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ВСТУПНЕ СЛОВО
І знову вибори... У другому номері “Форуму” ця тема проаналізована 

у різних вимірах – від політичного міфотворення та електоральної про-
тестної участі громадян до демократичного поступу суспільства у “по-
стреволюційний період”.

Проблеми національної єдності і безпеки України та наших близь-
ких і віддалених сусідів по Європейському дому розкриваються у другій 
частині журналу. Цікавою, на нашу думку, є розвідка угорських колег 
Ласло Поті і Петера Талаша, яка змушує по-новому подивитися на роль 
Угорщини в системі європейської безпеки.

Ми започатковуємо також відділ оглядів і рецензій, де вміщено дві ав-
торські рецензії на знакові твори європейської публіцистики та романіс-
тики початку ХХ і ХХІ століть.

Головний редактор  
Володимир Фісанов 

P.S. Запрошуємо усіх небайдужих і професійно підготовлених читачів до 
плідної співпраці.
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СЛОВО ВІД БУКОВИНСЬКОЇ ПАРТНЕРСЬКОЇ АГЕНЦІЇ

Вже майже півтора року відділяє нас від доленосних подій Майдану 
та перемоги Помаранчевої революції. Тим очевиднішою стає візія, що 
бурхливий сплеск народної волі не є необхідною та достаньою умовою 
бурхливих суспільних трансформацій. Революція є тою точкою біфурка-
ції, від якої можливі різноманітні сценарії розвитку. Свобода, породжена
Майданом, очевидно, у першу чергу надала суспільству свободу у виборі 
найбажанішого йому сценарію. Проте, сучасне українське суспільство є 
ще незрілим та неструктурованим, аби можна було стверджувати, що воно 
виробило та легітимізувало у прийнятних формах свою чітко окреслену та 
консолідовану програму розвитку країни.

Наше суспільство, попри вельми вагомі кроки Помаранчевої революції 
та парламентські вибори за новими правилами гри, усе ще потребує грун-
товних відповідей на засадничі світоглядні питання. В якій точці суспіль-
ного розвитку ми знаходимося? Якої мети ми бажаємо досягнути? Яким 
шляхом ми збираємося іти до визначеної мети?

Виклики сьогодення потребують від лідерів громадянського суспіль-
ства, політичних партій, владних чільників, аналітиків та інтелектуалів 
копіткої роботи над створенням для країни прийнятних agenda and draft
strategy. Україні необхідний strategy. Україні необхідний strategy новий порядок денний. У такому контексті   об-
говорення та дискусії про новітні суспільні цінності, їхні загальнонаціо-
нальні та регіональні особливості є актуальними та доречними. Позаяк 
зірки політичного бомонду, що перемогли у виборчих перегонах, “узурпу-
вали” левову частку прав (а, отже, й відповідальності) на реалізацію своїх
програм та стратегій, громадянському суспільству не залишається нічо-
го іншого як “узурпувати” права на моніторинг та оцінювання виконання 
їх обіцянок. Це завдання потребує створення чітких Критеріїв та Вимірів їх обіцянок. Це завдання потребує створення чітких Критеріїв та Вимірів їх
Демократії.

Громадянському суспільству слід навчитися вимірювати Демократію у 
прийнятних та зрозумілих категоріях. Воно має створити ефективні ін-
струменти та механізми Виміру Демократії! Тоді громадянське суспільство 
у будь-який момент зможе сказати чи вірним шляхом ми рухаємося. Саме 
на ці запити сьогодення намагалися дати власні відповіді автори другого 
номера “Форуму”. Чи їм це вдалося судити Читачеві.

Арсеній Анциперов
Володимир Зав’ялов
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Ігор Буркут

Ігор Буркут

 ПОЛІТИЧНІ МІФИ 
ПІСЛЯРЕВОЛЮЦІЙНОЇ УКРАЇНИ

Політичне життя завжди 
супроводжують різнома-
нітні міфи. Воно є склад-

ним, заплутаним, малозрозумілим 
для більшості людей. А міф створює 
ілюзію розуміння, бо заснований на 
спрощенні реалій, зведенні складних 
речей до простих елементів. До того 
ж він значно цікавіший від управлін-
ських буднів, які, власне, більшість 
людей і вважає “політикою”. На по-
бутовому рівні цим словом найчас-
тіше називають рутинну адміністра-
тивну роботу, котра відбувається 
у чітко обмежених законами та ін-
струкціями рамках, і загнана у ко-
лію неписаних чиновницьких звича-
їв і традицій. Чиновник професійно 
виконує рішення, прийняті політи-
ком, і при цьому не несе відповідаль-
ності за напрям і зміст політичного 
рішення. Вона ж повністю покладена 
на політиків [1, с.189-190].

А справжня політика вимагає по-
стійної творчості, постановки нових 
питань і пошуку нових відповідей на 
старі питання. Якщо найважливіши-
ми чеснотами адміністратора є висока 
дисциплінованість, організованість, 
а к у р а т н і с т ь  т а  п е р е д б а ч -
ливість, то політику потріб-
ні дещо інші якості. Перш за 
все йдеться про творчі здібнос-
ті, політичну інтуїцію, волю і т. п. 
Ще знаменитий Макс Вебер (1864-
1920) чітко розмежовував діяльність 

чиновника і політика, а відомий ав-
стрійський соціолог, економіст і 
державний діяч Альберт Ебергард 
Фрідріх Шеффле (1831-1903) мав тро-
хи по-іншому сформульований по-
гляд на це питання. За його думкою, 
про політику можна говорити лише 
тоді, коли йдеться про легітимізацію 
нового стану речей, наприклад, при 
проведенні виборчої кампанії, підго-
товки опозицією акцій протесту або 
придушенні урядом цих акцій тощо 
[Цит за: 2, с.98].

Масовий інтерес до політики про-
буджується в ті історичні періоди, 
коли відбуваються значні зміни в по-
літичному житті суспільства, з яким 
різні соціальні верстви пов’язують 
великі надії. Подібні зміни, хоч і не-
завершені, відбулися в Україні восе-
ни-взимку 2004 – 2005 рр. і отрима-
ли назву “Помаранчевої” революції.
Цей феномен ще знаходиться у цен-
трі громадської уваги і суспільство 
намагається розібратися у недавніх 
подіях. Проте їхня складність та ба-
гатофакторність багатьом не дозво-
ляють збагнути суть нинішніх по-
літичних процесів, тому брак розу-
міння люди вимушені компенсувати 
за допомогою різноманітних міфів. А 
останніх з’явилося чимало, до того ж 
не лише нових, але й відроджених із 
запасників пам’яті.

Про ретельну наукову класифіка-
цію цих міфів говорити зарано – надто 
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мало часу пройшло з моменту їхньої 
появи. Сучасні дослідники пропо-
нують різні визначення політичного 
міфу. Наприклад, відомий англійсь-
кий політолог Крістофер Флад писав:
“У сучасному контексті політичний 
міф може бути визначений як ідеоло-
гічно маркірована розповідь про події 
минулого, сучасного та прогнозовано-
го майбутнього” [3, с.41]. У цьому ви-
значенні важливим є акцентування 
ідеологічної позиції авторів політично-
го міфу. А вже цитований російський 
політичний філософ К.С.Гаджиєв
підкреслював, що кожна нова епо-
ха, відкидаючи або модернізую-
чи старі міфи, водночас створю-
є власні, в тому числі й політичні. 
Сучасні ж спеціально конструю-
ються та впроваджуються у масо-
ву свідомість. Їх функціонування-
, вважає філософ, “неможливе без 
існування стадної свідомості, за-
снованої на сліпому підкорен-
ні панівним забобонам і нездатної 
осмислити події та процеси, що від-
буваються у суспільстві” [4, с.205]. 
Говорячи про міфи “Помаранчевої” 
революції, ми братимемо до ува-
ги ці важливі зауваження. Не пре-
тендуючи на всебічну оцінку даних 
політичних міфів, хоча б означимо 
головні з них.

Тут доцільно зробити їхню попе-
редню систематизацію. Умовно по-
літичні міфи, пов’язані з “помаран-
чевими” подіями, можна за ідейною 
спрямованістю розділити на дві ве-
ликі групи: революційні та контрре-
волюційні. Протилежні міфи нерід-
ко внутрішньо пов’язані між собою 
й інколи навіть взаємно підтриму-
ють один одного. Втім, вони все-
таки частіше є взаємовиключними.

Головним з революційних є міф про 
“нову владу”, котра нібито прийшла 
на зміну остаточно дискредитовано-
му політичному режиму Кучми. На 

жаль, він далекий від реалій, бо значна 
кількість нинішніх високопосадовців 
за президентства Леоніда Кучми вхо-
дила до тодішнього другого, і навіть 
першого ешелонів влади. Наприклад, 
Віктор Ющенко був прем’єр-мініст-
ром, цю ж посаду обіймав А.Кінах; 
Ю.Тимошенко мала досвід роботи 
віце-прем’єром, колишній глава ад-
міністрації президента В.Литвин очо-
лив Верховну Раду ще при Кучмі, збе-
ріг цю посаду і при Ющенко. Міністр 
юстиції в уряді Ю.Єханурова (до речі, 
також не останньої людини в старій 
управлінській еліті) С.Головатий за-
ймав цю ж посаду в одному з попе-
редніх урядів. Та ж ситуація і у глави 
МЗС Б.Тарасюка. Колишній міністр 
економіки В.Пинзеник став міністром 
фінансів. Інформаційну політику у 
часи Кучми визначав І.Чиж, він і нині 
керує відповідним Державним комі-
тетом. Список ними не обмежується. 
Звичайно, з’явилися і нові фігури, але 
не вони визначають головні напрями 
сучасної політики.

Тут варто навести цитату з резо-
нансної статті доктора фізико-мате-
матичних наук, поета, перекладача 
і літературного критика Максима 
Стріхи, надрукованої не так давно у 
журналі “Сучасність”. Шанований се-
ред українських інтелектуалів автор 
висловив важливу думку. “Очевидно, 
що заміна керівних кадрів, - писав він, 
- не могла підмінити головного – замі-
ни хибної системи відносин у владній 
піраміді, яка свідомо насаджувалася 
в часи Л.Кучми (політологи услід за 
М.Рябчуком вживали на її означен-
ня термін “шантажистська держава” 
– коли тотальне залучення керівників 
усіх рівнів у протизаконні дії ставало 
запорукою їхньої політичної лояль-
ності).” [5, с.121]. Цілком логічно із
сказаного випливає, що залучення 
нових людей без зміни існуючої сис-
теми не дасть бажаного ефекту.
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Необхідні системні зміни. А нічо-
го кардинального тут ще не відбуло-
ся. За рік, що пройшов після подій на 
Майдані, українське суспільство пе-
реконалося: у “нової” влади відсутня 
чітко визначена стратегія та програма 
дій, зрозумілі звичайним громадянам. 
Діяльність її до болю нагадує методи, 
якими діяли попередні уряди. До того 
ж обіцянки “прозорості” дій влади 
майже не виконані. Порад з громад-
ськістю з приводу вироблення важли-
вих рішень влади за цей рік практично 
не спостерігалося. Єдине безсумнівне 
досягнення, яке знайшло громадське 
визнання – це розвиток в Україні сво-
боди слова. Хоча його мало для того, 
щоб говорити про нову владу в країні,
все ж свобода слова є запорукою роз-
витку інших громадянських та полі-
тичних свобод, що врешті решт ство-
рює умови для поглиблення демокра-
тії й відходу від авторитаризму, ха-
рактерного для режиму Кучми.

Слід зауважити, що для створен-
ня політичного міфу необхідні певні 
об’єктивні основи. Коли мова заходить 
про “нову владу”, то в ролі аргументів 
використовуються невеликі позитив-
ні зрушення в галузі свободи слова 
та деяких інших царинах життя, які 
дозволяють переконувати хоч части-
ну суспільства у тому, що осоружний
політичний режим, означений рядом 
політологів як “кучмократія”, вже 
остаточно відійшов у минуле.

Наступним політичним міфом 
сучасної України з розряду револю-
ційних є словесні конструкції про 
швидке включення нашої країни в 
процеси європейської та євроатлан-
тичної інтеграції. Відразу після по-
дій на Майдані у суспільстві розпо-
всюджувалися ілюзії про те, що для 
України широко відкрився шлях до 
Європейського Союзу. Їм сприяла 
мода на Україну, створена мас-медіа 
під час “Помаранчевої” революції. 

Вона поширювалася країнами Єв-
ропи та Північної Америки, де з Ук-
раїною раніше пов’язувалися лише 
негативні стереотипи (Чорнобиль, 
корумпована влада, масові злидні 
тощо). Проте реалії життя невдовзі 
спростували наївні сподівання гро-
мадськості. До речі, вони вже мали
в Україні свою історію.

“Кучмократія” широко використо-
вувала ілюзії для свідомої дезорієнта-
ції громадської думки щодо своїх зо-
внішньополітичних планів. Правда, 
тоді декларувалася “багатовектор-
ність” української політики, коли про-
голошувався одночасний рух у двох 
протилежних напрямках – в ЄЕП та в 
ЄС. Історично мешканці різних укра-
їнських регіонів мають помітні від-
мінності у сприйнятті сусідів нашої 
країни. На Сході України досить роз-
повсюдженими є проросійські сим-
патії, на Заході ж значно популярніші 
ідеї “повернення України в Європу”. 
Тому горезвісна “багатовекторність” 
переслідувала не лише зовнішньопо-
літичні цілі, вона покликана була за-
безпечити режимові Кучми підтрим-
ку в різних регіонах власної країни. 
Нинішнє київське керівництво декла-
рує відмову від дискредитованої по-
літики, підкреслюючи при цьому, що 
стратегічною його метою є повноправ-
не членство України в Європейському 
Союзі.

Проте її досягнення дуже усклад-
нене невідповідністю європейським 
стандартам багатьох сфер життя су-
часної України. Сподівання на мит-
тєвість процесу не підкріплене об’єк-
тивними чинниками. Міф про швид-
ке просування країни в напрямку 
євроінтеграції покликаний компен-
сувати неминуче розчарування гро-
мадян у невиправданих сподіваннях. 
Проте його дієвість виявилася незна-
чною, бо відрив бажаного від реаль-
ного виявився аж занадто великим. 
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Якби нові керівники діяли професій-
но, то замість міфу суспільству 
був запропонований чіткий план 
поетапного просування у напрям-
ку, обраному на перспективу. Тоді й
розчарувань було би набагато мен-
ше.

Спроба провести у 2005 році через 
Верховну Раду закони, необхідні для 
вступу України у Світову організа-
цію торгівлі (що є необхідною перед-
умовою для подальших переговорів з 
ЄС), завершилася невдачею. Однією 
з її головних причин виявилася па-
сивність громадськості, погано поін-
формованої про суть СОТ та евенту-
альні наслідки вступу України до неї.
Противники вступу, бізнес яких може 
постраждати від зростаючої конку-
ренції з іноземними товарами, через 
власні ЗМІ давали українцям одно-
бічну картину, що і впливало на гро-
мадські настрої. А влада не зуміла 
організувати гідний медіа-супровід 
своїх зусиль, спрямованих на затвер-
дження необхідних законів парла-
ментом. Як це часто буває в Україні, 
ігнорування темпорального фактору 
призвело до того, що сприятливий 
момент до початку нової виборчої 
кампанії було згаяно.

Небезпека політичних міфів поля-
гає насамперед у тому, що під їхнім 
впливом люди вдаються до нераці-
ональних дій. Замість уважного ви-
вчення швидкоплинних подій і на-
магань упередити їх несприятливий 
розвиток, жертви міфу перебувають 
у нічим не виправданій ейфорії й 
сподіваються на те, що проблеми 
“самі розсмокчуться”. З іншого боку, 
досить значна частина суспільства 
перебуває під впливом протилежних 
міфів, що також заважає людям адек-
ватно сприймати реалії політичного 
життя, спрямовуючи їхню енергію 
на досягнення ілюзорних цілей.

Головним міфом “анти-помаран-

чевих” політичних сил є той, що події 
кінця 2004 – початку 2005 рр. в Украї-
ні подаються лише як результат реалі-
зації детально розписаного на Заході 
сценарію, фінансованого прозахідни-
ми силами і спрямованого проти “ві-
ковічної дружби українського та ро-
сійського народів”. На пострадянсько-
му просторі конспірологічні мотиви 
взагалі досить популярні, особливо 
серед представників тих соціальних 
верств, які втратили свої привілейо-
вані позиції в суспільстві внаслідок 
глибинних трансформаційних про-
цесів останніх кільканадцяти років.
Образ ворога, важливий для кон-
струювання подібного політичного 
міфу, тут використано традиційний 
для колишніх громадян СРСР. Це 
США і Західна Європа, й особливо, 
“агресивний блок НАТО”. Звичайно, 
не обійшлося і без явних чи прихо-
ваних “сіоністів”.

Даний міф найменше розповсю-
джений в західному та центрально-
му регіонах України, найбільше – на 
її Сході та Півдні. Там, де багато по-
літично активних громадян брало 
участь у подіях, названих “Помаран-
чевою” революцією, нема особливо-
го ґрунту для укорінення міфу про 
змовницький характер революції: 
люди виходили на майдани не за 
американські долари чи ізраїль-
ські шекелі, і чудово це пам’ятають. 
Інша річ – Донецькій регіон, де ма-
совою підтримкою виборців корис-
тувався єдиний кандидат на прези-
дентську посаду від “кучмократів” 
Віктор Янукович. Його поразку на 
виборах противникам “помаран-
чевих” найлегше пояснити своєму 
електоратові за допомогою міфу 
про міжнародну змову. Тим біль-
ше, що контрпропаганду ще під час 
виборів вони вели з використан-
ням негативного стереотипу: “по-
маранчеві”, мовляв, є креатурою 
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США. Досить згадати витвори їх-
ньої антиреклами, на яких Віктора 
Ющенка зображували у вигляді 
ковбоя, що осідлав Україну.

Партія регіонів, яка зародилася 
на Донеччині, з самого початку від-
чуває брак привабливої ідеології, 
без якої важко боротися за голоси 
виборців. Спроба створити таку іде-
ологію напередодні президентських 
виборів 2004 р. не дала позитивного 
результату. Тоді намагалися об’єдна-
ти християнські цінності (в їхньому 
розумінні Московським патріарха-
том) і комуністичні ідеї у якусь хи-
мерну ідеологічну конструкцію під 
робочою назвою “християнський 
комунізм” [6, с.79]. Подібне штучне 
утворення не мало шансів на широ-
ку популярність серед молоді й пред-
ставників середнього покоління. А 
виборці старшого покоління, які збе-
регли вірність комуністичним ідеа-
лам, голосують, як правило, за КПУ. 
Тому “християнський комунізм” 
з самого початку був нежиттєздат-
ним. Де ж нема привабливих кон-
структивних ідей, використовують 
політичні міфи з метою мобілізації 
своїх прихильників.

Для укорінення суспільних на-
строїв, спрямованих проти Заходу, в 
Україні існують певні сприятливі чин-
ники. Серед вітчизняних політологів 
побутує думка про незавершеність 
процесів націотворення в Україні
[7, с.75; 8, с.469-475 та ін]. Імперська 
свідомість, яка зберігається у значної 
частини громадян України, заважає 
їм остаточно усвідомити себе час-
тиною української політичної нації. 
Рудименти радянського сприйняття 
світу, сформованого в роки “холодної 
війни”, постійно підживлюють їх ан-
тизахідні настрої. Неподоланність цієї 
архаїки, за думкою політолога Сергія 
Грабовського, спричиняє головну про-
блему сучасної України – “відсутність 

чітко окресленої і самовизначеної на-
ціонально-культурної більшини” [9, 
с.104]. А існуюче аморфне середови-
ще легко піддається впливові різних 
міфів, особливо тих, що глибоко за-
нурені в минуле. З радянських часів 
таких збережено чимало.

