЕПОКІРНОЇ 
Президент В. Ющенко проявився більше у по-

літичному шкідництві прем’єру Ю. Тимошенко, 
ніж у приборканні інфляції. На Заході те спостеріг 
не лиш Андерс Аслунд з Інституту міжнародної 
економіки ім. Петерсона у Вашингтоні. 

Якщо ціни прив’януть, то, без сумніву, рейтинг 
прем’єра зростатиме. Тут низка підводних течій. 
Хоча б те, що частка подорожчання продовольст-
ва у формуванні інфляції в Україні досягла 60 %, 
а у Росії – 40 %, Великобританії – тільки 10 %. 

Реальну причину української інфляції бачили 
в національній валюті – гривні, прив’язаній до до-
лара США. За останній рік він знецінився (щодо 
євро на 12 %), імпортуючи інфляцію. 

21 травня 2008 року Національний банк реваль-
вував гривню на 4 % і встановив обмінний курс 
4,85 грн./дол. Як відомо, в 1996 році він склав 
1,89 грн./дол., але внаслідок світової фінансової 
кризи знизився втричі – до 5,44 грн./дол. в 2000-му. 

З урахуванням чотиривідсоткової ревальвації су-
марні втрати заощаджень населення сягнули 1 млрд. 
дол., а експортерів – 2,56 млрд. дол. Зміцнення гривні 
знижує інфляцію, викликану ростом імпортних цін, 
але загрожує головним експортним галузям України – 
металургійній та хімічній. Рятуйся, хто як може? 

Скориставшись скрутним інфляційним момен-
том, Конституційний суд перетворився на проф-
спілку відставного істеблішменту. Наприкінці трав-
ня 2008-го він відновив довічне утримання суддів 
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Верховного і Конституційного судів на рівні 40 тис. 
грн. на місяць, а щомісячні пенсії колишнім на-
родним депутатам – у 36 тис. грн. І це при тому, 
що в країні середня пенсія за віком не перевищи-
ла 800 грн. на місяць. 

У те, що на світі існують «маленькі українці», 
переконав В. Ющенко за роки свого президентст-
ва. Але в те, що від них є співвітчизники більші у 
півсотні разів, повірити нелегко. 

Воістину з держави зробили кордебалет: з од-
ного метра шовку можна пошити один білий пра-
пор або сто трусиків. 
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На готарі 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОКЛЕЄНЕ  
ДЗЕРКАЛО 

 
За головну роль в осінньо-весняній драмі 1938-

1939 років місто Хуст не жартома, а всерйоз після 
Києва і Харкова називають третьою столицею но-
вітньої України. Четвертій навряд чи бути, хоч аж 
три неофіційні претенденти подали заявки істо-
ричним де-факто – Львів, Дніпропетровськ і До-
нецьк. 

Позначена у березні 1939-го тільки пунктиром 
закарпатська традиція державотворення пустила 
розгалужене коріння через півстоліття – у всеук-
раїнському річищі. Щоправда, досі не видко реін-
карнації героїв Красного Поля, зате комфортно 
живуть антиподи в личинах можновладців і є де 
їм покласти плетені корзинки з синьо-жовтими 
квітками і блискучо-шерхотливими стрічечками. 

Карпатська Україна обросла густою бородою з 
кандидатських і докторських дисертацій, місцями 
дилетантських і псевдоавторських. Про це в лан-
цюжку сучасних образків, що повис на старечій 
шиї трагічної Карпатської Легенди. 
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КОЛАБОРАНТ,  
або УЧИСЯ ПАДАТИ НА ХВІСТ 
Лист покликав у дорогу... Ностальгічно вири-

нає з букету минулого оксамитовий радіоголос. Мо-
вить про фехтування за керівне крісло в Крайово-
му університеті. Сипнули обструкцію в очі очіль-
ника, щоби кинув посаду власною волею. Інкримі-
нували мізерію про некоректну поведінку невідо-
мо з ким. 

Цей дріб’язок не мав перспектив на юридичні 
наслідки. Підставила ногу невизначеність безгосп-
ного відтинку до переміни варти, коли совкова 
ментальність поновлює списки для кадрових ре-
пресій та з вовчим апетитом ковтає ласі шматки. 
Голодні завмерли перед коритом і стікали слиною. 

Оскільки А. довірився Я., особі двічі судимого 
невдахи перегонів, то його посаду неосудні клер-
ки штабу переможця мали за преміальні. Не гаю-
чись, таємно зведені брати з гарему батька нації 
рушили у похід до каси. І розв’язали масакру в 
малотиражній газетці, чекаючи благовоління звер-
ху. Як вода, кров у людині тече, але нічого не змі-
нюється. Історія скористалася звичкою повтори-
тися навиворіт. Кадровий мандраж назбирав пре-
тендентів на булаву в кліп ока. Ще ж треба так 
хотіти і могти! 

Гуманні християни стали в коло міркувань 
про бідного вітця кількох дітей зі шкурою битого 
партійця. Націоналіст, республіканець, реформіст, 
революціонер, контр…, отець «соціально значущих 
книжок». Гонорари – не мільйонні. Хай невеликі, 
але гроші. Режим фінансує, опозиція доплачує. За 
що? Аби у телекамері наповнював чаші протесту 
вином, збирав урожай помаранчів у межах фа-
культету, у теплі зметикував заяву, підмітив месіа-
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нізм довірителя, обкурив нафталіном за лекалами 
не менших за Леніна діячів. На інше не виділили 
розумах. 

Він ріс угору завдяки нелюбій владі. У тому 
приховано не парадокс, а закономірність періо-
дичної купівлі парадно-вихідних костюмів. Не 
пригадати усіх парторганізацій, куди його відря-
джали прискорити агонію. За це генерал безпеки 
замовив дисертацію про чистоту академічних сі-
човиків. Собі нашкріб, поділися з патроном. Рані-
ше обпікся: порушення, скандал, перезахист. Ре-
жим захистив колаборанта, присвоїв регалії. Тому 
вдячно з ковбаси докторської втяв кружальцями 
кандидатську. 

Натягнувши лампаси, поганяв невгодних за 
корисливість. Проведені операції нікого не злама-
ли: ні стариків, ні дітваків. Лиш у небі перепита-
ли, чи під силу макропосади агентам мікровпли-
ву? Слідча група по викриттю адмінресурсу роз-
водить руками. Такий за визначенням не мав 
шансів, поки не впав на хвіст революції. Нема ко-
му підвести. Запах віднаджує. 

 
МУТАНТ,  
або УЯВИ СЕБЕ Ч[ембер]ЛЕНОМ 
Якої орієнтації наш глибоко шанований гро-

мадянин Карпатської України пан Г.? Важко ви-
значити. Пропустив життєві щаблі, ні армії, ні 
якихось суспільних заслуг. Відразу присмоктався 
до стола з крихтами і потихеньку ріс. 

Справжніх професорів найбільше цікавить єв-
ропейська якість їхніх лекцій, навчальних посіб-
ників, методичних розробок, наукових досліджень. 
Із панукраїнської точки зору не зашкодило б за-



 251 

махнутись на премію Нобеля. Досить хвалитися 
блатом у вагаря макулатури. 

Ну, а деяких професорів, немов нічних мете-
ликів червоні ліхтарі, ваблять ставки депозитів, 
родові гнізда, автомобілі з кондиціонером... Вони 
давно би повмирали від передозування чорними 
заздрощами, якби їхнє око не тішили соломинки у 
чужій... Отож-бо, у кожного свої радощі та печалі, 
журба зі смутком обнялась. Тут луна відповідає на 
запитання: «Кому не спиться в ніч глухую?» В ад-
мінбудинку гасне світло. 

Та як же спати, коли ніде і ні з ким. Дово-
диться бомжувати у приймах «на комірне» і під-
робляти писаниною на стінах під’їздів. Ще тягне, 
за приписами покійного Фройда, задоволити хіть 
усім спектром сублімацій. На поміч залучаються 
передвиборчі малюнки і світлини, переглянуті по-
тайки від осіб протилежної статі. От і ніч проми-
нула. Добре удвох: федералісту з централістом. 

Непогано. Та краще утрьох. Одним махом у 
той же робочий час він служить воротарем у ко-
муністів (помічником народного депутата), швей-
царом у демократів (довіреною особою кандидата 
в президенти) і незалежним ліфтером. Нерозгада-
ний феномен карпатської проституції. Сьогодні 
погодинно з одними-другими-третіми, а завтра змі-
нив будьонівки. Порозуміти можна. Але щоб од-
разу опозиційно стояти у трьох позах біля трьох 
кас? Очманіти! 

Таке за космічні гонорари не втне жоден у світі 
не те що трансвестит політичний, а й відторгнутий 
жіноцтвом ембер (чоловік – з угор.). Роздвоюються 
люди, четвертуються, розпадаються на бізнес-улам-
ки. Демісезон. Весна-осінь. Знайомий пейзаж. Че-
каємо. Любимо. Удень. Уночі. 
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БУНТІВНИК,  
або ВИЙДИ З БОВТАНКИ НЕСУДИМИМ 
Цій прадавній казці й донині не має кінця. 

Розпочалася вона далеко-далеко в карпатських 
горах – на полонині, котру, наче юну полонянку, 
обступили зусібіч старезні праліси. 

Відходило літо. Павутинки купались у теплому 
повітрі. Перед царським палацом зібрався люд з 
усіх кутків маленької країни. Вона розташувалася 
поблизу гомінкого торгового перехрестя. Навіть у 
найубогіших оселях було чим потішити правителя 
раз у році. 

Цар Великаголова гордовито походжав поміж 
колонами гостьової зали і похапцем зиркав, як при-
лизаний міністр Грізноок облікував дари. Спокон-
віч отак після літнього врожаю наповнювалася дер-
жавна комора. Ніс хто що міг. Треба якось жити 
царській родині. Лісоруби, винороби, заморські за-
робітчани віддали належне і з легким серцем по-
вернулися до занять, що примножують статки. 

Надійшла черга до сироти Іванка. Грізноок луп-
нув очиськами і ревнув лютим звіром: «Що приніс 
голодранцю найсвітлішій Великаголові?». «Нічого,» 
– відлунило сповідальним голоском. «Бунтівник!!! 
Царя паплюжиш?! До тарганів в’язничних не хо-
чеш?» – міністр захищав державну честь, ніби 
роз’ятрений бик шматував червону ганчірку. «Ні, 
– злякався хлопець. – Візьміть, дядьку, мою свити-
ну, зиму якось перебуду, скільки того морозу». Не 
заступився Великаголова, хоч вештався поруч мі-
ністра, який взяв сирітську данину. Лице Грізно-
ока переможно світилося: і вірність цареві довів, і 
забезпечив добробут. 

Зібраний скарб замкнули у величезній кам’я-
ниці, котру пильно стерегла озброєна варта. Та не 
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простою виявилася забрана латанка. У далеких 
горах, на високих полонинах знайшов Іванко її, 
коли маленьким випасав ґаздівські отари. Цю 
свитку він уздрів біля колибки, де лаштувався на 
ночівлю. Ніхто з вівчарів не зголосився і знахідка 
дісталася хлопцю. 

Дуже скоро свитка відкрила чарівні здібності: 
могла відігнати непроханих гостей, розігнати гро-
зові хмари, зігріти у негоду, врятувати у спеку. В 
її кишенях усе знаходилася скибка мелайного хлі-
ба. Ніяк не вдавалося дізнатися, хто її підкладав у 
найскрутніший момент. Аж ось латанку-перелатан-
ку забрали. Гірко сльози потекли в Іванка ручаями. 
Свитина, присипана всіляким добром, розсерди-
лася і відомстила за кривду дитини. Умить царська 
комора спорожніла, зібране багатство помандру-
вало до сиріт, бідних, удовиць. Будівля завалилася, 
щезла у глибочезній прірві. Вартові ледве встигли 
втекти. Розбіглася Великоголова сім’я. 

Слава не збаламутила Іванка. Люди довірили 
йому володарювати на їхній тисячолітній полони-
ні, яку, наче відданицю, оточили праліси. Моло-
дий верховинець не успадкував ні великоголового 
титулу, ні грізнооких хапуг, але від пам’ятної при-
годи за ним закріпилося прізвисько Бунтівник. 
Латанка не давала зловживати. Не солодко жи-
лося брехунам і злодюжкам. Вони тяжко малися, 
поки Іванко Бунтівник не відійшов за межу. Ча-
рівна свита десь загубилася. От і чекай, поки 
хтось її знову знайде. Цій казці не має кінця. 

Переконайтеся далі. 
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КОМУ СІЯТИ У  
НАЙБЛИЖЧУ ВЕСНУ? 

 
Обласні газети у  
позавчорашнім дзеркалі 
 
Їх розвелося більше, ніж багатотиражок у то-

талітарну добу. Власне, вони і стали осучаснени-
ми багатотиражками: мізерні наклади (з огляду на 
чисельність мешканців будь-якого з 609 населе-
них пунктів рідного закарпатського краю), бід-
неньке змістове наповнення (здебільшого елемен-
тарним і вторинним інформаційним сміттям на 
кількох шпальтах), дешевий штат (із двох-трьох 
нелегалів-аматорів, себто неофіційно трудовлаш-
тованих, як тисячі наших заробітчан в Італії, 
Польщі та інде). 

Оці обласні газети – дзеркало бюргерських ам-
біцій закулісного власника, що подався у місцеву 
політику, заробивши корупційних чи тіньових 
грошенят у держустанові чи бізнесі. От і треба са-
моствердитись і заодно звести давні порахунки 
під канонаду компромату. Але не можна брехати 
правду. Якщо заглянути в деякі редакційні бух-
галтерії, то тільки зовні правдиві уста і пера доб-
рої вервечки свободисловалюбів. Не хочу кидати 
тінь на всі поважні недержавні ЗМІ. Але і ганьби-
ти за грання у піжмурки з соціальними і податко-
вими законами теж не хочу. 

 
ЩО ДІЄТЬСЯ? 
Найцнотливіші устремління плодяться краще 

грибів. Уловлює і неозброєне око катастрофічний 
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ріст бажаючих втиснути свій анфас і бюст у га-
зетну шпальту. Один (допитливий мачо) утішає-
ться найпотаємнішим – розповіддю про те, як час-
то полюбляє насолоджуватися від спостереження 
над оргазмом коханки студентського віку. 

Інша (секс-бомба, яка не вибухнула) хутко роз-
дяглася перед уже добряче літнім фотокором і трі-
шечки розстебнула ліфчик у чорнобілому газетно-
му форматі п’ятитисячним тиражем. Принаджує 
ще не збайдужілий до неї загал, загалом поріділий 
та підозрілий до таких благодійних щедрот. 

Третій (сентиментальний кілер-темникомет) пи-
ше явки з повинною, про які начебто мріє вся ек-
зальтована область, а не поодинокі слідчі з компе-
тентних органів (будь ласка, не сплутайте з якою-
небудь пікантною частинкою людського тіла). Та 
ще й пригрозив спаплюжити художню літературу 
своєю кандидатурою на Нобеля. Бачте, має стаж 
підпільної боротьби з бандитизмом (очільниками 
попередньої влади). Не дістане він Нобеля, а по 
шнобелю. 

Що діється? У згаданих персонажів щось не 
вдається в житті. Щось їм заважає проливати тру-
довий піт за основною спеціальністю. Тому б’ють 
у рекламні дзвони, розміщують безоплатну інфор-
мацію про додаткові навики і здібності. Аби ними 
скористатися, звісно, доведеться платити за євро-
цінами. 

Так і хочеться громом вдарити: «Панове! Ша-
нуйте свої та чужі сім’ї! Подумайте, як заслужити 
у рідних дітей кухля зимної води у паркій черзі до 
переправи на той бік!» Хочеться крикнути, та не 
крикну. Хай буде гречка мак! Про мене. Можливо, 
ці анфаси і бюсти всерйоз узялися нарахувати нас 
числом у 52 мільйони. Тільки от, чи генофонд під-
ходящий? Не знаю, не лікар. 
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ХТО НА МАРШІ? 
Низка періодичних видань з останніх сил по-

дають ознаки довготермінових проектів, поро-
джуючи сателітів. Через де-факто спільне органі-
заційне і фінансове коріння вони мало різняться 
концептуальними підходами. Інший бік медалі. 
Складно зібрати під орудою класних солістів – чо-
тирьох-п’ятьох ерудованих журналістів. Таланови-
тій «челяді з вулиці» іноді краще даються спеціаль-
ні навики, ніж тим, у кого дипломи престижних 
факультетів журналістики і досвід власкора стін-
газети. Кадровий голод і брак кваліфікованих ав-
торів притаманний сьогочасному Закарпаттю, 
що, як не парадоксально, вже кілька років пере-
живає газетний бум, який бачимо не на кожному 
історичному відрізку. 

Багатьом «акулам пера» не вистачило букваль-
но кількох краплин до усвідомлення професійної 
та чисто людської гідності, хоча зазвичай пошеп-
ки чи в урочисті застільні хвилини про це привсе-
людно мовиться досхочу. Для туристів. Проте у 
відповідальні моменти «на коврику» ідеально про-
голошені тости нерідко перевтілюються в мото-
рошні сцени холуйства, преслізних клятв у відда-
ності патрону коридорчика до чужого престолу. 
Тому газетні шпальти безнадійно «посіріли». І ко-
лір паперу тут ні до чого. 

Чому? Взяла верх рабська психологія вико-
навців, яких, послуговуючись гачком мізерних по-
слуг і подачок, легко перетерти на порох. Але ж і 
навзаєм маніпулянт людськими слабинками не-
чутно стає вірним рабом свого маргінального ото-
чення. Такі формальні учасники дербі під кодо-
вою назвою «Свобода слова» за станом душі не мо-
жуть претендувати на почесні місця серед твор-
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ців, повноцінних партнерів демократизації пост-
касетної та постреволюційної України. 

У цьому ключі не менше дошкуляють політміг-
ранти. Чимало газетярів безупинно мандрує по-
між виданнями, що у політичному і фаховому 
плані є діаметральними, різнополюсними. Часто 
навіть не поміж, а зі своїм виданням сукупно. Ко-
лись такі знаходили виправдання у фразі про ко-
ливання разом із генеральною лінією КПРС. Цих 
мігрантів об’єднують спільні вади: манія невизна-
них заслуг і небездоганне приватно-публічне жит-
тя. У підсумку розтринькують свої таланти, енер-
гію душевних поривань за мізерію, за копійки. 

Не кажу вже про «причту во язицях» – коло-
ритні постаті з когорти «жовтопресових найман-
ців». Вони щоразу розумнішають в унісон періодич-
но змінюваній першій особі регіону, не забуваючи 
поповнювати словниковий запас демагогічної ри-
торики про окремішність «четвертої влади». Деше-
визна їхньої продажності вражає примітивною 
люмпенською логікою. Її виказує також гарячкове 
вишукування «аристократів духу» – регіональних 
батьків вільної журналістики – у конформістсько-
му паліативі попередньої (тоталітарної) епохи. 

 
ОПТОВА  
ЦІНА ЦЕНЗУРИ 
Індекс заборонених прізвищ і негативних пер-

сонажів завше є невід’ємним атрибутом праці го-
ловного редактора. Він чіпко тримається голови і, 
зрозуміло, складений з урахуванням внутрішньо-
політичної та міжособистої кон’юнктури. Справа в 
тім, що навіть у межах однієї громадської та діло-
вої структури спорадично існують певні тертя су-
б’єктивного походження. Зовні начебто мирне спів-
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існування соратників вряди-годи виливається у 
так звані апаратні чи підкилимні ігри. Цього не 
запримітить лише особа, далека від редакційної 
кухні. 

Персональна близькість до якого-небудь кана-
лу інформації, того, хто вічно тримає дулі в кише-
нях, призводить до тимчасової обструкції чи мас-
медійної ізоляції неугодних. Зашкодити чи «про-
сигналізувати» тотально є малореальним, але на 
шпальтах декількох підконтрольних видань вдаєть-
ся. Тобто індекс тримає двері завше прочиненими, 
як для вірних із дитинства друзів, так і нажитих 
чесною працею ворогів. Паралельно відбувається 
політизація спонсорів, яким взамін вкладених 
коштів запропонувати нічого, крім невеликих доз 
моральної реабілітації тіньового капіталу і переда-
чі в оренду кусня адміністративного ресурсу. Да-
вальницькі схеми об’єднують не гірше ревізії. 

