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У березні 1990 р. в Українській РСР уперше за багато років функціонування радянської
тоталітарної системи відбулись демократичні вибори, що засвідчили реальну змагальності й
альтернативність виборчого процесу. У статті здійснено аналіз результатів виборів до Верховної
Ради Української РСР як для демократичної опозиції, так і для компартійної номенклатури.
Серед причин, через які демократичні сили не змогли здобути вагоміших результатів у ході
виборів й схилити шальки терезів у боротьбі за владу на свою сторону, можна виокремити:
розходження у мовно-культурних й ідейно-політичних орієнтаціях населення різних регіонів
України, неспроможність опозиційних сил запропонувати виборцям чіткий план їх узгодження;
прорахунки у тактиці ведення виборчих перегонів; різке звуження електоральної бази Демблоку
через нездатність налагодити співпрацю з ліберально-демократичними організаціями південно-
східної частини України й робітничим рухом цього регіону та ін. Відзначається, що вперше за час
існування радянської системи опозиційно налаштовані політики увійшли до складу парламенту,
де отримали змогу сприяти демократичним і державотворчим суспільним процесам в Україні.

Ключові слова:Українська РСР, парламентські вибори, Демократичний блок України,
парламентська опозиція, партноменклатура, Демократична платформа КПУ.

У березні 1990 р. радянська державно-партійна система уперше за
десятиріччя тотального контролю над усіма сторонами суспільного життя
дозволила провести вибори до республіканських органів представницької влади
на основі ліберального виборчого законодавства. Передвиборча боротьба, яка
тривала понад три місяці продемонструвала конкурентність виборчих процедур
й стала свідченням реальної змагальності й альтернативності виборчого процесу,
кінцеві результати якого з нетерпіння очівали й комуністична партноменклатура,
й демократичні опозиційні сили.

Вибори до Верховної Ради Української РСР відбулися 4 березня 1990 р. у
450 територіальних виборчих округах. Кандидатами до республіканського
парламенту було зареєстровано 2672 особу1. Голосування на виборчих дільницях
проходило у напруженій обстановці й за сценарієм інколи далекими від

1 Оперативні дані про хід реєстрації кандидатів у народні депутати Української РСР, 1990,
Центральний державний архів вищих органів влади та управління (далі – ÖДАВО України),
ф. 1-Р, оп. 28, спр. 109, арк. 12.
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демократичних процедур. Партійні органи намагалися за всяку ціну провести
до парламенту найбільшу кількість депутатів, тому використовували всі доступні
методи впливу на їх результат. Це згодом визнавав і тодішній завідувач
ідеологічного відділу ЦК КПУ Леонід Кравчук, який у своїх мемуарах згадує:
“ЦК КПРС закликав до жосткого партійного контролю за народним
волевиявленням”2. З усіх куточків республіки на адресу ЦВК надходили
телефонограми про масові порушення у ході голосування. Зокрема, члени
дільничих комісій у Хмельницькій області повідомляли: “На виборчій дільниці
58/58 секретар комісії Л. Гуменюк особисто підрахувала голоси. На прохання
ознайомити з результатами інших членів виборчої комісії, відповіла лайкою. Після
чого члени виборчої комісії підписали чисті протоколи і розійшлися”. Вже інше
повідомлення засвідчувало, що на виборчій дільниці 52/52 секретар
парторганізації колгоспу ім. Гагаріна і голова сільської ради с. Сутківці, не будучи
членами виборчої комісії, “керували виборами”, а 5 водіїв без представників
комісії проводити голосування на дому за списком, до якого увійшли 278
виборців3. Грубі порушення Закону про вибори зафіксував голова виборчої
дільниці 21/21 Комінтернівського району м. Харкова В. Боднар, через що заявив
про свій вихід зі складу КПРС4. Під час голосування на виборчих дільницях сіл
Буштина, Вонігово та Нове Барово місцеві партчиновники викрикували “Не
голосуйте за Ороса (О. Орос – кандидат у народні депутати по Буштинському
виборчому округу № 90, голова обласної ради Української Гельсінської Спілки –
І. П.), бо він за вільну Україну!”5. Представники Руху повідомляли з дільниці
с. Тухля Сколівського р-ну, що учителька місцевої школи допомагала виборцям
заповнювати бюлетені6. Незважаючи на звернення до суду, подібні порушення
визнавалися такими, що не мали системного характеру і суттєво не вплинули
на волевиявлення громадян, тож ЦВК затвердила результати виборів до
республіканського парламенту.