Одним з базових був сталінський 
міф про “Велику Вітчизняну війну”, 
який детально розроблявся радян-
ськими ідеологами. У значній мірі він 
зберігся дотепер і навіть широко вико-
ристовувався напередодні президент-
ських виборів 2004 р. для підтримки 
провладного кандидата. У Києві тоді 
було влаштовано військовий парад 
із запрошенням на нього президента 
РФ В.Путіна. А у жовтні 2005 р. “пома-
ранчеві” зазнали фіаско в українській 
столиці, коли не вдалася спроба маршу 
ветеранів ОУН-УПА на Хрещатику, бо 
опір комуністів та прогресивних со-
ціалістів – головних хранителів ста-
лінського міфу – виявився запеклим і 
погрожував масовими заворушення-
ми. Замирення ветеранів Радянської 
армії та ОУН-УПА, за яке ратував 
Віктор Ющенко, так і не відбулося. 
Навпаки, зросло протистояння.

Живучість міфу є надзвичайною і 
зруйнувати його не вдається жодни-
ми публікаціями документів та ма-
теріалів, котрі сприймаються лише 
інтелектуальною елітою. Він, крім 
всього іншого, має підтримку сучас-
ного російського керівництва, котре 
чудово усвідомлює – в його руках 
лишається могутня зброя впливу на 
людську свідомість. Не лише росій-
ська, але й українська влада не бажає 
випускати таку зброю з рук. Вже зга-
дуваний С.Грабовський цілком слуш-
но зауважив, що цей міф “став для 
влади – спершу комуністичної, по-
тім олігархічної – одним із найефек-
тивніших засобів її легітимації” [10, 
с.63]. Режим Кучми нещадно експлу-
атував витвір сталінської пропаган-
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ди, у спадок від нього міф перейшов 
до нинішніх борців з “помаранчевою” 
владою. Навіть сьогодні політична 
верхівка України мусить рахуватися 
з тим, що мільйони громадян нашої 
держави перебувають під впливом 
старої пропагандистської конструк-
ції і через когнітивний дисонанс не-
здатні сприймати інші оцінки війни, 
ніж створені радянськими міфотвор-
цями. Мабуть, лише природна зміна 
поколінь поступово звузить сферу 
впливу цього міфу. Він повністю спря-
мований у минуле, а пріоритети сус-
пільної свідомості на початку ХХІ сто-
ліття все більше відрізняються від тих, 
що були у середині століття ХХ-го.

Прибічники відродження імперії 
ще довго експлуатуватимуть слово-
сполучення “Велика Вітчизняна війна 
радянського народу проти німецько-
фашистських загарбників”, щоб про-
пагувати ідею об’єднання колишніх 
республік СРСР навколо Москви для 
протистояння “зовнішньому ворогу”. 
Нині на роль такого ворога обраний 
Північноатлантичний альянс, тому 
антинатовський міф використовуєть-
ся у тісній зв’язці зі старим витвором 
сталінських пропагандистів. Чого вар-
ті лише плакати ПСПУ перед прези-
дентськими виборами 2004 р., на яких 
поєднувалася нацистська свастика 
із символікою НАТО та державним 
прапором США. Але не ці ідеологіч-
ні конструкції найбільше загрожують 
національній безпеці України.

Існує один політичний міф у різних 
варіантах, небезпека якого для тери-
торіальної цілісності України очевид-
на. Його можна назвати “сепаратист-
ським”. Заснований він на значних ре-
гіональних відмінностях, що реально
існують в Україні. Але творці міфу 
роблять з них хибний висновок про 
“неможливість” існування у складі 
єдиної держави таких різних регіонів 
і висувають ідею про поділ країни. 

Найбільш разючим проявом таких 
настроїв був сумнозвісний “з’їзд Рад 
різних рівнів” у Сіверськодонецьку в 
кульмінаційний період “Помаранче-
вої” революції. Розмови про створен-
ня “Південно-Східної автономної рес-
публіки” тоді викликали значну три-
вогу в українському суспільстві.

Прибічники сепаратистського мі-
фу стверджують, що в Україні по-
рушуються права російськомовного 
населення, тому “для захисту” цих 
прав вимагають широкої політичної 
автономії, у крайньому разі – надан-
ня статусу державної російській мові. 
Політолог М.Рябчук вважає, що на-
справді “боротьба йде за те, хто, влас-
не, стане в Україні меншиною – укра-
їнці чи росіяни, а точніше – русофо-
ни чи українофони” [11, с.75]. Міф
якраз і потрібний для мобілізації мас 
на таку боротьбу, і в цьому його осо-
блива загроза.

Словесне розвінчання сепара-
тистського міфу навряд чи може бу-
ти дієвим. Вихід тут один – надання 
регіонам більшої самостійності у ви-
рішенні власних проблем у рамках 
глибокої адміністративно-територі-
альної реформи. Варіант реформи, 
запропонований нинішньою владою, 
виявився недостатньо продуманим, 
тому й не здобув популярності в сус-
пільстві. Лише широка громадська 
дискусія навколо цього важливо-
го питання дозволить віднайти той 
варіант, який виявиться прийнят-
ним для більшості українців. А його 
впровадження у життя позбавить се-
паратистський міф помітної суспіль-
ної підтримки.

Не лише на Сході України існував 
такий міф, його різновид є і на Заході 
країни. Під час боротьби з “кучмо-
кратією” тут певного розповсюджен-
ня набули балачки про необхідність 
відродження Західноукраїнської На-
родної Республіки, котра, мовляв, 
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має значне більше шансів вступити 
в ЄС, ніж Україна в її сучасних кор-
донах. Але поширювалася ця штуч-
на конструкція лише у колах постра-
дянської інтелігенції, практично 
зовсім не зачіпаючи інші соціальні 
верстви. Маргінальність міфу не по-
требує його детального аналізу, бо 
реальна небезпека розповсюдження 
подібної вигадки є вкрай низькою: 
ідеї соборності України в західно-
українському регіоні домінують.

Досить небезпечним є і контррево-
люційний міф про іманентні антисе-
мітизм та русофобію “помаранчевих”. 
В його основі лежать деякі конкретні 
факти, котрі до “помаранчевих” полі-
тичних сил, власне, й не мають безпо-
середнього відношення. Ще на початку 
90-х рр., в період ейфорії від отрима-
ної державної незалежності, в Україні 
певного розповсюдження набули нові 
міфи та міфологеми, породжені ста-
рим комплексом меншовартості, точ-
ніше – зворотною реакцією на нього. 
Якщо раніше українців в імперській 
ідеології зображували як “росіян дру-
гого ґатунку”, зіпсованих польським 
та австрійським впливом, то нова мі-
фологема виявилася діаметрально 
протилежною. У ній вже росіяни ста-
ли “українцями другого ґатунку”, зі-
псованими як фінно-угорськими, так і
татарськими впливами.

Тоді ж великої популярності на-
були писання відомих майстрів пера
Канигіна та Шилова, в яких з претен-
зією на науковість оповідалося про 
особливу роль українців у стародав-
ній історії, про “шлях аріїв”, “україн-
ське походження шумерів” тощо. На 
цій основі деякі журналісти та публі-
цисти породжували й поширювали 
явні вигадки, в яких протиставляли-
ся безумовно позитивні пра-українці 
“орії-арії” негативним (за визначен-
ням) “семітам”. Зростанню антисеміт-
ських настроїв у суспільстві сприяла 

глибока економічна та моральна кри-
за, в котрій Україна опинилася у 90-х 
роках ХХ ст. На фоні швидкого роз-
орення великих соціальних верств не-
вірогідно збагатилася невеличка група 
так званих олігархів, серед яких біль-
шість була єврейського походження.
Цей факт став ключовим у пропаганді 
новітніх борців із “засиллям єврей-
ського капіталу”, “єврейською ксе-
нофобією та юдейським расизмом” 
тощо.

Їхнім центром у сучасній Україні 
є Міжнародна Академія управління 
персоналом (МАУП) – найбільший в 
нашій державі приватний вищий на-
вчальний заклад. Вона веде значну ви-
давничу роботу, випускаючи чимало 
періодичних видань, зокрема, журнал 
“Персонал”. Останній чомусь називає 
себе “Журнал інтелектуальної еліти”. 
У виданнях МАУП міститься багато 
матеріалів, які викликають протест 
як вітчизняної, так і міжнародної гро-
мадськості. Зокрема, спрямованість 
матеріалів саме цих видань назва-
на американськими законодавцями, 
як привід для затримки наприкінці 
2005 р. скасування давно застарілої 
поправки Джексона-Веніка стосовно 
України. А представники єврейського 
населення України прямо звинувачу-
ють згадану Академію у веденні “ан-
тисемітської пропаганди” і вислов-
люють здивування, що “ця діяльність 
МАУП не зустрічає жодної протидії з 
боку влади” [12, с.134].

Для повної об’єктивності слід за-
значити, що у виданнях МАУП діс-
тається і сучасним керівникам Укра-
їнської держави. Так, у резонансній 
книжці під симптоматичною на-
звою “Зупинити злочинні дії органі-
зованого єврейства” задається таке 
питання: “Чому Президент Украї-
ни бере участь у ритуалах юдо-
нацистських синагог разом з широ-
ко відомим у всьому світі злочинцем 
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Рабиновичем?” [13, с.16]. Навряд чи 
такий тон свідчить про взаємні сим-
патії між “помаранчевою” правлячою 
верхівкою і МАУПівськими борцями
з “юдо-нацизмом”.

Проте творцям чергового “анти-
помаранчевого” міфу не йдеться про 
з’ясування справжнього ставлення 
нинішньої української влади до про-
блеми антисемітизму. Для них значно
важливішими є дискредитація самої 
влади і мобілізація, у цьому випадку, 
світової громадської думки проти ни-
нішнього українського керівництва. 
Відома своїм “антипомаранчевим” 
спрямуванням газета “2000” писала: 
“Пропрезидентським силам, які самі 
роблять ставку на крайній націона-
лізм, просто необхідний хтось, хто 
виглядає ще радикальнішим, ніж 
вони самі” [14, c.5]. Процес міфотвор-
чості продовжується, і в період парла-
ментських виборів для нього існують
сприятливі умови. Поява політич-
них міфів неминуча, вся суть полягає 
лише в їхніх спрямованості та зміс-
тові. Шкідливими для національної 
безпеки є ті з них, котрі загрожують 
територіальній цілісності держави, 
її політичній стабільності, які спря-
мовані проти поглиблення традицій 

толерантності, що існують у нашому 
суспільстві.
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Політичні події осені 2004 р. 
в Україні, викликані прези-
дентськими виборами, які 

й самі українці і світова громадськість 
назвали помаранчевою революцією, 
однозначно стали новим, поворотним 
моментом у новітній історії держави, 
викликали жвавий інтерес у всьому 
світі. На Майдані Незалежності в сто-
лиці, в містах, у містечках, у селищах і 
селах України протестували мільйони 
громадян, які не бажали бути рабами, 
прагнули відстояти своє право на сво-
боду, власний вибір, позицію проти 
цинічного намагання нав’язати їм про-
владну думку й кандидата. Подібного 
від української громади ніхто не очіку-
вав, а найменше діюча влада. Учасники 
Майдану консолідувались, не відсту-
пились від своїх переконань (незважа-
ючи на всі побутові негаразди, зимовий 
холод, недоїдання та недосипання), 
вирішували власну долю в боротьбі 
з брудними фальсифікаціями влади. 
“Помаранчева революція в Україні на-
прикінці 2004 року довела, – пише про-
відний український вчений І.О.Кресіна, 
– що громадяни усвідомили свої полі-
тичні інтереси і потреби, готові їх за-
хищати і виборювати, що громадянсь-
ке суспільство з пасивного перейшло
в стан активного, що громадяни – го-
ловний суб’єкт історії і політичної 
творчості, головний актор політично-
го життя, носій національного (а не 
лише державного суверенітету) [6, с.3].

З проголошенням результатів ви-
борів і обранням В.А. Ющенка Пре-
зидентом, світова громадськість за-
хоплено вітала українців з перемогою. 
Зазначимо, що США та їх союзники ще 
на початку виборчої кампанії зайняли 
чітку позицію щодо процедури вибо-
рів, наголошуючи, що проведення їх 
повинно відповідати законам України 
та загальновизнаним демократичним 
принципам. Європейський Союз реа-
гував, як завжди традиційно помірко-
вано, зважаючи на розбіжності в по-
глядах на події в Україні, урядів кра-
їн-членів організації: Великобританії 
з одного боку та Німеччини і Франції 
з іншого, які не бажали через нашу
державу створювати прецедент у від-
носинах з Росією. Європейські пост-
соціалістичні країни також заявляли 
про підтримку помаранчевої револю-
ції в Україні. Про це детально напи-
сали в своїх статтях науковці – автори
першого номеру суспільно-політично-
го журналу “Форум” [1]. Тож, на загал 
західне співтовариство швидко відре-
агувало на революцію, включилося в 
урегулювання конфлікту між владою 
й опозицією, двічі його делегати були
на переговорах в Україні – 27 листопа-
да та 2 грудня. Позиція Заходу ґрунту-
валась на принципах законності, пра-
вил чесної гри під час виборів і норма-
лізації ситуації згодом, недопущення
політичної дестабілізації України і 
сепаратизму, нівелювання загрози
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міжнародній безпеці в Європі.
Питання з владою в Україні було 

вирішене і світ визнав вибір україн-
ців. Однак, незалежно від того хто б 
виграв вибори – переможець, як по-
казує час, серйозний боржник зо-
внішніх сил, які його підтримували.
Спробуємо провести деякі парале-
лі, пригадати аналогії з політичного 
розвитку демократії в інших краї-
нах. Так, у 1960 р. президентські пе-
регони в США були виключно жор-
сткими. Два кандидати Джон Кенеді 
та Річард Ніксон, були сильними та 
переконливими особистостями. При 
владі був провідний політик – Дуайт 
Айзенхауер. Дж. Кенеді отримав не-
значну перемогу – 100 тис. голосів. 
Однак через жорстке суперництво, 
цього було недостатньо, щоб без 
проблем зайняти посаду президен-
та. Д.Айзенхауер, як однопартієць 
Р.Ніксона, гарантував йому повну 
державну підтримку у цій спірній 
справі. Республіканська партія на-
полягала на тому, щоб переглянути 
результати виборів і відстояти пра-
во Р.Ніксона на посаду президента.
Питання могло тривалий час роз-
глядатися в судах та дискусіях юрис-
тів. Загального переконання, що 
Дж.Кенеді стане президентом США 
не було. Але Р.Ніксон зателефонував
до Дж.Кенеді і привітав його з пере-
могою, аргументуючи тим, що країну 
не можна розділяти в такий спосіб.

У 2000 р. Ал Гор виграв більше 
голосів на національному рівні, ніж 
Джорж Буш-Молодший. Розподіл го-
лосів по штатах схилився на користь 
Буша. Скандал розігрався у Флориді, 
коли кілька відсотків голосів вирішу-
вали долю штату з населенням понад 
30 млн. виборців. А. Гор мав всі під-
стави опротестувати процедуру ви-
борів і отримати перемогу, але це б за-
тяглось на місяці. Знову на його боці
був діючий президент – Біл Клінтон, 

який навіть блокував допуск Дж. Буша 
в Білий дім, поки не проясниться си-
туація. У цьому складному випадку
А. Гор міг навіть виграти. Він також 
міг звернутись безпосередньо до ор-
гану, який обирав президента, щоб 
обрали його, а не Дж. Буша. Різниця 
могла скласти 6 голосів від загальної 
кількості – 538. В умовах політичної 
кризи загалом не було відомо, як про-
йде голосування. Проте А. Гор ви-
рішив визнати перемогу Дж. Буша, в 
ім’я єдності країни. І нині не відомо 
хто переміг у Флориді. За чинним за-
конодавством США, документи, які
могли б прояснити картину закрили і 
відкриють лише через роки, коли цей 
факт вже відійде в минуле і цікавитиме 
здебільшого істориків та представни-
ків інших суспільствознавчих наук.

Інший прецедент, свідками якого 
всі ми стали нещодавно, відбувся на 
теренах Німеччини. Тут двічі поспіль 
на виборах опозиція не добирала до 
перемоги кілька тисяч голосів. У по-
передньому складі Бундестагу уря-
дова більшість ґрунтувалась лише 
на кількох голосах. У верхній палаті 
– Бундесраті, опозиція навіть мала 
більшість. Усупереч цьому Герхард 
Шрьодер залишався канцлером і його 
лідерство ніхто не піддавав сумні-
ву. Опозиція очікувала нових вибо-
рів, а напередодні, політичні огля-
дачі навіть заявляли, що Г. Шрьодер 
і Ангела Меркель будуть управляти 
Німеччиною по черзі. Християнські 
демократи на чолі з А. Меркель пере-
могли на позачергових виборах, які 
відбулися в листопаді 2005 р. у ФРН,
проте їм вдалося лише незначно випе-
редити соціал-демократів Г. Шрьодера.
В результаті ХДС/ХСС не змогла сфор-
мувати уряд самостійно чи вступити 
в коаліцію з близькими за ідеологією 
Вільними демократами. Єдиним спо-
собом призначення нового кабінету 
стала так звана “велика коаліція” – 



17

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

Віра Бурдяк

союз двох основних німецьких партій, 
непримиренних до цього конкурентів 
– християнських демократів і соціал-
демократів [4]. Однак, уряд утворюють 
для служіння народу, тому бувають
випадки, коли політичні лідери повин-
ні вгамувати і вгамовують свої при-
страсті й амбіції, і думають про го-
ловне – державу, суспільство, народ. 
Сьогодні А. Меркель, як і належить, є 
повноправним канцлером, а німецьке 
суспільство залишається, як і раніше, 
відносно, стабільним.

Здебільшого таке може відбува-
тися і відбувається в розвинених де-
мократіях. Адже правляча еліта там 
чітко усвідомлює, що виборчий про-
цес – єдина процедура народного ви-
бору тих, хто буде служити суспіль-
ству. Тобто, що основна цінність об-
раних полягає в тому, щоб сприяти 
покращенню життя народу, а не свого 
власного, оскільки лише так можна 
довести, що демократія служить на-
роду. Але вона може спрацьовувати і
проти нього. Те, що сталось в Україні, 
що мало місце в деяких інших країнах 
Східної Європи, є прикладом, як де-
мократія працює проти народу. Коли
суспільство ще не зріле, а його політи-
ки діють у власних інтересах, – втра-
чає від цього насамперед народ [8].

Аналізуючи наслідки революції в 
Україні, які вилились у вересневу по-
літичну кризу, на наш погляд, варто 
вказати на глибинну соціальну при-
чину подій – інституційну неготов-
ність суспільства до реалізації досить 
утопічних програм прискореної реор-
ганізації суспільства. Адже кризу ви-
кликали не лише самі, і не стільки, пер-
соналії та їх посадові переміщення. Це 
– наслідок початкової невідповідності 
інституційної структури існуючого в 
країні способу життя тим завданням, 
які були сформульовані, з огляду на
романтичні, і зазвичай далекі від реа-
лій нашого життя плани, в період по-

маранчевої революції. Вважаємо, що з 
одного боку очевидною стала неспро-
можність радикальних заходів по змі-
ні інституційної структури (боротьба 
з корупцією призвела до розширення 
корупції, спроба змінити щось у меди-
цині – до виступів студентів-медиків, у 
гуманітарній сфері (у Рівненському та 
Ніжинському вузах) – до конфлікту з 
науковою громадськістю тощо).