Із цими аргументами достатньо обізнані мене-
джери мас-медійного поля. Неоціненними відомос-
тями збагачують «перехресні контакти» з дійови-
ми особами всього спектру незалежних (опозицій-
них) і залежних (провладних) газет вузькопартій-
ного чи загальнополітичного формату. Із залежни-
ми редакторами все зрозуміло без реверансів: «Є 
команда: «Ні!». Незалежні полюбляють красиві ухиль-
ні відповіді на кшалт: «Розумієш, шпальти пере-
вантажені». Одначе принагідно вони карбують 
стройовий крок під марш спін-технології: негати-
ву нема, позитиву море. 

Грошові обійми модернізованого підкупу мі-
мікрізованим адмінресурсом магнетизують. Влас-
не, свободисловалюби чи ненайщедріше небезко-
рисно розміщують у себе прямі й непрямі іміджеві 
чи контріміджеві матеріали про тести ДНК на 



 259 

предмет встановлення біологічного батька як не 
всієї нації, то хоча б якого-небудь її шматочка. 

Ця неформальна винагорода у повному обсязі 
ніколи не оподатковується і ніде, за винятком 
умовної помітки в блокнотику призначеного цент-
ром касира, не фіксується. У тих хитросплетіннях 
тіньових механізмів свободі слова не вельми за-
тишно. Простіше кажучи, щирі шанувальники Кон-
ституції та прав людини не тільки по-чудернаць-
ки маскують свої індекси, але, часто трапляється, 
замилюють інвестиційні очі господаря. Йому, гріш-
ному, й так несолодко. Часто-густо його спантели-
чують інвективи про походження і першого, і чер-
гового мільйона американських доларів до, під 
час і після опозиційного стану. 

Тому притаманне євроатлантичному світові 
нефальсифіковане зіставлення альтернативних то-
чок зору в українському регіональному варіанті ди-
хотомічно виливається у теоретичне славослів’я і 
прагматичне словоблуддя на тему виснажливих 
віднайдень суспільного компромісу. Щоправда до-
норські ін’єкції країн Заходу, загорнуті в обгортку 
заходів на підтримку демократії, в значній мірі 
вирівнюють і прояснюють викривлені зображення 
в інформаційному дзеркалі сучасної України. Але не 
усувають наявного дисбалансу, породженого пост-
колоніальними хворобами на ментальному рівні. 

 
ОСІННІЙ УРОК 
Біда в тому, що до сих пір у Закарпатті не бу-

ло утворено якісної масової газети, котра б не де-
кларувала західні стандарти свободи слова, а вті-
лювала щономера на своїх шпальтах. У цій тональ-
ності навіть не запримічено жодної таємної (нета-
ємної) дискусії чи спільного (розрізненого) зібран-
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ня вільних і невільних, ринкових і неринкових 
журналістів. На жаль, усіх їх підгодовують амбіції, 
за котрих дотаційний читач викликає більше, ніж 
платонічну любов. Фактів добровільної відмови 
від цієї наркотичної голки поки що не зафіксова-
но. Нижні шари атмосфери потрясають лишень 
поодинокі викрики. І то від болю, спричиненого 
кайданками за «хуліганство» з помийним відром 
або передчуттям кари за нецільове використання 
бюджетних коштів. 

Тижневими і щоденними бойовими листками 
(обласними багатотиражками) масового читача 
подрібнено спочатку на тисячі, а відтак на сотні 
та десятки споглядальників чиїхось фотопотретів і 
текстуально невибагливих агіток. Це фатум, це 
карма не лише таких малих регіонів, як Закар-
паття. У фанатів агресивних політичних техноло-
гій замовлень вистачить до пенсії. Там, де заправ-
ляють гурти «наближених до влади», неодмінно 
мусять бути «козли», «розмінні монети» і «містечко-
вий месіанізм». Професор Болонського університе-
ту, іменитий письменник Умберто Еко ще у 1997 
році порадив таким журналістам і політикам по-
більше вдивлятися у світ і поменше у дзеркало. 

Нині беруть верх не централізовані ієрархічні 
утворення, а горизонтальні мережеві. Паперові 
носії новин із наперед адресно проплаченою пе-
редплатою по три однакових газети на сім’ю є 
тільки тягарем для листонош і головним болем ке-
рівників пошти від скаржників на неякісну дос-
тавку. Ведуть перед електронні засоби. Якщо їхня 
перевага – лаконічна оперативність, то друкова-
них – якість розгорнутого аргумента. Ринкова при-
вабливість обох видів комунікації не в протистав-
ленні, а в гармонії творчого унісону. Головне, аби 
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було що сказати розумне і дотепне, а маса поці-
новувачів швидко набереться. Хто першим оцю 
інноваційну деталь утяв, той і виграв Помаранче-
ву революцію. Ті, що програли, поставили на лок-
шину з макулатури і у ній потонули. 

 
ЯРА ОЗИМИНА 
Неспівпадіння ідеологічних трактовок президент-

сько-парламентсько-урядових перспектив пронизує 
суховієм українські землі, розімлілі від кадрового нев-
рожаю. Сценарій лобових атак привів його адептів до 
незручної малорейтингової ніші. Відщипнувши де-
щицю чужого рейтингу, неодмінно втрачаєш у влас-
ному – за правилом геометричної прогресії. Проте те-
хнологічні схеми кризового менеджменту зарано спи-
сувати в утиль, бо маємо тільки проміжний електо-
ральний результат президентських виборів 2004 року. 
Кінцева мета відома всім аж до малюка з ясель – по-
літреформована парламентська булава. Вона когось 
діждеться-таки весною 2006-го. 

Та чи хоч тоді врешті-решт спокійно видихнемо 
залишки несвіжового повітря перехідного періоду? 
Можливо, спробуємо покінчити безповоротно і зі свої-
ми транзитними настроями. Але коли знову зіткнемо-
ся з дефіцитом самодостатньої позиції громадянина, 
годі ждати професійної рішучості в утвердженні сво-
боди слова. Українська журналістика варта гарних 
заробітків, а не ситого заробітчанства в уніформі со-
ловейка «ваших», «наших» і «нічиїх (самих по собі)» олі-
гархів. Отоді викладений вище психологічний трилер 
направду виглядатиме алогічно. 
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ЗАКАРПАТТЯ  
ПЕРЕТВОРИЛИ  
НА ВАНДЕЮ 
 
Окрім коаліційних перемовин, звичайно, чим іще 

займаються народні депутати України? Ось так зне-
нацька поцікавився 9 червня 2006 року прес-сек-
ретар у свого шефа (і земляка) Ігоря Кріля. Він від-
повів діловито: на 80 % сформував групу помічни-
ків, підготував робоче середовище (стільці, техніку, 
комунікації). У цьому йому дуже допоміг міністр 
Віктор Балога. Розглянув законопроекти, звернення 
громадян. Словом, трудиться у поті чола. 

 
ПРИКЛАД ДЛЯ НАСЛІДУВАННЯ № 1. 
ПІДСТАВНІ ФІГУРИ 
Тут би порадіти за роботягу з «Нашої Украї-

ни», котрому партія довірила, а народ підтримав. 
Уже хотілося заплескати. Та далі необачною фра-
зою народний депутат І. Кріль відправив оту елек-
торальну радість у нокдаун: «Закарпатська облас-
на рада – це приклад для наслідування для бага-
тьох рад в Україні, і в першу чергу для Верховної 
Ради». Позаяк у Закарпатській області перемогу 
на місцевих виборах здобув Блок «Наша Україна», 
тож він узяв на себе відповідальність за ситуацію 
в області в наступні п’ять років. 

В обласній раді «нашоукраїнці» та «регіонали» 
(із незначним доважком) створили «найширшу в 
Україні коаліцію» – понад 70 депутатів (більше 
75 % складу облради). І керівником цієї депутат-
ської більшості став ректор Ужгородського на-
ціонального університету. 
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Колись помаранчевий університет сприйняв 
цю звістку напрочуд спокійно. Чого в житті не бу-
ває. Ну, посковзнулась людина. Ну, свідомо по-
сковзнулась. Взимку 2004-го чи влітку 2006-го? 
Яка різниця. 

Хіба це про щось говорить. В історії подібних 
прикладів для наслідування повен міх. Кожен має 
право на антитиранічних мітингах здобувати сим-
патії пересічних людей, швидко зробити на них біз-
нес (кар’єру, житло, матеріальні блага) і блискавично 
начхати на всіх. Чому? Бо так хоче президент і це 
йому подобається. 

Отож не останній у президентській свиті міністр 
із надзвичайних ситуацій Віктор Балога уважно 
слідкує за вітром. Тим більше, що гідрометеослужба 
належить його міністерству. Інше є справою техніч-
них навичок. Тому владний олімп Закарпатської об-
ласті в умліока перевтілився в кадрову обойму з під-
ставних фігур, якими б радикальними пуританами 
вони не були у попередньому житті. 

Післяпомаранчеве Закарпаття переживає най-
кращу у своїй історії золоту пору. Не тому, що Му-
жіївський рудник видав нагора добротну сирови-
ну для понадпланових зливків золота високої про-
би. Ні, Закарпаття купається в турецькому золоті 
– всюди, де можна сісти чи присісти, через дядь-
ка в Києві розіпхали і розпихають надійних підс-
тавних фігур. 

Щоправда, інколи головний керівник на само-
ті пожаліється на кадровий голод. Це ж від лука-
вого. Продуктів харчування може не вистачити, 
але черги бажаючих погратися в начальники бу-
дуть завше велелюдними. Минулого року поміня-
ли в Україні щось 18 тис. посадовців, але на Май-
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дані мерзли мільйони. А скільки поза Майданом? 
А скільки за Януковича? 

Тепер якраз час усім, хто змерз із 22 листопа-
да до 26 грудня 2004 року, отримати теплі містеч-
ка. Годі зволікати! 

 
ПРИКЛАД ДЛЯ НАСЛІДУВАННЯ № 2. 
ЧИМАЛЕНЬКА ВІРА 
Харчів може не вистачити, тільки не началь-

ників. Київська область отримала аж двох губер-
наторів (голів облдержадміністрацій). 16 червня 
2006 року Києво-Святошинський районний суд 
скасував указ президента України Віктора Ющен-
ка тритижневої давнини про звільнення Євгена 
Жовтяка з посади голови Київської обласної дер-
жавної адміністрації. Указ було прийнято з пору-
шенням Конституції, Кодексу законів про працю, 
законів «Про державну службу», «Про місцеві дер-
жавні адміністрації», «Про статус депутатів міс-
цевих рад». 

Водночас того ж дня, 16 червня, В. Ющенко 
своїм указом призначив Віру Ульянченко головою 
Київської облдержадміністрації. Коментар Є. Жов-
тяка не забарився: «В. Ульянченко – людина, яка 
своїми діями – лобізмом приватних інтересів на 
шкоду державним, непрозорістю рішень та від-
вертою зневагою до законів – дискредитує все те, 
за що мільйони людей боролись в Україні під час 
помаранчевої революції». Він стверджував, що йо-
го відставки і призначення своєї людини домага-
ються олігархи, зацікавлені в тіньовому перероз-
поділі земель на Київщині. 

За викладачем сербської та української мови 
й літератури Вірою Ульянченко закріпилася слава 
«подруги олігархів» ще з 1993-1994 років, коли во-
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на працювала генеральним представником акціо-
нерної судноплавної компанії «Бласко» в Києві. 
Самраз Україна втратила свій торговий флот... 
Все тече, але нічого не змінюється. 

Закарпаття – не Київщина. І з колишнім, і з 
теперішнім президентом тут ще ніхто не судився. 
Так само в краї з друзями і подругами олігархів 
усе в порядку. Не випадково місцеві й немісцеві 
«нашоукраїнці» пропонують взяти Закарпаття за 
взірець. Підставні фігури – гідний приклад для 
наслідування. Вся Україна завмерла в захваті. Ну, 
що ж. У кожної революції – своя Вандея. 
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НЕ ЩАСТИТЬ У ЖИТТІ 
ДЕПУТАТАМ І РЕДАКТОРАМ 
 
«Такі ся вам битки не снили, вби кров гордо-

вами носили», – каже народна баранинська леген-
да про сучасну історію рідного краю. Хто тільки з 
ким не воював. Хто тільки з ким не бився до кро-
ві. Віктор Бедь і Сергій Устич, Сергій Устич і Сер-
гій Ратушняк, Віктор Балога та Іван Різак, Сергій 
Ратушняк і Віктор Балога… І не за честь дівчини 
бились. І не за бідний народ бились, а за площу 
Народну, 4, за адмінбудинок обласної виконавчої 
влади. 

Вже призабулися ті канонади. Однак хочеться 
знову чогось такого. Нудно хліб їсти, коли нема 
видовищ. Коли нема чогось грандіозного, око ті-
шить і маленький землетрус. 

 
УДВОХ У МАКАХ 
Спочатку подивімося, що робиться не в нашо-

му городі, а в сусідському. Вранці 20 червня 
2006 року поблизу села Тарасівка, що на Херсон-
щині, обікрали автівку прогресивної соціалістки 
Наталі Вітренко. Її «Фольксваген-Мультиван» стояв 
на узбіччі з відкритими вікна. Пропав кейс з осо-
бистими і робочими документами, одна тисяча 
доларів і півтори тисячі гривень, три мобільники. 
Наталія Вітренко та її неодмінний соратник Воло-
димир Марченко по дорозі з Києва до Криму «зу-
пинилися біля макового поля і вийшли на 10 хви-
лин, щоб сфотографуватися». 

Усю вину Н. Вітренко взяла на себе. Сприй-
майте, як хочете. Тільки, будь ласка, без іроній: 
Хто кого фотографував? Чом забігли задалеко у 
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поле? Кому з-під маків не було видно машини? 
Хто сидів за кермом?.. Зрештою, грець тій Хер-
сонщині, коли у самих під носом – у Перечині – 
своє кіно, свій вестерн, щоправда, не на маково-
му полі, а на мас-медійному. 

Ще молода редакторка комунальної газети 
«Перечинська тема» 23 червня пожалілася, що у 
Перечині постійно чиниться тиск на пресу з боку 
влади. Найзухваліше повівся міський голова. Як 
виявилося, він неодноразово підказував про що 
писати, а найстрашніше – вимагав узгоджувати з 
ним номер газети перед друком. Потім взяв і не 
дав гроші. 

Достеменно не ясно, чому останнім часом в 
обох фігурантів сюжету не склалися стосунки. Але 
добре відомо, що постраждав увесь Перечин. Не 
буде новинки. Не буде знати Танька в центрі, як 
свадьбує Йончі з вишнього кінця. Натомість пере-
січним перечинцям і гостям містечка доведеться 
вдовільняти свій інформаційно-аналітичний голод 
усною новинарною стрічкою «Бі-бі-сі». Баба бабі 
скаже стисло на базарі чи на лавиці, чиї діти об’ї-
ли черешню її гречного родака. Пісно скаже, а от 
«Перечинська тема» могла б розмістити фоторе-
портаж на шпальту. 

Жарти жартами, але, на щастя, у цій перечин-
ській сутичці поки що обходиться без постражда-
лих фізично. Адже в Ужгороді того тижня сталася 
надзвичайна пригода. У надвечір’я 26 червня не-
відомі травмували редактора закарпатського ін-
тернет-видання «UA-Репортер». Не гаючись, місце-
ве «Бі-бі-сі» кинуло тінь на Ужгородського місько-
го голову, начебто схильного до задушевних чоло-
вічих розмов. 
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ФУТБОЛЬНА ВАНГА 
Тими ж днями у Львові міліція провела опера-

цію «Нічне місто» і виявила, що найбільше повій у 
місто постачає Закарпаття. А ще Закарпаття по-
стачає найбільше оракулів (українською – проро-
ків або ж ясновидців). Правда, не до Львова, а до 
Києва, у Верховну Раду. Особливо це проявилося 
під час тримісячних танців навколо формування 
парламентської більшості. 

Найтиповішим закарпатським пророком є на-
родний депутат України, «нашоукраїнець» Ігор 
Кріль. Він повсякчас тримав земляків у курсі, 
жваво коментуючи коаліційний процес. Так, 19 
червня І. Кріль покартав Юлію Тимошенко, що 
начебто розпочала президентські перегони. При-
нагідно висловив жаль, що «деякі політики кори-
стуються тим, що вони жінки, а в політиці цього 
не повинно бути». 

Ігор Кріль натхненно пропагував широку коа-
ліцію «Нашої України» з Партією регіонів. До ньо-
го навіть устигла неофіційно дійти інформація, 
що в тому сепаратному форматі Віктор Янукович 
не буде призначений на посаду прем’єр-міністра. 
«Треба усвідомлювати, що Партія регіонів у пів-
денних і східних областях України має абсолютну 
підтримку», – упевнено повчав нас грішних недо-
теп високоосвічений нардеп. 

Ми годні були повірити і цьому пророку. Од-
наче 22 червня у Верховній Раді було офіційно 
оголошено про створення коаліції демократичних 
сил, до якої увійшли депутати від блоку «Наша Ук-
раїна», БЮТ і СПУ, в тому числі Ігор Кріль. Нас-
тупного дня він, неборак, уже засвідчував, як ні-
чого не сталося, самому собі протилежне. Мовляв, 
«пропрезидентські фракції зуміли узгодити ключо-
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ві позиції та схвалити угоду про коаліційне об’єд-
нання». Враз йому захотілося вірити в безхмарне 
небо над світлими головами учасників коаліції. 

Тут би І. Крілю поставити крапку після нового 
панегірика. Але він не втримався і взявся за ста-
ре, навів заяложений приклад Закарпатської об-
ласної ради, де заправляють разом «Наша Украї-
на» і Партія регіонів. 

На цьому головний нині у Закарпатті «нашо-
український» ньюсмейкер не зупинився. Як гуль-
банити, то на широку ногу. Не вдалося передба-
чити парламентську коаліцію, значить потрібно 
взятися за футбольні прогнози, поки чемпіонат 
світу не завершився. 

Й ось 26 червня Ігор Кріль згадав, як на поса-
ді головного податківця області активно ганяв 
м’яча зі своїми колегами. Це справді вагома під-
става для появи нової Ванги. Тому напередодні 
зустрічі збірних України і Швейцарії в 1/8 фіналу 
І. Кріль взявся за близьку йому тему. Нарешті! 
Знайшов себе. Як там у пісні? Не щастить у жит-
ті, поталанить у футболі. 
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УЖГОРОД КИШИТЬ  
ПРОВОКАТОРАМИ 
 
Шановні закарпатці, не довіряйте ваші кровні 

квадратні метри приймакам. Тим більше, коли газ 
подорожчав. Зігрієтесь самотужки. Не довіряйте 
ваші партбілети рідного роду провокаторам. При-
йдуть кращі часи. Ще доведеться шукати будьо-
нівки. 

Гадаєте, кепкую. Зовсім ні. Головне місто на-
шого краю не дасть мені сфальшивити. 

 
У КВАДРАТІ № 21 
У суботу, 1 липня 2006 року, закарпатські ру-

сини щиро обурилися зухвалою поведінкою депу-
тата Закарпатської обласної ради, голови Товари-
ства угорської інтелігенції Закарпаття Юрія Дуп-
ка. Виявляється, він посягнув на майно Ужгород-
ського міського культурно-освітнього товариства 
ім. О. Духновича – історичну будову на Православ-
ній набережній, 21. 

Яким чином посягнув? Без будь-яких пояснень 
повісив замки на вхідні двері та опломбував вхід 
до приміщень цокольного поверху площею 167 
квадратних метрів. Коли посягнув? Начебто шість 
років тому. Угорські товариства систематично ви-
користовували цоколь із 2001 року без жодних до-
говорів про оренду. 

Досі якихось цундравих 167 квадратів нікому 
не муляли очі, аж у липневу спеку спалахнула гро-
мадянська війна, перепрошую, міжнаціональна 
житлово-побутова сутичка між громадськими ор-
ганізаціями. 
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Хто винуватий? Ще свіжий у пам’яті останній 
брудершафт. То все наколотив якийсь провокатор. 
Навіть вдається встановити його точне ім’я і до-
машню адресу. І це краще, аніж безпідставно все 
списувати на якесь безіменне й бомжувате НЛО. 

 
«ДРУЖБА» ЗРАДИЛА 
Напередодні злополучної для всіх свідомих ру-

синів суботи – у п’ятницю 30 червня – вирішила 
навести в Ужгороді порядок із провокаторами мі-
ська організація партії «Народний Союз “Наша 
Україна”». Так, аж до корінця викрили сплановану 
провокацію колишнього голови місцевого осеред-
ку «Дружба». Іван Роман до такого ступеня вельми 
нашкодив партійному іміджу, що попросили в 
нього повернути партбілет. 