У першому турі виборів (4 березня) було обрано 115 народних депутатів
(троє народних депутатів обрано у результаті повторних виборів 10 березня)7.
Із новообраних депутатів 44 парламентарі були близькими до опозиційних сил, а
86% із них представляли Демблок і болотувалися у західному регіоні республіки.

2 Леонід Кравчук, Маємо те, що маємо. Спогади і роздуми. (Київ: Століття, 2002), 47.
3 “Звернення до Голови ЦВК виборів народних депутатів Української РСР В. Хоптяра,

Г. Цибульської та ін.”, Пробудження. Орган Подільської крайової організації Народного Руху
України, березень 1990.

4 Володимир Боднар, “Заява”, Народна справа. Вісник Волинської крайової ради Народного
Руху України, квітень 1990.

5 О. Орос, “Демократія по-тячівськи”, Карпатська Україна. Незалежне видання Мукачівської
територіальної філії УГС, березень 1990.

6 О начале голосования на вûборах народнûх депутатов УССР и местнûх советов 4 марта,
1990, ЦДАГО України, ф. 1, оп. 32, спр. 2746, арк. 6.

7 Дані про вибори народних депутатів УРСР і місцевих Рад, 1990, ЦДАГО України, ф. 1,
оп. 32, спр. 2746, арк. 9.
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Для виявлення переможців у більшості округів знадобився другий виборчий
тур, який пройшов 18 березня 1990 р. За результатами повторного голосування
депутатами Верховної Ради Української РСР стали ще 326 осіб. Останніх
9 претендентів на депутатський мандат було дообрано у ході повторних виборів
у квітні-травні 1990 р.8

Завдяки зусиллям і демократичних структур, і українського суспільства
вцілому, вибори 1990 р. за багатьма ознаками можна було розціювати як перше
вільне волевиявлення громадян в історії радянської України. Згодом, перебігу
виборчого процесу 1990 р. давали схожі оцінки і багаторічний борець із
комуністичним режимом Левко Лук’яненко, і головний тогочасний ідеолог
Компартії Л. Кравчук. Лідер УГС констатував, що “вибори проходили на
багатомандатній основі і множинності програм кандидатів, і хоча вибори все ж
були далекі від істинного демократизму, однак дали змогу якійсь конкуренції”9.
Приблизно таку ж оцінку тим виборчим перегонам через десятиліття дав і
Л. Кравчук: “Головною подією 1990 р. стали перші демократичні вибори до
Верховної Ради. Проте назвати передвиборчу кампанію повністю
демократичною можна було лише з певними застереженнями”10.

На перший погляд результати березневих виборів 1990 р. засвідчили
тріумфальну перемогу Компартії – члени (або кандидати в члени) КПРС у
Верховній Раді посіли 85% місць11. Однак, цю формальну перемогу КПУ на
виборах головний ідеолог партії Л. Кравчук згодом назвав “пірровою”12, оскільки,
як з’ясувалося невдовзі, значна частина володарів депутатських мандатів із
партквитками у кишені насправді перебувала в опозиції до офіційної партійної
лінії. Відразу після виборів була утворена “Демократична платформа в КПУ”,
яка рішуче домагалася оновлення Компартії. Про свій розрив з партією “як
механізмом тоталітарної влади, винною у створенні антигуманного суспільства,
де реставровано з певною модифікацією державні засади Російської імперії”
оголосили у “Заяві совісті” низка відомих письменників і громадських діячів
(всього 22 осіби). Серед підписантів були були народні депутати Дмитро
Павличко, Іван Драч,  Роман Іваничук, Роман Лубківський,
Володимир Яворівський, Петро Кислий та ін.13. У квітні 1990 р. заявили про
свій вихід із рядів КПРС народні депутати Євген Гринів, Ігор Гринів, Степан

8 Обчислення проведено автором на основі матеріалів видання: Верховна Рада України
XII скликання. 1990-1994 роки, ред. Олександр Барабаш, Михайло Батіг та ін. (Київ: Видавництво
“Край”, 1998), 756 с.