Якщо лише благими намірами фор-
мулювати ідеальну модель суспіль-
ства, спираючись на деякі абстрактні 
принципи моралі, або в управлінській 
діяльності не враховувати реального 
стану суспільства (перенесення та екс-
порт чужих моделей, як неодноразово 
доводила історія, неефективний, але 
затратний шлях), ми ніколи не отри-
маємо адекватного результату. Існуюча 
влада, на жаль, пішла на поводу у своєї
ж ідеї оновлення моралі. А мораль у 
суспільстві оновлюється надто повіль-
но. Зазвичай люди готові прийняти
ідеальні моральні установки на зразок 
не кради, не вбий, але вони, зіткнув-
шись із тим, що нічого не змінюється в 
суспільстві, ще більше розчаровуються 
[5]. І це незадоволення не лише фіксу-
ється в опитуваннях громадської дум-
ки – воно відчувається в суспільному
мікрокліматі, присутнє в оцінках екс-
пертів Заходу, які не бачать відчут-
них змін на краще в Україні через рік 
після помаранчевої революції. Так, 
у дні святкування річниці револю-
ції, американська газета “Вашингтон
пост” писала що “у критиків уряду є 
багато аргументів. Піднесені до небес 
очікування не справдилися. Ріст еко-
номіки припинився. Єдиний фронт, 
який очолив революцію, розколовся, 
перетворивши колишніх союзників 
на ворогів”. Водночас американці вва-
жають, що “в цю річницю революції 
є багато такого, що насправді варто 
відзначити, і якщо Ющенко зможе 
використати це для того, щоб пока-
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зати народу, що саме він (народ) ви-
грав від помаранчевої революції, тоді 
зберігається надія, що йому вдасться 
переломити ситуацію” [3]. “Із нагоди 
першої річниці Майдану відгукнулася 
низка закордонних ЗМІ, – пише в газе-
ті “День” О. Корнійчук. – Майже всі 
вони відзначили розчарування в на-
строях українців підсумками постре-
волюційного року. На думку британ-
ської газети “Індепендент”, “у центрі 
церемонії святкування були не якісь 
урочистості, а швидше спогади й на-
магання зрозуміти, що сталося за цей
рік. Такий приглушений тон пролу-
нав і у виступах двох ключових фігур 
минулорічних демонстрацій – самого 
Президента Ющенка та екс-прем’єра 
Тимошенко”. Головна причина – ба-
гато невиконаних обіцянок, даних 
рік тому” [3].

У офіційній заяві Білого дому,
якою з нагоди святкування річниці 
революції привітав українців прези-
дент США Дж. Буш, підкреслено, що 
“українська влада отримала історич-
ну можливість і має історичну відпо-
відальність у виконанні обіцянок по-
маранчевої революції і продовженні 
перетворення України на демокра-
тичну державу” [3]. Тож, цілком зро-
зуміло, що невиконання урядом своїх 
обіцянок викликає суспільне незадо-
волення, яке підкріплюється проява-
ми негараздів у економіці, що занепа-
дає через втручання в неї моралі. Саме 
тому можна стверджувати, що полі-
тику слід відокремлювати не лише від 
бізнесу (що, до речі, в Україні також 
досить утопічно), а й від моралі.

Стиль Президента як проповідни-
ка моралі був дієвим на Майдані, під 
час руйнування старої влади, але ви-
явився недієвим при розбудові нової 
системи. Моралізаторство погіршує 
ситуацію в плані прагматичного ме-
неджменту. Адже менеджер повинен 
не читати мораль своїм підлеглим, а 

давати чіткі вказівки, зважаючи на 
природу того, ким і чим він управляє.

Сформований на Майдані поря-
док денний мав характер яскраво ви-
ражених буржуазно-демократичних 
вимог (ліберальні зміни в економіці, 
універсальніша модель політичної 
системи, весь пакет прав і свобод). 
Таким чином, ми входили в доре-
волюційний етап. І вже десь під час 
цього руху, тобто входження, відбу-
лась перша підміна (яку відразу й не 
помітили широкі кола громадськос-
ті), революційної ситуації характе-
ристикою революція здійснилася. 
Історики, політологи, як професіона-
ли, та й інші інтелектуально мислячі 
громадяни добре розуміють, що від 
визрівання революційної ситуації до 
революції, а тим більше до її завер-
шення – шлях тривалий і важкий. 
І навіть у такий спосіб його прохо-
дження – революція не завжди завер-
шується перемогою нових політич-
них сил. Однак, політичні лідери, які 
втілювали зміни в України, заявили, 
що революція здійснилася. Бажане 
видали за дійсне, ототожнили, ма-
ючи моральний мандат від суспіль-
ства, свій прихід до влади з власне 
перетвореннями. А далі всі свої на-
міри, дії, побажання та місіонерські 
промови назвали програмою дій.

Тепер можна однозначно ствер-
джувати, що ми маємо феномен від-
кладеної революції. І якщо в загаль-
ногромадянському сенсі ми говоримо 
про зростання невдоволення, роз-
чарування, то, перейшовши на мову 
політичних оцінок, варто зазначити, 
що ті соціальні сили, які, власне, були 
рушієм перетворень, насправді не 
розчаровані. Вони у стані очікувань 
і формулювання нового запиту. Цей 
стан і підштовхнув до кризи команди, 
частина якої відчула, що незабаром 
настане час розплати, а інша продо-
вжувала перебувати в стані розпоря-
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дження обманом. І криза в уряді, ви-
яснення: “хто більший корупціонер, 
хто більше вкрав, хто був щирий, а 
хто обманював” – виявили цю невід-
повідність: розпорядження револю-
ційною ситуацією й очікування рево-
люційних перетворень [7].

Третій важливий чинник – це від-
кладені реформи. Зміст революцій-
них запитів населення можна сфор-
мулювати як очікування мирних, але 
якісних і рішучих реформ – у сфері 
громадянського життя, економіці, 
цивільних і політичних інститутах.
Водночас на тлі відкладеної револю-
ції українці здобули дискредитацію 
трьох базових цінностей, висунених 
революційною ситуацією – інститу-
ту приватної власності, ліберальних 
свобод і самоорганізації. Усі вони 
піддані фактичній і практичній об-
струкції. В інституті приватної влас-
ності це був рік переділу власності. 
У ліберальних свободах – прецедент 
цинічнішого та відвертого маніпулю-
вання засобами масової інформації 
та комунікації. І в самоорганізації 
фактично була спроба дискреди-
тувати реформу самоврядування. 
Зазвичай це відбувалось досить від-
верто та на основі мовчазної згоди 
експертів і політиків, хоч всі розу-
міли про що йдеться. Це – перший 
пласт кризи. Тож, на нашу думку, 
можна цілком закономірно зробити 
логічний висновок, що, галас і роз-
бори в помаранчевій команді – це 
не лише суб’єктивний бік їх особис-
тих відносин. Це відображення того 
результату, який отримала держа-
ва після року формування відносин 
між новою владою та суспільством. 
Розрив між ними спричинив влад-
ний розкол.

Можна виділити ще й другий 
пласт, можливо, не такий популярний 
і складніше доказовий, але не менш 
важливий за перший. Він пов’язаний

із суб’єктивним чинником у перебігу 
українських подій. Раніше, оціню-
ючи кризу режиму Кучми, всі схо-
дились на дії зовнішнього чинника 
у сценарії вигідного його наступни-
ка. В 2005 р. ситуація розгорталась 
дещо інакше, але впливу зовнішнього 
чинника чи навіть зовнішнього ме-
неджменту ніхто не відміняв. А ско-
ординованість багатьох політичних 
акторів, які нещодавно мали вигляд 
фігур першого ешелону свідчить про 
те, що насправді спецоперація з управ-
ління внутрішніми українськими по-
літичними подіями, з боку зовнішніх 
політтехнологів, триває. Це не рушій 
кризи, а швидше його каталізатор.

Вважаємо, що цілком слушну дум-
ку висловив український політолог 
А.Єрмолаєв, зазначивши, що це був 
перший постріл – на фоні відкритих 
скандалів навколо зведення рахунків 
двох політичних команд, пов’язаних 
з новою владою, відбувається викид 
інформації, яка дискредитує зага-
лом і ставить під сумнів легітимність 
Президента. “Завдано класного й про-
фесійного удару по єдиному, більш-
менш організованому проекту пере-
можця-президента – партії “Наша 
Україна”. Причому по менеджменту, 
який інвестує цей проект, втілює його
і займається його ідеологією. Ми мо-
жемо дуже багато сперечатись з при-
воду того, наскільки ці лінії перетина-
ються між собою, наскільки ті чи інші 
політики задіяні в цьому сценарії і 
взагалі розуміють, що вони зв’язані. 
У цей зв’язок втаємничене дуже вузьке 
коло людей. І, на жаль, одним із про-
вайдерів цієї спецоперації стає най-
ближчий соратник Ющенка – пані 
Тимошенко” [2]. Насамкінець варто 
декілька слів додати про другу ключо-
ву фігуру Майдану, відомого україн-
ського політика Юлію Тимошенко. Це 
досить суперечливий, як, на наш по-
гляд, політичний актор, але це – лідер, 
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втілення надій і лідер тієї нової опо-
зиції, яку в Україні шукали цілий рік.

Таким чином, виходить, що в су-
часній Україні ми маємо помаранче-
ву владу і помаранчеву революцію. 
Перебіг подій, які відбуваються в на-
шій державі рік поспіль показує, що
за революцію, вірніше її реалізацію 
триває боротьба. Водночас тепер, 
після сценарію наступник, політич-
ні технологи внесли корективи в по-
передній сценарій, суттєво змінили 
його і боротьба змістилася в режим 
сценарію перехоплення. Це спроба 
використати протиріччя незаверше-
ної революції та запропонувати нових 
героїв. У кожного з цих героїв, відомо, 
є свої ідеології, свої лідери, передви-
борні менеджери і навіть потенційні 
союзники. І в разі успіху проекту пе-
рехоплення ми матимемо можливість 
спостерігати новий пакт українських 
еліт, який ґрунтуватиметься не на 
основі ідей В. Ющенка, а на основі ідей 
Ю. Тимошенко та її нових союзників.

“Україна практично дозріла для 
того, щоб незабаром перейти до на-
ступного етапу в еволюції свого су-
часного політичного дискурсу й інте-
лектуальної організації політичного 
управлінського процесу, – пише доктор 
політичних наук, професор В.Якушик, 
– від первинного майже хаотичного та 
галасливого багатоголосся в умовах 
“серйозних проблем зі слухом і розу-
мінням” та від нинішнього в основі 

своїй цивілізованого й досить добре 
відрежисованого політичного театру 
з його віртуальною демократією до 
реальної плюралістичної демократії 
з розвиненою системою соціального 
партнерства, детально розробленим 
комплексом взаємних зобов’язань і 
суворою відповідальністю за слова та 
справи перед суспільством, історією, 
минулими і майбутніми поколіннями 
свого народу, своєю цивілізацією, пе-
ред людством загалом” [9].
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ЕЛЕКТОРАЛЬНА ПРОТЕСТНА
УЧАСТЬ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ 

Перебіг виборів президента 
України у 2004 р., що отри-
мав назву помаранчевої ре-

волюції, активно дискутується у на-
укових колах. Вітчизняні [1] та за-
рубіжні [2] дослідники намагаються
чітко визначити як причини цього ре-
зонансного явища, так і з’ясувати йо-
го інституційні наслідки. Однак, як-
що українські політологи переваж-
но схвально оцінюють президентські 
вибори 2004 р. в частині політичної 
участі громадян та дій опозиційних 
фрагментів політичної еліти, то в ро-
сійській політичній науці іноді зустрі-
чаємося з негативними точками зору 
щодо помаранчевих подій. Зокрема, 
В.Лапкін та В.Пантін зазначають, що 
“кандидат від опозиції … з прагма-
тичних міркувань зробив ставку не 
на конституцію та закон, а на “револю-
ційну” стихію “майдану”, на силовий, 
хоча і безкровний, тиск на існуючу 
політичну систему. … в ході гостро-
го протистояння між двома претен-
дентами на пост президента єдиним 
ефективно працюючим політичним 
інструментом стали масові безпоряд-
ки, “майдан” як альтернатива консти-
туції та законним процедурам розв’я-
зання політичних конфліктів. Усі 
сформовані за 13 років незалежності 
та демократичного транзиту полі-
тичні інститути виявилися, з одно-
го боку, непотрібними (ні опозиції, 
ні діючій владі), а з іншого – ненадій-

ними, готовими поступитися силі та 
неправовому тиску “революції” [3]. 
Нейтрально налаштований В.Гель-
ман підкреслює, що метафора “пома-
ранчевої революції”, спираючись на 
безпрецедентний масштаб масової 
мобілізації, ігнорує той факт, що на-
слідком такої мобілізації стало не 
повалення політичного режиму, а 
його мирна трансформація, визнана 
усіма учасниками подій, тобто ско-
ріше його мирна трансформація, ніж 
революція [4].

Загалом, дослідникам помаранче-
вої революції надзвичайно складно 
“відокремити об’єктивне знання від 
міфу” [5]. Українським подіям 2004 
р. присвячена величезна кількість 
публікацій, у яких мало фактів та 
дуже багато суджень, гіпотез, при-
внесеного змісту. На нашу думку, це 
пояснюється намаганнями багатьох 
науковців діагностувати ці події че-
рез власні переживання та водночас 
вписати їх в чіткі логічні схеми. Сво-
го часу І.Попова, досліджуючи пере-
ломні для України 1989 – 1991 рр. з 
позицій діагнозу часу як самостій-
ного соціологічного жанру, слушно 
підкреслила, що “діагноз часу – це не 
аналіз, не критика, а переживання” 
[6]. Саме тому визначення специфі-
ки електорального протесту грома-
дян України, що є метою даної статті, 
більш ефективне крізь призму полі-
тичного сьогодення.
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В Україні перебіг президентських 
електоральних циклів, які з 1999 р. в 
царині політичної участі громадян
здебільшого визначалися мобілізацій-
ними практиками влади, підтримував
та транслював “безформений плюра-
лізм” [7] у політиці, позначений висо-
ким ступенем фрагментації суб’єктів 
електоральних процесів, коли жоден 
з них не здатен обійняти домінуючої 
позиції. Тому електоральний про-
тест громадян до певної міри був зви-
ним явищем для політичного процесу 
України: абсентеїзм та голосування 
проти всіх, традиційно використо-
вується 3 – 6 % громадян в якості па-
сивної протестної політичної участі. 
Проте, активні форми електораль-
ного протесту, які були використані 
виборцями нашої країни в листопаді 
– грудні 2004 р. є одним з нових ас-
пектів перебігу циклічних політичних 
процесів трансформаційного періоду.

Однією з основних проблем, яка 
потребує наукового розв’язання є 
пояснення причин оформлення по-
літичного невдоволення громадян 
України у вигляді активного проте-
сту саме на президентських виборах 
2004 р., а приміром не на парламент-
ських виборах 2002 р. Адже вже на
той час політичне лідерство В.Ющен-
ка набуло суттєвої підтримки грома-
дян, а оцінки режиму Л.Кучми були 
найнижчими за увесь період перебу-
вання при владі [8]. Опосередкова-
ним свідченням низького рейтингу 
кумівської “демократії”, своєрідною 
декларацією формування передумов 
для перетворення потенційної про-
тестної участі на реальну стали само-

оцінки громадян: у 1994 – 2000 рр. від 
50,7 % до 60,0 % з них заявили, що 
могли вільно декларувати свої полі-
тичні позиції, тоді як у 2001 р. їх част-
ка зменшується до 35,1 % [9].

На нашу думку, можна виокреми-
ти принаймні три причини ефектив-
ної масової політичної мобілізації 
громадян України на підтримку ідей 
помаранчевої революції. Перша має 
інституційний характер, і визнача-
ється особливостями дизайну полі-
тичної системи України. Зокрема, в 
умовах, коли президент держави на-
ділений більшими повноваженнями, 
ніж будь-який інший інститут полі-
тичної системи, електоральні прези-
дентські цикли перетворюються для 
громадян на першочергові, а парла-
ментські вибори стають другоряд-
ними. Подібно до інших країн, пре-
зидентські вибори для українського 
виборця є потенційно більш спри-
ятливим фоном для висловлювання 
протесту – від протестного голосу-
вання до протестної активності. Ро-
зуміючи, що інститут президентства 
впливовіший за інші у системі полі-
тичних відносин, громадяни намага-
ються шляхом електоральної участі 
вплинути саме на нього. 

Друга причина успіху політичної 
мобілізації виборців – технократич-
на – пов’язана з відсутністю дієвого
механізму представництва всьо-
го спектру суспільних інтересів насе-
лення нашої держави, в наслідок чо-
го порушився баланс інтересів між елі-
тою та громадянами, що стало осо-
бливо відчутним напередодні пре-
зидентських виборів 2004 р. Це дало

Рис. 1. Політична участь в популістській моделі функціонування політичної системи [10].
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можливість команді В.Ющенка успіш-
но використати один з варіантів роз-
кручення спіралі політичної участі, 
описаної у схемі популістської моде-
лі функціонування політичної систе-
ми П.Шараном.

Рисунок 1 унаочнює тезу П.Шара-
на, що надмірна майнова нерівність, 
що негативно позначається на со-
ціально-економічному розвиткові, 
завжди призводить до дестабіліза-
ції політичного режиму, і в опозиції 
з’являється реальна можливість роз-
ширення меж участі громадян у по-
літичному процесі. В Україні цьому 
сприяло використання нової схеми 
протистояння у президентській кам-
панії - між етатизмом В.Януковича
та цивілізованим (європейським) 
ринком В.Ющенка. Шляхом актуалі-
зації проблеми вибору оптимальної 
стратегії між векторами національ-
ного і демократичного розвитку, ко-
манда В.Ющенка спробувала пере-
творити ідею національної ідентич-
ності на ідею європейської ідентич-
ності, яка здатна об’єднати Україну 
та виконати легітимізуючи функцію 
в процесі переходу влади. До того ж, 
логіка біполярного змагання на вибо-
рах 2004 р. призвела до консолідації 
навколо В.Ющенка різних фрагмен-
тів політичної еліт України, спільною 
особливістю яких стала здатність мо-
білізувати громадян на використання 
протестних форм політичної участі.
На думку експертів, перші стихійні 
протести громадян з приводу невдо-
волення попередніми результатами 
голосування, кандидат від влади не 
вважав небезпечними для себе [11]. 
Однак здатність опозиційної еліти на 
інституціалізацію протесту (створен-
ня інфраструктури наметового міс-
течка, визначення “керівників” Май-
дану і т. ін.), мобілізацію громадян по 
всій Україні, трансляцію регіональ-
ного протесту до столиці засвідчила, 

що масовий політичний протест пе-
реважить у змаганні з адмінресурсом. 
Спроби В.Януковича мобілізувати 
громадян на підтримку не мали по-
зитивних наслідків, оскільки контр-
мобілізація ґрунтувалася виключно 
на використанні примусу.