Знаєте, зараз усі заклопотані іміджем більше, 
ніж рейтингом. Тому й карають за імідж, а не за 
рейтинг. 

Ну, що накоїв там антиіміджевого бідний екс-
партієць? 23 червня І. Роман твердив: «Ужгород-
ська міська організація «Народний Союз “Наша 
Україна”» стала кишеньковою партією для деяких 
з членів партії. Партійна робота взагалі не проводи-
ться, а якщо й проводиться, то тільки для годить-
ся. Думки, пропозиції та ініціативи рядових чле-
нів партії взагалі ігноруються». 

Нічого викривального. Подібні сигнали SOS 
лунали в ефірі й при комуністах, і при об’єднаних 
соціал-демократах, коли свого часу КПУ і СДПУ (о) 
за все в області відповідали. Тепер естафета від-
повідальності в руках керівництва партії «Наша 
Україна». Когось воно милує, а когось карає. 

Ця внутріпартійна війна, себто містечковий 
скандал, є довготриваючою. Протягом останнього 
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місяця постійно уточнювалися бойові втрати. 
Спочатку говорили, що 50 членів НСНУ з осередку 
«Дружба» покинули партію через незгоду з політи-
кою її керівництва. 20 червня голова Ужгород-
ської міськорганізації НСНУ Антон Зелінський (у 
близькому минулому діючий полковник міліції) 
кваліфікував помітне порідіння партійних лав 
«спланованою провокацією». Він організував на-
лежну перевірку і, щоб ви думали, зізналися май-
же чи не всі – «23 члени партії, прізвища яких 
вказані у цих паперах, заявили, що ніяких заяв 
про вихід з партії не писали». 

Міські партфункціонери в поті чола перевірили 
48 поданих заяв, з яких визнали справжніми 14. І 
ось 30 червня, як у старі добрі часи, прес-служба 
обласної організації НСНУ вже радо відрапортува-
ла, що «повністю відновлено звичну роботу первин-
ної організації» в новій кількості – 27 осіб. 

Загалом цей тиждень виявився для закарпат-
ських «нашоукраїнців» не вельми щасливим. Апе-
ляційний суд Закарпатської області 29 червня за-
боронив голові облради та його заступникам скли-
кати і вести сесії. Таким чином було задоволено 
позов депутата Олександра Солонтая. 

Позаяк фракції БЮТ не надали можливості 
обговорити кандидатури керівників облради і на-
віть взяти для цього перерву, то легітимність об-
раних очільників опинилася під великим знаком 
питання. Не виключено, що їм доведеться повер-
тати незаконно отриману заробітну плату. 

А вона чималенька – в одні руки щомісяця по 
кілька десятків тисяч. Добре, що гривень, а не до-
ларів. 
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КОГО Б ЗНЯТИ  
З РОБОТИ? 

 
Із цим прокидається вранці пересічний гро-

мадянин. Про те всю безсонну ніч гірко думав 
партфункціонер середньої ланки. Від цього весь 
день чухає потилицю декан історичного факульте-
ту Ужгородського національного університету. На 
разі прямому начальникові (ректору) пощастило, 
про нього поки що не йдеться. Постраждав сто-
ронній – директор Державного архіву Закарпат-
ської області. 

 
КОНСЕРВАНТ ХХ СТОРІЧЧЯ 
Як не прикро, на таке в УжНУ поки що спро-

моглися тільки один декан і тільки одна вчена ра-
да факультету. Решту забракло чи то надлюдської 
фантазії, чи то просто службового такту. Шкода. 
За подібним сценарієм, наприклад, біологи могли 
б спокійно попросити голову облдержадміністра-
ції зняти з роботи начальників управлінь екології 
та сільського господарства, хіміки – захисту спо-
живачів, медики – охорони здоров’я. 

Інші теж би собі жертву підібрали. Найширше 
поле для фантазій в економістів і юристів, котрим 
до снаги не тільки «повиганяти» суддів, прокуро-
рів, міліціонерів, митників, податківців, банкірів, 
але й анулювати їхні дипломи. 

Дуже-дуже жаль, що на зазначеному тлі дер-
жавної влади історичний факультет опустили до 
рівня базарної сутички за вельми «впливове» крісло 
шефа пересічного архіву. Дожилися. Якби істфак 
збунтувався проти перших осіб області, в гіршому 
разі – свого університету, ще якось цю подію мож-



 274 

на витерпіти. Вона б відлунила ген за Карпати. 
Але так низько упасти не мріяло жодне покоління 
істориків, адже істфак УжНУ донедавна вважався 
кузнею керівних кадрів для рідного краю. 

Тепер директор архіву, звичайно, може ско-
ристатися звичаєвим правом і в порядку алавер-
ди зірвати завісу над болячками історичного фа-
культету, котрий сам закінчив і доля котрого не 
байдужа йому та його підлеглим. Компромату на-
збирається нашвидкуруч, починаючи з незакон-
ного використання службових приміщень факуль-
тету в особистих цілях і тим паче. Словом, будуть 
собі люди помаленьку воювати, що й призабудуть 
через який дріб’язок один одного перед начальст-
вом скомпрометували. 

У чому, власне, іронія долі? 3 липня 2006 року 
декан і заступник декана підписали звернення 
вченої ради історичного факультету УжНУ до го-
лови Закарпатської облдержадміністрації. У ньому 
йшлося про конструктивне співробітництво між 
факультетом і Державним архівом Закарпатської 
області, котре було налагоджене наприкінці 40-х 
років ХХ сторіччя. 

Проте ситуація кардинально змінилася упро-
довж останніх десяти років, відколи директором 
архіву став Михайло Делеган, що «уважає ДАЗО 
своєю вотчиною» і чинить перешкоди «спробам 
заохотити студентів до роботи з архівними доку-
ментами». Так, 22 червня 2006 року він не дозво-
лив студентам-практикантам відвідати архів. Кло-
поти з доступом до документів мали свого часу і 
деякі професори. 

Це, у принципі, й усі озвучені провини, незва-
жаючи на грізну стилістику і пафосно-трагедійні 
гіперболи. 
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Сама безапеляційна тональність висновкової 
частини варта окремої цитати, бо в ній відбито 
згусток історичного досвіду колись найбільш рей-
тингового ідеологічного факультету. 

У зверненні читаємо: «Посаду, яка важлива 
для розвитку історичної науки на Закарпатті, фор-
мування його позитивного іміджу в наукових ко-
лах України, обіймає неадекватна людина, закон-
сервована ще у ХХ сторіччі, дуже і дуже далека 
від вимог сьогоднішнього дня. Просимо розгляну-
ти питання про доцільність перебування Михайла 
Делегана на посаді директора Державного архіву 
Закарпатської області, поскільки будь-які інші за-
ходи впливу на нього дадуть, в кращому разі, ско-
роминучий результат». 

Ось так. Якщо ні, то полетять телеграми всім, 
у тому числі й до Ради безпеки ООН. 

Це далеко не вся лебедина пісня. У голосуван-
ні за свіжоспечену кандидатуру закарпатського ди-
сидента-мученика бачимо примітну статистику. Во-
на приведена наприкінці звернення: «Всього при-
сутніх – 14 чол., з них членів Вченої ради – 12 
чол., проголосувало – 11 чол., з яких докторів істо-
ричних наук, професорів – 6 чол., кандидатів іс-
торичних наук, доцентів – 3 чол.» 

Чомусь захотілося пригадати 60-80-ті роки то-
го ж XX сторіччя. Тоді когось за ніщо таврували, 
за абищицю когось за колективною вимогою «зни-
зу» виганяли з роботи і країни… 

Не вловлюєте паралелей? 
 
А, МОЖЕ, ТРОЦЬКІСТ? 
Тим часом 82 делегати прибули в Ужгород на 

конференцію обласної організації партії «Батьків-
щина». Основним її підсумком, за версією «Мука-
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чево нет», стало «відсторонення від керівництва 
ратушняківця Андрія Сербайла». Отож 5 липня 
майстрам гострого пера (журналістам) показали 
нового голову облорганізації – Нуцу Марину. 

Яка ж доля А. Сербайла? Його виключили з 
партії. Не кепкуйте – не з комуністичної. Його за-
лишили без «Батьківщини». Це стало крупним 
життєвим успіхом і величезною моральною сатис-
факцією заступника голови Закарпатської облас-
ної ради Михайла Мартина. Близько півроку тому 
М. Мартина усунули від керівництва бютівською 
кампанією на недавніх виборах усіх рівнів. Не 
пройшло і півроку, як шефа виборчого штабу 
БЮТу А. Сербайла він назвав «ставлеником Брод-
ського», котрий повинен був допомогти тому «на-
житися на Закарпатті». 

Отак і поквиталися гарненько. Ти мене зняв, 
а я тебе… 

На подібних історіях ніколи не можна ставити 
крапку. Це телесеріал для домогосподарок. Йому 
замало триста серій. Не так уже й важливо, що 
далі буде. Головне – щоб весело. 
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КОМУ ДЖЕК-ПОТ? 
 

Хочуть людей легіони,  
та вперто мовчать регіони 
 
Упродовж липня 2006-го життя в головних 

адміністративних осередках Закарпаття наче ви-
мерло. В Ужгороді, щоправда, надто цікаві края-
ни спроквола й упівголоса говорили про двох іме-
нитих жінок-латифундисток: Марина взяла 10 со-
ток ужгородської землі в оренду з правом викупу, 
а Неля – 3 гектари. Щось будуть будувати. 

У Мукачеві, на жаль, ніхто ні про кого не каже 
навіть пошепки. Народний депутат, який без потреби 
все розтлумачить (про коаліцію, футбол, вино і…), теж 
мовчить. У Хусті, столиці героїв Карпатської України, 
продовжують славні традиції боротьби… з бездоріж-
жям. Мер залишився той же, а дороги – ще гірші. 

Радісні новини народжуються винятково в на-
ших селах. Днями ледь не втратила свідомість 60-
річна пенсіонерка із села Середнє Ужгородського 
району. Вона зірвала джек-пот. Понад один міль-
йон гривень! Знають грати наші люди в лотерею 
«Телефортуна». 

Ясна річ, це не гра в коаліцію, де головний со-
ціаліст зірвав джек-пот у межах 220 млн. І то не у 
гривнях, а у доларах. Після сплати цього виграшу 
регіонали перехотіли перемагати у дострокових 
парламентських виборах, хоч тішаться, що вигра-
ють. Виграють? Це в них знову хтось виграє. Ще 
один такий соціалістичний джек-пот і, ну його, з 
тим самим – із рибалкою. 

Відтепер Нижнє Селище Хустського району 
має свій міжнародний фестиваль – етнічної музи-
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ки «Селиська співанка», що збирає до 20 тис. гля-
дачів. У селі гостював сам Олег Скрипка, корифей 
етнороку. Наскільки добре – поки що сказати важ-
ко. Але, мабуть, колись тут непогано погостились 
нинішні організатори «Селиської співанки» фран-
цуз Орест Дель Соль й австрієць Юрген Крефтнер. 
У селі вони знайшли собі дружин і постійне місце 
проживання. 

На разі Олег Скрипка повернувся до Києва. 
Речі забрати? 

 
КОМУ ГРАНАТУ? 
А от мешканці села Тур’я Ремета Перечинсь-

кого району полюбляють смажені жаб’ячі лапки. 
Знову ж таки без французів не обійшлося. Але не 
сучасних, а тих, яких після поразки Наполеона 
сюди заслали. Кілограм очищеного жаб’ячого м’яса 
коштує 60 гривень. Його заготовляють ранньою 
весною, а влітку в місцевому ресторані порція 
страви із жаб’ячого філе коштує до 30 грн. Їжте 
на здоров’я! Якраз видали відпускні. 

Жителі села Зміївка Берегівського району не 
ловлять жаб. У ставку колишньої військової час-
тини вони тихцем виймали набої для здачі на ме-
талобрухт. Самовільній утилізації зашкодили без-
пекаші та сапери. Їм дісталася чимала здобич 
1990 року випуску – танкові кумулятивні снаряди 
(кожний важить більше 30 кг, із них 12 кг вибу-
хівки), ручні гранати, протипіхотні та мінометні 
міни, патрони для крупнокаліберного кулемета... 
П’ять років тому в розформованій частині вирі-
шили все зайве втопити. І кінці у воду. 

Невдовзі поблизу села Костилівка Рахівського 
району відбудеться Свято полонини, де вшанують 
тяжку працю вівчарів, які випасають отари у ви-



 279 

сокогір’ї. Неподалік карпатської вершини Піп-Іван, 
якщо правду каже прес-реліз, бажаючі зможуть 
скуштувати овечого сиру, «відчути справжній гу-
цульський світ і доторкнутися до неба». 

Як до неба, далеко досі до міжконфесійного пе-
ремир’я у селі Великі Лази Ужгородського району. 
Найбільше потерпають греко-католики. Православ-
ні їм уже 15 років не дають користуватись почер-
гово єдиною в селі церквою. Хоч нещодавно судо-
ві виконавці прибули в супроводі двох десятків 
офіцерів міліції, одначе навідріз відмовилися від-
крити храм силою. Двері та замки вціліли. 

Отак і живуть люди у наших селах. Комусь за-
дарма дістануться екологічно чисті шматки свіжої 
бринзи і вурди, а хтось у поті чола ішачить, аби за 
гроші посьорбати жаб’ячого бульйону зі свіжо роз-
мороженого філе. Когось гуртом припрошують 
«доторкнутися до неба», а декого і на власний по-
ріг не пустять. 

Отак у нашому житті. Вибираємо ідейних, а 
вони продаються поодинці чи оптом – усією фрак-
цією. 
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ІВАН ІВАНОВИЧ НЕХАЙ  
СОБІ ВІДПОЧИВАЄ 
 
Ми перенаситилися владою. І центральною, і 

місцевою. Нас усе менше цікавить, як екс-бізнес-
мен, а нині високооплачуваний чиновник Іван Іва-
нович із гучним прізвищем прийшов на роботу 
вранці у понеділок і пішов додому надвечір у п’ят-
ницю. Як невимовно тяжко йому працювалося 
начебто на благо рідного краю. 

Поточна політична криза переконала нас у то-
му, що скільки б не намагався отой Іван Іванович 
заробити грижу на своїй відповідальній посаді, це 
абсолютно не погіршить макроекономічну ситуа-
цію. 

Усе в руках пересічних людей, від яких, влас-
не, і залежить майбуття нашої нації. Вони творять 
маленькі дива без пафосу щотижневих надзусиль 
іванів івановичів. Причому нерідко поза межами 
Вітчизни. Про них варто говорити з повагою. 

До цих подвижників належить 38-річний Во-
лодимир Пукіш. Він виріс у Мукачеві. Закінчив 
англійську філологію в Ужгородському університе-
ті, де потім викладав на однойменній кафедрі. Та 
ось уже років сім живе в Краснодарському краї 
(Росія), займається рекламою у місцевій винороб-
ній компанії «Фанагорія». 

Увесь свій вільний час присвячує цікавому за-
няттю. Володимир Пукіш збирає, упорядковує та 
оприлюднює фольклорні збірки українського чор-
номорського (кубанського) діалекту, що ось-ось 
зникне зовсім. 

У Росії видання української книжки – справа 
справді унікальна, тому вся робота проводиться 
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цілком власним коштом і власними зусиллями. 
Українська влада цим теж не переймається, при-
рікаючи етнічних українців поза межами держа-
ви на асиміляцію. Не переймаються цим і акаде-
мічні установи України. 

На півдні сучасної Росії українські діалекти не 
вивчаються. До того ж, великий сусід сюди підмі-
шує політику. Мовляв, це не може бути українська 
говірка, бо вже давно населення відірване від ук-
раїнського масиву. У кращому випадку йдеться 
про щось окреме, а в більшості – як про колоритну 
говірку російської мови. 

На жаль, населення (навіть україномовне) ни-
ні тут уже не ототожнює себе з українством. З ет-
нічної точки зору, вони – «козаки», а з політичної – 
стовідсоткові росіяни. 

Кубанською (чорноморською) говіркою україн-
ської мови розмовляють практично тільки старші 
60-ти років. 40-60-тилітні розуміють її, але не ви-
користовують, хоч їхня російська рясніє лексич-
ними та фонетичними українізмами. Коли, наприк-
лад, розмовляють представники різних поколінь, 
мати й донька, то одна «балакає», а друга їй у від-
повідь «разговарює». Обидві не відчувають, що роз-
мовляють різними мовами. 

Такі реалії. Проте ці зовні песимістичні тен-
денції тільки підганяють оптимістичного вихідця 
з Мукачева. Тому й стараннями Володимира Пукі-
ша виходять друком книжки сучасного фольклору 
українців Кубані. Тому він із непідробним натхнен-
ням намагається зберегти і спропаґувати залишки 
українства на колись українцями колонізованій 
території. 

І тут же пробує відстежити закарпатські слі-
ди. Маленька деталь. За офіційною інформацією, 
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закарпатський сатирик Марко Бараболя (Іван Роз-
нійчук) помер у Новоросійську. Маловідомими за-
лишаються подробиці його останніх років життя, 
від часу арешту. В. Пукіш прагне щось віднайти 
про І. Рознійчука в місцевих російських архівах, 
принаймні дізнатися про місце поховання… 

Отож чиновник-бізнесмен Іван Іванович нехай 
собі відпочиває. І на уікенд, і впродовж довгого ро-
бочого тижня. Нехай розкошує за рахунок бюдже-
ту. Як повелося, всю корисну справу для нації роб-
лять ентузіасти власним коштом, імена яких рідко 
потрапляють на шпальти газет. 
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ПОРАЗКА ЧИ РЕВАНШ? 
 

Партії влади в Закарпатті  
першого післявиборчого року 

 
Отож, розглянемо головні аспекти політичного 

розвитку Закарпатської області у 2006 році, при-
чому в нерозривній єдності з наявними тенден-
ціями державотворчого процесу в сучасній Украї-
ні. Особливий наголос робимо на стратегічних на-
ціонально-політичних наслідках ситуативно-так-
тичних деідеологічних конструкцій у післявибор-
чій структурі державної влади, апробованих у За-
карпатті чільними гравцями політичної арени Ук-
раїни. 

Результати парламентських і місцевих виборів 
в Україні, що відбулися 26 березня 2006 року ви-
значили політичне обличчя кожного регіону на най-
ближчу перспективу. У цьому сенсі Закарпатська 
область є найтиповішим прикладом. 

Уперше виборча кампанія та підрахунок голо-
сів пройшли по-європейськи – без надмірних зло-
вживань адмінресурсом, системних порушень і 
масових фальсифікацій. Відзначене для Закар-
паття, котре зіткнулося з політичним бандитиз-
мом на виборах Мукачівського міського голови 18 
квітня 2004 року, значило не менше, ніж, примі-
ром, для Донеччини. 

Однак підвищення рівня правової культури 
не відбулося в державно-конституційній сфері Ук-
раїни в унісон з удосконаленням політичної прак-
тики. Як наслідок – стратегічне фіаско партії вла-
ди (пропрезидентського блоку «Наша Україна») у 
загальнодержавному і регіональному вимірах. 
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ПРОБЛЕМА № 1. 
«СІАМСЬКИЙ ДУЕТ». ВТРАТА ВЛАДОЮ 
ВИБОРЧИХ СИМПАТІЙ 
У січні 2005 року здавалося, що Помаранчева 

революція навчила принаймні не повторювати 
одіозних помилок історичного періоду, котрий зве-
мо «кучмізмом» – напівавторитарного режиму чи 
шантажистської держави. Але на ці граблі, пода-
ровані Л. Кучмою, наступила нова партія влади. 
По суті, блок «Наша Україна» 2006 року уподіб-
нився блокові «За єдину Україну» 2002-го. Тоді «За 
ЄдУ» отримав 12 %, «Наша Україна» – 24 %, а блок 
Ю. Тимошенко – 6 %. 

Результатами 26 березня 2006 року завдячує-
мо авторучці президента України, котра за рік пі-
дписала стоси суперечливих документів. Тому 
Партія регіонів порівняно легко здобула 32,12 %, 
а блок «Наша Україна» – ледве 13,94 %. У Європі 
цей результат розцінили як особистий рейтинг 
В. Ющенка і вотум недовіри главі держави. За по-
літологічними мірками, 14-17 % підтримки грома-
дянами є межею легітимності. 