9 Левко Лук’яненко, “Інтерв’ю” Трибуна 8 (1990), 15
10 Леонід Кравчук, Маємо те, що маємо. Спогади і роздуми. (Київ: Століття, 2002), 47.
11 Про деякі питання підготовки і проведення першої сесії Верховної Ради Української РСР,

1990, ЦДАГО України, ф. 1, оп. 32, спр. 2751, арк. 64.
12 Леонід Кравчук, Маємо те, що маємо. Спогади і роздуми. (Київ: Століття, 2002), 50.
13 “Інформація газети “На сполох”, На сполох. Видання Харківської крайової організації

Народного Руху України, квітень 1990.
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Павлюк та ін.14 За різку критику партійної лінії був виключений з КПРС Сергій
Головатитий. Тож, після закінчення виборчої кампанії число прихильників
ортодоксальних поглядів у КПУ і просто членів партії серед народних депутатів
суттєво зменшувалося, що засвідчило, що реальної вирішальної переваги у
парламенті нового скликання Компартія не досягла.

Результати березневих виборів 1990 р. викликали певне розчарування у
демократичному середовищі. Оцінюючи їх наслідки Михайло Горинь відзначав:
“Вибори показали, що Західна Україна значно випередила Наддніпрянщину у
плані політичної активності та національної самосвідомості. Тому тут в основному
отримали перемогу представники Демократичного блоку. Далі на схід становище
погіршується, тому політична карта України нагадує сьогодні птаха з перебитим
крилом”15. Дійсно, найбільшого успіху, як і очікувалося, демблоківці домоглися
у Галичині – у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях, де
вони вибороли 43 із 46 мандатів народних депутатів до республіканського
парламенту (провладні кандидати не отримали жодного мандату в Львівській
області, лише один в Івано-Франківській й два – Тернопільській області).
Помітними був успіх кандидатів від Демблоку і у північно-західному регіоні
республіки. Так, у Волинській області прибічники опозиції здобули 6 із 9 мандатів,
а в Рівненській – 5 із 10. Вражаючим були результати виборів для демблоківців
у Києві, де вони змогли провести до парламенту 16 своїх представників (із
22 місць). Для порівняльної ілюстрації цього успіху в столиці можна навести
приклад фактично провальної кампанії Демблоку у Київській області, де
демократи отримали всього два мандати із 17 можливих. Також значно
скромнішими були результати кандидатів, яких підтримував Демблок, у
центральному регіоні республіки. Так, демократичні кандидати у шести
областях Центральної України (Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській,
Черкаській, Кіровоградській, Полтавській) здобули лише 16,5% мандатів
(провладні кандидати – 66%). І критичним, які і констатував М. Горинь, були
підсумки виборів для Демблоку на сході і півдні України, де його висуванці
практично не отримали довіри виборців. Однак, тут М. Горинь, розцінюючи
успіхи/невдачі опозиції відразу після гарячих виборчих баталій, не врахував
особливості опозиційного спектру демократичних сил республіки. Акцентуючи
на результах національно-демократичної складової опозиції – Демблоку, один із
найавторитетніших рухівських діячів недооцінив сили, які представляли
загальнодемократичний табір. Саме й тому, “птаха української демократії” й
видавалася М. Гориню “однокрилою”. Як засвідчив майбутній розвиток подій,
політики “нової хвилі”, що представляли загальнодемократичне крило опозиційних
сил, і, які прийшли у Верховну Раду, виявилися готовими тісно співпрацювати у
парламенті демблоківцями. Депутати-демплатформівці (більшість із них обрані