Третя причина масової підтримки 
громадянами помаранчевої револю-
ції здебільшого має суб’єктивний ха-
рактер. Громадяни України відчули 
себе обманутими. Зокрема, за підра-
хунками КВУ було сфальсифіковано 
близько 2,8 млн. голосів, особливо у 
Донецькій, Луганській, Запорізькій і 
Миколаївській областях. Це спричи-
нило масові мітинги, спочатку у Захід-
ній, а потім у Центральній та Східній 
Україні на яких збиралися від 50 до 
150 тис. громадян. Упродовж тиж-
ня кількість протестуючих у Києві
сягла 1 млн. Показовим є приклад, на-
ведений спостерігачем місії ENEMO 
(Европейської мережі організацій, 
що спостерігають за ходом виборів), 
М.Марищаком, який здійснював спо-
стереження за ходом голосування у 
м.Гуляйполі Запорізької області. Він 
зазначає, що окрім того, що у Гуляй-
полі та селах, розташованих у Гуляй-
польському районі на дому проголосу-
вало від 15 до 35 % виборців, на одній
з виборчих дільниць він мав можли-
вість особисто зафіксувати грубе по-
рушення: “… коли висипали бюлетені 
із урн на стіл, з них випало декілька 
пакетів бюлетенів, складених разом у 
такий спосіб, що безсумнівно, в урну 
кидала їх одна і та ж сама рука. Цими 
пачками бюлетенів швиденько за-
йнялися члени Виборчкому; одні щоб 
приховати докази фальсифікації, інші 
щоб їх зберегти. Як не дивно, ці бюле-
тені були за провладного кандидата.
… можна припустити, що їх було біля 
200 штук (приблизно 14 % виборців, 
зареєстрованих на цій дільниці)” [12]. 
Оцінивши масштабність фальсифіка-
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цій, громадяни виступили спільними 
зусиллями на Майдані, розуміючи, що 
без відповідних власних ініціатив не 
сформуються та не викоріняться де-
мократичні інститути публічної вла-
ди, не виникне правопорядок, вони
не отримають можливості у повному 
обсязі реалізувати та захищати власні 
політичні права та свободи. Політич-
на участь громадян України у даному
випадку була конструктивною, з яких 
би позицій її не аналізувати.

Аналізуючи характер та причини
помаранчевої революції, громадяни
України більше схильні вважати її 
організованою акцією політичних 
сил, опосередковано визнаючи, що 
їх участь у подіях на майданах країни 
здійснювалася під впливом зовнішніх 
мобілізаційних стимулів, які проте 
не викликали невдоволення. Зокрема,
25,2 % вважають, що помаранчева ре-
волюція була частково стихійною, 
частково організованою акцією, 23,9 %
– скоріше організованою, ніж стихій-
ною акцією, 33,5 % – цілком органі-
зованою акцією. Водночас 33,3 % гро-
мадян визначають суть помаранчевої 
революції як усвідомлену боротьбу 
громадян, які об’єдналися на захист 
своїх праві 11,8 % як стихійний про-
тест населення, тоді як провідна роль 
опозиції у цих подіях визначається
тільки 12,4 % респондентів [13]. Таким 
чином, громадяни визначають себе в 
якості основного суб’єкта виборчого
етапу президентського електорально-
го циклу 1999 – 2004 рр.

Домінуючими мотивами обрання 
громадянами активної форми електо-
рального протесту у період президент-
ських виборів 2004 р. є протест про-
ти влади (41,9 %), надія на покра-
щення свого матеріального становища
(30,4 %), неприйняття кандидатури 
одного з претендентів на посаду Пре-
зидента (24,7 %) та емоційний протест 
проти несправедливості (20,1 %) [14]. 

Водночас, сьогодні ніхто не заперечує 
політтехнологічних аспектів політич-
ної мобілізації громадян – тренін-
ги активістів Пори щодо тактики та 
стратегії ненасильницьких повстань 
під керівництвом західних експертів, 
формування ефекту безпосередньої 
участі у подіях на київському Майда-
ні в уяві мільйонів громадян за допо-
могою комунікативно-інформацій-
них технологій – проте навряд чи 
відверто скажуть про неможливість 
повторення подібного сценарію на 
будь-яких інших майбутніх виборах. 
В.Степаненко справедливо зазначає, 
що “помаранчеві” протестні акції на-
вряд чи можна охарактеризувати як 
суто політико-технологічний “пост-
модерний coup d’etat” … в основі мо-
тиваційного “вибухового запалу” ре-
волюції була ідея “свідомої боротьби 
громадян, що об’єдналися для захисту 
своїх прав” [15]. 

Отже, незважаючи на символічну 
персоніфікацію політичного просто-
ру напередодні і під час помаранче-
вої революції, суть її полягала не у 
протистоянні В.Ющенка та В.Януко-
вича, а у конфронтації двох проти-
лежних за змістом сценаріїв розвитку 
української держави та українського 
суспільства, адже зміст політично-
го процесу упродовж всього постсо-
ціалістичного періоду визначалася 
боротьбою авторитарного та демо-
кратичного векторів трансформації. 
Перемога помаранчевої революції 
була підготовлена самим процесом 
посткомуністичних трансформацій і 
оголила перед українським суспіль-
ством дві важливі проблеми. Перша 
– це проблема відповідальності влади. 
Адже, В.Ющенко ставши символом 
помаранчевої революції, водночас 
став її боржником. До сьогодні акту-
альним є питання, наскільки здатний 
новий президент, його команда і полі-
тичні союзники самі діяти під контр-
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олем суспільства відповідно до очі-
кувань громадян. Широка політична 
підтримка громадян поклала на пле-
чі В.Ющенка додаткову відповідаль-
ність та підвищила ризик її втрати в 
разі нездійснення очікувань населен-
ня від влади. Друга – це проблема ін-
ституційного оформлення політичної 
опозиції в Україні, яка б сприяла фор-
муванню в масовій свідомості ефек-
тивного співвідношення орієнтацій 
на конвенційний та неконвенційний 
протест. Адже, громадяни, що стояли
на Майдані стали активними діючи-
ми суб’єктами політичного процесу, 
здатними співставляти власні інтер-
еси з суспільними, теорію з прак-
тикою, політичні ідеали з фактами. 
Саме активна участь на цьому етапі 
електорального циклу сприяла подо-
ланню стереотипної уяви, що публіч-
на політика є справою інших, більш 
підготовлених людей. Використан-
ня активних форм політичної участі 
стало інструментом зміни потреб та 
прагнень громадян у сфері політики, 
які у будь якому суспільстві регулю-
ються сталими відносинами у системі 
влада – опозиція.

Конституційний устрій України, 
українська історична традиція підко-
реного сприйняття інституту загаль-
нонаціонального політичного лідер-
ства та шлях, що пройшов В.Ющенко 
до перемоги на президентських ви-
борах-2004 створили умови для під-
вищення рівня довіри та оцінок дій 
інституту президентства [16]. Для
громадян, для яких більш типовими
є лідерські орієнтації в політиці ніж 
інституційні, в даному випадку під-
тримали суть антикучмівських ви-
ступів, а не лідера чи інститут. Про це 
свідчить зниження рейтингів загаль-
нонаціонального лідера В.Ющенка 
після виборів, тоді як приміром рей-
тинги Ю.Тимошенко та Партії регіо-
нів є стабільно високими [17]. Однак 

внутрішньокомандні проблеми, які 
існували ще у період передвибор-
чої кампанії, а на громадський загал 
були винесені у вересні 2005 р. згор-
нули процеси зростання довіри гро-
мадян до влади та її інституційних 
механізмів. Знову актуалізувалася 
ідея використання позаінституцій-
них структур входу в політичну сис-
тему – ідея Майдану. 
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НАЦІОНАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ:
ПРАВО НА ПРОЧИТАННЯ 

Вступ

Сезон загострення підлітко-
вих хвороб політичної та 
соціальної системи України, 

зовні окреслений електоральним ци-
клом 2004 – 2006 рр., має шанс добіг-
ти кінця. Це заохочує й навіть змушує 
інтелектуальну та політичну еліти, 
небайдужих громадян тверезіше, без 
змагального пафосу передвиборної 
риторики, оцінити те “місце”, в якому 
нині перебуває кожен із нас та країна
в цілому. І цю оцінку доречно вислов-
лювати, спираючись не лише на про-
центи голосів, відданних виборцями 
тій чи іншій політичній силі (не всіх 
учасників змагань доречно називати 
“силою”, навіть і політичною). І на-
віть не на той розклад завойованих 
“тяжкою боротьбою” депутатських 
та інших посадових місць, які жваво 
розподілять переможці. Важливіше 
придивитися: чия ж саме політична 
воля (або її відсутність), а також ін-
тереси (а з ними в учасників процесу 
“все гаразд”), визначитимуть розвиток 
країни на майбутні роки, приносячи 
кожному з нас або можливість задово-
лення своїх життєвих потреб, або, на-
впаки, черговий раз їх зневагу.

Із різноспрямованих, а часом пря-
мо протилежних устремлінь особис-
тостей та різних соціальних груп має, 
нарешті, скластися усвідомлена тра-
екторія нового відтинку руху країни 
та суспільства. Очевидно, що цей рух
уникатиме хаотичності, якщо буде 
спрямований до певної мети, відпові-

датиме основним національним інте-
ресам. Ідеальний образ цієї мети, якщо 
вона сприймається та визнається сус-
пільством, може називатися, за тради-
цією Національною Ідеєю. Важливим 
є також внутрішнє та зовнішнє сере-
довище, в якому відбуваються дії сус-
пільних та державних чинників. Вони 
сприятимуть досягненню цієї мети 
або вимагатимуть відмови від неї.

В цій невеликій розвідці спробує-
мо висловити власні думки щодо того 
як нашим суспільством та нацією, що 
знаходиться в процесі формування, 
усвідомлюються власні національні 
інтереси як певна “рівнодіюча”, summa 
summarum легітимних прагнень усіх 
складових політичного процесу. На-
скільки усвідомлення та програмне 
визначення, а потім стратегічне пла-
нування та перетворення цих орієн-
тирів у життєві практики дозволять 
нам здобути те, що називають загаль-
ником “краще життя”?

Варто замислитися і знайти відпо-
віді на питання: що ж висвітлили про-
цеси формування, визначення та вті-
лення в життя національних інтересів 
країни останні вибори та весь вибор-
чий цикл 2004 – 2006 рр.?

Пріоритети національно-полі-
тичного розвитку України: очіку-
вання та потреби
тичного розвитку України: очіку-
вання та потреби
тичного розвитку України: очіку-

� Зовнішня безпека: сподіва-
ючись, що нас ніхто не зачепить

Перш за все, не вдаючись до зайвої
в розвідці, адресованій не тільки про-
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фесійному читачеві статті категориза-
ції понять, якими оперуватиме автор, 
все ж таки слід зазначити одну прин-
ципову річ. На мій погляд, концепцію 
національного інтересу (інтересів) 
найкраще визначати не в жорстко за-
фіксованій, а відтак й “мертвій” фор-
мулі - доктрині, а у вигляді системи 
рухливих національно-державних  
пріоритетів, їх певній ієрархії та спів-
відношенні. Якраз до дисбалансів цієї 
системи пріоритетів привернемо увагу 
поважного читача.

Серед перших дефіцитів українсь-
кого національно-державного існу-
вання слід все ж таки назвати стан
(не)врахування безпекового компо-
ненту національних інтересів та від-
повідних їм пріоритетів зовнішньої 
та внутрішньої політики. Насамперед, 
почнемо з військового компоненту. 
Не маючи претензій на професійний 
аналіз сфери [1], яка далека від моїх на-
укових інтересів, відзначу широко ві-
домий факт, що за роки Незалежності 
українські Збройні сили зазнали гли-
бинних втрат, потерпіли від процесу 
скорочення як своєї чисельності, так і
матеріально-технічного забепечення. 
А головне – вони стали жертвою від-
сутності у державі чіткої політики роз-
витку власних збройних сил за прин-
ципом достатньої обороноздатності. 
Такі деструктивні зміни поставили 
нашу армію та зародки флоту в дуже 
скрутне становище. Скільки б його не 
обходити мовчанням, або підбадьор-
ливо прикрашати, у пересічного гро-
мадянина достатньо підстав сумніва-
тися в тому, що Збройні Сили України 
(ЗСУ) володіють належним арсеналом 
засобів і тим сучасним потенціалом, 
який здатний ефективно забезпечити 
відсіч будь–якому супротивникові, а 
найкраще – попередити саме виник-
нення таких намірів. На жаль, останнім 
часом такі загрози лунають не лише
з вуст колишніх військових кермани-
чів, але й діючих політиків доволі ви-
сокого рівня. І чомусь надходять вони 
виключно з одного напрямку, з тери-

торії братньої Росії [2]. Тузлинська 
криза, існування Придністровської 
кризи та інші конфліктні чиники на 
кордонах України не дозволяють бла-
годушно нехтувати важливістю цієї, 
за більш спрятливих умов, суто ві-
домчої проблеми. Адже, окрім іншо-
го, громадянин, який не впевнений в
тому, що його країна здатна гаранту-
вати йому безпеку, в тому числі від 
зовнішніх загроз, менш за все зацікав-
лений віддячувати державі та чинній 
в ній владі елементарною лояльніс-
тю, не кажучи вже за щирий патріо-
тизм та відданість.

Ось тому й важливо запитати: чи 
отримала ця болюча й важлива тема 
адекватне висвітлення у процесі ви-
борчої кампанії 2004 – 2006 рр? На 
президентських виборах та одразу
після них вона частково була арти-
кульована й перебувала в полі гро-
мадської уваги. Хоча б вже тому, що 
існувала гостра потреба у з’ясуванні 
громадянської позиції “силовиків” у 
цілому та військових зокрема, необхід-
ність попередити небезпеку їх зброй-
ного втручання у перебіг внутрішнього 
конфлікту листопада - грудня 2004 р. 
Це завершилося формальним визнан-
ням принципу цивільного контролю 
над діяльністю Міністерства оборони
у вигляді символічного кроку – при-
значення на посаду Міністра оборони 
колишнього полковника А. Гриценка. 
Чи пішов далі цього процес забезпе-
чення цивільного котролю над сило-
вими відомствами – тема для окремої 
дискусії. Але попередні тези до неї не 
навівають особливого оптимізму.

Натомість під час парламентської 
кампанії, на мій погляд, серйозної 
загальнонаціональної дискусії про 
визначення пріоритетів безпекової 
політики України не відбулося. Дис-
кусією не можу вважати спорадичні 
симуляції уваги до військовослужбов-
ців, з очевидним контекстом зацікав-
ленності їх підтримкою як виборців із 
боку окремих політичних сил. Відтак
військово-політична безпека України 
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не стала фокусом необхідної уваги зі 
сторони тих, хто став переможцями 
останніх парламентських і місцевих 
виборів. В такому разі, до якої міри ми 
можемо очікувати змін на краще в цій 
важливій ділянці національно-дер-
жавного будівництва? Питання вигля-
дає радше риторочним.

Демократичні вибори справедли-
во розглядаються як засіб формуван-
ня національного порядку денного
на ближчі роки. Вони є засобом пере-
ходу влади до тих сил, які будуть ці, 
визнані суспільством як пріоритетні 
завдання розв’язувати. Тим часом ці 
вибори не дали змістовної відповіді на
ключові питання формування стра-
тегічного бачення сутності та шляхів 
реалізації національної безпеки Украї-
ни. Нова опозиція з табору вчораш-
ніх ортодоксальних “кучмістів”, явно 
спекулятивно та коньюнктурно взяла 
на політичне озброення технологію 
інціювання референдуму щодо НАТО 
та ЄЕП. “Призом” для них мали ста-
ти голоси співгромадян, які все ще ба-
чать у НАТО найбільшу загрозу своє-
му життю та безпеці, а в Росії – єдину 
надію на порятунок від цієї біди. За-
перечення викликає сама постановка 
обох питань як принципових альтер-
натив (НАТО – військово-політичний 
союз, ЄЕП, якщо вірити словам його 
ініціаторів - суто економічне об’єднан-
ня). Але важливіше інше – несвоєчас-
ність або передчасність такого рефе-
рендума, якщо оцінювати його поза 
межами явних електоральних маніпу-
ляцій. По-перше, про реальний вступ 
України до НАТО ще не йдеться, і 
тому немає необхідності запитувати 
громадян про його схвалення чи за-
перечення. По-друге, якщо вже обго-
ворювати таку перспективу, тоді краї-
на потребує поки що не референду-
му, а загально-національної дискусії, 
як важливої передумови його про-
ведення [3]. Адже рішення кожного
громадянина лише тоді є свідомим, 
коли він різнобічно поінформований 
про сутність можливого кроку краї-

ни, про його наслідки, основні плюси 
та мінуси, очікувані вигоди та про-
гнозовані ризики, коли суспільство 
має в своєму розпорядженні, перед 
ухваленням рішення, чіткий аналіз 
альтернатив вступу.

Тобто, виважене рішення грома-
дяни здатні ухвалити після загально-
національної дискусії, за участю як 
професійних політиків, в тому числі 
тих, хто представляє організацію, до
якої ми можемо приєднатися, а також 
вітчизняних експертів із відповідних 
питань. В ході такої дискусії ми маємо 
почути і прояснити для себе можли-
ві точки зору на політичне майбутнє 
нашої країни. В тому числі отрима-
ти задовільні та чіткі відповіді: звід-
ки можемо очікувати загроз своєму
суверенітету, безпеці, територіальній 
цілісності, життю та добробуту гро-
мадян? [4]. І що треба зробити, щоби 
протидіяти матеріалізації цих загроз?
Необхідно також з’ясувати, за яких 
умов можемо досягти найбільшого, з 
усіх можливих, ступенів національ-
ної безпеки, не сплачуючи при цьому
надто високої ціни, наприклад, у ви-
гляді втрати суверенітету. Відповідей
на ці питання з боку ініціаторів рефе-
рендуму не прозвучало. Та, мабуть, не 
за ними вони й шукали, звертаючись 
до виборця. Проте на ці питання до-
ведеться знаходити задовільні відпо-
віді як виконавчій, так і законодавчій
владі. Відповісти на них вони не змо-
жуть, оминаючи системну роботи з 
громадянським суспільством та наці-
ональним ескпертним середовищем. 
Чим раніше ця системна робота роз-
почнеться, тим швидше ми вийдемо зі 
ступору та жалюгідного “смикання” у
протилежні боки на нашому сучасно-
му геополітичному роздоріжжі [5].

� Економіка регресу?
Проте основною опорою реаліза-

ції як безпекових, так і всього спектру
національних інтересів України має 
стати її пришвидчений та сталий еко-
номічний розвиток. Події минулого 
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року переконливо продемонсртували
небезпечні тенденції в основних сек-
торах економіки України. Структурна 
реформа та модернізація української 
економіки відбуваються вкрай мляво 
[6]. Трагічний для держави “перехід-
ного типу” показник – те, що ми досі 
орієнтуємо статистичні порівняння 
на 1990 р., який був, насправді, часом 
відверто кризових явищ у тодішній 
ще радянській економіці. Але й рівень
цього, зовсім не кращого року, з точки 
зору тенденцій змін показників ВВП 
України залишається ще віддаленим 
орієнтиром для національної еконо-
міки. А це говорить про те, що дра-
матургія національного розвитку 
за сценарієм “спізнілої модерніза-
ції” загрожує законсервувати пе-
риферійно-маргінальне становище 
країни на світовому ринку праці, з 
усіма соціально-політичними та 
культурними наслідками такого 
“престижного” становища. За таких 
умов чи можемо ми говорити про пев-
ну, а тим більш ефективну державну 
стратегію та відповідний їй економіч-
ний менеджмент?