На електоральних макро- і мікрорівнях 2006 ро-
ку чітко простежується ментальне єднання Закар-
паття і сусідньої Галичини, разом із тим усієї Ук-
раїни. Якщо на виборах у Верховну Раду блок 
Ю. Тимошенко переміг у 14 регіонах на заході, 
центрі та півночі, Партія регіонів – у 10-ти на схо-
ді та півдні, то «Нашій Україні» дісталася «піррова 
перемога» (з невеличким відривом від БЮТ і з ви-
снаженими електоральними ресурсами) тільки у 
трьох західних областях – Закарпатській, Львів-
ській, Івано-Франківській. 

Причому в Закарпатті «Нашій Україні» це вда-
лося завдяки «торгово-договірній тактиці» мука-
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чівських майстрів виборчих технологій Віктора 
Балоги (родом із с. Завидово на Мукачівщині), Іго-
ря Кріля (м. Червоноград, Львівщина), а також ки-
янина Станіслава Аржевітіна (с. Колочава на Між-
гірщині). 

І. Кріль здобув би переконливішу перемогу, 
коли б восени 2005 року не покинув керівництво 
обласним БЮТ на користь посади начальника об-
ласного виборчого штабу НСНУ і прохідного місця 
у парламентському списку. 

Вочевидь, у Києві В. Балозі залишили дуже 
маленьке поле для маневру. Однак він устиг роз-
класти яйця в різні корзини і розставити своїх лю-
дей у прохідних списках у місцеві ради. Тому дони-
ні провід переможців і призерів (на місцевих вибо-
рах у Закарпатті) мучить головна біль: штиків бага-
то, а своїх бійців обмаль. У перших же боях за кріс-
ла обласного і районних спікерів, секретарів міськ-
рад це унаочнилося. 

За «Нашою Україною» залишився у 2006 році 
повний контроль над практично всіма кадровими 
призначеннями в Закарпатті. Лише міська влада 
Ужгорода відновила свій традиційно опозиційний 
статус щодо обласної адміністрації. Це має вигляд 
регіонального механізму «стримувань і противаг», 
що на побутовому рівні позначається слоганом: 
корінні ужгородці протистоять мукачівському 
клану. Під цим кутом зору менш потужні гравці, 
котрі очолили райради не за нашоукраїнською 
квотою, принагідно користають від ситуативних 
комбінацій. 

Зазвичай «торгово-договірна тактика» домінує 
у ще політично неструктурованих суспільствах, де 
водночас і слабкий громадянський сегмент. Не 
випадково, приміром, переглянувши перші п’ятір-
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ки всіх 38 списків до Ужгородської міської ради, 
котрі балотувалися 26 березня 2006 pоку, пересіч-
ний виборець виявив чимало курйозів. У списках 
нерідко ідеологічно протилежних політичних сил 
опинилися чоловік і дружина, мати і син, не ка-
жучи про кумів і сватів. Хіба можна довіряти тим, 
хто навіть у своїй сім’ї з кількох душ не досяг полі-
тичного визнання? 

Це ж стосується більшості голів районних ад-
міністрацій та районних рад Закарпатської облас-
ті, які виступили клонами діючого президента Ук-
раїни. Усього за один рік у Закарпатті партія вла-
ди («Наша Україна»), котра своєю появою і своєю 
подальшою долею пов’язана винятково з прези-
дентом В. Ющенком і головою його Секретаріату 
В. Балогою, у класичному (деперсоніфікованому) 
сенсі зробила стрімкий дрейф до стану фактично-
го аутсайдерства. Без застосування адмінресурсу 
чимало нашоукраїнців дуже приблизно уявляли 
свою участь у політичній боротьбі в умовах демо-
кратизації. Але вони вперто шукали себе і пост-
фактум демонстративно вписували свої імена у 
список прорабів ідеалів Майдану. 

Приміром, голова Луганської облдержадміні-
страції Геннадій Москаль, генерал-лейтенант мілі-
ції, зробив похід у Луганську облраду на чолі регіо-
нального списку «Нашої України» і потерпів фіаско. 
Навряд чи він зазнав поразки в 2002 році, коли у 
Закарпатті «проштовхував» у Верховну Раду теж 
президентський (Л. Кучми) блок «За єдину Украї-
ну». У Луганській облраді (120 мандатів) Партія 
регіонів нині має 100 депутатів, Блок Н. Вітренко 
– 8, Компартія – 7, БЮТ – 5. Розрив між першим і 
другим показником на грані виборчої фантастики 
– у 12,5 рази! 
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Якщо Г. Москаль об’єктивно мав обмаль часу і 
шансів для політичного тріумфу на Луганщині, то 
його колезі – голові Закарпатської облдержадміні-
страції Олегу Гаваші грішити нема на кого. У За-
карпатті він та його побратими з «Пори» – ПРП 
(парламент) і ПРП (облрада) заздалегідь виглядали 
безпорадно, тому закономірно стали непрохідни-
ми. У принципі, картати О. Гаваші нема чого. Усі 
давно знають, що він не самостійна політична фі-
гура. Це ж не Г. Москаль, котрий грав на ворожо-
му полі та у протилежному (від яскраво помаран-
чевого) кінці країни. 

Тодішній міністр внутрішніх справ Юрій Лу-
ценко узимку 2006 року явно погарячкував: «Став-
лю пляшку коньяку, що Блок «Пора-ПРП» буде у 
парламенті!». Насправді на заклик агітатора в Ук-
раїні відгукнулися 1,47 % виборців. Сам же Ю. Лу-
ценко не голосував за «Пору» – ПРП, а за своїх – 
соціалістів. Чи можна отримати обіцяну пляшку 
коньяку – питання так і залишилося відкритим. У 
лавах соціалістів нині перебуває директор і влас-
ник славнозвісного Ужгородського коньячного за-
воду, обраний депутатом Закарпатської обласної 
ради, проте сам Ю. Луценко вийшов із СПУ. 

У цілому депутатські значки Закарпатської 
обласної ради (90 мандатів) здобули представники 
тільки семи політичних сил з усіх 39 претендентів. 
За «Нашу Україну» проголосували 23,08 % вибор-
ців (отримали 30 мандатів), БЮТ – 19,22 % (25 
мандатів), Партію регіонів – 11.54 % (15 манда-
тів), Блок Литвина – 5,24 % (7 мандатів), КМКС – 
Партію угорців – 3,40 % (5 мандатів), Демокра-
тичну партію угорців – 3,12 % (4 мандати), соціа-
лістів – 3,11 % (4 мандати). 
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Тут же виразно спостерігається міжрегіональ-
ний дисонанс. Подивіться самі. 

 
Таблиця 1. Донеччина і Закарпаття:  

співвідношення депутатського корпусу  
після виборів 26 березня 2006 року 

у
  
  

Область 

Усіх депутатів 
обласної ради 

Усіх 
місцевих 

рад 

Усіх депутатів 
місцевих рад 

Донецька 150 414 9 417 
Закарпатська 90 351 7 548 

 

Виявляється, що величезна Донеччина, котра 
служить головним донором державного бюджету 
України і де населення (4 млн. 825 тис.) кратне 
мешканцям Закарпаття (1 млн. 245 тис.), цураєть-
ся роздутих штатів захисників народних інтере-
сів. Зазначу, що в Донецькій обласній раді Партія 
регіонів одержала 120 мандатів із 150, блок Ната-
лії Вітренко – 13, соціалісти – 10, комуністи – 7. 
Тобто між першим і другим місцем лежить дев’я-
тикратна прірва. 

На виборах у Верховну Раду в Донецькій облас-
ті ПРУ обігнала найближчого переслідувача у май-
же 11 разів! БЮТ виступив скромно (подібно бло-
ку В. Литвина по країні в цілому). «Наша Україна» 
має просто ганебний вигляд. Вона відстала від 
лідера у 52,6 рази! 

Що маємо примітного в нашоукраїнській елек-
торальній резервації – передовсім у Закарпатській 
області – в одній з трьох (поруч із сусідніми Львів-
ською та Івано-Франківською областями), де таки 
перемогла «Наша Україна»? Приверну увагу до най-
цікавіших позицій парламентських жнив у Закар-
патті. 
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Таблиця 2. Результати виборів у Верховну 
Раду в Закарпатській області 

26 березня 2006 року 
 

№ Партія (блок) % «за» Голосувало «за» 
1 Блок «Наша Україна" 25,77 148 813 
2 Блок Юлії Тимошенко 20,27 117 032 
3 Партія регіонів 18,62 107 542 
… 
11 

 
Блок «Не так!» 

 
1,25 

 
7 221 

 

15 вересня 2005 року в Ужгороді під час пре-
зентації своєї монографії «Політичний розвиток 
незалежної України (1991 – 2004)» (468 с.) я ви-
словив думку про те, що 3 % є зависоким бар’є-
ром для СДПУ(о), тому найближчі парламентські 
вибори стануть для неї кінцевим фіаско. Мій про-
гноз розтиражували в регіональних газетах та ін-
тернет-виданнях. 

Невдовзі виявилося, що двічі парламентська 
СДПУ(о) на вибори самостійно не пішла, а прик-
рилася вивіскою опозиційного блоку «Не так!». Але 
й гуртом вдалося ледве подолати бар’єр в 1 %! 
При тому за весь блок у країні проголосувало тро-
хи більше половини заявлених членів СДПУ(о) – 
480 тис. Нагадаю, що у «Не так!» увійшло ще три 
партії, котрі теж хвалилися великою кількістю 
членів. Усі вони дочекалися моменту істини, коли 
можна неупереджено зіставити партійну статис-
тику з виборчою. 

У порівнянні з виборами чотирирічної давнос-
ті «Наша Україна» у Закарпатті втратила майже 
100 тис. голосів. Факт промовистий. Спеціально ак-
центую на 7 221 голосові блоку «Не так!» (1,25 %), в 
осерді котрого перебувала СДПУ(о). У 2002 році 
вона в Закарпатській області отримала майже на 
77 тис. голосів більше – понад 84,8 тис. (14 %). Але 
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тоді (2002) СДПУ(о) порівняно з виборами-1998 вже 
втратила приблизно 105 тис. голосів. 

Іншими словами, у 2006 році перемога «Нашої 
України» у Закарпатській області (майже 149 тис. 
голосів або 25,8 %) є пірровою. Тут у 1998 році 
СДПУ(о) зібрала близько 189,5 тис. голосів (31,2 %), 
у 2002-му «Наша Україна» – 221,8 тис. (36,6 %). От-
же, за втратою виборчих симпатій у Закарпатті 
«Наша Україна» і СДПУ(о) стали подібні, як сіамські 
близнюки. 

Натомість за чотири роки різко наростила мус-
кули «третя сила» краю – БЮТ: у 2002 році – май-
же 26,7 тис. голосів (4,4 %), у 2006-му – 117 тис. 
(20,3 %). 

 
ПРОБЛЕМА № 2. 
«ГЕРОЇ МАЙДАНУ». ПІДСТАВНІ ФІГУРИ  
НА КЛЮЧОВИХ ПОСАДАХ 
Найгострішою проблемою і найвідчутнішим про-

валом внутрішньої політики президента В. Ющен-
ка стала доволі специфічна управлінська практи-
ка призначень на відповідальні посади осіб з вель-
ми низькою кваліфікацією або з умовною придат-
ністю до державної служби. Не випадково, у Закар-
патській області з тринадцяти голів районних дер-
жавних адміністрацій, призначених у першу хвилю 
кадрових змін, уже через рік замінили десятьох. В 
окремих районах їх міняли двічі. Чимало з них ві-
дверто демонстрували правовий нігілізм у найба-
нальніший спосіб. 

Якщо подивитися під кутом зору соціальних 
очікувань і перспектив політичного розвитку, то 
історичний час у Закарпатті в 2006 році наче зав-
мер. Мова передусім іде про фантастичні за крат-
ністю розриви в оплаті праці всередині бюджетної 
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сфери: між головою облради і сільським учителем 
тощо. У травні 2006 року «за місцевою ініціативою» 
у голови Закарпатської обласної ради встановили 
щомісячну платню 26 тис. грн. Пізніше вона зрос-
ла іще відчутно, хоча в 20-30 разів за інтелектом і 
працездатністю ще ніхто нікого не перевищував у 
жодній державній установі. 

Звісно, Україна не потребує ні злиденних чи-
новників, ні злиденних людей. Але в усьому має 
бути якась розумна межа. Якщо її нема у столиці, 
то чи є вона на периферії? Про астрономічну зар-
плату голови Закарпатської облради не говорив у 
2006 році тільки лінивий, оскільки подібного пунк-
ту не було у виборчій платформі «Нашої України». 
Більше того, цей приклад було взято на озброєння 
іншими можновладцями на сході та півдні Украї-
ни, хоч його не пропонували за взірець, як, примі-
ром, єднання в Закарпатській облраді нашоукра-
їнців із регіоналами. 

Останні справді збагатилися від неординарно-
го досвіду. Красномовний факт. Після закарпат-
ської ініціативи різко зросли розміри зарплат ке-
рівників уряду й парламенту Автономної Республі-
ки Крим – близько 20 тис. грн. без надбавок. Пред-
ставник президента в Криму Геннадій Москаль за-
кликав депутатів бути скромнішими, оскільки «за 
умов низьких зарплат і пенсій – це просто виклик 
суспільству». Цей заклик до совісті так і не почули 
прямі адресати ні в «нашоукраїнській», ні в «регіо-
нальній» електоральних резерваціях. 

У 2006 році складно було виявити, чим, окрім 
коаліційних перемовин, займалися народні депу-
тати України, котрі, образно кажучи, представля-
ли Закарпаття у переможних виборчих списках – 
НСНУ (І. Кріль, С. Аржевітін), ПРУ (О. Ледида, Е. Мат-
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війчук) і БЮТ (О. Кеменяш). Найдоступнішим для 
ЗМІ був нашоукраїнець Ігор Кріль, який працю-
вав ніби у режимі прес-секретаря впливої особи – 
президентського фаворита Віктора Балоги. Зокре-
ма, 9 червня І. Кріль відправив помаранчеву елек-
торальну радість у нокдаун: «Закарпатська облас-
на рада – це приклад для наслідування для бага-
тьох рад в Україні, і в першу чергу для Верховної 
Ради». 

Позаяк у Закарпатській області перемогу на 
місцевих виборах здобув блок «Наша Україна», 
тож він узяв на себе відповідальність за ситуацію 
в області у наступні п’ять років. В обласній раді 
нашоукраїнці та регіонали (із незначним доваж-
ком) створили «найширшу в Україні коаліцію» – 
понад 70 депутатів (більше 75 % складу облради). 
І головним координатором цієї депутатської біль-
шості став ректор УжНУ М. Вегеш, котрий доміг-
ся ректорської посади у лютому 2005 року – в піс-
ляреволюційному кадровому переділі. 

Владний олімп Закарпатської області в умлі-
ока перевтілився у кадрову обойму з підставних 
фігур, якими б радикальними пуританами вони 
не були в попередньому житті. Невипадково міс-
цеві й немісцеві нашоукраїнці на початку літа 
2006 року запропонували взяти Закарпаття за 
взірець у розвалі помаранчевої коаліції. Отак По-
маранчева революція отримала свою Вандею з 
рук тоді ще міністра з надзвичайних ситуацій 
В. Балоги. 

На початку зими 2006 року, як не парадок-
сально, міністерство з надзвичайних ситуацій 
очолив вандеєць теж закарпатського походження 
з іншого табору – антикризового. Надуманий дрі-
б’язок (голос «за» народного депутата О. Ледиди, 
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котрий і до того ніколи не випадав із фракційного 
моноліту ПРУ, навіть при прийнятті принципово-
го для президента і його секретаря закону про ви-
знання геноциду 1932-1933 років) мало не при-
звів до розпаду «нашоукраїнсько-регіональної» ко-
аліції в Закарпатській облраді. Зрозуміло, спрово-
ковані Києвом тертя розсмокталися між членами 
однієї команди, представники котрої тимчасово 
перебувають у різних списках. 

До речі, нашоукраїнець Ігор Кріль повсякчас 
тримав земляків у курсі столичних політичних ін-
триг, жваво коментуючи коаліційний процес. Так, 
19 червня він покартав Юлію Тимошенко, що на-
чебто розпочала президентські перегони. Тоді 
І. Кріль натхненно пропагував широку коаліцію 
«Нашої України» з Партією регіонів. До нього на-
віть устигла неофіційно дійти інформація, що в 
тому сепаратному форматі Віктор Янукович не 
буде призначений на посаду прем’єра. 

Одначе 22 червня у Верховній Раді офіційно 
оголосили про створення коаліції демократичних 
сил, до якої увійшли депутати від блоку «Наша Ук-
раїна», БЮТ і СПУ, у тому числі І. Кріль. Наступ-
ного дня він уже засвідчував, як нічого не стало-
ся, самому собі протилежне. Мовляв, «пропрези-
дентські фракції зуміли узгодити ключові позиції 
та схвалити угоду про коаліційне об’єднання». Як 
відомо, все пішло за іншим сценарієм і нашоукра-
їнці на чолі з президентом України то розширюва-
ли антикризову коаліцію, то ставали в опозицію. 

У 2006 році характерна для Закарпаття попе-
реднього десятиліття квазіполітична боротьба (гуч-
ні міжособисті сутички) відійшла в минуле. Не 
знайшлося заміни чи духу продовжити протисто-
яння на зразок войовничих тандемів: Віктор Бедь 
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і Сергій Устич (1994), Сергій Устич і Сергій Ра-
тушняк (1998), Віктор Балога та Іван Різак (2000), 
Сергій Ратушняк і Віктор Балога (2005). «Такі ся 
вам битки не снили, вби кров гордовами носили», 
– каже народна легенда вже не про сучасне, а про 
історію рідного краю. 

Отож у 2006 році закарпатців тішили маленькі 
землетруси місцевого значення. Назву кілька при-
мітних. Так, редактор комунальної газети «Пере-
чинська тема» 23 червня пожалілася, що у Пере-
чині постійно чиниться тиск на пресу з боку місь-
кого голови. Начебто він неодноразово підказував 
про що писати і вимагав узгоджувати з ним но-
мер газети перед друком. У цій локальній перепалці 
обійшлося без постраждалих фізично. Одначе в 
Ужгороді 26 червня невідомі травмували редак-
тора закарпатського інтернет-видання «UA-Репор-
тер». Не гаючись, провладні ЗМІ безпідставно ки-
нули тінь на опозиційного Ужгородського міського 
голову. 

Тривали підкилимні змагання між партійними 
функціонерами середньої ланки. Найбільше про-
тиріч у Закарпатті назбиралося у соратників по 
зруйнованій помаранчевій коаліції. Так, упродовж 
липня запекло боролися за керівне крісло в об-
ласній організації партії «Батьківщина» – форпос-
ту БЮТу. Тимчасово відсторонили від керівниц-
тва «ратушняківця» Андрія Сербайла. Це стало ве-
личезною моральною сатисфакцією заступника 
голови Закарпатської обласної ради Михайла Мар-
тина. Взимку 2006 року «балогівця» М. Мартина 
усунули від керівництва бютівською кампанією 
на виборах усіх рівнів, а навесні з ним уже був 
пов’язаний розкол депутатської фракції БЮТ в 
облраді. 
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Врешті провід в обласній «Батьківщині» пере-
брав народний депутат О. Кеменяш, проте в облра-
ді під такою ж назвою «Батьківщина» продовжу-
вала діяти фракція (де-факто 14 членів), яка не 
мала відношення до однойменної партії. У фрак-
ції БЮТ в облраді з первісного числа депутатів 
(25) залишилося 11. Решту фракцій, особливо Пар-
тії регіонів, абсолютно не постраждали. Іншими 
словами, наділена адмінресурсом «Наша Україна» 
поставила єдину ціль (монополія) і обрала єдиного 
ворога (БЮТ) у справі рекультивації свого полі-
тичного ландшафту. 

У зв’язку з цим правляча партія зіткнулася з 
низкою внутрішніх проблем, які «гасили» автори-
тарними методами. Зокрема, 30 червня Ужгород-
ська міська організація партії НСНУ несподівано 
вирішила публічно навести в порядок у своїх ла-
вах. Було викрито «сплановану провокацію» го-
лови місцевого осередку «Дружба» Івана Романа, 
котрий до такого ступеня нашкодив партійному 
іміджу, що в нього попросили повернути парткви-
ток. Позаяк у НСНУ заклопотані іміджем більше, 
ніж рейтингом, за те й покарали. Напередодні, 23 
червня, І. Роман твердив: «Ужгородська міська 
організація «Народний Союз «Наша Україна» стала 
кишеньковою партією для деяких з членів партії. 
Партійна робота взагалі не проводиться, а якщо й 
проводиться, то тільки для годиться. Думки, про-
позиції та ініціативи рядових членів партії взагалі 
ігноруються». 