14 “Декларація депутатів Рад різного рівня, членів Демократичного блоку, членів Руху,
“Меморіалу”, комуністів, “Молода Галичина”, 3 квітня 1990.
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на півдні та сході України), депутати, представники незалежих організацій і
шахтарського руху, після організаційного оформлення парламентської опозиції
увійшли до неї і склали майже половину її особового складу. Однак, назагал, у
східній і південній Україні, за винятком деяких великих міст (Харків,
Дніпропетровськ і Донецьк) опозиціонери зазнали нищівної поразки. Жодного
мандата демократично налаштованим кандидататам не вдалося завоювати у
Луганській, Миколаївській, Одеській областях, де позиції партійно-державної
номенклатури виявилися непохитними. Дещо відособлено стоїть результат
демократичних сил у Чернівецькій області, де теж не було здобуто жодного
мандата. Найімовірніше, поразка демократичних сил була зумовлена не стільки
особливостями політичного і етно-культурного розвитку краю,  скільки
суб’єктивними факторами, серед яких пасивність і неорганізованість
демократичних структур у регіоні (Закарпаття мало не менш складну історичну
долю і ще строкатіший національний склад населення, однак у кінцевому
підсумку троє народних обранців стало членами парламентського блоку
“Народна Рада”)16.

У новообраному парламенті народна опозиція здобула близько чверті місць.
Із них лише близько 60% депутатських мандатів належали національно-
демократичному крилу опозиції –Демблоку, стрижнем якого був Рух (всі ці
мандати були отримані у трьох областях Галичини, частково в Києві й на Волині).
Ці дані спростовують найживучіший в історичній літературі стереотип щодо
виборів 1990 р. про те, що Демблок здобув 25% мандатів у Верховній Раді.
Насправді близько 75 депутатів від Демблоку становили 16 % новообраного
складу парламенту. Велику групу опозиційних кандидатів (близько 40%)
становили прихильники “Демплатформи в КПУ”17, члени ліберально-
демократичних груп (неформальних організацій, комітетів виборців тощо) і
робітничих структур (страйкомів, профспілок), які вибороли свої мандати, в
основному, у південно-східній частині республіки. Виборці цих регіонів, з одного
боку, голосували проти партократів, з іншого – не сприймали й окремі ідеї
Демблоку. Тож під час виборів вони обирали третій варіант – голосувати за
“своїх”, які здебільшого позиціонували себе як “незалежні кандидати”. Частина
“незалежних” згодом увійшла до Народної Ради, решта ж, в оновленому
парламенті, зберігала нейтральний статус. У Верховній Раді вони творили
своєрідну “третю силу”, яка підтримували ситуативно, то опозицію, то більшість.

Серед причин, через які демократичні сили не змогли здобути вагоміших
результатів у ході виборів й схилити шальки терезів у боротьбі за владу на
свою сторону, можна виокремити:

15 Михаил Горûнь, “За что борется “Рух”, Литературная газета, 9 мая 1990.
16 Аналіз проведено автором на основі матеріалів видання: Верховна Рада України

XII скликання. 1990–1994 роки, ред. Олександр Барабаш, Михайло Батіг та ін. (Київ: Видавництво
“Край”, 1998), 756 с.

17 Лише один член “Деплатформи” належав до Народного Руху України – Олександр Піскун.
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1. Значні розходження у мовно-культурних й ідейно-політичних орієнтаціях
населення різних регіонів України, неспроможність опозиційних сил запропонувати
виборцям чіткий план їх узгодження. Якщо у західному регіоні республіки питання
набуття Україною незалежного статусу, державності української мови,
реабілітації національної символіки і Церкви були приорітетним та виступали
консолідаційним чинником, що гуртував суспільство навколо демократичних сил,
то в південно-східній частині України надмірний акцент на національному питанні
викликав нерозуміння, а подекуди і настороженість у частини виборців. Такі
регіональні відмінності вміло використовував партапарат, який завдяки майже
монопольному контролю над державними засобами масової інформації,
роздмухував існуючі стереотипи щодо проблем міжнаціональних стосунків,
формував “образ ворога” з демократичних сил (найперше з Руху),
дискредитуючи і послаблюючи таким чином опозицію. Така агітація мала успіх,
оскільки, у пересічного виборця південно-східних регіонів республіки кандидати
від Демблоку асоціювалися з Рухом18. Визначення ж низкою опозиційних сил
національного фактору, як пріоритету суспільного розвитку і недооцінка його
соціально-економічної складової, зрештою, і позначиося на кінцевому результаті
виборів.