Як ніде інде егоїзм політичної та 
бізнесової еліти, а точніше - їх корпо-
ративно-кримінального симбіозу, най-
яскравіше проявляється в тому факті, 
що українська влада не спромоглася, 
і навіть не пробувала цілеспрямова-
но впоратися з проблемою однобічної 
енергетично-сировинної залежності 
від одного зовнішньо-економічного 
партнера України - РФ! За час, що ми-
нув від 1991 р., балачки про диверси-
фікацію енергопостачання, розвиток
альтернативної енергетики, жорстке 
та системне запровадження енерго-
зберігаючих технологій у виробництві 
та побуті країни переважно залиша-
лись абстрактними розмовами. Окрім 
очевидного стагнування економічного 
розвитку держави у наслідок цієї за-
лежності від волі та інтересів одного 
монополіста на нашому енергетичному 
та сировинному ринку, це небезпечне 
становище виховало нове покоління 

державно-політичних і бізнесових ді-
ячів. Вони заробили свої капітали та
становище завдяки “особливим” від-
носинам із “Газпромом” (який недарма 
називають енергетичним МЗС Росії) 
та іншими “природними мопополіс-
тами” сусідньої держави. Особливо
прикро те, що монопольні позиції цих 
структур на відповідних національних 
ринках породили нестримне бажання 
українських бізнес-політичних еліт 
отримати становище їх монопольних 
котрагентів, нерідко “приказчиків”.
Отже, це означає не лише економічну 
та сировинну, але й суттєву політичну 
залежність України від поведінки су-
часної кремлівської еліти, яка спромог-
лася, в цілому, досягти внутрішньої 
консолідації за часи функціонування 
режиму В.Путіна.

Відтак зрозуміло, що сезонні “еко-
номічні” (паливна, газова, м’ясо-молоч-
на тощо) кризи в українсько-російских 
відносинах виникають як у наслідок 
створення нашою владою сприятли-
вих умов для їх провокування, так і 
бажання і, зауважимо, вміння Крем-
ля вчасно “натягувати віжки”, тим са-
мим нагадуючи про свої можливості 
дистанційного управління Україною.
Зрозуміло, що без подолання такої 
залежності ми й надалі будемо без-
порадними заручниками “національ-
них інтересів” правлячої кремлівської
верхівки, маючи вторинні шанси на 
реалізацію власних пріоритетів. За ви-
нятком тих щасливих випадків, коли 
ці останні чомусь не суперечатимуть 
волі Кремлівських стратегів. Поки що 
складається враження, що уроки цих 
криз, а насамперед, останньої “газової 
війни” залишаються незасвоєнними 
українським суспільством та держав-
ною елітою зокрема. Найбільше за-
непокоєння викликає і те, що крити-
ка укладених угод із боку впливових 
українських політиків справляє вра-
ження боротьби за право участі у не-
прозорих схемах імпорту та транспор-
тування газу, а не змагання за честь
звільнити ці схеми від корупційних 
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впливів і механізмів розподілів при-
бутків. Не менше занепокоєння, на по-
дальшу перспективу, викликає й те, що 
значна частина української еліти здо-
була свій фінансовий та політичний 
капітал у рамках існуючих чорних та,
за ніжним виразом Р. Ахметова, “сірих” 
схем ведення бізнесу, з відповідними 
залежностями від російської сирови-
ни та умов тіньового співробітництва 
з російським капіталом.

За таких обставин не дивно, що ме-
дія, які представляють і обслуговують 
інтереси цих угруповань навіть у роз-
пал виборної кампанії 2006 р. з щирим 
обуренням пояснювали, чому євроін-
теграційний курс України є поганим, 
застосовуючи як особливо переконли-
вий аргумент тезу, що він становить 
загрозу національним інтересам Ро-
сії (до речі, і сама ця теза більш, аніж 
спірна). Отже, українського виборця 
без жодних сумнівів у правоті діла, 
закликали захистити національні ін-
тереси сусідньої держави! Наприклад, 
вкрай важко уявити, щоб у Москві, у 
розпал тамтешньої виборної кампанії
російські ЗМІ почали закликати свого 
виборця піднятися на захист націо-
нальних інтересів України, яким за-
грожують дії російської ж влади. Але
це - півбіди. Біда в тому, що такі опу-
си знаходять як своїх виконавців, так 
і почасти адресатів на 15-му році уне-
залежнення України від СРСР, але тим 
часом не від РФ, на разі.

Ось чому економічна стратегія на-
шої держави, на жаль, надто тісно 
переплітається з політичою волею 
та моделями поведінки наших влад-
но-партійних еліт. Останні вибори, 
до речі, вражали тим, що під час під-
готовки до них обговорення та дис-
кусії щодо національних прорітитетів 
були замінені на палку суперечку про 
“дещо” інше питання. А саме - хто пер-
сонально відповідатиме за їх визна-
чення та реалізацію. А це - зовсім не 
однакові речі. Таким чином, ми ще не 
підійшли до того, аби домогтися зміни 
балансу інтересів у конструюванні та 

здійсненні політичного курсу від за-
доволення кланово-корпоративних та 
особистістних інтересів, до втілення 
в життя національно-державних сус-
пільних цілей. За те, що б це сталося, 
українському суспільству доведеть-
ся ще чимало позмагатися з набагато 
сильнішими, організованими та агре-
сивними формальними й неформаль-
ними структурами вітчизняного, зде-
більша компрадорського олігархату.

� Соціальна (без)відповідаль-
ність еліти: чи є на це рада?

Не менше уваги потребує соціальна 
безпека та активізація соціальної по-
літики нашої держави. Найпринципо-
віше питання, яке вимагає всебічного 
осмислення та системних політичних
кроків до його розв’язання – це стрім-
кі процеси депопуляції в України. 
При всіх недоліках нашої статистики 
та окремих методично-організацій-
них хибах перепису населення 2001 р.,
тенденція до знелюднення України є 
очевидною для кожного. За роки не-
залежності ми безповоротно втратили 
понад 5 млн. співвітчизників, саме за-
вдяки тому, що різко скоротилась три-
валість життя українських громадян 
(насамперед, чоловіків), а також тому, 
що кількість померлих стабільно вдвічі 
перевищує кількість новонароджених 
(сумна думка: це один із небагатьох 
різновидів досягнутої нами “стабіль-
ності”). Така стрімка втрата народо-
населення вимагає наукового аналізу 
та пропозицій невідкладних заходів 
щодо припинення цієї демографічної 
кризи. Адже, крім іншого, вона висту-
пає інтегральним показником якості 
нашого життя, сумарним наслідком 
негативних суспільно-політичних та 
економічних процесів у країні. Врешті 
решт, саме ця ситуація демонструє 
незадовільну управлінську компе-
тентність державних інституцій 
в цілому, їх неспроможність, а то й 
незацікавленість у збереженні най-
головнішого ресурсу України – життя головнішого ресурсу України – життя головнішого ресурсу
та здоров’я її громадян.
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Розробляючи першочергові заходи 
активної та відтворюючої людський 
потенціал соціальної політики, держа-
ві, а відтак політикам усіх рівнів, до-
ведеться знайти механізми створення 
належної фінансової бази, насамперед, 
дієздатної системи охорони здоров’я. 
На мій погляд, вона зможе задовільно 
функціонувати лише тоді, коли буде 
діяти система страхової медецини, 
де держава, приватні підприємці (та 
організації), разом із працівниками 
будуть сплачувати страхові внески, а
кожна людина матиме страховий по-
ліс і можливість обирати як лікаря,
так і заклад, куди вона вкладатиме свої 
страхові кошти за отримання відпо-
відних послуг. В умовах бідності, а то 
й злиденності значної частини насе-
лення, особливо на початках введення 
страхової медицини, для таких верств 
страховий внесок повинен бути доволі
символічним. Він має доповнюватися 
до достатнього рівня медичних послуг 
за рахунок держави (свого роду со-
ціально-страхувальний пакет). Оми-
наючи деталі зазначу, що подальше
відкладання вирішення питання зі 
страховою медициною сприятиме як 
продовженню згубних тенденцій втра-
ти населення України, так і тому, що
ми отримуватимемо все менше шансів 
на якісні медичні послуги, усе більше 
підгодовуючи своїми недужими тіла-
ми і душами й без цього системно вра-
жену корупцією охорону здоров’я.

В інших соціально приорітетних 
сферах також необхідно вишукувати 
джерела їх належного фінансування. 
Виглядає так, що переважно лібералі-
зіційні заходи в сфері податкової по-
літики (без сумніву, необхідні як ін-
струментарій детінізації вітчизняної 
економіки!), хоча й приносять певний
позитивний ефект, але є недостатніми.
Щодо позитивів: за останній рік напо-
внення державних і місцевих бюджетів
помітно зросло, особливо ж у порів-
нянні з попереднім періодом. Але така 
політика не вирішує проблеми в ціло-
му. За розв’язанням поточних завдань 

не слід забувати й про більш фунда-
ментальні проблеми. Тому в контек-
сті творення життєздатної соціальної 
політики має бути виконана консти-
туційна обітниця нашої країни - бути 
соціальною, а не лише суверенною, де-
мократичною та правовою державою. 
А для цього доведеться шукати і нових 
вирішень питання про власність.

Під таким вирішенням не маю на 
увазі революційно-контрибуційну де-
магогію про реприватизацію, яка у 
своєму підтексті мала все теж саме 
знамените гасло: “грабуй награбова-
не!” або його різновид: “покористався 
сам – дай покористатися іншим”. Маю
на увазі, що в ході здійснення справді 
грабіжницької приватизації в Укра-
їні не було створено не те, щоб класу, 
але навіть поважної верстви дрібних і 
середніх власників. Тобто, тих самих 
економічно самодостатніх або хоча би 
автономних щодо держави у засобах
до життя громадян, яких конче потре-
бує стійка демократія. На жаль, пере-
важаюча частина власності перебуває 
у руках кількасот сімей - в масштабах 
держави та, в дещо ширшому колі дріб-
ніших власників, якщо говорити про
регіональний вимір. Напевно, держава 
повинна запропонувати компромісний 
вихід із цієї ситуації. Наприклад, ство-
рення акціонерних або інших форм 
солідарної власності та економічного 
партнерства працедавців і найманих 
працівників, їх участі у розподілі та 
управлінні прибутками, Можливо, 
беручи до уваги досвід таких країн 
як ФРН та Швеція. За будь-якої об-
раної моделі, соціальна та політична 
стабільність, морально-психологічний 
клімат у державі будуть недосяжними 
мріями до того часу, коли інтереси та
відносини власності не створять такий 
баланс соціальних взаємозв’язків та 
економічних інтересів, який дозволя-
тиме якомога більшому колу українців
відчути себе власниками через безпо-
середню причетність до її легального 
володіння та розпорядження.

Завдання розробити та запропону-
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вати таку модель соціалізації україн-
ського капіталу та власності належить 
виконати вітчизняним економістам, 
правникам, соціологам та політологам, 
іншим фахівцям. Замовником такої 
роботи має виступити держава. Вона
ж зобов’язана подбати про те, щоб ви-
мога “ресоціалізації капіталу” була б 
почута тими, хто правдами (а частіше 
все ж таки неправдами, а то й більш, 
аніж неправдами), отримав його. Без 
консолідованого тиску суспільства ані
держава, ані герої первинного накопи-
чення навряд чи почують ці вимоги.

Повертаючись до теми реформу-
вання системи оподаткування, треба 
визнати, що вже прийшов час вести 
мову про обмеження соціально не-
справедливого, по-суті про-олігархіч-
но сформованого, а відтак і суспільно
неефективного оподаткування при-
бутків громадян України. 13 % податок 
не дає змоги розвиватися активній со-
ціальній політиці нашої держави. Він
викликає справедливе обурення та-
кою практикою “младокапіталістичної 
зрівнялівки”, коли питома вага внеску 
зубожілого селянина та власника квіту-
чих промислово-фінансових “імперій” 
визначається як якісно “рівний”. Така
система оподаткування – відверто анти-
соціальна. Її необхідно змі
система оподаткування – від
соціальна. Її необхідно змі
система оподаткування – від

нювати, по-
ступово, але наполегливо запроваджу-
ючи більш гнучку, диференційовану 
систему прогресивного оподаткування. 
Лише завдяки ній можемо забезпечити 
більш справедливу, соціально-креатив-
ну політику країни на користь вразли-
вих верств нашого населення.

Очевидно, така нова система повин-
на мати гнучко визначені верхню та 
нижню межу. Верхня межа оподатку-
вання має визначатися такими його 
рівнем, щоби у власників залишалося 
достатньо зацікавленності не вивозити 
свої капітали з країни оподаткування. 
А нижня межа – повина визначатися 
тим рівнем соціальної турботи держа-
ви про громадянина, який дозволяти-
ме підтримувати його гідне існування у
критичні часи, але не сприятиме тому, 

що б такий громадян (громадянка) пе-
рекладали відповідальність за власне 
життя й добробут цілком на державу
та відповідні інституції соцільного пі-
клування (не йдеться, звичайно ж, про 
турботу про дітей, людей похилого 
віку та інвалідів). Зокрема, зарплата на
рівня прожиткового мінімума (не ка-
жучи за нижчі трудові доходи), не по-
винна обкладатися податками, це оче-
видно! Ці заходи належить розробити 
та широко обговорити, зволікати з їх 
виконанням - неприпустимо.

� Режисура катастрофізму: необ-
хідність національної альтернативи

І остання проблема, яка, на моє пе-
реконання, має пріоритетне значення 
для суспільства та держави й потребує 
уваги новобраних органів влади усіх 
рівнів – це масова еміграція та трудова
міграція з (і до) України. Складаєть-
ся стійке враження: про цю проблему 
більше говориться, аніж робиться зу-
силь для її вирішення. Трудова мігра-
ція і, часом замаскована під неї емігра-
ція з України, призводить не тільки до
витоку від нас організованої злочинос-
ті та проституції тощо [8]. Донедавно 
саме ці сюжети були найпоширеніши-
ми в матеріалах про Україну у зарубіж-
них ЗМІ (останні нерідко повертають-
ся додому). Ці процеси викликають
незворотню втрату найбільш кваліфі-
кованих кадрів, людей з високим розу-
мовим та соціально-творчим потенці-
алом, професійною креативністю.

Загальна оцінка міграційних про-
цесів у країні змушує визнати: маємо 
суттеві зміни в етнонаціональному та 
соціально-культурному характері на-
селення України, що є жорстким ви-
кликом нашому суспільству та системі 
державної влади. Зокрема, особливої 
уваги заслуговує цифра, яка стала ві-
дома щойно. Натомість померлих гро-
мадян, та тих, хто подався з країни в
пошуках кращого життя, до України 
вже прибуло 6,8 млн. імігрантів! Як на 
таку країну як наша, це надзвичайні 
соціально-економічні та етнодемогра-
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фічні навантаження, які потребують 
системного аналізу та реагування [9].

Якщо подивитися на цю проблему 
з більш широкої історичної перспек-
тиви, то складаеться враження, що ця 
хвиля (е)міграції може довершити тра-
гічну режисуру усього ХХ ст. Протягом
останнього населення України зазнало 
масових втрат у наслідок революцій-
них повеней 1905 – 1920-хх рр, двох 
світових воєн, державних розділів її 
території, сталінських колективізації, 
індустріалізації, хвиль масових репре-
сій, пізнішої переселенської політики
тощо. На мій погляд, в добу Незалеж-
ності Українське суспільство увійшло 
не просто як пострадянське. Адже цей 
доволі механічний за сутністю термін
не несе смислового наповнення. Про 
наше суспільство доцільно вести мо-
ву як саме про “пост-катастрофічне”
(визнаємо, що в префіксі “пост” закла-
дено оптимістичні сподівання авто-
ра). Воно, на загал, демонструє виразні
симптоми свого колективного посттрав-
матичного шоку, а поруч із ним - успад-
кований механізмами виховання цілий 
“букет” колективних фобій. Наприклад, 
страх індивідуальної ініцітиви (проте 
гуртом, хоч і батька - будь ласка! Та й 
“Помаранчева революція” в цьому сен-
сі була глибоко співзвучна ментальним
архетипам українців); побоювання не-
схвалених ззовні, а тим більше “згори”
дій, панування інстинктів людини на-
товпу, поширення рефлексів конфор-
мізму навіть в інтелектуальному се-
редовищі (де він не виконує, за інших
умов необхідних, функцій соціальної 
адаптації, а породжує пристосуван-
ство та заохочує настрої остракізму
щодо творчої самобутності). Цей пере-
лік можна продовжувати [10]. Звичай-
но, такі вмонтовані у (під)свідомість та
поведінкові стреотипи наслідки історії 
вимагають більш якісного, окремого 
аналізу. Але не помічати їх впливу не 
можливо. Саме цей домінантний тип
людини формує сьогодні суспільно-по-
літичний клімат нашої держави.

На цьому тлі триваючі процеси втрати На цьому тлі триваючі процеси втрати На цьому тлі триваючі процеси втра

найбільш активної, відкритої та нала-
штованої на зміни частини суспільства, 
у наслідок втечі з України в пошуках 
кращої долі її представників, лише 
збільшує питому вагу іншого типажу 
людей. А саме тих, хто щедро наділений 
розвинутими інстинктами індивідуаль-
ного, а не соціального виживання, тур-
боти про себе, а не про суспільні спра-
ви, керується філософією життя “тут
і зараз”. Не має дефіціту таких персон 
також і в політиці. Вони не обтяжують 
себе спробами перспективного мислен-
ня, яке породжує відчуття причетнос-
ті до гідних пам’яті справ попередни-
ків та надихає бажанням передати до-
стойну спадщину наступникам (про 
рухомість і нерухомість не йдеться, 
цього бажання їм поки що не бракує).

Внаслідок перманентних мордувань 
та масових знищень, Україна втратила 
і, здається, у окремих аспектах безпо-
воротно, свою етонаціональну само-
бутність, інтелектуальну та соціально-
культурну, навіть, почасти, трудову
еліти. Втрата інтелектуальної та про-
фесійної еліти триває і нині. На яку 
кращу майбутність може розрахову-
вати держава, яка щедро “роздає” сво-
їх громадян всьому світові, не перей-
маючись втратами, яких при цьому за-
знає? Досвід КНР, у частині ставлення 
до власної інтелектуальної еліти, досвід 
країн ЄС, які також (!) потерпають від 
“втечи мозків”, може стати нам у при-
годі. Але щоб скористатися цим досві-
дом, потрібні не лише матеріально-фі-
нансові ресурси, але й чітка політична 
воля керманичів держави до розв’язан-
ня цього кола проблем.

� А от інтелекту нам не бракує, 
мабуть...

Чи є така воля? Якщо і є, то її зо-
всім не достатньо. Поясню на одному, 
але показовому окремому прикладі. 
Навіть на такий скромний, давно на-
зрілий крок як несуттєве (!) зменше-
ння середнього навантаження на про-
фесорсько-викладацький склад вищої
школи українська влада, принаймні, 
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виконавча, йти не хоче. Таке (і значно 
більше!) зменшення принципово важ-
ливе для відновлення здатності укра-
їнського університетського викладача 
мати час та сили на розвиток своєї 
наукової та педагогічної особистості, 
без чого ані якісна кадрова продук-
ція ВНЗ, ані його помітний науковий 
внесок у добробут держави не мож-
ливі. Але чи це потрібно державній
владі? Відповідний Закон, ухвалений 
ВРУ за поданням КМУ ще з 2004 р.,
двічі заблокований ні, не Л. Кучмою, 
а В. Ющенко [11]. Перший раз у якос-
ті мотива президентського вето було 
обрано, як виглядає, ініційоване не 
без сприяння “згори”, невдоволення 
студентів, точніше обурення тих ор-
ганізацій, що претендують на пред-
ставлення інтерісів студенства. На
другий раз, “шляхетних” мотивів бло-
кування закону у запасі не виявилось. 
Тож довелось відкрито визнати: на ці 
цілі коштів немає. Вони знайшлися на 
інші. Зокрема, на майже десятиразове
підвищення зарплат високопосадов-
цям. Особливий чар скромності на-
шої вищої бюрократії помітний на тлі
менше, аніж 50% зростання номіналь-
них запрлат бюджетникам за 2005 рік
і 30% зростання окладів рядових 
держслужбовців із 1 березня 2006 р. 
[12]. Проте на демонстрацію уваги до 
“мозку нації” грошей знову не виста-
чає. І подвійно дивно, що їх немає з 
того ж самого доленосного 2004 р.
Звичайно, це яскрава ілюстрація тієї са-
мої прагматичної “соціальної відпові-
дальності” нашої еліти [13].