Нічого викривального. Подібні сигнали SOS 
лунали в ефірі й при комуністах, і при об’єднаних 
соціал-демократах, коли свого часу КПУ і СДПУ (о) 
за все в області відповідали. Тепер естафета від-
повідальності опинилася в руках обласних керів-
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ників партії «Наша Україна». За два роки вони 
свою партійну вивіску встигли змінити на зовні де-
мократичну, одначе під нею менталітет автокра-
тизму показав дива живучості. 

Загалом цей промовистий політичний скандал 
став довготриваючим, перерісши ознаки містеч-
ковості. Протягом місяця постійно уточнювалися 
бойові втрати внутріпартійного повстання. Спо-
чатку говорили, що 50 членів НСНУ з осередку 
«Дружба» покинули партію через незгоду з політи-
кою її керівництва. 20 червня голова Ужгород-
ської міськорганізації НСНУ Антон Зелінський (у 
близькому минулому діючий полковник міліції) 
кваліфікував помітне порідіння партійних лав 
«спланованою провокацією», оскільки «23 члени 
партії, прізвища яких вказані у цих паперах, зая-
вили, що ніяких заяв про вихід з партії не писа-
ли». Партфункціонери перевірили 48 поданих заяв, 
з яких визнали справжніми 14. Прес-служба об-
лорганізації НСНУ 30 червня відрапортувала, що 
«повністю відновлено звичну роботу первинної ор-
ганізації», щоправда в новій кількості – 27 осіб. 

Якщо виконати прості арифметичні дії, то за-
явлені цифри можна спокійно записати в рахунок 
партійної міфотворчості, котра успішно пережила 
«кучмізм» і поволі обростала новою редакцією. 

Спекотний червень у цілому був переломним 
місяцем року для місцевих представників політич-
них сил. Виявився він для закарпатських нашоук-
раїнців не вельми щасливим. Ще один аргумент. 
Апеляційний суд Закарпатської області 29 червня 
заборонив голові облради та його заступникам скли-
кати і вести сесії. Таким чином було задоволено 
позов депутата Олександра Солонтая. Позаяк фрак-
ції БЮТ не надали можливості обговорити кан-
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дидатури керівників облради і взяти для цього пе-
рерву, то легітимність обраних у квітні очільників 
опинилася під знаком питання. 

Невдовзі нашоукраїнцям вдалося відстояти 
свою легітимність. Ключові підставні фігури – голо-
ва облдержадміністрації та голова облради з усіма 
заступниками – залишилися біля керма влади. Ясна 
річ, вони з оптимізмом зустріли Новий 2007 рік. 

 
ПРОБЛЕМА № 3. 
«АНТИКРИЗОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ». ТРУДОВІ 
МІГРАНТИ І ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО 
У 2006 році закарпатці перенаситилися вла-

дою. І центральною, і місцевою. Усе менше їх ці-
кавили невибагливі політтехнологічні трюки: як, 
приміром, екс-бізнесмен, а нині високооплачува-
ний обласний чиновник із гучним прізвищем при-
йшов на роботу вранці у понеділок і пішов додому 
надвечір у п’ятницю; як невимовно тяжко йому 
працювалося на благо рідного краю. Політична 
криза в Україні влітку 2006 року переконала в то-
му, що скільки б не намагався отой держслужбо-
вець заробити грижу на відповідальній посаді, це 
абсолютно не погіршило макроекономічну ситуа-
цію і не послабило корупційний тиск. 

Водночас не відбулося жодних зрушень у роз-
в’язанні задавнених соціально-економічних проб-
лем, які безпосередньо формують політичний клі-
мат у Закарпатті. Так, за даними Закарпатського 
обласного центру зайнятості, у 2005-му (2006-й 
«обрахують» пізніше) лише 279 закарпатців тим-
часово працювали за кордоном: 204 в країнах За-
ходу і 75 у СНД. 

Зі свого боку Інститут демографії та соціаль-
них досліджень НАН України, Центр соціальних і 
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політичних досліджень «Соціс» визначили реальну 
кількість трудових мігрантів з України 3 млн. осіб, 
10 % (300 тис. осіб) з яких – закарпатці (журнал 
«Експерт», 5 квітня 2006). 

Нині кожен п’ятий західний українець постій-
но перебуває за кордоном, а заробітчани складають 
біля 9 % всього українського електорату. У цьому 
напрямку обласна влада не зробила жодних зу-
силь, аби хоч якимись кроками покращити стано-
вище краян, які на свій страх і ризик відчутно пі-
днімають життєвий рівень і країни перебування, і 
своєї рідної. 

Як не парадоксально, у 2006 році в пропрези-
дентському Закарпатті спостерігається декілька 
негативних тенденцій під кутом зору досягнення 
суспільного прогресу. Йдеться головним чином 
про втрату чи стагнацію в ключових сегментах 
громадянського суспільства внаслідок масивних 
трудових міграцій в інтелектуальному середовищі. 

Це сталося внаслідок скорочення зовнішнього 
фінансування громадських ініціатив і неухильно-
го перетікання активістів з неурядових громадсь-
ких організацій поза межі області (головним чи-
ном у столицю – Київ) або в інші сфери в межах 
області, у тому числі в органи місцевого самовря-
дування і виконавчу владу, партійні структури. 

Найкращою ілюстрацією занепаду цілих сег-
ментів громадянського суспільства в Закарпатті 
служить ситуація в медійному просторі, зокрема у 
традиційно впливовому секторі – газетному. Зага-
лом в останнє п’ятиліття обласних газет розвелося 
більше, ніж багатотиражок у тоталітарну добу. Влас-
не, вони і стали осучасненими багатотиражками: 
мізерні наклади (з огляду на чисельність мешканців 
будь-якого з 609 населених пунктів Закарпатської 
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області), бідненьке змістове наповнення (здебільшого 
елементарним і вторинним інформаційним сміттям 
на кількох шпальтах), дешевий штат (із двох-трьох 
нелегалів-аматорів, себто неофіційно трудовлашто-
ваних, як сотні тисяч українських заробітчан в Італії, 
Чехії, Польщі, Іспанії та інде). 

Більшість обласних газет, присутніх на ринку 
інформації в першому кварталі 2006 року, відразу 
після виборів зникли. Радше всі вони слугували 
дзеркалом бюргерських амбіцій закулісного влас-
ника, що подався у місцеву політику, збагатившись 
у держустанові чи бізнесі. Тому в період виборчої 
кампанії низка періодичних видань з останніх сил 
подавали ознаки довготермінових проектів, поро-
джуючи сателітів. Через де-факто спільне органі-
заційне і фінансове коріння вони мало різнилися 
концептуальними підходами. 

У цьому ключі не менше дошкуляли медійно-
політичні заробітчани-мігранти. Чимало газетярів 
безупинно мандрували поміж редакціями, що в 
ідеологічному і фаховому плані були діаметраль-
ними, різнополюсними. Часто навіть блукали не 
поміж ними, а зі своїми виданням сукупно. Ко-
лись такі пристосуванці знаходили виправдання у 
конформістській фразі про коливання разом із ге-
неральною лінією КПРС. 

Не кажу вже про «причту во язицях» – колорит-
них постатей з кон’юнктурної когорти «жовтопре-
сових найманців». Вони щоразу розумнішають в 
унісон періодично змінюваній владі чи першій особі 
регіону, не забуваючи поповнювати словниковий 
запас демагогічної риторики про окремішність 
«четвертої влади». 

Паралельно відбулася політизація власників і 
спонсорів регіональних ЗМІ, яким взамін вкладе-



 300 

них коштів запропонувати нічого, крім невеликих 
доз моральної реабілітації тіньового капіталу або 
передачі в оренду кусня адміністративного ресур-
су. Добре відомо, що давальницькі схеми об’єдну-
ють не гірше ревізії. 

Отож узимку 2006 року тижневими і щоден-
ними бойовими листками (обласними багатотираж-
ками) масового читача знов було подрібнено спо-
чатку на тисячі, а відтак на сотні та десятки спо-
глядальників чиїхось фотопотретів і текстуально 
невибагливих агіток. І цей факт примітний не ли-
ше в таких малих регіонах, як Закарпаття. 

Донорські ін’єкції країн Заходу, загорнуті в 
універсальну обгортку заходів на підтримку демо-
кратії, слабко вирівнювали викривлені зображен-
ня в інформаційному дзеркалі України та її регіо-
нів. Вони лише частково усували наявний дисба-
ланс у політичній культурі панівної верхівки, по-
роджений перехідними постколоніальними хворо-
бами на ментальному рівні. 

Утім, у рамках американського гранту в Закар-
патті в лютому 2006 року спробували утворити якіс-
ну масову газету – тижневик «Післямова», котра б 
не декларувала, а, подібно до всеукраїнського «Дзер-
кала тижня», втілювала західні стандарти свободи 
слова на своїх шпальтах щономера. Проте кілька-
місячна доля «Післямови» виявилася типовою для 
багатьох представників регіональної «четвертої вла-
ди»: у лютому-червні вона трималася на зарубіжних 
коштах, у червні-серпні та з півторамісячною пере-
рвою до листопада – на бютівських вливаннях (у 
реформованому партійному вигляді), поки інтерес 
до неї не згас остаточно. 

У закарпатському політикумі, наближеному до 
державної влади, у 2006 році простежується не 
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тільки традиційний правовий нігілізм, але й май-
же повне ігнорування заявлених у ЗМІ альтерна-
тивних позицій. 

Це стосувалося будь-яких аспектів, навіть та-
ких очевидних, як відновлення справжньої дати 
народження Ужгородського національного універ-
ситету. Упродовж десятиліть її помилково пов’я-
зують із 18 жовтня 1945 року. 

Насправді установчий документ мав назву 
«Постанова Секретаріату Центрального Комітету 
Комуністичної Партії Закарпатської України та На-
родної Ради Закарпатської України з дня 19 липня 
1945 року, м. Ужгород, про утворення Закарпато-
Українського Університету». Набір студентів на 
відкриті факультети (історичний, філологічний, 
біологічний та медичний) оголосили наступного 
дня – 20 липня 1945 року. 

Проте «демократичний ректорат», оновлений 
внаслідок помаранчевих кадрових чисток, так і 
не спробував розглянути питання по суті: утвори-
ти відповідну комісію, котра б детально вивчила 
справу, а потім запропонувала б конференції тру-
дового колективу внести належні зміни до статуту 
університету. 

Як бачимо, у 2006 році неспівпадіння ідеологіч-
них трактовок президентсько-парламентсько-урядо-
вих перспектив пронизувало суховієм українські зем-
лі, розімлілі від кадрового неврожаю. Сценарій лобо-
вих атак привів його адептів до незручної малорей-
тингової ніші, при тому в лабораторії нашоукраїнсь-
ких експериментів – Закарпатській області. 

Відщипнувши дещицю чужого рейтингу (на 
разі БЮТ), неодмінно втрачаєш у власному – за 
правилом геометричної прогресії. Це золоте пра-
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вило політичної історії мало обходило теперішніх 
«хазяїв життя» – нашоукраїнців. 

Одначе технологічні схеми кризового менедж-
менту зарано списувати в утиль. Тому прогнос-
тично у 2007 році політична специфіка Закарпат-
тя й надалі буде визначатися конвульсивними ре-
цидивами стратегічної поразки пропрезидентсь-
кої партії влади, де роль фаворита грає колорит-
ний політик закарпатського походження. 

Поточна управлінська практика поки що не 
дає підстав сподіватися, що будуть засвоєні уроки 
недавнього минулого. Тому навряд чи будемо свід-
ками спроб можновладців принамні уникати кла-
сичних помилок, а не вперто повторювати їх. 
Отож у Закарпатті продовжиться блукання елек-
торальних симпатій між звичними «трьома сосна-
ми» – президентом Віктором Ющенком («Наша Ук-
раїна»), лідером парламентської опозиції Юлією 
Тимошенко і прем’єром Віктором Януковичем 
(Партія регіонів). 

Наразі нема підстав сумніватися, що турнірна 
таблиця політичного впливу, складена за результа-
тами виборів у Верховну Раду в Закарпатській об-
ласті 26 березня 2006 року, зазнає істотних змін. 
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КОЛИ НАРОДИВСЯ 
УЖГОРОДСЬКИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ? 

 
Радянський міф, який досі не може вмерти 

 
14 лютого 2006 року в ужгородській газеті 

«Післямова» я висловився за відновлення справж-
ньої дати народження Ужгородського національ-
ного університету, котру помилково пов’язують із 
18 жовтня 1945 року. 

Статтю в університеті аж зачитали, тому один 
зацікавлений декан додатково на копіювальному 
апараті розтиражував її в достатній кількості. Важ-
ко пригадати, коли ще таку популярність мала 
якась праця історика зі штатного розпису УжНУ. 
Безумовно, не від щирого серця її безкоштовно 
спропаґували, та не про це сьогодні. 

 
МОТИВИ 
Чи була зворотня реакція? Абсолютно неадек-

ватна. Панове начальники і далі тихцем співмеш-
кають із фальсифікатом. Утім, я спробував 27 лип-
ня 2006 року в «Післямові» іще раз їм підказати: 
якщо боязко самим глянути правді у вічі, порадь-
теся з людьми компетентними. Повноважна ко-
місія здатна розставити все на свої місця. Але іс-
торична правда виявилася непотрібною, нато-
мість гостро актуальними стали рентабельні зе-
мельні ділянки. І дні знань, підсолоджені попсою, 
для котрої невідомі президентські труди задля рід-
ної мови. 
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Що-що, а святкувати вміємо. От і Різдво 2006 ро-
ку ми офіційно відзначали аж десять днів у націо-
нальному масштабі. Слава Богу, й перший в Закар-
патті університет має з чого вибирати на будь-який 
смак та у всі чотири пори року: 19 липня і 18 жовт-
ня, 1 лютого і 28 травня. Було би з ким погости-
тись. Привід знайдеться. Навіть міфічний. 

Отже, нині поведемо мову про подію для За-
карпаття непересічну, проте амбівалентну, дво-
значну. 

18 жовтня 2005 року Ужгородський національ-
ний університет відзначив досі найбільше своє свя-
то – 60-річчя з дня народження. Президент Украї-
ни Віктор Ющенко проігнорував ювілей. 

З вищих керівників держави стараннями на-
родного депутата Сергія Ратушняка тільки голова 
Верховної Ради Володимир Литвин заочно (у ві-
тальній адресі) приділив належну увагу цій ви-
значній даті в історичному календарі Закарпаття. 
До речі, вдруге поспіль, якщо згадаємо посмертне 
присвоєння президенту Карпатської України Ав-
густину Волошину звання Героя України в електо-
ральній парламентській заметілі 2002 року. І тоді 
С. Ратушняк опинився поруч В. Литвина перед 
телекамерами. Це так, між іншим – про політичну 
інтуїцію. 

Важко сказати, чому президент В. Ющенко не 
забажав прозвучати 18 жовтня 2005 року на свя-
ті, котре проводила його довірена особа в одному 
з виборчих округів (2004-го), а рівночасно новооб-
раний «помаранчевий» ректор. Отже, не було ні 
президентської вітальної адреси, ні спеціального 
нагородного указу. Чому? Тому що 60-річчя на 
той момент уже проминуло, а президентові Украї-
ни, можливо, якось було незручно вітати з трива-



 305 

лим запізненням – аж через три місяці. Можливо, 
чиновники в Секретаріаті президента (економіста 
за фахом) проґавили, а помічники спікера-істори-
ка проявили рідкісну пильність. 

У чому, власне, справа? Інституції, як нерідко 
і люди, внаслідок дії суб’єктивного чинника спов-
нені маленьких метричних таємниць. Часто дово-
диться стикатися з тим, що справжні біографічні 
дані якогось діяча відрізняються від офіційних – 
паспортних. Найбільшими містифікаторами в ук-
раїнській історії були комуністи, котрі до 1991 ро-
ку практично все наше минуле потрактували у 
жанрі фентезі. 

Тому пригода з датою народження Ужгород-
ського національного університету – такі ж дитячі 
пустощі, як, приміром, хронологічні фантазії, по-
в’язані із заснуванням нинішньої Національної 
академії наук України. Її справжній фундатор – 
гетьман Павло Скоропадський. Натомість комуніс-
ти дату її народження (24 листопада 1918 року) 
трохи уточнили (на 11 лютого 1919 року) і десяти-
літтями називали себе біологічними батьками. 

В обох випадках (НАНУ і УжНУ) фабула типо-
во комуністична: одні створили, інші присвоїли 
собі лаври. Але щодо Ужгородського національно-
го університету мотиви трохи інакші. Принаймні 
видно три «гордієві» вузли, раз і назавжди розплу-
тати які не брався жоден фахівець. Перший вузол 
– призабутий відгомін культу особи Микити Хру-
щова, першої особи Радянської України (1938-
1949) і Радянського Союзу (1953-1964). Другий – 
закарпатський локал-патріотизм, якому комуністи 
відкрили «друге дихання» (кадрові призначення) 
на тлі нещадних масових репресій у сусідніх за-
хідноукраїнських регіонах. 
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У третьому вузлі зафіксоване відлуння гучної 
поразки русофілів, які проявили себе у 1920-1930-х 
роках. У чехословацькій Підкарпатській Русі вони 
виграли шкільний плебісцит 1937 року, відносно 
комфортно пережили угорську окупацію, але в 
умовах форсованої радянізації Закарпатської Ук-
раїни їх русифікаторські послуги не знадобилися. 
Водночас у репресіях проти «націоналістів» і гре-
ко-католиків закарпатські русофіли були на чіль-
них ролях, наприклад, прокурор Іван Андрашко, 
родом із с. Білки (нині Іршавський район). Інші 
(І. Керча, П. Сова, С. Добош) стали причетними до 
відкриття першого в краї університету, як вияви-
лося, – українського. На тому їх історична місія 
завершилася в цілому – Москва проігнорувала не-
доречний експеримент зі зміною національної іден-
тичності в регіональному вимірі. Отже, весь ра-
дянський період Закарпаття природно розвивало-
ся в лоні української національно-культурної тра-
диції. 

 
НАРОДЖЕННЯ 
У розпал жовтневих ювілейних приготувань 

2005 року ректор УжНУ, доктор історичних наук 
Микола Вегеш відверто засумнівався: «ЦК КПЗУ 
та НРЗУ 20 липня 1945 року прийняли спільну по-
станову про утворення університету. І, мабуть, са-
ме цей день варто би вважати датою заснування в 
Ужгороді університету» (Ужгородський національ-
ний університет на порозі III тисячоліття /Гол. ред. 
кол. М. Вегеш. – Ужгород, 2005. – С. 5). 

Проте і в його твердження закралася помилка. 
Ковтнувши архівного пилу, кандидат історичних 
наук, докторант Неля Жулканич паралельно прояс-
нила: «Заради історичної справедливості початком 
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заснування УжДУ слід би вважати день прийнят-
тя рішення Народною Радою і ЦК КПЗУ – 19 лип-
ня 1945 року» (Сторінки історії Ужгородського на-
ціонального університету: Документи і матеріали 
/ Укл., комент. і передм. Н. Жулканич. – Ужгород, 
2005. – С. 4.). Одначе й тут допущено погрішність. 

Насправді установчий документ мав назву «По-
станова Секретаріату Центрального Комітету Ко-
муністичної Партії Закарпатської України та На-
родної Ради Закарпатської України з дня 19 липня 
1945 року, м. Ужгород, про утворення Закарпато-
Українського Університету». Йшлося про конкретні 
організаційні заходи, покладені на повноважну ко-
місію: чотири факультети (історичний, філологіч-
ний, біологічний та медичний), приміщення (по 
теперішніх вулицях Підгірній та Августина Воло-
шина) та їх обладнання і ремонт, набір студентів 
(оголошено наступного дня – 20 липня) та початок 
їх навчання (1 жовтня) і стипендії, викладацький 
склад, бібліотеку, а найголовніше – фінансування 
(5 млн. пенге з бюджету НРЗУ = 2 млн. тодішніх 
радянських карбованців) і надання 35 квартир 
для викладачів. 