2. Демократичні кола зробили численні прорахунки у тактиці ведення виборчих
перегонів. Ставлячи одним із головних завдань виборчої кампартії “ідеологічне
завоювання Східної України”, зокрема, Народний Рух України (НРУ) скеровував
у східні й південні області найактивніших своїх членів для проведення агітаційної
роботи19.  Однак, через недостатній досвід у проведенні агітаційно-
пропагандистських заходів, у цих регіонах помилково робились спроби механічно
перенести ті ж методи роботи й ті гасла, які використовувались у виборчій
кампанії, наприкад, у Галичині. Такий підхід був малоефективним, а інколи давав
протилежні від очікуваних результати. Л. Кравчук, який успішно болотувався
на Вінничині, зазначав малу результативність агітаторів із заходу України, які
ходили селами і закликали не голосувати за “комуняку”. Він слушно завважував,
що “якби контрагітаторами були місцеві – то одна справа, а от до чижинців на
селі ставляться з недовірою”20.

3. Демблоку не вдалося встановити тісні контакти ні з ліберально-
демократичними організаціями південно-східної частини України, ні з робітничим
рухом цього регіону, через що електоральна база опозиційних сил сильно
звузилась. Демблок не зміг запропоновати політичної програми прийнятної для
лідерів шахтарського руху і не зумів розгорнути власної ефективної агітаційної

18 Дані соціологічних опитувань свідчили, що майже половина респондентів нічого не знали
про положення програми Руху (на Дніпропетровщині 70,77% респондентів, Харківщині – 36%),
або здебільшого негативно ставилися до Руху взагалі (на Харківщині – 32,42% негативно, 29.95%
позитивно).

19 Державний архів Львівської області (далі – ДАЛО), 1990, ф. П-3, оп. 62, спр. 803, арк. 73.
20 Леонід Кравчук, Маємо те, що маємо. Спогади і роздуми. (Київ: Століття, 2002), 50.
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роботи в Донбасі. Всі спроби УГС і НРУ долучити шахтарський рух до
антикомуністичних виступів не мали успіху21. На початку 1990 р. лідери Руху
були вимушені констатуватувати, що шахтарі байдужі до їхніх ініціатив22.

Неефективною виявалась і робота опозиції серед мешканців сільської
місцевості, які становили більше третини всіх виборців республіки23. Показовим
у цьому відношенні є підхід керівництва НРУ до розстановки кадрів для роботи
із селянство – у Секретаріаті НРУ, органі який за статутом “встановлює зв’язок
Руху з органами державної влади і управління” відділ із питань роботи на селі
очолив вчений-історик зі Львова24. Такий підхід до налагодження співпраці з
селяством не міг не позначитися на справі. Політична пасивність цього
соціального прошарку стала одним із головних уроків виборчої кампанії й однією
з причини поразки демсил. “Село, яке найбільше постраждало від
адміністративно-командної системи, фактично і стало оплотом цієї системи,
підтримує її. Високі сановники, які бояться опектися в місті, звертаются до
села “за підтримкою”, – констатував ситуацію з виборами на селі кандидат у
народні депутати О. Бойко25.