Бачучи таку неприховану турботу, 
професорський склад і науковці відпо-
відним чином голосують на підтримку 
дій влади, кожний у свій спосіб. Одні
сумлінно “добирають” недодане дер-
жавою у кишенях батьків і студентів, 
інші – вкладають свою вдячність у 
виборчі бюлетені, а дехто голосує но-
гами - через державні кордони. Таким 
чином, доводиться констатувати, що 
й після 2004 р. наша влада неприпус-
тимо мало переймається протидією

негативним процесам в інтелектуаль-
ній сфері. А вона позначена, якщо ще 
не явною інтелектуальною дегенера-
цією (на щастя), то (на жаль) доволі
очевидним застоєм, збідненням якіс-
ного змісту українського наукового та 
навчального процесу. Іншими слова-
ми, маємо на тлі бурхливого зросту
кількісних показників “поступу осві-
ти” (зросла, наприклад, чисельність 
студенства, ВНЗ, кількість нових спе-
ціальностей і т.ін), суттєве загальму-
вання процесу творення критичної 
маси нових ідей, технологій та тих 
кадрів, які спроможні ці іновації 
розробити та втілити в життя. Без ін-
новаційного капіталу, в усіх аспектах
цього поняття, просування країни 
до більш високого рівня життя буде 
дуже складним, якщо взагалі можли-
вим. Тому це коло проблем повинно 
стати предметом зацікавленого об-
говорення і подальших системних за-
ходів. Напевне, починати необхідно 
все ж таки з запобігання втрати “наці-
онального інтелекту”, чи то внаслідок 
вимушеної існуюючими обставинами 
еміграції, чи то “внітрішньою емігра-
цією” в будь-який бік від прудуктив-
ної творчості. При цьому навряд чи
варто втішатися цифрами захищених 
кандидатських та докторських ди-
сертацій. Кількісний зріст не завжди ко-
релюється з якісним. А якщо і корелю-
ється, то є вагомі підстави для занепо-
коєння, що це відбувається якраз у 
зворотньо-пропорційній залежності.

Що до висновків
Спершу про скороминуче. Дивля-

чись на глибоко щасливі обличчя пере-
можців виборчих змагань та, навпаки,
нещасні – аутсайдерів, мимоволі зада-
єшься питанням: а що ж для цих лю-
дей значить влада? Очевидно, що зна-
чить вона для них дуже багато, якщо
вони готові вкладати в неї не лише 
чуже, але й своє здоров’я, енергію, час, 
а інколи, хоч і не треба цього перебіль-
шувати, навіть і ризикувати свободою
та життям. Але наскільки вони самі 
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для себе, а не про людське око, роз-
глядають цю обожнювану ними владу
як засіб для втілення в життя націо-
нально-державних, суспільних інтере-
сів? Це запитання має право не про-
сто бути поставленим, але й почутим. 
Воно вимагає відповіді нашої, на загал 
невмирущої в своєму колективному 
егоїзмові, політичної еліти. І відпові-
ді не добряче набридлою риторикою і
гаслами, а справами: безпекою і добро-
бутом пересічного громадянина. Йому 
гаслами, а справами: безпекою і добро-
бутом пересічного громадянина. Йому 
гаслами, а справами: безпекою і добро-

(о, чудо!) раз у п’ять років не тільки до-
зволяють, але й запрошують вислови-
ти своє ставлення до влади.

Саме для того, щоб ця “нова” хвиля 
політиків національного, регіональ-
ного та місцевого масштабів не забула 
про нестримний запал служити своєму 
народові, який вона прагла у всі спосо-
би довести під час виборчих кампаній 
2004 – 2006 рр., науковці повинні ско-
ристатися власним шансом: запро-
понувати суспільству Проект наці-
онального порядку денного “України 
після виборів”. На відміну від політи-
ків, не сподіваючись (принаймні, масо-
во!) на теплі та хлібні місця у радах та
інших владних кабінетах. Від інтелек-
туальної щирості та переконливості 
наших спроб залежатиме усвідомлен-
ня громадянським суспільством своїх 
нових завдань і можливостей, напрям-
ків та засобів здійснення організова-
ного тиску на владу. Не меншою мірою 
від цього залежить зацікавленість та 
здатність суспільства до систематич-
ного контролю за втіленням у життя
національних пріоритетів країни. Не 
перебільшуючи нашу скромну здат-
ність впливати на ці процеси, не вар-
то нехтувати тими можливостями, які
нам надає нехай суперечливий, а про-
те - помітний розвій демократичних 
засад діалогу держави та суспільства.
Врешті решт, ми повиннні навчитися 
самі і допомогти іншим доводити до 
відома влади, що ми від неї очікуємо і 
домагатися того, щоб наші сподівання 
поважались і справджувались.
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Через 5-6 років Україна ста-
не державою, де народилося 
Перше покоління, котре ви-

росло і сформувалося за умов Неза-
лежності. Усе таки, попри усі склад-
нощі й негаразди, ми можемо сказати, 
що у переважної більшості з них, як 
видається, сформовано вже на рівні 
підсвідомості почуття приналежності 
до єдиної країни. Це засвідчила і По-
маранчева революція: яку б кандида-
туру з суто феєричним запалом не під-
тримувала молодь, вона була єдиною 
в одному – переживанням і біллю за 
долю усієї України. Однак шляхи до-
сягнення суспільно значущих цілей 
розумілися по-різному.

Отже, задамо собі запитання, які 
чинники відігравали у минулому й, 
можливо, відіграватимуть у майбут-
ньому інтегруючу роль, сприяючи 
досягненню політико-національної 
єдності як запоруки “сталого”* сус-
пільного розвитку?

Насамперед, це досягнуте у роки 
Незалежності неймовірними зусилля-
ми наших громадян і частини прав-
лячого класу політичне усвідомлення 
більшістю нації територіальної єднос-
ті й недоторканості державних кордо-
нів України.  Багато у чому це сталося 
завдяки зусиллям бюрократії у Києві, 
яка була зацікавлена у збереженні “ко-

муністичної спадщини” під власним 
контролем. Вже у 1990- на поч. 1991 
рр. питання постало руба: який сце-
нарій майбутнього розвитку України
переможе. “Рух” на чолі з В’ячеславом 
Чорноволом здійснював національно-
демократичний політичний проект. 
Номенклатура, відриваючись від мос-
ковського центру, здійснювала влас-
ний проект, який можна кваліфікува-
ти як напівзалежний “лен Україна”.

Зрозуміло, переміг другий проект і 
президентом став високий партійний 
чиновник, вихідець з номенклатури 
Леонід Кравчук. У наступне десяти-
ліття (період президентства Кучми) 
адаптовуватись і пристосовуватись 
до національних ідей іноді навіть мі-
мікрувати змушені були фактично усі 
інші значущі політичні сили. 

І для Кравчука, і для Кучми однією 
з нагальних задач було зменшення від-
центрових тенденцій, які б могли за-
шкодити єдності створюваного ними
режиму. Рішучі політичні кроки Києва 
у березні 1995 р., пов’язані з подолан-
ням сепаратизму в Криму, дозволили 
призупинити відцентрові тенденції.
Проте подальший економічний розви-
ток в країні призвів до того, що регіони 
відчували усе більшу відстороненість 
центральної влади від вирішення на-
гальних регіональних проблем і влас-

*Зауважу, що слово “сталого” використовуємо з певними застереженнями тому, що при аналізі 
глобальних процесів вважається, що ідея сталого розвитку зайшла в глухий кут. Відносно України 
під терміном “сталий розвиток” ми розуміємо досягнення певної суспільно-політичної  стабільнос-
ті, пті, пті, ередбачуваності й відповідальності правлячого класу і самого суспільства.
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ну “самодостатність”, що, на думку ві-
домого канадського дослідника Джона 
Яворського, створювало сприятливу
атмосферу для “можливої федераліза-
ції України”, за допомогою якої дехто 
з регіональних лідерів намагався на-
бутити „персональних володінь” (per-
sonal fiefdoms) aбо задовольнити власні
“таємні сепаратистські амбіції” [1].

На початку ХХІ ст., незважаючи 
на усі відцентрові тенденції, в Україні 
усе-таки  сформоване “жовто-блакит-
не політичне поле” (проте вкрай мо-
заїчне), де переплилися десятки різ-
носпрямованих політичних векторів, 
сотні мотивацій і чимало політичних 
особистостей, у кожного з яких було і 
є власне бачення шляхів вирішення су-
часних проблем України та стратегій 
щодо її майбутнього.

Одним з найважливіших чинни-
ків на шляху досягнення політичної 
єдності стали минулі президентські 
вибори. Поєднавшись, дві ідентич-
ності – західноукраїнська і централь-
но-українська (раніше її називали 
малоросійською), “перемогли” третю 
– “новоросійську” ідентичність. Тут 
ми ідемо за дуже влучною характерис-
тикою України як національно-куль-
турного розмаїття кінця ХІХ – поч. 
ХХ ст., запропонованою російським 
філософом Георгієм Федотовим у його 
відомій праці “Доля імперій”.

І саме у ході виборів номенклатура 
Південного Сходу виступила ірреден-
тистськи. Думаю, що певною мірою 
вона використала традиціоналістську 
(але разом з тим не таку явну)  “новоро-
сійську ідентичність”. Цікаво, що роль
Центральної України у підтриманні 
громадянської і етнокофесійної ста-
більності відзначалось в одному соціо-
логічному дослідженні по гарячих слі-
дах президентської кампанії 2004 року. 
Зокрема тут читаємо: “Центр країни і 
в географічному, і в політичному зна-
ченні становить своерідну перехідну 

зону між Сходом і Заходом, щось схо-
же на скобу, яка з’єднує два протилеж-
ні полюси. Можна припустити, що без 
цієї перехідної зони конфлікт в Украї-
ні отримав би значно драматичніший 
характер. Те, що не здійснилося про-
роцтво Гантінгтона, яке передбача-
ло розпад України на західну і східну 
частину, здається значною мірою було 
заслугою більш виваженої позиції жи-
телів Центрального регіону та Києва” 
[2, С.17]. Віктор Ющенко спирався 
на найбільш активний, пасіонарний 
макрорегіон – Захід і переміг разом з 
Центральною Україною, котра, як за-
значає київський політолог Олексій 
Попов, “не націоналістична, але й не 
антинаціоналістична” [3, СС.150, 155].

Разом з тим, сталося те що сталося 
– тверезо мисляча частина політично-
го класу в Росії остаточно перестала 
сприймати Україну як “Росію, котра
вийшла сама з себе”. Власне, такий 
вчорашній підхід певною мірою по-
діляють лише ті з політехнологів, хто, 
подібно до Глеба Павловського, вва-
жає перемогу Помаранчевої революції 
своєю особистою поразкою. Останній 
пише у “Передмові” до збірки “Оран-
жевая революция”: “Більшість авторів 
збірки вибачається за термін “револю-
ція” і тим не менше змушена його за-
стосовувати. ... Адже революція – це 
крайній випадок політики доконаних 
фактів. Насамкінець, київська рево-
люція – ніяка не українська і не схід-
ноєвропейська. Це добре нам пам’ятна
російська революція, ще одна з сто-
літньої ланки таких самих, починаю-
чи з першої російської революції 1905 
року” [4, С.3]. Вряд чи слід коменту-
вати такі сентенції.

Починаючи з Тузли і завершуючи 
Майданом, Україна зробила рішучий 
крок у підтвердженні обґрунтованої 
15 роками Незалежності своєї вну-
трішньополітичної єдності. У грудні
2004 р. доба напіврозпаду Радянського 
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Союзу остаточно завершилася.
Подивимось тепер на зовнішні чин-

ники, котрі у недалекому майбутньому
могли б сприяти політико-національ-
ній єдності країни. Найближчими  де-
сятиліттями Україна має стати на но-
ги як самодостатня економічна, куль-
турна державна одиниця середньої
ваги. Як говорять в агломовному світі 
– в якості middle power. Подивимось 
реально. Україна в багатьох схемах і 
міркуваннях до сьогодення розгляда-
лася досить образливо як своєрідний 
геополітичний мінус чи то Радян-геополітичний мінус чи то Радян-геополітичний мінус
ського Союзу або ж для сучасної Ро-
сії. Уникнути такої некомфортної ролі
можна лише, позбувшись економічної 
вторинності і сформувавши основи 
громадянського суспільства. Це саме 
ті, “традиційні” внутрішні справи, 
які разом з усім культурно-конфесій-
ним підгрунтям нашим формують й 
формуватимуть неповторне обличчя 
українського варіанту європейської українського варіанту європейської українського варіанту
інтеграції.

Що ж являє сьогодні європейська 
система відносин? Вона ґрунтується 
вже не стільки на балансі інтересів, а 
передбачає величезну ступінь взаємо-
залежності внутрішньої (навіть у тра-
диційно внутрішніх справах тієї чи ін-
шої держави) та зовнішньої політики;
вона формується як система відносин, 
що являє собою високу ступінь взаєм-
ної підтримки і, зрозуміло, відмову від 
будь-якої форми силової поведінки.

Зауважимо одну із найбільш поміт-
них тенденцій, що мають місце у сучас-
них міжнародних відносинах: класич-
на “нація -держава” втрачає атрибути 
суверенітету, притаманні більше ХІХ і 
ХХ століттям, проте і наднаціонільна 
державність в імперських шатах оста-
точно відійшла в історію.

Сьогодні на порядок денний по-
ставлене питання про перегляд меж 
національного суверенітета окремої 
держави. Не виключено, що у процесі 

такого перегляду відбуватиметься ви-
роблення своєрідного “кодексу правил 
поведінки” будь-якої суверенної дер-
жави. Відступ від таких правил може 
стати приводом для застосування
проти неї не тільки економічних й по-
літичних санкцій, але й засобів пря-
мого силового тиску.

Мабуть, актуальним завданням є 
зміна стилю зовнішньополітичного 
мислення. Можливо, за нових умов 
дещо інакшим буде виглядати те, що ми 
звикли кваліфікувати як “національ-
ний інтерес”. Ми також стоїмо перед 
необхідністю глибокого внутрішнього 
“реформування” державних одиниць 
на теренах Центральної та Східної Єв-
ропи, які опинилися на межі століть в 
якісно новій геополітичній ситуації.

Розглядаючи досвід співіснування 
України зі своїми сусідами, зауважи-
мо, що більшість з них знаходиться 
в оточенні новітніх “державних екс-
периментів”. Візьмемо, до прикладу, 
Польщу. Ця держава сьогодні в ото-
ченні новоутворених держав – об’єд-
наної Німеччини, Чехії, Словаччини, 
Білорусі, Литви, і зрозуміло, України. 
Можна привести приклад Румунії, 
оточеної трьома новими державними 
одиницями – Україною, новою Югос-
лавією, Молдовою. Що ж до України 
вона також в якісно новому оточенні 
– РФ, Білорусь, Молдова, Словаччина,
причому три інші сусідки України, які
не зазнали геополітичних “мутацій” 
(Угорщина, Польща і Румунія) за цей 
час стали членами НАТО. Пошлемося
тут на влучне зауваження Олексан-
дра Дергачова: “Зовнішні чинники ді-
ють нерівномірно і немов би викрив-
ляють міжнародний простір навколо 
України” [5, C.72].

Отже, викликів чимало. Проте 
усі вони також об’єктивно сприяють 
суспільній консолідації в Україні на 
державницьких засадах, досягнен-
ню політико-національної єднос-



40

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

Форум № 1 (2) / 2006

ті у конкурентному геополітично-
му середовищі.

Парадокс ситуації для багатьох по-
літиків і Українського загалу полягає 
у тому, що Українська державність, 
зробивши лише перші кроки, зму-
шена (за умов розвитку глобальних 
процесів) “здавати” ще не облашто-
вані національні позиції, приєдную-
чись, скажімо, до СОТ або ж прагну-
чи приєднатись до ЄС чи НАТО. Тому 
контроверсія, котра виникає у деко-
го з політиків полягає у наступному
– “космополітичний або ж національ-
но-патріотичний вибір”. “Інтеграція”
України до ЄС,ЄЕП, СОТ й “активі-
зація співпраці з міжнародними фі-
нансовими організаціями”, як вважає 
до прикладу лідер Народного Руху 
України за Єдність Богдан Бойко,
мають на меті “включення” України 
до міжнародного поділу праці з по-
дальшим підпорядкуванням нашої 
держави “волі міжнародних космопо-
літичних угруповань” [6, С.108]. Ав-
тор виходить з того що “глобалістський 
проект” – це “змова космополітів проти 
народу” і національних інтересів Укра-
їни [6, С.154]. Однак в глобалізації, як 
видається, набагато більше спонтанно-
го, непередбачуваного й дивакуватого, 
аніж кимось запрограмованого, хоча, 
зрозуміло, і це має місце.

Як відомо, політично активне насе-
лення в Україні у сприйнятті внутріш-
ніх й зовнішніх подій усе ще розподі-
ляється між двох полюсів – Європою
і Росією. Багато хто сприйняв і продо-
вжує сприймати перемогу на Майдані 
як своєрідний “геополітичний перево-
рот” на користь Заходу. До прикладу у 
програмі “Союзу православних грома-
дян України” однією з цілей зазначено 
протистояння “геополітичному пере-
вороту у державі” [7, C.2].

Де-інде на психологічному рівні по-
чинає домінувати “теорія заколотів”. 
Одна із задач у психологічно-менталь-

ній сфері полягає якраз у тому, щоб 
відійти від односпрямованого, одно-
мірного сприйняття політичної дій-
сності. Адже у нас на пам’яті “зако-
лоти” імперіалістичні, американські, 
жидо-масонські. Сьогодні ідеться про
“заколот глобалістів”. Чи не настав 
час вийти із окопів “холодної війни” 
і заходитися формувати ефективну 
систему гнучких і якомога адекватні-
ших національних відповідей на не-
прості виклики сучасності? Певним 
чином заперечувати інтелектуальні 
наробки і соціально-політичні моде-
лі західних країн можна лише тоді, 
коли мисляче коло в Україні хоча б
певною мірою їх осягне. А ставати у 
позу жебрака: “Я цього не розумію і 
не хочу знати, і тому воно мені не по-
трібно”, мабуть, легше усього. Проте,
чи виправдані подібні настрої?

Відкидаючи міфологізоване анти-
західне світосприйняття, Україна має 
сьогодні лише дві альтернативи: або 
інтегруватися до європейської спіль-
ноти під геополітичним контролем Ро-
сії, або намагатиметься робити подібні 
кроки цілком зважено, відповідально 
й головне автономно. Як переконливо 
довів Майдан Україна є європейською 
за духом. Наша країна, плекаючи Тра-
дицію, вдало поєднує її з західним Ra-
tio і вже сьогодні фактично є частиною 
Європейської Спільноти Народів.