Підписали постанову шість посадових осіб: 
секретар КПЗУ і голова НРЗУ Іван Туряниця, упов-
новажені НРЗУ в справах освіти (Іван Керча), ко-
мунальних (Петро Сова), лісових (Микола Цупе-
ряк), фінансових (Георгій (Юрій) Івашко), охорони 
здоров’я (Воробйов). За розподілом службових обо-
в’язків, зрозуміло, левова частка клопотів припала 
Івану Керчі (1914-1951). Ось справжні батьки-за-
сновники, причому на ключових постах бачимо 
майже всіх «місцевих». У сусідніх областях, охоп-
леним рухом опору, «корінні» тоді служили в кому-
ністів тільки найдрібнішими виконавцями і сексо-
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тами. За незначним винятком, там керівні посади 
опинилися в руках «приїжджих радянізаторів». Але 
й у Закарпатті «місцеві» грали роль маріонеток, то-
му не дивно, що вони «народили» університет, а 
«приїжджі» назвалися його рідними батьками. 

20 липня 1945 року відділ освіти Народної Ради 
Закарпатської України оголосив набір студентів на 
зазначені чотири факультети із терміном навчання 
чотири роки (історичний та філологічний) і п’ять ро-
ків (біологічний та медичний). 27 вересня 1945 року 
наказом уповноваженого НРЗУ в справах освіти Іва-
на Керчі інспектора середніх шкіл, російського філо-
лога Степана Добоша (1912-1978) призначили пов-
новажним організатором державного Закарпато-Ук-
раїнського університету (з 28 вересня до 1 листопада 
1945 року). Його, уродженця села Обава на Мукачів-
щині, з локал-патріотичних міркувань досі прийнято 
вважати першим ректором. 

Насправді першого ректора призначено нака-
зом по народному комісаріату освіти УРСР від 5 
листопада 1945 року. Ним став кандидат хімічних 
наук, доцент Аркадій Курішко (1902-1986), родом 
із Черкащини. До призначення він керував хіміч-
ною лабораторією 2-го Українського фронту, а пе-
ред війною викладав у Київському державному 
університеті ім. Т. Шевченка. А. Курішко присту-
пив одночасно до виконання обов’язків ректора 
Закарпатського державного університету (так за-
уважено у відповідному документі) і завідувача 
кафедри органічної хімії 27 листопада 1945 року. 

Перший ректор пробув на своїй посаді чотири 
плідних роки. І мусив повсякчас показувати осо-
бистий приклад. Так, у травні 1947 року він пе-
редплатив другу державну позику відбудови і роз-
витку народного господарства СРСР на суму 
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8,3 тис. крб., проректор І. Рогаль – на 7 тис. крб., 
решта працівників позичили державі місячний 
заробіток. У подібних кампаніях університет слу-
жив регіональним взірцем. 

Іншим разом професорсько-викладацький 
склад і студенти висунули по Ужгородському ви-
борчому окрузі № 6 кандидатами в депутати За-
карпатської обласної ради депутатів трудящих 
одразу п’ять осіб – очільників СРСР і УРСР Й. Ста-
ліна, В. Молотова, Л. Кагановича, М. Хрущова і про-
ректора УжДУ, доктора медичних наук Василя 
Кушка. Ясна річ, вожді в Закарпатську облраду 
(70 депутатів) балотуватися не стали, тому на ви-
борах 21 грудня 1947 року переміг єдиний претен-
дент – проректор В. Кушко. Паралельно мандат 
депутата Ужгородської міськради (108 обранців) 
здобув ректор А. Курішко. 

 
УСИНОВИТЕЛІ 
У Києві 18 жовтня 1945 року з’явилася поста-

нова № 1709 Ради народних комісарів УРСР і 
Центрального комітету КП(б)У «Про відкриття дер-
жавного університету в м. Ужгороді». Її підписали 
голова Ради народних комісарів УРСР Микита 
Хрущов і секретар Центрального комітету КП(б)У 
Дем’ян Коротченко. Іншими словами, вже наро-
джений університет усиновили. 

Мовилося про клопотання Народної Ради За-
карпатської України та доручено вирішити при-
кладні питання в межах республіканської компе-
тенції: чотири факультети, набір студентів, про-
фесорсько-викладацький персонал, обладнання на-
вчальних кабінетів, лабораторій та кафедр, ком-
плектація університетської бібліотеки з фондів 
навчальної, наукової, політичної та художньої лі-
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тератури, поверненої з Німеччини (10 тис. прим.) 
та наданої «Укркнигокультторгом» (20 тис. прим.) 
й Академією наук УРСР (10 тис.). 

Але університет в Ужгороді на той момент уже 
діяв. Спочатку (із 1 по 20 вересня 1945 року) про-
водилися вступні іспити, потім працювали підго-
товчі курси і нарешті 1 лютого 1946 року до за-
нять приступили перші студенти. Примітно, у липні 
запланували набрати 240 осіб, у жовтні дозволили 
180, а у лютому «по факту» зарахували 168. 

Загалом у перші роки університет розвивався 
динамічно. Як звітувало його керівництво, зокре-
ма проректор І. Рогаль, університетська бібліотека 
у липні 1947 року вже мала 130 тис. книг. Цікаво, 
20 тис. прим. надійшло з Держлітфонду, 3 650 – з 
Ленінградського і Саратовського університетів. 
Крім того, московське і ленінградське відділення 
всесоюзного об’єднання «Букінкнига» подарували 
художньої літератури на суму 152 тис. крб. 

Позаяк Микита Хрущов надалі зробив карко-
ломну кар’єру, то у 1950-1960-х роках утвердило-
ся донині живуче регіональне ідеологічне кліше, 
де 18 жовтня 1945-го (по суті, вторинна дата) стало 
«світлом у кінці тунелю» у віковічній мрії «усіх про-
гресивних закарпатців» про власний університет. 

Після жовтневого перевороту 1964 року М. Хру-
щова змістили з кремлівського олімпу, однак в 
умовах дехрущовізації питання про день наро-
дження університету ніхто не переглянув. Але по-
страждала меморіальна дошка про день наро-
дження Ужгородського університету, що донині 
розміщена на стіні вхідного коридору до хімічного 
факультету по вулиці Підгірній, 46 в Ужгороді. 

Нижню частину мармурового прямокутника, 
де подано витяг із постанови РНК УРСР і ЦК 



 311 

КП(б)У від 18 жовтня 1945 року про УжДУ, так 
акуратно відрізали, що й дотепер видно ту корек-
цію. Там фігурували прізвища голови Раднаркому 
УРСР Микити Хрущова і секретаря ЦК КП(б)У Де-
м’яна Коротченка, котрі підписали згадану поста-
нову. При цьому Д. Коротченко постраждав «за ком-
панію». Якщо врахувати тодішню ментальність, не-
важко спрогнозувати, коли б М. Хрущов протри-
мався при владі ще більше року, то з нагоди 20-
ліття заснування УжДУ назвали б його іменем. 
Одначе події пройшли за іншим сценарієм. Сам-
раз обрізане піктографічне джерело гротескно за-
свідчує регіональний прояв дехрущовізації. 

Цікаво, наступникові Микити Хрущова – гене-
ральному секретарю ЦК КПРС Леоніду Брежнєву 
(у 1964-1982 роках) в Закарпатті знайшли вагомі-
шу історичну роль – старшого брата-визволителя і 
батька возз’єднання. До того ж, як начальник по-
літвідділу однієї з армій 4-го Українського фронту, 
полковник Л. Брежнєв справді був у ложі гостей 
Першого з’їзду народних комітетів Закарпатської 
України 26 листопада 1944 року в Мукачеві. 

Зовсім невипадково у 1979 році доктор істо-
ричних наук Михайло Троян установив, що «у той 
час Л. І. Брежнєв виступив у Мукачеві в Будинку 
культури перед інтелігенцією міста з лекцією про 
Радянську Конституцію, і ми тоді вперше з уст 
Л. І. Брежнєва почули чітку і яскраву розповідь 
про Конституцію Країни Рад». 

Шкода, що в ту пору за змістовну лекцію не 
дали йому (Л. Брежнєву) ні почесного доктора, ні 
почесного професора УжДУ. Як це бачимо тепер в 
УжНУ: тридцять дипломів почесних докторів вру-
чено за «один присяд» – з нагоди 60-річчя (18 жовт-
ня 2005-го). Зокрема, почесним доктором УжНУ 
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став голова Закарпатської обласної державної ад-
міністрації О. Гаваші, котрий не мав наукового 
ступеня і не працював у вищій школі. Добре, що 
хоч її закінчив… 

 
ХРЕСТИНИ 
Відразу звернемо увагу, що 18 жовтня 1945 ро-

ку юрисдикція УРСР ще не поширювалася на За-
карпатську Україну, одначе тоді мало хто на це 
зважав. Тим більше, що правовий нігілізм – друге 
ім’я комунізму. Отож голова Спеціального суду За-
карпатської України Василь Русин не мав не те, 
що юридичної, а й вищої освіти загалом. 

Підписання 29 червня 1945 року радянсько-
чехословацького договору про Закарпатську Ук-
раїну відкрило шлях модернізації в рамках кла-
сичного тоталітарного соціалізму. Запроваджені 
політичні та економічні відносини стали основни-
ми чинниками відпливу населення краю. Прото-
колом до договору від 29 червня 1945 року перед-
бачався вільний вибір (оптація) громадянства осо-
бами української та російської (у Словаччині), сло-
вацької та чеської (у Закарпатській Україні) на-
ціональностей до 1 січня 1946 року. У результаті 
оптації близько 10 тис. мешканців Пряшівщини 
стали громадянами СРСР, а близько 10 тис. закар-
патців узяли чехословацьке громадянство, у т. ч. 
організатор університету С. Добош. 

22 листопада 1945 року радянсько-чехослова-
цький договір про Закарпатську Україну ратифіку-
вали тимчасові Національні Збори Чехословаччини, 
а через декілька днів, 27 листопада, – і Президія Вер-
ховної Ради СРСР. Тобто договір набрав чинності. 
Наступні кроки здійснювалися в межах правового 
поля Радянського Союзу. Указом Президії Верхов-
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ної Ради СРСР 22 січня 1946 року було утворено За-
карпатську область із центром у місті Ужгороді. 

Згідно з указом Президії Верховної Ради УРСР 
24 січня 1946 року, з наступного дня (25 січня) на 
території Закарпатської області було введено за-
конодавство Радянської України. Саме тоді зга-
дана постанова від 18 жовтня 1945 року могла б 
мати право на життя. Де-факто все відбулося із 
випередженням графіку. Але останню крапку ста-
вили в ту пору не в Києві. На Ужгородський уні-
верситет іще чекали офіційні хрестини. 

У Москві на початку спекотного літа 1946 року 
(на півдні Україні починався голодомор) вийшли два 
документи російською мовою. Вони названі однако-
во «Про відкриття Ужгородського державного уні-
верситету в м. Ужгороді Української РСР». Це – по-
станова Ради Міністрів СРСР № 1138 від 28 травня 
(за підписом Голови Ради Міністрів В’ячеслава Моло-
това) та її дубляж – наказ Міністерства вищої освіти 
СРСР № 161 від 7 червня (за підписом міністра 
С. Кафтанова). Ужгородський державний універси-
тет дозволили відкрити, як в оригіналі зазначено, у 
1946 році. Його зразу ж віднесли до першої категорії 
вищих навчальних закладів Радянського Союзу і під-
порядкували союзному Міністерству вищої освіти. 

Як бачимо, у перший рік заснування університет 
змінив декілька власних назв (Державний Закарпато-
Український університет, Закарпатський державний 
університет*, Державний університет у м. Ужгороді). І 
от нарешті (28 травня 1946 року) діючий навчальний 
заклад отримав остаточну офіційну назву – Ужгород-

               
* Не плутати з діючим нині під такою ж назвою 

спадкоємцем Ужгородського державного інституту ін-
форматики, економіки і права, заснованого 1995 року. 
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ський державний університет. Вона протрималася до 
19 жовтня 2000 року, коли указом президента Украї-
ни Л. Кучми (№ 1148/2000) УжДУ надано статус на-
ціонального та перейменовано в Ужгородський націо-
нальний університет. 

За незалежності університет учергове змінив 
не лише паспорт, але і власника. Нині він підпо-
рядкований міністерству освіти і науки України. 

 
ОТЦІ- 
ГУМОРИСТИ 
Офіційно вживана дата народження Ужгород-

ського національного університету належить до 
останніх бастіонів комунізму в українській постко-
лоніальній ментальності. 

Щойно восени 1995 року утвердилася істина у 
точній даті звільнення України від нацизму. Доти 
її відзначали влітку: наприкінці липня 1944 року 
радянська армія відвоювала найзахідніше село 
сучасної Львівської області. З ініціативи голови 
Закарпатської обласної державної адміністрації 
Сергія Устича президент України Леонід Кучма, 
образно кажучи, на четвертому році незалежності 
відновив «український статус Закарпаття». Отже, 
день взяття Чопа (28 жовтня 1944 року) увійшов-
таки у вітчизняну історію етапною віхою. 

В історичному репертуарі подібних смішинок 
маємо достатньо. Навіть у тему жвавої парламент-
ської дискусії вилилося те, коли святкувати День 
незалежності України: 24 серпня (Акт проголошен-
ня незалежності) чи 1 грудня (всеукраїнський рефе-
рендум). Ясна річ, що 1 грудня, оскільки, по-пер-
ше, носієм суверенітету і єдиним джерелом влади 
є народ, а, по-друге, Україну як незалежну держа-
ву визнали після референдуму. 
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Але поет Дмитро Павличко відшукав несподі-
ваний аргумент, який депутатам Верховної Ради 
видався переконливим: «Святкувати влітку наба-
гато приємніше, ніж взимку. Сніг чи мороз, чи 
навіть дощ можуть зіпсувати урочистості». Забіга-
ючи вперед, нагадаємо: жодні погодні умови не 
зашкодили тому, що, за рішенням уряду, українці 
відзначали Різдво-2006 аж десять днів у націо-
нальному масштабі. Але тоді в парламенті супереч-
кам покладено край. Дату відліку історії незалеж-
ної держави визначено (хоч і хибно) – 24 серпня 
1991 року. 

За такої логіки вже б годилося взяти за основу 
– 16 липня 1990 року, коли прийнято Декларацію 
про державний суверенітет УРСР. Бо ні 24 серп-
ня, ні 16 липня Україна не стала незалежною, але 
однаково в ці літні дні приємно провести дозвіл-
ля. Крім того, Україна збагатила перелік так зва-
них професійних свят (більше сотні). Додалося 
клопотів спічрайтерам центральних і регіональних 
керівників, які протокольно змушені вітати відпо-
відні категорії громадян. 

Чому про це так детально розповідаю? Тому, що 
перипетії з відновленням справжньої дати наро-
дження Ужгородського національного університету 
ще попереду. Досі бере гору запозичена в Д. Павлич-
ка логіка: «Святкувати в жовтні набагато приємні-
ше, бо викладачі та студенти на робочих місцях. 
Відпуски і вступні іспити в липні можуть зіпсува-
ти урочистості». 

Врешті-решт, Ужгородський національний уні-
верситет має з чого вибирати на будь-який смак в 
усі чотири пори року. 19 липня 1945 року крайо-
вою владою утворено Державний Закарпато-Ук-
раїнський університет. Це справжній день наро-
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дження. 18 жовтня 1945-го волею Києва він став 
Державним університетом в Ужгороді, тобто від-
булася акція усиновлення. 1 лютого 1946 року в 
ньому розпочався повноцінний навчальний про-
цес, а 28 травня 1946-го у Москві прийнято оста-
точне рішення (хрестини): Ужгородському дер-
жавному університету дозволили жити далі. 

Проте донині регіональний комуністичний 
міф не може вмерти. Тому до сих пір 18 жовтня 
1945 року – офіційна дата народження Ужгород-
ського національного університету. 
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КУДИ ВЕДУТЬ СВІЖІ СЛІДИ 
«РУСИНСЬКОЇ ІНТРИГИ»? 

 
Русинське питання  
від О. Духновича до В. Балоги 

 
Між віршем «Вручаніе» («Я русин был, есмъ и бу-

ду…»), оприлюдненим 1850 року греко-католицьким 
священиком Олександром Духновичем (1803-1865), 
і помислами Закарпатської обласної ради 2007-го, 
причарованої главою Секретаріату президента Ук-
раїни Віктором Балогою (народився 1963 року), ле-
жить півторастолітня прірва. 

Наразі ці знакові постаті крайової історії ма-
ють один до одного умовний стосунок: як озна-
чення часових рамок локальної дискусії на задану 
в заголовку нашої статті етнополітичну тему, з 
приводу котрої доводилося полемізувати й авто-
рові цих рядків. Отже, спробуємо реконструюва-
ти і прокоментувати сучасний стан «русинського 
питання». 

Серед п’ятдесяти прийнятих рішень 7 березня 
2007 року Закарпатська обласна рада (усіх ман-
датів 90) проголосувала і за визнання національ-
ності «русин». Із 79 присутніх за це висловився 71 
депутат, у тому числі фракції «Нашої України» та 
її союзників по облрадівській більшості – Партії 
регіонів. У проекті пропонували внести позицію 
«русин» до переліку національностей області, кот-
рого, до речі, документально не існує. Потім щось 
із голосу правили і в сумбурі (депутати виходили-
заходили цілими фракціями) проголосували. Про 
дотримання процедури не йшлося. 
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Кінцеву редакцію рішення «Про визнання на-
ціональності русин» майже на тиждень засекрети-
ли. Аж у нещасливий вівторок 13 березня, на дру-
гий день після затяжних вихідних, прес-служба об-
ласної ради процитувала постановчу частину. У ній 
привертають увагу пункти: «1. Визнати на терито-
рії Закарпатської області національність «русин». 
2. Звернутися до Верховної Ради України з клопо-
танням про визнання національності «русин» на 
законодавчому рівні». 

Правовий нігілізм очевидний. Утім, не про за-
конність ішлося, а про маніпулятивний політефект. 
27 березня 2007 року прес-служба обласної ради 
пояснила «назрілість» ініціативою «групи депута-
тів, які вважають себе русинами». Їхню кількість 
(1 чи 71?) і прізвища не уточнили. 

Згадане рішення є незаконним виходячи з об-
сягу компетенції обласної ради, визначеної зако-
ном України «Про місцеве самоврядування». Між 
іншим, у ньому (рішенні) фігурує термін «теритоія 
Закарпатської області». Насправді область має ад-
міністративну площу, територіальні (адміністра-
тивні) межі, але не власну територію, що означає 
юрисдикцію. 

Фахівцям складно уявити наслідки «офіційно-
го визнання» окремої групи громадян національніс-
тю чи національною меншиною в межах однієї об-
ласті. Законодавство України цього не передба-
чає. Всі національні меншини визнаються згідно з 
Конституцією і законами, а не окремими актами 
органів публічної влади. Так само русинів та їх 
організації визнають і в інших країнах. 

Цікаво, що цьому рішенню передувала зустріч 
керівництва Закарпатської області з активістами 
русинських товариств, включно з головою Світо-
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вої ради русинів Полом Робертом Маґочі. Ще як 
слід його не оформили протоколісти, а ощаслив-
лені герої попросили грошей на портрети визнач-
них русинів для кожної школи. Чому б ні? Адже в 
жовтні 2006 року облдержадміністрація провела у 
місті-герої Мукачеві, котре прославили політичні 
розбірки, обласний фестиваль русинської культу-
ри «Червена ружа». 

Ось так можновладці знову покликали в рек-
рути виснажені 18-літнім безпліддям ідеї, щоби 
підживити їх за рахунок державного бюджету. На-
чебто нічого крамольного у подібних назвошука-
цтвах. Політична ситуація, наприклад, традицій-
но впливає на бажання змінити власне ім’я чи прі-
звище, котре виявляє щороку близько 20 тис. ук-
раїнців, зокрема, за перші шість місяців 2006 р. 
було 10 830 таких випадків, а в першому півріччі 
2007 року – 10 042. 

Найпоширенішою підставою для цього служить 
неблагозвучність імені чи прізвища. Водночас у 
2006 році органи юстиції зареєстрували імена но-
вонароджених, чиї батьки вирізняються пристрас-
тю до чоловічої екзотики: Космос (Донецька обла-
сть), Лимон (Закарпатська область), Сервер (Запо-
різька область), Таймер (Луганська область). 

Наразі є суттєві нюанси. 
Із самого початку «русинська проблема» була в 

активі комуністів. У 1989-1991 роках комуністич-
на номенклатура успішно протистояла у Закар-
патті національно-демократичній контреліті. Проб-
лему русинства породили ситуативні інтереси со-
юзних і регіональних чиновників, підібраних КПРС. 
У незалежній Україні ця ідея, попри зухвалі про-
вокації русинських лідерів, залишилася в орбіті 
партикулярних амбіцій неокомуністичної владної 
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верхівки. Аби відвернути фіаско, вона відмежува-
ла русинство від політичних гасел і вигнала його 
на етнокультурну ниву. 