4. Опозиція не була єдиною ні в ідейному, ні організаційному відношені.
Демблок об’єднав у своєму складі тільки частину опозиційних сил, які, в
основному, стояли на національно-демократичній платформі, й, у тій чи іншій
мірі, перебували під впливом, або тісно співпрацювали з Рухом. Місце і роль
Демблоку у структурі опозиційних сил так охарактеризував член Великої Ради
Руху Є. Гринів: “Ця структура (Демблок – І. П., М.Б.) існує при Рухові й виконує
чисто консультаційні функції”26. Відображаючи, здебільшого політичну лінію НРУ,
яка, у свою чергу, корегувалася під тиском радикальніших сил (зокрема, УГС),
Демблок охоплював своїм впливом хоча і значну, але лише частину
електорального поля України. Інша частина опозиційно налатованих виборців,
здебільшого у південно-східному регіоні республіки, орієнтувалася на структури
загальнодемократичного характеру. Перебуваючи під впливом ідей
“демократичного соціалізму”, ліберальної демократії та шахтарського руху ця

21 Гіроакі Куромія, Свобода і терор у Донбасі. Українсько-російське прикордоння, 1870–
1990-і роки. (Київ: Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2002), 519 с.

22 Ситуація докорінно змінилася вже влітку 1990 р. Тоді один із лідерів незалежної профспілки
гірників заявляв: “Україна дуже багата. Вона має величезний потенціал. Робітники Донбасу
підтримають суверенність та незалежність України, якщо це буде доцільно економічно” / Таras
Kuzio, and Andrew Wilson, Ukraine: Perestroika to Indepence.(Edmonton, Canada, 1994),110.

23 Украинская ССР в цифрах в 1987 г. Краткий статистический справочник. (Киев: Тэхника,
1988), 98.

24 Три дні вересня вісімдесять дев’ятого. Матеріали Установчого з’їзду Народного Руху
України за перебудову, упоряд. Євген Жеребецький. (Київ, Видавництво “Українська енциклопедія
імені М. П. Бажана, 2009), 490.

25 “Вогонь, вода і газові труби, або деякі підсумки виборів-90”, Літературна Україна, 12
квітня 1990.

26 Євген Гринів, “Інтерв’ю”, Вільна Україна, 23 лютого 1990.
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частина опозиції, хоча і стояла на демократичних засадах (й частково поділяла
антикомуністичні гасла), але й до ідей Руху ставився насторожено. То ж, цим
доволі різношерстним сигментам опозиційних сил не вдалося створили ні
координаційного центру, ні тим більше, єдиної політичної структури для співпраці
у ході виборів.

5. Важливим чинником, який послаблював ефективність передвиборчої
кампанії опозиції, стало суперництво за лідерство між окремими силами у складі
Демблоку, небажання підпорядкувати політичні амбіції окремих організацій та
їх керівників задля досягнення спільної мети, вияви нетолерантності серед
союзників із виборчої коаліції. Це прослідковувалося на всіх етапах виборчої
кампанії й мало численні прояви – від розходжень на рівні програмних вимог
кандидатів від різних суб’єктів Демблоку, до взаємного поборювання кандидатів
від опозиції у виборчих округах. Про політичну неоднорідність виборчого блоку
опозиційних сил йшлося в редакційній статті угаесівської газети “Голос
відродження”: “Демблок об’єднав досить штучно як націонал-демократів, так і
відверто демагогічних кон’юктурників-популістів, “демократичних комуністів”,
чи й зовсім випадкових людей”27. Окремий погляд на формування блоку демсил
мали й чільні лідери опозиції. В.Чорновіл взагалі заперечував потребу створення
Демблоку й заявляв про доцільність його існування хіба що на останньому
виборчому етапі28. Тертя між радикальним й поміркованим крилами у
опозиційному таборі виразно прослідковуються, зокрема, у передвиборчій відозві
УГС. Неодноразово звертаючись до виборців із закликом “Голосуйте за
кандидатів від УГС”29, у відозві жодного разу (!) не згадано про кандидатів від
Демблоку в цілому, а лише про кандидатів “від національно-демократичного
руху”, що очевидно не одне і те ж. Заклики із засудженням “тотальної” єдності
й заперечення потреби висунення єдиного кандидата-демократа у кожному окрузі
лунали і з рухівського середовища. Таке нехтування політичними союзниками
законів виборчої тактики, не лише суперечило самим принципам і цілям
формування виборчого блоку (Демблок власне і створювавався для висунення
узгоджених кандидатур у всіх округах), а й приводило на практиці до програшу
двох сильних кандидатів від Демблоку, єдиному кандидату від партапарату,
особливо у тих округах, де провладний кандидат мав сильні позиції.