Що ж до Росії, нехай краще Мос-
ква нас по-сусідському наздоганяє, бо-
лісно переживаючи власні реформи 
і шукаючи шляхи порозуміння з Єв-
ропою. Вона усе ще на роздоріжжі. 
Відомий культуролог Леонід Баткін 
таким чином продіагностував сучас-
ний стан, насамперед, влади у Росії: 
“Багато у чому це усе та ж сама країна 
– причому з вищою владою, яка тяжіє 
до повзучої реставрації. Тобто, ко-
ротко кажучи, це нестійка соціаль-
на структура, з поверховою, далекою
від системного завершення модер-
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нізацією, з рисами насильства, то-
тальної корупції, авторитаризму,тальної корупції, авторитаризму,тальної корупції, авторитаризму при-
людної брехні і холопства. Ми застигли 
в потворній перехідності. Можли-
во, це ситуація відкладеного вибуху. 
Як на межі ХІХ-ХХ ст.” [8, С.391]. Отже 
у Росії також цілком самостійне “гло-
бальне” плавання.

Тут постає інше запитання: якими 
критеріями та оцінками керуватися, 
спрямовуючи свої зусилля на інтегру-
вання до об’єднаної Європи. Мабуть, 
слід всебічно вивчити сутнісні особли-
вості позиції наших партнерів щодо 
України, роблячи наголос на деталі, 
нюанси, прогностичну аналітику.

Причому, як видається, основна 
межа довгострокового розмежування
з Росією знаходиться все-таки не у си-
ловій, геополітичній площині. Украї-
на, формуючи власну національно-
культурну ідентичність, часово і фак-
турно цілком успішно по окремих на-
прямах доводить свою “окремішність” 
від Росії. Тут не обов’язково наполяга-
ти на “кричущих” розбіжностях. На 
ділі їх не так вже і багато. Маємо і чи-
мало спільного: традиції співіснуван-
ня, спільність культурних коренів, 
єдина атлантида православної духо-
вності. Важливими є дійсна несхо-
жість національних характерів, упо-
добань, новітнього культурного дис-
курсу і, головне, державотворчих про-
цесів в Україні і в Росії. Саме ці 
відмінності, можна було б назвати, 
користуючись словами Дерріди, “бах-
ромою незвідності”, яку дійсно слід 
вивчати, аналізувати і якщо бажаєте 
“плекати”, оскільки саме вона є роз-
ділово-з’єднувальним знаком сус-
пільно-державного буття новопос-
талих феноменів ім’я котрим “Укра-
їна” та “Росія”. Ключовою для нашої 
держави у цьому контексті я б назвав 
проблему динамічного розвитку, ви-
значення і поглиблення насамперед 
культурної та економіко-соціальної 

ідентичності. Адже національна ідея 
“включає динамічну складову, яка 
закладається новітньою історією на-
ції і для якої характерна перманент-
на змінність з часом, що несе із со-
бою культурну “модернізацію” нації”
[9, C.19]. Європа є сильною у цьому 
сенсі, як колись влучно зауважив 
Дені де Ружмон, своєю варіативною 
сумішшю. “Велика кількість джерел 
спільної для Європейців культури 
та стосунки вилучення, доповнюва-
ності чи включення... дають нам уяв-
лення про майже безмежну кількість 
більш-менш стійких комбінацій, які 
теоретично можуть з них виплива-
ти”, – писав він [10, C.171].

Зауважимо у зв’язку із цим, що 
сьогодні звичне протиставлення За-
ходу і Сходу втрачає свій первинний 
сенс, якщо мова іде про цінності роз-
витку. На перший план виходить ін-
ше протиставлення: цивілізації з ви-
сокою властивістю до саморозвитку, властивістю до саморозвитку, властивістю до саморозвитку
які в кінцевому рахунку утворюють 
ліберально-модерністську суперци-
вілізацію, і цивілізації статичні, з іс-
торично слабкою властивістю до са-
морозвитку, які являють собою якусь 
традиційну суперцивілізацію. Лібе-
рально-модерністська суперцивілі-
зація поповнюється за рахунок тих 
країн традиційного типу, в яких “са-
морозвиток культивується в необхід-
них межах” [11, C.243].

Нам українцям, переосмислюючи 
критерії зовнішньополітичних оцінок 
й підходів, необхідно інакше погля-
нути ще на багато речей. Тут, скажімо, 
й роль суверенної держави на міжна-
родній арені. Ми звикли, керуючись 
нашою стратегічною культурою, ба-
чити в ній єдиного серйозного контр-
агента у зовнішніх справах. Однак 
сьогодні міжнародні відносини вкрай 
деверсифіковані: самодостатніми ак-
торами, як засвідчує практика, висту-
пають також інтеграційні і міжуря-
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дові об’єднання, міжнародні клуби, 
неурядові організації, а також ТНК та 
їхні лобістські угруповання.

Позбавимось від іллюзій: наша кра-
їна подала первинну заявку на вступ до 
елітарної і відносно закритої системи 
Заходу, який сам по собі, за влучним
виразом, діє подібно до “техніко-на-
укової мегамашини..., яка вже не може 
сьогодні розглядатися як продукт одно-
го геополітичного простору” [12, С.136]. 
Атмосферу подібного закритого дому, 
яким сьогодні постало перед нами єв-
ропейське співтовариство, дуже добре 
відтворила російський філософ Є.Ю. 
Савінова: “Закритий дім підкреслено 
елітарний, у ньому тільки свої, їх повин-
но бути мало. Він скоріше відторгне 
людину, ніж допустить її у себе. Честь 
та відповідальність увійти до нього 
передбачають прийняття існуючих 
у ньому правил поведінки, системи 
внутрішніх відносин та оцінок. Цей 
дім створює відчуття фізичної та пси-
хологічної захищеності, незалежності 
від зовнішнього світу, він являє собою 
світ у світі” [13, C.25]. Зрозуміло, ми 
можемо робити подібне порівняння у 
царині зовнішньої політики з певними 
застереженнями. Проте, перший крок 
у західному напрямі уже зроблено.

Важливим чинником внутрішньої 
політичної консолідації України, її 
саморозвитку, який безпосередньо
впливатиме на прийняття ЄС ваго-
мих зовнішньополітичних рішень 
щодо неї, є формування основ гро-
мадянського суспільства. “Єдиним 
виходом може бути тільки власний 
розвиток, який би сам по собі приму-
сив змінити точки зору...” [14]. Ідеться
про те, коли і якими шляхами в Укра-
їні сформуються достатньо впливові 
агенти соціальних змін. Драма сьогод-
нішньої ситуації полягає у тому, що 
суб’єкти цілеполагання і головне дій 
по створенню скоріше не підвалин, 
а атмосфери відкритого суспільства 

часто знаходяться далеко за межами
України. Приклади цього – західні 
гуманітарні фонди, які активно спів-
робітничають з чисельними неурядо-
вими організаціями в Україні. Проте,
у самих кращих випадках подібні не-
урядові організації є всього лише неве-
личкими острівцями громадянської 
активності. Насправді моноліт закла-
деного у радянські часи суспільного 
організму дав лише тріщини по краях, 
відправивши у ліберальне плавання 
без вітрил інтелектуалів, які немов-
би застигли між Сцилою лібералізму 
Заходу і Харибдою квазідемократії в
Україні. Визначальним моментом тут 
стане, мабуть, формування економіч-
но автономної особистості, у якої 
появиться власний, живий інтерес у 
розвитку незалежних громадських 
структур, які б конструктивно опону-
вали владі, протистояли тенденціям 
відчуження, котрі часто-густо пере-
важають у сучасному суспільстві.

Створення зовсім іншого інфор-
маційного і духовного клімату за до-
помогою неурядових організацій, 
інтелектуалів, творчої молоді та пред-
ставників інноваційного бізнесу, що 
в кінцевому рахунку сприятиме на-
родженню в Україні усе нових “оаз”
відкритого суспільства. Розбудувати 
сьогодні побільше таких “острівців” 
громадянської активності, які б стали 
у подальшому, справжніми суспіль-
ними орієнтирами – це наш реальний 
внесок у сталий суспільний розвиток.

У цьому контексті чиновник має 
відчути себе громадянином власної 
держави, а не тільки утримувачем ве-
ликого чи маленького крісла. Що ство-
рювало й до сьогодні сприяє атмосфе-
рі відчуження у нашому суспільстві? 
Свідомість того що бюрократія всю-
дисуща, що вона “усе може” і “зможе”. 
Свідомість того що “ви” всюди, що “ви” 
можете, а ми повинні, ось та незборима
(як здавалось донедавна) стіна відчу-
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ження між владою і суспільством.
У новостворюваному суспільно-

му контексті роль влади майже ви-
рішальна: створити умови для гро-
мадської активності і, головне, дати 
громадянам право на прозорий і по-
стійний зворотній зв’язок – такий 
інколи неприємний та невчасний для 
самої влади. За визначенням Нікласа 
Лумана, “владу можна порівнювати з 
комплексною функцією каталізатора. 
Каталізатори прискорюють (або упо-
вільнюють) хід тих або інших подій. 
Вони змінюють час чи вірогідність по-
дій, очікуваних у межах випадкових 
відносин між системою та зовнішнім
світом ...”. І далі: “... Влада являє собою 
шанс підвищити вірогідність виник-
нення досі неймовірних селективних 
зв’язків” [15, C.23,24]. Не полишаємо 
сподівань, що оновлена українська 
влада має поступово сприяти наро-
дженню власних опонентів, створив-
ши умови формування розгалужено-
го й партнерського громадянського 
суспільства.

Шлях у номенклатурно-олігархіч-
ний тупик, куди настійливо штовхали 
українське суспільство можновладці 
у минулому, був занадто довгим – він 
розтягнувся на десятиліття і тому 
сподівання на можливий політичний 
стрибок, який би вивів Україну на
іншу дорогу з більш-менш визначе-
ними параметрами національного ста-
лого розвитку усього за 2-3 роки ме-
жують з політичною наївністю.

Другий фактор, що заважає сьогод-
ні проводити консолідовану (головне 
підтриману більшістю населення) зо-
внішньополітичну тактику – це різ-
не бачення вектора і шляхів реаліза-
ції зовнішніх цілей держави. Тут слід 
враховувати й такий чинник як спів-
існування у політичній свідомості 
політиків і населення різних рівнів 
розуміння політичних процесів і зо-
внішніх цілей. Адже наша країна чи 

не єдина у Східній Європі, де дуалізм 
у зовнішньополітичній сфері певною 
мірою тормозить розуміння й вирі-
шення внутрішніх проблем.

Зрозуміло, що досвідчений полі-
тик намагатиметься досягти моніз-
му у розумінні програмових цілей і 
базових засад його діяльності. На це 
можуть піти десятиліття копіткої ро-
боти. Особливо така задача важлива 
й, мабуть, досяжна (за умов серйозної 
експертної праці та інформаційно-
пропагандистської активності серед 
населення) щодо зовнішньополітич-
них цілей держави. Прогнозуємо, що
в Україні на рівні масової свідомості 
через 10-15 років домінуватиме саме 
європейський вектор (звісно, при на-
явності достатнього числа євроскеп-
тиків і антиглобалістських настроїв).
Надзавдання у сфері формування 
зовнішніх орієнтацій населення в Ук-
раїні, мабуть, полягатиме найближ-
чими роками у досягненні більшістю 
виборців мовчазного політичного 
консенсусу щодо зовнішніх цілей 
держави. Зрозуміло, що згодом це 
також стане невід’ємною складовою 
сталого, передбачуваного розвитку 
і гнучкої зовнішньополітичної стра-
тегії України.

Сьогодні багато говорять про на-
ціональну об’єднавчу ідею. На нашу 
думку вона полягає, мабуть, у розши-
ренні творчого поля Особистості  
– поля активної життєдіяльності лю-
дини. Ідеться про те, щоб зробити 
його зручним, комфортним для пе-
ресічного громадянина, з певним не-
доторканим вільним часом для інте-
лектуального й творчого розвитку, 
спілкування й активного відпочинку. 
За таких умов для багатьох в Украї-
ні зрозумілою і головне прийнятною
стане думка: “Європейцями не наро-
джуються, ними стають”.

Отже виокремимо, принаймні, три 
складові, що сприяли і надалі сприя-
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тимуть національно-політичній кон-
солідації і сталому розвитку україн-
ського суспільства.

По-першє, бюрократія як першо-
утримувач державного організму у
1991 р. з нагальним завданням влас-
ного огромадянення в умовах сього-
дення.

По-друге, виокремлення і домі-
нування європейського вектору зо-європейського вектору зо-європейського вектору
внішньої політики як засадничого і 
стабілізуючого, котрий в змозі інте-
грувати/увібрати етноконфесійну 
розмаїтість України.

По-третє, формування громадян-По-третє, формування громадян-По-третє, формування г
ського суспільства, яке у співробіт-
ництві з оновленою державою, спри-
ятиме розширенню особистісного 
творчого поля.

І на завершення. Слід, мабуть, фор-
мувати засади суспільної свідомості у 
напряму – від європейської мрії (“єди-
на Європа як остання утопія” – Д. Кон-
Бендіт) до європейського прагматизму 
України. Не стільки почуття, скільки 
розважливість; не жертовність (хоча 
й вона може ставати востребуваною у 
ключові критичні моменти), а повсяк-
денна професійна праця і навчання. 
Олександр Чалий, якось влучно за-
уважив: “Ми не йдемо в Європу – ми 
чекаємо, коли Європа прийде до нас...”
[16]. Вже не очікуємо. Перший рішу-
чий крок зроблено у грудні 2004. Далі 
буде. Залишайтесь з нами...
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РІЗНЕ БАЧЕННЯ ФРАНЦІЄЮ 
ТА УКРАЇНОЮ МАЙБУТНЬОГО 

ОБ’ЄДНАНОЇ ЄВРОПИ

Колоквіум на таку тему відбув-
ся у Національній Асамблеї 
Франції 30 листопада 2005

року і складався із трьох круглих сто-
лів [1]. Із вступним словом виступив 
голова Комісії в закордонних справах 
Едуард Баладюр, в якому окреслив 
тематику конференції, її важливість, 
особливо напередодні Саміту Україна 
– ЄС, що відбувся, як відомо, 1 грудня
в Києві і засвідчив роль України як 
однієї із найважливіших країн у єв-
ропейський політиці добросусідства.
Далі доповідач зупинився на залеж-
ності даної концепції від двох нових 
викликів, а саме нещодавнього і май-
бутнього розширення ЄС та відхилен-
ня Францією та Нідерландами шляхом 
референдуму проекту європейської 
Конституції. Як противник ново-
го розширення ЄС, він аргументував
таку позицію необхідністю реформу-
вати, насамперед, європейські інсти-
туції, розробивши ефективні механіз-
ми представництва країн-членів та їх
участі у вирішенні нагальних проблем 
європейського будівництва. Нато-
мість, на думку Е Баладюра, ЄС по-
винен вибудовувати свої стосунки із 
сусідами (в першу чергу і з Україною, 
як пілотною країною у так званій по-
літиці “нового сусідства”) у трьох 
площинах: моральній, політичній та 
економічній, тобто захищати свої цін-
ності, зміцнювати безпеку, зберігати 
життєвий рівень. Щодо України, яка

своєю політикою за роки незалежнос-
ті продемонструвала відданість прин-
ципам демократії та правової держави, 
слід уникати спрощеної альтернати-
ви: негайний вступ або взагалі нічого 
та запропонувати концепцію приві-
лейованого партнерства, що зможе в 
майбутньому вилитися у можливий 
вступ України до ЄС. Такий підхід, 
підкреслив Е.Баладюр, зумовлений 
тим, що: 1) Україна – велика і древня 
європейська нація з 48-мільйонним 
населенням у серці європейської циві-
лізації; 2) Україна від часу останнього 
розширення ЄС 2004 року стала без-
посереднім його сусідом; 3) Політичні 
перетворення здійснені за останні мі-
сяці в Україні відповідають загально-
європейським інтересам; 4) Стосунки
між Францією та Україною ще мало 
розвинені і потребують значного роз-
ширення і зміцнення.

Від імені української делегації на 
відкритті конференції виступив де-
путат Верховної Ради голова Комітету 
з питань прав людини та нацменшин 
Геннадій Удовенко, який, подякував-
ши Національній Асамблеї, зокрема, 
Е.Баладюру за організацію такого за-
ходу, та процитувавши відомий вислів 
Вольтера Україна завжди прагнула 
бути вільною, зупинився на трагічній 
історії українського народу, який вре-
шті - решт виборов свою незалежність 
та повністю її отримав після всім ві-
домої “помаранчевої” революції. Вона 



46

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

Форум № 1 (2) / 2006

ознаменувала собою новий, ще досі 
небачений ентузіазм народу, свободу 
слова, думки, позбавлення будь-яко-
го страху та брехні. Українці горді від 
того, що є українцями, вони подолали 
комплекс меншовартості, відновлюють 
історичну пам’ять (зокрема, Г.Удовен-
ко згадав відзначення сумної сторінки 
нашої історії – голодомору 1932-33 ро-
ків). Далі оратор підкреслив, що після 
проголошення незалежності Україна
сподівалася на допомогу і підтримку 
з боку ЄС і НАТО, однак ці сподіван-
ня виявились марними. Захід швидко 
забув, що Україна добровільно від-
мовилась від статусу ядерної держа-
ви (на той час Україна була третьою 
ядерною потугою), проілюструвавши 
ще раз український ідеалізм та необ-
хідність у своєму захисті. Вибравши 
європейський вектор розвитку, про 
що неодноразово нагадував В.Ющен-
ко і, зокрема, під час останніх двох 
візитів до Франції, Україна, на думку 
Г.Удовенка, успішно працює над пере-
глядом законодавчих актів, які пови-
нні відповідати європейським стан-
дартам. Згадані вище візити нашого 
президента до Франції свідчать про 
важливість співробітництва із цією 
розвиненою країною Заходу, зазначив 
Г.Удовенко, згадавши при цьому кон-
кретний вияв такої співпраці, а саме, 
участь радника Французького Мініс-
терства внутрішніх справ у проведен-
ні реформування силових структур 
України. На завершення Г.Удовенко 
висловив упевненість, що колоквіум 
сприятиме зміцненню зв’язків між
двома парламентами, а також накрес-
лить нові перспективи співпраці між 
іншими міждержавними установами.

У нашому повідомленні ми зупини-
мося на результатах першого круглого 
столу на тему “Стосунки ЄС і Украї-
ни після програми “План дій до 2007 
року””, на якому головував колишній
міністр, депутат Європейського пар-

ламенту Ален Ламасур. У вступному 
слові він привернув увагу до складно-
го періоду у розвитку ЄС, пов’язаного 
із неприйняттям бюджету, початком 
переговорів щодо вступу Туреччини 
до ЄС і майбутнім вступом Румунії, 
Болгарії і Хорватії до цієї організації 
та підкреслив важливість того фак-
ту, що підписана 1998 року Угода про 
партнерство з Україною набула осо-
бливого розмаху після “помаранчевої”
революції. Перспективи україно-євро-
пейського співробітництва, на думку 
А.Ламасура, повинні бути сфокусова-
ні на створенні зони вільної торгівлі, 
пов’язаної із успішним завершенням 
процесу вступу України до СОТ, на 
розвитку не лише важкої промисло-
вості і сільського господарства, але й 
космічної галузі і виробництва сіль-
ськогосподарських продуктів. Оратор 
підкреслив особливе значення енерге-
тичної незалежності вільної України, 
що є ключовим фактором не тільки 
економічного, але й політичного май-
бутнього країни.