У листопаді 2005 року народні депутати від 
КПУ навіть підготували законопроект «Про руси-
нів України» (І. Мигович, Г. Крючков, М. Шульга), 
котрий Верховна Рада не взяла до розгляду, по-
заяк визначення національності до компетенції 
держави не належить, а є справою кожної кон-
кретної особи. 

Як свідчить прес-центр Закарпатського обко-
му КПУ, його перший секретар Іван Мигович не-
давно старався надати русинському руху «націо-
нально-визвольного змісту». Мабуть, ідеться про 
пивний путч пенсіонерів, нереалізованих профе-
сійно, тому й суспільно амбітних. Доволі влучно 
висловився про них свого часу академік Олекса 
Мишанич: «Це – купка комедіантів, які бавляться 
у політику. Бо як би це справді було щось серйоз-
не, то держава звернула б на це увагу». 

Ось і закарпатському комуністу № 1, котрий 
«чи не найголосніше про русинське питання бив і 
б’є у всеукраїнські дзвони», з прес-центру Уповно-
важеного Верховної Ради України з прав людини 
задали незручне запитання: «Чому в такі недалекі 
часи комуністи не підтримували русинів, а зараз 
підтримують?» І. Мигович відповів закручено: «За 
радянської влади панувала тенденція на інтерна-
ціоналізацію суспільства, тобто політика велася на 
забезпечення інтересів усіх спільнот, відбувся при-
скорений економічний і соціально-культурний роз-
виток краю, тоді національні питання не були на 
першому місці». 

Він забув сказати, хто, як сам висловився, під 
час паспортизації 1946-1947 років русинів запи-
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сав українцями. Натомість ударив обухом по голо-
ві черговою нісенітницею, мовляв, нині вже 130  тис.  
краян письмово визнали себе русинами. 

Але бачимо, що у березні 2007 року з’явився 
новий покровитель русинства – блок політичних 
партій «Наша Україна». За його списком депута-
том Закарпатської облради став дитячий лікар 
Євген Жупан, єдиний публічний лобіст згаданого 
рішення (вже тематично четвертого із 1992-го), 
що лежить поза компетенцією органу місцевого 
самоврядування. 

Цікаво, що «за» голосували «нашоукраїнці», які 
досі були непримиренними противниками полі-
тичного русинства, наприклад, ректор Ужгород-
ського національного університету Микола Вегеш. 
Його кандидатська і докторська дисертації при-
свячені п’ятимісячній історії Карпатської України. 
Доведеться переписати? Потім він заперечував 
(правда, не публічно), що 7 березня голосував «за», 
бо начебто утримався. Тоді справді два депутати 
утримались, але відразу до них себе віднесли аж 
десятеро «нашоукраїнців»! Хороший конкурс. 

Сліди дивної метаморфози ведуть до Секрета-
ріату президента України. Абсолютно нехаризма-
тичні фігури русинських лідерів приїлися і, воче-
видь, збоку ангажуються нові обличчя. Це найсві-
жіше переплетення адміністративного ресурсу з 
політичним є вельми наївним витвором кабінет-
них фантазій конспіративного штибу. 

Сучасне русинство цілковито вмістилося в 
рамки двох дискусійних напрямків 1990-х: істо-
рико-політичний та лінгвістико-етнологічний. Адеп-
тів русинізму вистачило тільки на історію і полі-
тику. Вони налягали на етнонім «русин» в якості 
маркера українського населення Закарпаття, при-
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нагідно обґрунтовуючи адміністративно-терито-
ріальну автономію. Опоненти резонно вказали на 
витоки русинства у зовнішній політиці іноземних 
держав, що в умовах розпаду біполярного світу 
поставили на етнічну марґіналізацію українців. 

Урешті-решт, самопроголошене в травні 1993-
го «Временное правительство Подкарпатской Ру-
си» зі своїм прем’єр-міністром, міністром закор-
донних справ, декількома послами саморозпусти-
лося в Ужгороді на початку 2001-го і зійшлося на 
думці нарощувати мовні експерименти. За кулі-
сами саморозпуску і нинішнього рішення стоїть 
один і той же високоранговий держслужбовець. 

Хоч давно відкинуті сепаратистські прагнення 
нечисельних пропагандистів русинства, але зараз 
у декого в Києві кортить знайти додатковий політ-
ресурс і конвертувати його через адмінплощину. 
Не дивно, що саме 2007 року (втретє із 1990-го) ке-
рівництво Закарпаття намагалося вибрати облас-
ний прапор. Русини наполягали на горизонтально-
му трикольорі – синій, білій та червоній смугах. 

Як пояснив журі обласний депутат від «Нашої 
України» Є. Жупан, цей прапор, що нагадує росій-
ський, використовується русинами вже близько 
15 років. Натомість синьо-жовтий прапор в акти-
вістів русинства асоціюється з кровопролиттям 
Першої та Другої світових воєн. 

Із цього приводу тривалі дискусії підсумували 
наукові журнали України ще в середині 1990-х. 
Професор Май Панчук (Інститут національних від-
носин і політології НАН України) деталізував типові 
прийоми адептів русинської відрубності: зміщення 
і підміну контексту, хронологічні неточності, гра ста-
тистикою. Так, із заявлених ідеологами русинства 
650 тис. на кінець 1994 року на підставі закону Ук-
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раїни «Про національні меншини» заявили себе руси-
нами 96 осіб. У 2006-му це припущення (650 тис.) 
залишилося в силі, попри офіційні 10 тис. 

У міфотворчих устах послідовників П. Р. Маґо-
чі, професора Торонтського університету (Канада), 
русини виявилися жертвами тоталітарного режи-
му, позаяк їх репресивно не визнали офіційні кола 
СРСР і сателітів, за винятком Юґославії. Натомість 
українців загорнуто в комуністичне, навіть об’єд-
нання українців Польщі та Словаччини спеціально 
дістали мітки спадкоємців прокомуністичних то-
вариств. Тут не обходиться без пересічних трюків 
дешевих рекламістів, які відволікають увагу від 
своєї шапки, що горить. 

Тому душа художника і космополіта Енді Вар-
гола, класика поп-арту, вже після його смерті в 
1987 році несподівано виявляється русинською. 
Він не надавав значення своїм кореням. Як і най-
славетніша співачка США українського походжен-
ня Меланія Сафка. Ця поп-рок-виконавиця за му-
зику до фільму «Красуня і чудовисько» у 1989 році 
отримала «Еммі», світову теленагороду. 

У Меджилабірцях (Словаччина) знаходиться 
музей Е. Варгола. Він народився та похований у 
Пітсбурзі (США), але його батьки-греко-католики 
походили звідси. Тільки от із дискусійного нарису 
Pittsburgh Post-Gazette 21 березня 2004 року випли-
ває, що Енді Варгол був словацької крові. Це не 
завадило П. Р. Маґочі зробити його фронтменом у 
книзі à la М. Грушевський «Народ нізвідки: ілюст-
рована історія карпаторусинів» (2006). Чим уже 
завинив будитель О. Духнович? 

Ймовірною причиною є зиск від гри на снобіз-
мі. На аукціонах «Крістіс» у Нью-Йорку в листопа-
ді 2006-го і в травні 2007-го полотно «Аварія зеле-
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ної машини» (1963) Енді Варгола продали за 
71,7 млн. дол., а портрети кінозірки Мерилін Мон-
ро і диктатора Мао Цзедуна – відповідно за 28 і 
17,4 млн. дол. За життя художника, у 1978 році, 
«Аварія зеленої машини» коштувала 69 тис. дол. 
За три десятиліття ціна виросла у 104 рази. Тому, 
очевидно, Олександр Духнович тут не конкурент. 
Із чисто комерційної прагматики. Ти більше, що 
він не був ані теоретиком, ані практиком карпа-
торусинської відрубності. 

Планова реанімація русинства була стратегічно 
спрямована на послаблення української діаспори. 
Інститут етнографії Академії наук СРСР 6 лютого 
1990 року оперативно заявив зацікавленим особам: 
«Теоретически можно считать, что русины – поня-
тие одного порядка с русскими, украинцами и бе-
лорусами, а не часть какого-либо из этих этносов». 

І в 1990-му негайно з’явилися «Товариство кар-
патських русинів» у Закарпатті (лютий), «Русинська 
Оброда» у Словаччині (березень), «Стоваришеня лем-
ків» у Польщі (квітень), «Об’єднання приятелів Під-
карпатської Русі» у Чехії (жовтень), «Руска Матка» у 
Сербії (грудень), а у березні 1991-го – «Русинська 
організація Угорщини». Тоді ж пройшов перший 
світовий конґрес русинів у Меджилабірцях. 

Новоявлені ватажки вимагали визнати руси-
нів окремою національністю (у Закарпатті – як до-
мінуючої), запровадження некодифікованої ру-
синської мови у школах. Екстремісти з їх числа 
прагнули незалежної (або хоч автономної) Респуб-
ліки Підкарпатська Русь, подібної до Швейцарії. 
Помірковані закликали наслідувати романшів, на-
ціональну меншину Швейцарії (50 тис. осіб), у якої 
шість літературних мов, чи пропонували галича-
нам теж стати окремим етносом. 
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Про що йшлося? Шляхом підміни контексту 
запаморочити голови троянським конем made in 
Western Europe. У федеральній конституції Швей-
царії зафіксовано, що державними мовами є ні-
мецька, французька та італійська. Четверта – ре-
тороманська – є офіційною лише в кантоні Грау-
бюнден, де вона розповсюджена. Більше чогось 
путнього про Граубюнден і романшів (не плутати 
з ромами) не казали, щоби не розвіяти передчасно 
ілюзій. Головне – запудрити мізки. 

У березні 1991 року, через тиждень після ру-
синського конгресу, перепис населення показав у 
Словаччині дезорієнтацію української діаспори. 
Професор Олена Рудловчак прокоментувала: «Усі 
наші будителі, в т. ч. Духнович, відносили себе до 
малоросів, у сучасному трактуванні – українців. 
Теперішній розкол на Пряшівщині на українців і 
русинів я сприймаю як величезну трагедію... Коли 
російські філологи Пряшівщини побачили, що во-
ни тепер нікому не потрібні, то видумали собі полі-
тичний русинізм». Отже, справу мавром зроблено. 

Проте русинство зазнало фіаско на батьківщині 
– у США і Канаді, де тримається завдяки щедрості 
бізнесмена Стівена Чепи з Торонто. Регіональні що-
денники Star Tribune і Chicago Tribune (6 лютого і 
20 травня 2001), Pittsburgh Post-Gazette (23 липня 
2004) зафіксували невтішну картину. 

У Сполучених Штатах нащадки карпатських 
переселенців живуть переважно у Міннесоті та 
Пенсільванії. Заклики до них зберегти русинську 
самобутність отримали здебільшого негативні від-
повіді: «Старе покоління зникло. Вони приїхали 
сюди, аби працювати і стати американцями. Їх 
минуле лишилось позаду». 
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Одна втіха – мрійливий погляд на мапу про-
фесора Маґочі, де 5 європейських країн визначе-
но місцями компактного проживання русинського 
етносу, або на статистичну таблицю з гіпотетични-
ми 1,6 млн. осіб у 11 державах. Одначе дійсність 
є іншою. 

Під час Всеукраїнського перепису населення 
(грудень 2001) вперше зібрали дані, які характе-
ризують етнічні групи і самоназви окремих націо-
нальностей. У Закарпатті русинами записалося 
10 тис. осіб, яких трактують етнічною групою, кот-
ра входить до української національності. Україн-
цями назвалися 1 млн. 10,1 тис. закарпатців. Ви-
йшло промовисте співвідношення 1:101. 

Можна порівняти і переписи населення (ос-
танній радянський 1989-го і перший український 
2001-го), коли у Закарпатській області проживало 
відповідно 1 245,8 і 1 254,6 тис. осіб, з них україн-
ців – 976,7 тис. (78,4 %) і 1 010,1 тис. (80,5 %). При-
чому за 12 років чисельність українців тут зросла 
на 103,4 %, а 2001-го серед них 99,2 % рідною мо-
вою вважали українську, 0,5 % – російську. 

У 2001-му новим етноідентифікаційним фак-
тором (на рівні з гуцулами, бойками, лемками) ста-
ли русини – 0,8 % населення області. Причому для 
майже третини (30,87 %) з них рідною є україн-
ська, для двох третин (66,64 %) – мова етногрупи, 
а для 2,5 % – інші мови. Про це заангажовані му-
жі чомусь воліють мовчати. 

Перепис безпристрасно зафіксував усеукраїн-
ську картину, в тому числі щодо литвинів, пінчу-
ків і поліщуків з українською самосвідомістю. По-
заяк їх одиниці, то акцентуємо увагу в порівняль-
ному ключі без них. 
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Таблиця № 1. Чисельність осіб окремих 
етнографічних груп українського етносу та їх 

рідна мова. Закарпатська область. 2001 
 

з них рідною назвали мову Етнографічні 
групи 

Всього 
своєї етнографічної 

групи 
українську 

Все населення 10 201 6 745 3 204 
бойки 25 14 10 
гуцули 83 7 76 
лемки 3 - 3 
русини 10 090 6 724 3 115 
 

 
Таблиця № 2. Чисельність осіб окремих 

етнографічних груп українського етносу та їх 
рідна мова в Україні. 2001 

 

з них рідною назвали мову Етнографічні 
групи 

Всього 
своєї етнографічної 

групи 
українську 

Все населення 32 417 6 766 25 292 
бойки 131 14 113 
гуцули 21 400 8 21 382 
лемки 672 - 641 
русини 10 183 6 725 3 156 
 

Бачимо прибічників гуцульської самобутності в 
Україні вдвічі більше, аніж русинської. Живуть вони 
й у Закарпатті. Нема жодних проблем. Вони не спри-
чиняють галасу. Ними не переймаються політичні 
гравці. Врешті, в Україні відсутні перепони для ін-
дивідуальної та колективної культурної самореаліза-
ції. Для цього не потрібно окремих рішень облради 
чи дозволу з Києва, Брюсселю чи Нью-Йорка. 

Не випадково 22 березня 2007 року сесія Ра-
хівської районної ради виступила категорично 
проти рішення Закарпатської обласної ради, що 
визнала національність «русин». В її спеціальному 



 328 

рішенні зазначено: «…з метою недопущення спе-
куляцій на українських етнонімах визнати, що ав-
тохтонне населення Рахівського району належить 
до гуцульського субетносу і є складовою частиною 
українського етносу (нації)». Депутати Рахівської 
райради звернутися до президента України, Вер-
ховної Ради, генерального прокурора про необхід-
ність скасування рішення Закарпатської облради 
«Про визнання національності “русин”». 

Зі свого боку міський голова Ужгорода Сергій 
Ратушняк 22 березня 2007 року в прямому ефірі 
телеканалу НТН звинуватив керівництво Закар-
паття і главу Секретаріату президента України 
В. Балогу в планах відокремити область від Украї-
ни шляхом визнання окремого русинського народу. 
Відповідного листа С. Ратушняк направив Прем’єр-
міністру, Голові Верховної Ради, міністрам внут-
рішніх справ і юстиції. Утім, його однопартійці – 
усі 7 депутатів облради, обраних за списком Народ-
ної партії, теж проголосували 7 березня 2007-го за 
проблематичне рішення. 

Щодо відродження і примноження матеріаль-
ної та духовної культури на субетнічному рівні. 
Такі громадські ініціативи повсякчас знаходять 
моральну підтримку держави. 

Примітною, зокрема, виявилась робоча про-
грама президента України в останню декаду лип-
ня 2007 року. Так, 21 липня В. Ющенко провідав 
XXV фестиваль «Лемківська ватра» у м. Ждиня (Поль-
ща), 28 липня – IV всесвітні бойківські фестини у 
с. Явора (Турківський район Львівської області), а 
29 липня – XVII міжнародний гуцульський фести-
валь у м. Яремче (Івано-Франківська область). Во-
ни проводяться з вересня 1991 року зазвичай з 
участю від 10 до 30 тис. представників україн-
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ської діаспори Канади, США, Польщі, Великобри-
танії, Португалії, Іспанії, Італії, Білорусі, Росії, Сло-
ваччини, Хорватії, Сербії та інших країн. 

Але досі ні Львівська, ні Івано-Франківська об-
ласні ради чи якась районна рада не приймали рі-
шень про національності «гуцул», «бойко» чи «лемко». 

У бурхливих 1990-х Україна зберегла терито-
ріальну цілісність усупереч потугам спонсорів се-
паратизму. У «конфліктах інтерпретацій» беззапе-
речну перевагу мали прибічники європеїзації ук-
раїнської національної ідеї, а сповідники спекуля-
тивного етнонаціоналізму (євразійства, русинства 
і т. д.) виглядали невдахами. 

На жаль, сьогодення вирізняється засиллям 
політтехнологій. Їхні вуха стирчать у т. зв. симет-
ричних рішеннях облрад на сході та півдні Украї-
ни про надання російській мові статусу регіональ-
ної (травень-липень 2006), на заході (Закарпаття) 
– про національність «русин» (березень 2007). 

Це – димова завіса, за якою спритники з прези-
дентської та непрезидентської обойм приховують 
кричущу соціальну злободенність. Одна з них. 

2006 року кордон України з Росією перетнуло 
6 млн. українців, з яких кожен другий – на робо-
ту. 1,5 млн. працюють нелегально. У Росії щороку 
заробляють до 200 тис. закарпатців. Їхнім стату-
сом ніхто у центральній та місцевій владі всерйоз 
не переймається, шукаючи легшого хліба собі, а 
електорату – банальних видовищ. Тож тоді взагалі 
перейменуймо нашу державу на театр комедії та 
сатири імені... Самі знаєте. 

Втім, у кожного – своя правда, котра найчасті-
ше кваліфікується точкою зору. Тут немислимо обій-
тися без вихідного положення – вірогідних аргумен-
тів. Тоді ця правда стає історичною – сприйнятою 
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всіма поціновувачами минулого рідного краю. По-
стать О. Духновича є символічною для початку від-
ліку важливого періоду. Національне відродження у 
XIX столітті сколихнуло всю Європу, особливо етно-
си (народи), розірвані політичними режимами. Час 
тоді для них протікав на різних швидкостях. 

Неоднаковість досягнутих результатів послу-
жила предметом публічних політичних дискусій у 
Закарпатті 1920-1930-х роках О. Духнович став 
уявним арбітром для двох етнополітичних орієн-
тацій: народовецької (української) та тутешняць-
ко-русофільської (російської). «Русинське питання» 
в його сучасному розумінні дістало офіційний ста-
тус лише в умовах Другої світової війни, коли 
Угорщина поетапно окупувала й анексувала Під-
карпатську Русь (Карпатську Україну). У 1945 ро-
ці з боку місцевих русофілів була спроба реваншу, 
проте переміг «український вибір». 

Вдруге «русинське питання» реанімували у 
1990 році. Про це вже йшлося. Нині у Закарпат-
ській області легально діють 15 русинських націо-
нально-культурних товариств. Це нормально. Проб-
лема полягає в настійливих намаганнях підмінити 
базові поняття. 

У 2007 році в Україні стало модним ревізува-
ти не тільки результати волевиявлення, але й ре-
гіональну історію. Проте бажання включити дер-
жаву в розв’язання чиїхось світоглядних лабірин-
тів або на рівні перевиховання самосвідомості є 
заздалегідь ідеєю безплідною. І священик О. Дух-
нович, і чиновник В. Балога належать своєму ча-
сові, котрий мусимо шанувати й розуміти не фраг-
ментарно, а в цілісності. Тоді не кортітиме нових 
соціальних експериментів, на котрих зазвичай 
гріють руки зарубіжні інвестори. 
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ВЕРЕЦЬКИЙ КОТЕЛ 
 

Білий прапор у «руках,  
що нічого не крали» 
 
Шістдесят тонн позабюджетних брил на про-

міжному контрольно-пропускному пункті уявного 
шляху давніх угорців до вдруге віднайденої «другої 
батьківщини» зненацька стали хитро спланованим 
«кам’яним мішком» на стратегічній смузі від Уралу і 
Дніпра аж до Карпат і Дунаю. З вини ад’ютанта в 
ганебний полон, у політичну пастку потрапив сам 
головнокомандувач. Утім, це ще не Сталінград. 