6. Проголошена Демблоком політика співпраці з реформаторським крилом в
КПУ у ході виборчої кампанії втілювалася непослідовно. Зокрема, Демблок не
підтримав на виборах комуніста М. Поповича, одного із “батьків” засновників
Руху. Відмовився Рух і в “інтересах справи” надати підтримку першому
секретареві Львівського обкому партії Я. Погребняку. Голова львіської філії УГС
Б. Горинь з цього приводу зазначав: “Не дивлячись на те, що ряд авторитетів

27 Редакційна стаття, “Рух: партія нового типу?”, Голос відродження, березень 1990.
28 Тарас Батенко, Опозиційна особистість: друга половина XX століття. Політичний

портрет Богдана Гориня. (Львів, “Кальварія”, 1997), 167.
29 “Передвиборна відозва “Народе України!”, На руїні. 11–18 березня 1990.
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(Руху – І. П.) були за підтримку Я. Погребняка, довелося виступити проти,
мотивуючи свою позицію тим, що в усіх бідах народу винна компартія, зокрема
її ядро, партапарат КПРС і його маріонетка – партапарат КПУ. Підтримувати
першого секретаря обкому партії означало б відмовитися від основного гасла
передвиборчої боротьби”.

Лідери демократичних сил західного регіону республіки, не пішовши на
політичні домовленості з реформаторською частиною партійних функціонерів
(зокрема, Я. Погребняком, першим секретарем Львівського міськкому КПУ
О. Волковим, завідувачем ідеологічного відділу Львівського міському партії
О. Масляником та ін.), які були готові до співпраці з опозицією допустилися
стратегічної помилки. Програш на виборах партійних керівників, які шукали
шляхів до порозуміння з демократичними силами, з одного боку, став причиною
появи на місцях партійних лідерів типу комуніста-ортодокса В. Секретарюка
(на Львівщині) й до чіткого усвідомлення партійним середовищем
безкомпромісності опозиції у випадку здобуття нею відчутної переваги на
електоральному полі, з іншого, – до глибинніших наслідків у ближчій перспективі,
зокрема формування потужного консервативного крила у Верховній Раді у складі
й тих членів Компартії, які за певних обставин могли б поповнити ряди
демократичних парламентських сил. Згодом, парламентська опозиція
неодноразово вступала у перемовини з окремими депутатами-партапаратниками
із пропозицією створити незалежну КПУ, однак всі ці спроби закінчувалися
безрезультатно30.

7. Негативний вплив на результати виборів мали і прорахунки опозиції в
організації виборчої кампанії, у ході якої сили демократів виявилися
розпорошеними. Не існувало ні єдиних виборчих штабів, ні чітких планів
проведення агітаційно-пропагандистських заходів, не вдалося організувати і
ефективний контроль за ходом виборів. Видання ЛКО НРУ “Віче”,
характеризуючи підготовку до виборів рухівських структур, писало: “Виборчий
комітет Руху не дає собі ради з виборами, не володіє ситуацією, не кажучи вже
про якусь раельну допомогу своїм кандидатам, зокрема, прогавлено такий
важливий етап кампанії, як формування виборчих комісій. Отже, маємо комісії
ще з тою кадрою”31. Прорахунки у виборчій кампанії Руху визнав і заст. голови
організації В. Яворівський, який вказував: “Апарат до цих виборів підготувався
набагато краще, ніж ми. Я сказав би навіть, що він для цього перебудувався “32.
Набагато критичніше і різкіше оцінював організацію виборчої кампанії Микола
Поровський, відповідальний секретар Секратіріату НРУ, який звинуватив
керівництво Руху у провалі виборчої кампанії й емоційно критикував Раду колегій