Попервах видалося, що Верецький перевал спо-
конвіку український. Але після 64-літнього миру він 
знову в чужих руках. Як і колись Батурин, зрадили 
свої. Секретаріат президента України взявся за від-
новлення прикордонного знаку «великої Угорщини» 
на межі Закарпатської та Львівської областей. 

Представники угорської окупаційної влади зав-
бачливо зняли чотириметровий гранітний обеліск 
під назвою «Березький прикордонний стовп» (1881, 
1896) перед здачею лінії Арпада у вересні 1944 ро-
ку. У 2008-му з поміччю капітана запасу В. Ющен-
ка він тріумфально повернувся в ультрамодерному 
втіленні: семиметрова каплиця у формі кам’яної пі-
раміди із семи масивних блоків вагою 60 т і ворота, 
що відчиняються зі Сходу на Захід. 

Магічними «сімками» обіграли число угорських 
племен, яких навесні 895 року змусили тікати через 
Карпати печеніги і болгари. Ворітьми вказали межу 
Європи, учергове перекроївши Україну. Мовляв, бу-
ли ваші, стали наші. Верецький перевал, як відомо, 
у середньовіччі називали Руськими воротами. 
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Тим часом 5 березня 2008 року у бастіоні зам-
ку в Мукачеві на 14-метровий постамент поста-
вили бронзового турула вагою 850 кг, 2 м заввиш-
ки і розмахом крил у 5 м. Степовий орел заслужив 
увіковічення як тотемний символ династії Арпа-
довичів. За легендою, він показав утікачам дорогу 
через Руські ворота. Його значно меншого попе-
редника, що простояв три десятиліття, демонту-
вала чехословацька влада у 1924 році. Українська 
повернула. 

 
БІЗНЕС  
ПРЕЗИДЕНТІВ 
Щось не те. Якась усічена політична траєкто-

рія художньої мислі. Явно не вистачає стовпа, кап-
лиці, воріт чи турула десь у Приураллі. Чому? Прос-
то нема відваги й смілості перечепитись об Росію-
свекруху. Москва радо пояснить Будапешту, чиї 
це кордони аж ген за голубий Дунай. Посадить на 
шпагат, не скоро встанеш. 

Україна-ненька чуйніша, благіша, гостинні-
ша. Витерпить. 

Спорадичні переговори про дивний пам’ятник 
нелегальним мігрантам на Верецькому перевалі 
тривали між Україною та Угорщиною півтора де-
сятиліття. У кінці кінців президенти Віктор Ющен-
ко і Ласло Шойом вирішили заробити електораль-
них дивідендів на сумнівному бартері. Україна по-
жертвувала перевалом. Угорщина відвела пару квад-
ратних метрів у Будапешті для пошани жертв ук-
раїнського геноциду 1932-1933 років. 

Правлячим в Угорщині соціалістам сьогодні 
непереливки. Соціум і економіку штормить. Патріо-
тична віддушина – не панацея, але хоча б якесь 
вивільнення пари. 
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Діючому президенту України хочеться другого 
терміну. Вирішив залучити голоси закарпатських 
угорців. На здоров’я. Але навіщо українців бити 
під дих? Холоднокровно він, за його ж словами, 
нащадок роду останнього кошового Запорізької 
Січі, приніс у жертву Карпатську Січ. 

Кам’яну піраміду до 1100-річчя приходу угор-
ців у Карпати і Панонію спорудили, по суті, на 
цвинтарі українського національно-визвольного 
руху. Після погрому Карпатської України тут про-
лягла Голгофа борців за Українську державу. 

У березні 1939 року угорські війська депорту-
вали у Польщу близько півтисячі українців із «Кар-
патської Січі» – офіційного парамілітарного об’єд-
нання Карпатської України. Вони загинули побли-
зу кордону без суду. Угорці начебто не винуваті, 
бо не знали негуманних намірів поляків. 

Тут є декілька неузгоджених моментів. 
По-перше, розстрілювали по обидва боки кор-

дону, тобто на тодішніх територіях як Польщі, так 
Угорщини. Не важливо, хто безпосередньо натис-
кав на курок. У цьому трагічному епізоді угорські 
та польські солдати виступили співучасниками 
злочину проти людяності. 

За таких достеменно прояснених обставин не-
коректно облаштовувати місце паломництва для 
іншої, причому вірогідної, але недостовірної події. 
Це ж аксіома в системі людських цінностей. 

По-друге. Якщо Україна з Польщею давно про-
йшли через терни взаємного прощення історич-
них образ, то з Угорщиною це за далекими горами 
й перевалами. Саме в її складі та з прямої вини 
держави у 1938-1944 років Закарпаття зазнало 
найбільших людських втрат – близько третини на-
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селення. Найближчі аналоги маємо аж у середньо-
віччі – монгольська і турецько-кримські інвазії. 

Нагадую хрестоматійний аргумент. Часто його 
вживають деперсоніфіковано, абстрактно, у позі 
наляканого страуса. Натомість намагаються году-
вати глорифікованими шматками, вирваними з 
історичного контексту і загорненими в тканину 
дипломатичного макіавелізму. 

По-третє. На відміну від Польщі, теперішня 
Угорщина не стала стратегічним партнером неза-
лежної України. Сучасні українсько-угорські відно-
сини позначені амбівалентним характером, егоцент-
ричною вибірковістю, кричущим диспаритетом, сум-
бурною підгонкою правочинів «заднім числом». 

Приміром, з одного боку, в числі перших Дер-
жавні Збори Угорської Республіки 24 листопада 
2003 року в спеціальній постанові визнали штуч-
ний голодомор 1932-1933 років актом геноциду ук-
раїнського народу. А з другого – оглушливе лукав-
ство. 19 березня 2008-го десять країн НАТО (Ка-
нада, Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, 
Румунія, Словаччина, Словенія, Чехія) виступили 
за надання Україні плану дій для членства. Угор-
щина, на відміну від сусідів (Польщі, Румунії, Сло-
ваччини), вирішила відсидітись у кущах і піді-
грати Росії. 

Можна навести низку аргументів щодо націо-
нально-культурних перегинів і однобічного тлума-
чення прав меншин. Словами одного з лідерів 
угорців Закарпаття, все це робиться «заради того, 
щоб Україну можна було серйозно сприймати як 
правову державу». Треба ж мати глузд, аби так 
глузувати. 

Ось чому Закарпатська обласна рада 4 берез-
ня 2008 року внесла неочікувану лепту в неоголо-
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шену «війну пам’ятників». «За» позитивне рішення 
на користь угорського лобі проголосували лише 42 
депутати при необхідному мінімуму 46 голосів. 

Слава Богу, що хоч на регіональному рівні не 
вдалося легалізувати заднім числом банальну дип-
ломатичну поразку В. Ющенка. 

Невже «руки, що нічого не крали», сплутали 
синьо-жовтий прапор національної честі з білим 
кольором національного приниження? Чим посту-
пилися? Гідністю. Що отримали? Кістку тіньових 
преференцій транснаціональним магнатам. 

Як не гірко, останнім часом під покровитель-
ством президента України В. Ющенка настійливо 
переглядаються ключові віхи історії Закарпаття. 
Під адміністративним тиском, зокрема, в Ужгород-
ському національному університеті нострифікува-
ли кілька кандидатських дисертацій, захищених в 
Угорщині. 

Скупі відомості про одну з них вдалося роздо-
бути. Судячи з неохайно, абияк оформленого ре-
ферату, йдеться про пересічну студентську дип-
ломну роботу. 

Звісно, угорська окупація Закарпаття періоду 
Другої світової війни показується в ній мало не 
цивілізаційним порятунком. Це суперечить істо-
ричній правді. Національна політика Королівства 
Угорщини мала чітко виражений дискримінацій-
ний характер до всіх етнічних спільнот, окрім угор-
ської та німецької. 

Але… Президент України начебто після зустрі-
чі з угорським візаві кивнув своїм ординарцям та 
орденоносцям. І чорне назвати білим. Яка автоно-
мія університету! Які академічні свободи! Ректор 
виструнчився, узяв під козирок, віджався, допо-
вів про виконання. Хто ж такого буде поважати. 
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ПАЛІЇ ТА  
ПОЖЕЖНИКИ 
Як недавно з’ясувалося, голова Закарпатської 

облдержадміністрації Олег Гаваші ще 11 січня 
2008 року підписав розпорядження «Про погоджен-
ня встановлення пам’ятного знаку та пам’ятника на 
Верецькому перевалі». Знак за 300 тис. грн. бюджет-
них призначався розстріляним у 1939-му карпат-
ським січовикам. 

Позабюджетний пам’ятник приурочили 1100-
річчю приходу угорців. Але ж ця дата, о диво-див-
неє, проминула дванадцять років тому! Краще бу-
ло закрутити символіку з чотирма одиницями – 
1111-річчя, або накинути сотню років, аби на-
щадки ще раз не тратилися. 

«Солдати армії президента» твердили, що опер-
лися на два офіційні висновки «праведних варя-
гів» – комісії Міністерства культури і туризму Ук-
раїни, вчених Інституту історії України Національ-
ної академії наук. Виявилося, ці висновки анонім-
но писані на фігових листках. Чому фігових? Ніхто 
їх не бачив. Як і авторів. Невидимки. 

Неясно, чому чиновники, до речі, глибоко ві-
руючі патріоти рідного краю, покликаються на 
анонімних варягів. Натомість проігнорували «Зая-
ву громадських, культурних і політичних організа-
цій та представників творчої інтелігенції Закар-
паття» від 3 березня 2008 року. Її підписали, зок-
рема, і найкращі фахівці з історії Закарпаття. Во-
ни розцінили дії обласної влади як наругу над па-
м’яттю творців Карпатсько-української держави – 
закарпатців, галичан, волинян, наддніпрянців. 

У цьому детективі все на грані фола. Відомо, 
що Мукачівський замок є пам’яткою історії та ар-
хітектури національного значення. У березні 2008 
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року в ньому незаконно відновили турула. Дозвіл 
мав надати центральний орган охорони націо-
нальної культурної спадщини, що у структурі Кабі-
нету міністрів. Дозвіл відсутній. Як там у цитова-
ного лідера про правову державу? Усі засоби го-
дяться? 

Далі. Вирішили в Ужгороді щось поставити на 
межі двох областей. Треба запитати думку сусідів. 
Тим більше, що свої то за горами – не чужі, теж 
«нашоукраїнці» при владі. Чи «нашоукраїнські» 
браття і сестри ідейно близькі тільки на партійних 
з’їздах і президентських фуршетах? 

Логічно, що Львівська обласна рада 11 берез-
ня 2008 року прийняла звернення до Закарпат-
ської обласної ради щодо незаконних відновлень 
чужоземної символіки, а також до президента Ук-
раїни з проханням не допустити антиукраїнських 
провокацій та розігріву «ідеї великої Угорщини». 

Того ж дня Секретаріат президента ініціював 
першу симетричну відповідь. Президія Демокра-
тичної спілки угорців України раптово констату-
вала розгортання антиугорської кампанії з приво-
ду пам’ятників, назв населених пунктів, прапору. 
І претензійно заявила: «Не хочемо бути більшими 
за українців, росіян та представників інших на-
ціональностей, але не хочемо бути й меншими за 
них!» Правильно кажуть, що на колір, смак і зріст 
товаришів катма. 

Потім до коробки з сірниками потяглась об-
ласна виконавча влада Закарпаття. 13 березня 
2008 року вона прив’язала до учасників мітингу 
протесту, що відбувся днем раніше перед облдерж-
адміністрацією, сепаратизм, українофобію і роз-
палювання міжнаціональної ворожнечі. Причому 
з вікон керівних кабінетів завбачливо вичислили 
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серед мітингуючих критичну частку галичан. За 
якою це ж ознакою? Завдяки спецслужбам? 

 
ГОЛОС РОЗУМУ 
Повернемося до першопочатку, до історичних 

підстав. Їх явно бракує. На цьому зробив наголос 
Йосип Кобаль, завідувач відділу археології Закар-
патського краєзнавчого музею. 

У «Діяннях угрів» (Gesta Hungarorum) початку 
XIII століття описано шлях до другої батьківщини: 
від Києва до Галича, а звідти до Мукачева. Про 
Верецький перевал там не говориться нічого. То 
потім приклали лінійку до карти. За іншими хро-
ніками угорці спочатку проникли в Трансільва-
нію, далі у Панонію, а вже звідти повернули в За-
карпаття. 

Чому вчепилися саме за Верецький перевал, а 
не помітили ще раз державний кордон між Украї-
ною та Угорщиною? Уперше пам’ятку на перевалі 
встановили наприкінці XIX століття. Це сприйня-
ли тоді як позначення угорського кордону, а нині 
– як територіальну претензію. 

Увесь шлях угорських кочівників сягнув дві з 
лишком тисячі кілометрів. Тому, слушно зауважив 
професор Май Панчук, можна увіковічити кожні сто 
метрів. Не в тому річ, а в меркантильній політиці. 

У цьому сенсі пам’ятник карпатським січови-
кам служить противагою. 16 березня 1939 року бі-
ля с. Кам’яниця Ужгородського району перед каме-
рами телевізійників угорські солдати розстріляли 
10 полонених січовиків. За дивним збігом, того ж 
дня угорські та польські військові зустрілися на Ве-
рецькому перевалі біля прикордонного обеліска. На 
жаль, такий же злочин проти людськості, скоєний 
тут невдовзі, телеоператори не задокументували. 
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З часом про злочинців та їх жертв призабули. 
Відтак Україну спіткали ринкові перетворення. У 
середині 1990-х Товариство угорської культури За-
карпаття від колгоспу с. Верб’яж Воловецького 
району придбало 2 000 кв. м землі за кілька сот 
метрів західніше місця, де стояв «Березький стовп». 
Будівництво нового пам’ятника вели з порушен-
ням закону, тому його зупинили. 

Якщо дванадцять років не змогли зайти через 
двері, то нині залізли у вікно. Вдарили по спожи-
вацько-люмпенських струнах. Затрубіли про зваб-
ливі перспективи бізнесу на перевалі, про прип-
лив зарубіжних інвестицій у бідну Верховину. На-
чебто тугі гаманці тисяч угорських туристів підні-
муть з колін чи не весь Воловецький район. Казав 
сліпий: «Подивимося». 

Зрячі подібну горе-інвестицію бачили. 11 квіт-
ня 2005 року Ужгородський національний універ-
ситет і Демократична спілка угорців Закарпаття 
підписали договір про співпрацю. Наскрізь негра-
мотний, але не про те. Домовилися відкрити ка-
федру історії Угорщини та євроінтеграції. 

Для цього, зокрема, університет зобов’язався 
«забезпечити прийом 20 студентів по державному 
замовленні». Яких і куди саме не вказано, але на 
практиці на кожному курсі історичного факульте-
ту з’явилися групи, скомплектовані за етнічним 
принципом. 

Зі свого боку спілка взяла певні фінансові зо-
бов’язання на 600 тис. грн. Виконала їх, щоправ-
да, не додавши 100 тис. грн. Мотивували коли-
ванням курсу долара, хоча в договорі чітко про-
писано суму 600 тис. без доларової прив’язки.  

Ну що ж, бізнес є бізнес. Кожен хоче жити. 
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Та ще довго в університетських звітах вправ-
лялися про залучення 1 млн. євро, потім 1 млн. грн., 
поки не заніміли, уздрівши 500 тис. грн. по факту. 
Ось така байка про курсову різницю між журав-
лем (1 млн. євро) і синицею (100 тис. дол.). 

Видали порцію дармового сиру. З’їли. Інше ляг-
ло на плечі державного бюджету України. У 2005 ро-
ці при вступі на історичний факультет запровади-
ли, по суті, дискримінацію за національною озна-
кою. 50 місць державного замовлення поділили 
по-братськи: 20 – угорцям, 30 – дітям решти на-
родів. 

Залишається порадіти, що не навпаки. І це 
всього на всього з подачі з рядової громадської 
організації, котру інколи використовують політ-
технологічні геометри. 

Після цього бліцкригу не один діяч донині чу-
хає потилицю, яку спілку відкрити, щоб угоду з 
університетом підписати. 500 тис. грн. – не гроші, 
аби витягти з держави мільйони. Кажуть, що до-
говір про відкриття угорського факультету іще 
закроїли крутіше, тому сховали поки що за сімома 
замками. Теж гарно, збагачує верецьку символіку. 

Пригадується, 21 сiчня 2008 року президент 
Віктор Ющенко вніс до Верховної Ради законо-
проект про посилення кримінальної відповідаль-
ності за порушення рівноправності громадян за-
лежно від їх расової, національної належності, ре-
лігійних переконань. 

Це стосується його фаворитів? 
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Взамін післямови 
 
 
 
 
 
 
 
 

АУРА «ҐРАЖДИ» 
 
Ближче я запізнався з видавництвом «Ґраж-

да», відколи воно взяло в оренду для свого осідку 
комунальне приміщення на початку старовинної 
вулиці Августина Волошина, в самому серці Уж-
города. Роками там розміщувалися і власне ре-
дакція, і невеличкі виробничі цехи з потрібним по-
ліграфічним обладнанням. 

Задовго до Помаранчевої революції «Ґражда» 
на чолі з Іваном Ребриком перетворилася на силь-
ний магніт для небоязких інтелектуалів, налаш-
тованих критично чи й опозиційно до правлячої 
верхівки. Не в останню чергу через вигідне розта-
шування – на крайчику міського велелюддя. 

Не можу втриматись, аби не підкреслити, 
що у «Ґражді» побачила світ низка і моїх, гадаю, ці-
кавих творінь, художніх і наукових. З приємністю 
пригадується і час, і шлях, яким вони прийшли до 
читача. Надто – осібні видання 2001-2007 років, 
авторські та упорядковані: «Офіцинський В. Ди-
стрикт Галичина (1941-1944)», «Українсько-поль-
ські стосунки у дистрикті Галичина», «Потуш-
няк Ф. Я і безконечність. Нариси історії філософії 
Закарпаття», «Історична школа Володимира За-
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дорожного», «Ідеологія повстань», «Політичний роз-
виток незалежної України (1991-2004)», «Бірчак В. 
Карпатська Україна». І щойно на редакційно-ви-
давничій кухні «доварилися» відразу дві мої книжки 
«Тяжко жити Касандрою» та «Новоселиця у мину-
лому і сьогодні». 

Гучна «розкрутка» видавництва, його авторів і 
видань у медіа та «живій» аудиторії відбулася теж 
задовго до вимушеного переселення влітку 2007-го. 
Знайшлися дуже скромні площі посеред не менш іс-
торичної вулиці Капітульна – на півдорозі від кафед-
рального собору до замку і скансену, облюбованих 
туристами зусібіч. 

Ясна річ, «Ґражда» – не лише показники, заро-
бітки і робочі місця в економічному сенсі. Це – 
найперше світлі й цілеспрямовані постаті – нині 
сущі й ті, хто відійшов у вічність: єпископ Іван 
Марґітич, поет Петро Скунць, незамінна Дьонді 
Коляджин… 

Чим є сьогодні «Ґражда»? Не винятково тими 
трьома з гаком тисячами найменувань надруко-
ваного, сміливими видавничими серіями чи літе-
ратурно-мистецьким журналом «Екзиль». Ідеться 
про непохитний форпост, непоборну засічну лінію 
патріотів України, котрі тихою сапою роблять 
вагому справу високого ґатунку. 

Ця концептуальна сутність наперед, первіс-
но закладена в саму назву видавництва. Адже ук-
раїнці-гуцули ґраждою називають зручний для 
мирного життя й оборони комплекс житлових і 
господарських будівель, що утворюють замкну-
тий, здебільшого прямокутний, дворик. Зазвичай, 
ґражди розмашисто, на віддалі одна від одної обсі-
дали гірські схили. Їх населяли патріархальні сім’ї 
з трьох-чотирьох поколінь – своєрідні мікросус-
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пільства і мікродержави, з котрих виросла су-
часна українська нація. 

І «Ґражда» протягом усіх своїх років направду 
залишається духовною фортецею національних 
надбань і прагнень. 

17 вересня 2008-го видавництву виповнилося 
15 років. Небагато знайдеться таких приватних 
підприємств, що пройшли цей відтинок, безпереч-
но неповторний з часової перспективи, щедро всте-
лений колючими тернами незалежності. 

Утім, «Ґражда» втрималася в сідлі. Неспішною, 
проте впевненою ходою прямує висхідним путів-
цем. І щойнонароджена серія «Ucrainica: ad fontes», 
складена з оригінальних творів непересічних по-
статей, інші немовлята-книжки суголосні тому. 
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