30 Іван Салій, Я повертаюсь. (Київ: Довіра, 1993), 152–153.
31 Євген Жеребецький, “Без совісті – немає свободи!”, Віче, лютий 1990.
32 “Вогонь, вода і газові труби, або деякі підсумки виборів-90”, Літературна Україна, 12

квітня 1990.
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за те, що вона “не виробила виборчої платформи, не виробила виборчої політики”.
Головною причиною всіх негарадів М. Поровський вважав неорганізованість і
надзвичайно слабку виконавську дисципліну: “Ми відкинули бюрократичну
дисципліну – обов’язкову, але нової свідомої дисципліни, ми не надбали”33. Про
відсутність дієвої підтримки з боку Демблоку у виборчій кампанії заявляли
кандидати у народні депутати (згодом парламентарі) Ірина Калинець, С. Хмара,
І. Макар, І. Гринів, С. Павлюк. Останній, зокрема, так характерезував підтримку
його кандидатури демократичними структурами на виборах: “Яка допомога?
Випустили листівку – і все!”34.

Отже, результати виборів 1990 р. продемонстрували, що, незважаючи на
переконливу, на перший погляд, перемогу правляча партія поступово втрачала
абсолютну монополію на владу в Україні, але й опозиція була ще недостатньо
сильною, щоб перебрати цю владу в свої руки. Демократичні сили, незважаючи
на певне розчарування, вцілому, могли бути задоволені результатими виборчих
перегонів – їх представники здобули депутатські мандати, чим значно розширили
політико-правовий статус опозиції.

Результати виборчої кампанії хоча і розчарували опозицію, але не стали
несподіванокою і загалом відповідали тогочасному рівневі політичного розвитку
супільства. Загалом лідери опозиції тверезо оцінювали шанси Демблоку на
перемогу у цій кампанії, оскільки ще у листопаді 1989 р. В. Чорновіл твердив,
що “демократичні сили на виборах не переможуть, але створять міцну опозицію
у Верховній Раді, боротимуться за незалежну Україну”35. Проте, результати
виборів не можна вважати і поразкою. Уперше за десятиріччя існування
радянської системи опозиційно налаштовані політики увійшли до складу
парламенту. Вони отримали можливість із трибуни Верховної Ради заявити про
свої переконання. Під їх тиском лібералізувалася вся система влади і
демократизувалося суспільство. Опозиція, використовуючи методи
парламентської і позапарламентської боротьби, отримала можливість зімінювати
законодавчу базу, сприяти демократичним і державотворчим суспільним
процесам. І з цієї точки зору можна говорити про великий успіх демократичного
табору у парламентській виборчій кампанії 1990 р., який його представники мали
твердий намір розвинути у Верховній Раді Української РСР XII скликання.

33 Цит за: Олексій Гарань, Убити дракона. З історії Руху та нових партій України. (Київ,
“Либідь”, 1993), 110.

34 Степан Павлюк. (1948 р. н.), записав Ігор Підкова, Львів, 18 червня 1996.
35 Інформація про деякі події 11–12 листопада, 1989 р. у Львівській області, 1989, Державний

архів Львівської області, ф. П-3, оп. 62, спр. 525, арк. 39.
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In March 1990, for the first time in many years democratic elections took place in the Ukrainian
SSR. The article analyzes the influence of the results of elections on both democratic opposition and
the Communist Party nomenclature in the Verkhovna Rada. Among the reasons why the democratic
forces failed to achieve better results during the elections were differences in their discourse, as well as
cultural, ideological and political orientations of the population of different regions of Ukraine, the
inability of the opposition to offer voters a clear plan of their political program; miscalculations in
tactics of conducting electoral races; a sharp decrease in the electoral base of the Democratic Bloc due
to the inability to establish cooperation with the liberal-democratic organizations of southeastern part
of Ukraine and the workers’ movement of this region.
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