Особливо гострим був виступ О.Ча-
лого, колишнього секретаря у європей-
ських справах Міністерства закордон-
них справ України, який підкреслив 
символічне значення проведення кон-
ференції саме в Парижі, адже позиція 
Франції щодо європейської та євроат-
лантичної інтеграції України завжди 
була дуже консервативною. На його
погляд, 2007 рік стане роком істини 
у стосунках між Україною і ЄС, коли 
потрібно буде визначатись щодо май-
бутнього цих стосунків, які можуть 
розвиватися за трьома сценаріями: 
1) угода про партнерство європейсько-
го типу; 2) продовження теперішньої 
політики “ані так, ані ні”; 3) поступова 
інтеграція України до ЄС без реальної 
перспективи вступу до нього. Очевид-
но, після того, як, за словами О.Чало-
го, Європа уже визначилась стосовно 
України, нам необхідно вибудовувати
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стосунки із Союзом за швейцарським 
і норвезьким зразками. Оратор далі 
висловив припущення, що ЄС буде 
думати над створенням спільного еко-
номічного простору, включно з Укра-
їною, РФ і Молдовою, і що основним
пріоритетом для України на період 
2007-2013 років буде створення зони 
вільної торгівлі та транскордонне спів-
робітництво із залученням Росії.

До дискусії долучилася пані Сільві 
Гуляр, співробітниця Центру міжна-
родних досліджень, яка стисло сфор-
мулювала свою позицію: по-перше, 
слід продовжувати співробітництво 
між ЄС і Україною у рамках “Плану 
дій” і по-друге, було б дуже спроще-
но вірити у можливість вступу Укра-
їни до ЄС, принаймні у найближчо-
му майбутньому.

Далі вона обґрунтувала свій підхід 
наступними аргументами: 1) “План 
дій” щодо України, який включає 
близько 70 позицій є конкретний, на-
ближений до людей, відкриває великі 
можливості (при цьому доповідач на-
звала цифру у мільярд євро, який ЄС
виділив Україні з 1991 року); 2) від-
мовляючись від нових ліній поділу 
в Європі, ми не повинні лукавити і 
прямо говорити про відмову вступу 
до ЄС нових членів, особливо після
всім відомих підсумків референдумів 
Франції і Нідерландів; 3) ЄС перетво-
рюється все більше на якийсь бізнесо-
вий клуб, бо як, наприклад, пояснити 
останній позитивний висновок євро-
пейської комісії щодо Туреччини, в 
якій відсутня свобода віросповідання 
та думки, немає рівності між жінкою 
і чоловіком та існують тортури; 4) ро-
боча група, створена при Національ-
ній школі адміністрації для пошуку 
альтернативи вступу до ЄС нових 
членів, дійшла парадоксального ви-
сновку, що зараз ЄС викликає надію 
поза його межами і відчай усередині 
нього, тобто ЄС повинен сконцентру-

вати всю увагу довкола вирішення 
нагальних проблем, адже нікому не 
потрібний Союз, який погано функці-
онує, а навпаки, в тому числі і Украї-
ні, потрібний сильний, потужний ЄС; 
5) нарешті, фінансовий аспект: доку-
менти Єврокомісії свідчать про дуже 
низький ВВП в перерахунку на осо-
бу в країнах, що входять до категорії 
“нових сусідів”, включно з Україною 
(3 - 4% від ВВП ЄС).

Прямо і чітко висловилась С.Гіляр 
проти вступу до ЄС України – хрис-
тиянської держави, яка в культурному 
сенсі віддавна є невід’ємною частиною 
Європи. При цьому вона запропону-
вала віднайти нові взаємостосунки, 
що не обов’язково передбачатимуть 
вступ до ЄС, залишаючись одночасно 
тісними і інтенсивними.

Заступник Генерального директора 
Департаменту зовнішніх зв’язків Єв-
рокомісії п.Майкл Лей зупинився на 
конкретних аспектах стосунків Украї-
ни з ЄС, відображених у “Плані дій”, 
що є дорожньою картою для перебігу 
реформ і міцною базою для зміцнен-
ня цих стосунків.

Саме у рамках цього плану Євро-
союз має намір поглиблювати полі-
тичний діалог щодо усіх міжнародних
проблем та, зокрема, тих, що стосують-
ся обох сторін, як, наприклад, Придні-
стров’я. Проект спільного контролю 
кордону між Молдовою та Україною 
зміг би не лише посилити боротьбу з
контрабандою, але й привести до три-
валого політичного урегулювання. На 
думку Майкла Лея, вибори 2006 року 
будуть тестом на зрілість демокра-
тичних перетворень після “помаран-
чевої” революції. Наступним етапом 
стане перехід до вужчого формату вза-
ємостосунків, що залежатиме від двох 
головних умов: поглиблення політич-
ної демократії і додержання основних 
прав людини та вступ України до 
СОТ, які закладуть основу для тісні-
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шого економічного співробітництва.
Слід також багато зробити для забез-
печення енергетичної незалежності 
України, для вільного пересування 
людей, ширшого залучення студентів, 
науковців та чиновників з метою кра-
щого пізнання один одного. Майкл 
Лей резюмував всі ці орієнтири таким 
чином: головними напрямками від-
носин із Україною після “Плану дій” 
будуть тісні партнерські стосунки, 
побудовані на спільних цінностях, що 
мають на меті економічну інтеграцію
та поглиблення співробітництва у 
всіх галузях.

Депутат Національної Асамблеї 
Лоїк Бувар висловив незгоду із пози-
цією п.С.Гуляр і закликав українських 
колег вірити в ЄС, в європейську інте-
грацію, невід’ємною частиною якої є 
також політика “нового сусідства”.

Дискусія завершилася виступами 
трьох українських представників. Зо-
крема, колишній міністр закордонних 
справ М.Грищенко закликав євро-
пейських лідерів простягнути руку 
допомоги Україні, яка, отримуючи з 
Брюсселя негативні сигнали щодо її 
євроінтеграції, буде змушена шука-
ти інші напрямки співробітництва, 
зокрема, в рамках ЄЕП. Поки що ін-
тереси ЄС щодо нашої держави чітко 
проглядаються лише в енергетичній 
галузі, безпека якої, як підкреслив 
п. А. Ламасур, особливо у контексті 
кризових відносин із Росією, є вельми 
актуальною для всього європейсько-
го континенту.

І.Осташ, заступник Голови Комі-
тету в закордонних справах ВР, ви-
словившись образно, що футбольний 
м’яч знаходиться зараз на полі Укра-
їни, підкреслив необхідність вико-
нання нею зобов’язань перед євро-
пейським співтовариством і, в першу 
чергу, змінити законодавство, увійти 

до СОТ, провести демократичні вибо-
ри. Важливим є не стільки сам термін
вступу до ЄС, а те, коли Україна на-
справді стане для європейців цікавим 
партнером та зможе сприяти зміцнен-
ню ЄС. Насамкінець І.Осташ висло-
вив упевненість, що рано чи пізно Єв-
ропа визначить свої інтереси в Украї-
ні, як це, наприклад, зробили бізнесо-
ві компанії “Арсельор” і “Мітел Стіл”.

Головний редактор журналу “По-
літична думка” В.Полохало висловив 
дуже цікаву думку щодо запропоно-
ваної французькими колегами необ-
хідності зробити перерву у розширен-
ні ЄС. Якщо така позиція переможе у 
Брюсселі, то вона зміцнить вплив Росії 
не лише на пострадянському просто-
рі, але й у всій Європі. Три роки тому 
Р.Проді заявив, що Україна не здатна 
на демократичні перетворення, однак 
останні, хоч і повільні зміни, є реаль-
ними, що не можна сказати про Росію, 
яка стала на шлях тоталітаризму, - під-
креслив оратор. На завершення свого 
слова В.Полохало зауважив, що зараз, 
як ніколи, Україна потребує потужно-
го сигналу від Євросоюзу, який би до-
поміг їй піти польським, а не російсь-
ким шляхом розвитку. 

Підсумовуючи роботу першого 
круглого столу, його голова А.Ламасур 
ще раз підкреслив необхідність надан-
ня Україні статусу привілейованого 
партнерства не як альтернативи всту-
пу, а як певний, прийнятний для обох 
сторін, етап, що був би продовженням 
“Плану дій” та політики добросусід-
ства, причому ЄС міг би стати гаран-
том вільної і незалежної України.

Джерела

1. Матеріали колоквіуму люб’язно на-
дані авторові п. Ів-Марі Дубле – Головою 
Департаменту юридичних досліджень 
Національної Асамблеї Франції.
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ІММІГРАНТСЬКА ДИЛЕМА В 
КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ

ПОЛІТИКИ ІСПАНІЇ

Іспанія для європейця – успіш-
на держава, що змогла перейти 
через труднощі громадянської 

війни, 34-річного диктаторського ре-
жиму та перетворитися у “державу 
суспільного процвітання” та демокра-
тичну монархію.

Історія розвитку Іспанії є історією 
приналежності до культурних тради-
цій “державної” Європи, і ця прина-
лежність визначила роль та місце Іспа-
нії на “геополітичній шахівниці” [1].

Ще в 60-ті роки міністр закордон-
них справ Іспанії Ф.М.Кастиелья пи-
сав: “Територіальна приналежність 
моєї країни до Співдружності, під-
тримка, яку може надати її географіч-
не положення для об’єднання Європи, 
вимагає від мого уряду добиватися 
асоціації, яка незабаром має перетво-
ритися у інтеграцію” [2]. Економічна 
криза, що розпочалася в другій поло-
вині 70-х років та початок політичної 
трансформації країни посилили тен-
денції до інтеграції. Іспанські правля-
чі кола розраховували за допомогою 
“Всесвітнього ринку” поправити спра-
ви в іспанській економіці, знизити 
рівень безробіття, що безпосередньо 
впливав на нестабільність політичного 
становища всередині країни та отри-
мати політичну підтримку силам, що 
проводили правоцентриські реформи 
в країні.

Тому 1986 рік став переломним мо-
ментом для іспанської державності. 
Вступивши до Європейського Союзу, 
Іспанія “приєдналася” до так званого 
“європеїстського кола”. Країна актив-

но приймала участь у формуванні по-
літичного та валютно-економічного 
союзу в рамках ЄС, відстоювала роз-
ширення повноважень Європейського 
Союзу щодо зовнішньої політики та 
безпеки. На відміну від Великобрита-
нії, Мадрид виступав не за обмеження,
а за розширення сфери компетенції 
наднаціональних органів ЄС.

Зауважимо, що Іспанія в цілому 
негативно ставиться як до німець-
кої концепції “твердого ядра”, так і 
до британської ідеї вільної інтеграції 
будь-якої країни Союзу тільки до тих 
угод, які вона вважатиме вигідними
для себе. Іспанці симпатизують дово-
лі гнучким “транспарентним” формам 
інтеграції в рамках ЄС, які на їхню 
думку, де-факто вже існують (Шенген, 
європейська армія, європейська ва-
лютна система).

На сучасному етапі іспанці є при-
хильниками переходу від принципу 
консенсусу до принципу кваліфіко-
ваної більшості у системі обрахунку 
місць у Раді міністрів, що враховує 
демографічний фактор при поділі го-
лосів між країнами. Слід зазначити, 
що цей принцип став наріжним каме-
нем при попередньому розгляді про-
екту Конституції ЄС, у грудні 2003 р. 
Польща та Іспанія були проти змін об-
числення кількості представників від 
кожної країни пропорційно кількості 
їх населення. Німеччина та Франція 
наполягали на зміні існуючої системи 
голосування, оскільки саме Іспанія 
та Польща отримали б неадекватний
вплив. Тоді офіційний Мадрид попе-
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редив, що відмова від домовленостей, 
прийнятих на самміті у Ніці (2001 
рік), неприпустима – згідно з рішен-
ням самміту Іспанія та Польща отри-
мали по 27 голосів в Раді міністрів, 
що лише на 2 голоси менше, ніж має 
Німеччина [3].

ЄС використовує специфічні мож-
ливості своїх членів в різноманітних 
регіонах світу. Зрозуміло, що основні 
вектори зовнішньої політики Іспанії 
зосереджені навколо Середземно-
мор’я, Латинської Америки та Пів-
нічної Африки, ці відносини грають 
своєрідну роль містка поміж цими 
країнами та країнами ЄС.

Зауважимо, що основною пробле-
мою Іспанії після вступу в Європей-
ський Союз став наплив іммігрантів. 
Тому, коли в січні 2002 року нехариз-
матичний прем’єр Іспанії Хосе Ма-
рія Аснар (Jose Maria Aznar) отримав 
повноваження голови Європейсько-
го Союзу, першочерговою вважалася 
проблема боротьби з міжнародним 
тероризмом. Тоді ця пропозиція отри-
мала гарячу підтримку з боку США, 
але була холодно сприйнята Європою, 
яка не врахувала специфіки іспансь-
кого сприйняття явища “тероризм”. Як 
зазначив іспанський дипломат Фідель 
Сендагорта: “Події 11 вересня можуть 
бути проаналізовані у більш широкій 
перспективі у трьох фундаменталь-
них вимірах: вторгнення терористів 
на європейську територію, іммігра-
ція корінних мусульман та сусідство 
із марокканцями” [4]. Не випадково,
Хосе Марія Аснар зробив основний 
акцент саме на боротьбі з нелегальною 
імміграцією, тим самим зачепивши 
“ахіллесову п’яту” сучасної Європи він 
невдовзі отримав повну підтримку з 
боку представників ЄС. 

Іспанський політик зробив доволі 
вдалий хід: проблема нелегалів гостро 
постає у самій Іспанії, куди із Марок-
ко через Гібралтарську протоку про-
ходять тисячі мігрантів, а наплив мі-
грантів у містах Мелілья та Сеута [5] 
– це проблема не тільки Іспанії, а й 

усього Європейського Союзу. Внутріш-
ніх кордонів у Європі немає, тому за-
хист зовнішніх має бути справою всіх. 
Цього прагне Єврокомісія й ті країни, 
кордони яких штурмують нелегали. На 
практиці ж єдина міграційна політика 
ЄС поки далека від реалізації, тому іс-
панський прем’єр, зосередившись на 
цій проблематиці, по-суті намагався 
підняти престиж Іспанії в ЄС. 

Спочатку Аснар закликав до жор-
стких, рішучих та ефективних мето-
дів боротьби з імміграцією, “відкинув-
ши всі маски”. Деякі надто різкі про-
позиції перш за все щодо прийняття 
санкцій проти “країн третього світу” з
яких прибувають нелегальні іммігран-
ти відразу ж не отримали підтримки 
серед провідних країн ЄС. Тоді іспан-
ський прем’єр здійснив поїздку столи-
цями 14 країн Євросоюзу 13-18 черв-
ня 2002 року, виступивши із власним 
баченням компромісу даної проблеми. 
Як зауважив пан Аснар “вдалося дійти 
до консенсусу у сфері спільних заходів 
проти нелегальної імміграції”[6].

І суть цього консенсусу була вті-
лена у плані Іспанії щодо створення 
єдиної консульської служби, який був
розглянутий на самміті у Севільї 21-22 
червня 2002 року, зустрічі у верхах, яка 
підводила підсумки головування Іспа-
нії в ЄС. 

Ініціатива була оприлюднена пер-
шим віце-прем’єром та главою МВС 
Іспанії Маріано Рахоєм (Mariano Raj-
oy), який перерахував заходи, що були 
розроблені спеціальною комісією в 
Мадриді. Як пояснював пан Рахой, 
деякі громадяни “країн третього сві-
ту”, отримавши відмову у візі в кон-
сульстві європейської країни, до якої 
вони прагнуть потрапити, звертають-
ся у консульство іншої країни шен-
генської зони, і таким чином, врешті-
решт опиняються там, де їх з тих чи 
інших переконань не бажають бачити 
[7]. Щоб перекрити їм шлях Іспанія 
пропонувала створити “європейську 
візу”, котру повинна була видавати 
єдина консульська служба, створена 
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при ЄС. Крім того, планувалося ввести 
спрощену процедуру депортації таких 
іммігрантів, а також притягнення не 
до громадянської, а до кримінальної 
відповідальності підприємців, які на-
дають роботу нелегальним іммігран-
там. Пропонувалося ввести санкції не 
тільки проти окремих громадян, але 
й проти країн-не членів ЄС, котрі не 
вживають жодних заходів щодо забо-
рони незаконного виїзду їх громадян 
до Європи. 

Але деякі країни, в тому числі Ні-
меччина, виступили проти таких інці-
атив. Міністр внутрішніх справ ФРН 
Отто Шилі категорично не погодився 
з наміром запровадити загальноєвро-
пейські правила прийому мігрантів. 
Тому проект створення загальноєвро-
пейської прикордонної служби був
відкладений. Не була досягнута також 
домовленість щодо зміни умов надання 
політичного притулку громадянам “кра-
їн третього світу”, що рахувалося дав-
но застарілою європейською традицією.

Отже, “консенсус” по-європейсько-
му полягав у наступному:

1. Іспанія третій раз за останні три 
роки переглянула закон про іноземців. 
Поправки полягали у нових обмежен-
нях щодо об’єднання сімей. Крім того, 
якщо раніше нелегальний іммігрант 
після п’яти років перебування в Іс-
панії міг автоматично претендувати 
на громадянство (вид на жительство) 
– це положення було скасовано, а від-
повідні прохання будуть розглядатися
в індивідуальному порядку [8]. 

2. ЄС відрядив до Мелільї, Сеути 
та Марокко групу експертів, від яких
очікують рекомендацій щодо укріп-
лення кордону. Євросоюз готовий фі-
нансувати посилення кордонів і ство-
рення в Марокко таборів для біжен-
ців, каже комісар з питань внутрішніх 
справ Франко Фраттіні:

“У принципі на допомогу Марокко 
надаються 40 мільйонів євро. Ці гро-
ші мають піти саме на розбудову при-
кордонної інфраструктури” [9].

Гроші підуть на рахунки марок-

канського уряду, як тільки з цією краї-
ною буде підписано угоду про так зва-
ну “реадмісію” – повернення мігран-
тів, що прибули через її територію. Пе-
реговори ведуться вже два роки. 

Іспанія і Марокко вже домовилися 
про двосторонню угоду, яка дозволить 
повертати назад біженців, більшість з 
яких – темношкірі африканці. У свою 
чергу Євросоюз прагне більш широ-
кої угоди, яка дозволяла б депорту-
вати також осіб без громадянства або 
біженців без документів. Такі угоди 
ЄС уже має з Албанією, Шрі-Ланкою 
та Гонконгом. Переговори ведуться з 
деякими іншими державами, в тому 
числі з Україною. 

За німецьким прикладом об’єднана 
Європа прагне створити навколо себе 
пояс з так званих “безпечних третіх 
країн”. Це дозволить депортувати мі-
грантів та біженців туди, звідки вони 
прибули. Але така практика викликає 
критику правозахисних організацій, 
як от “Емністі інтернешнл”. 

У Брюсселі розуміють, що реадмісія 
дозволить у кращому випадку вилікува-
ти симптоми, а хвороба залишиться. 

Близько півмільйона нелегальних 
мігрантів щороку намагаються діста-
тися до фортеці під назвою “Європа”. 
Багатьом це не вдається, а деяким до-
водиться заплатити за спробу власним 
життям. Для прикладу, понад 90% 
працівників в Іспанії з виробництва 
фруктів та овочів на експорт складають 
іммігранти. Більшість із них приїздить 
з Марокко та Східної Європи. Після 
дорожньо-транспортної пригоди біля 
Мусії в січні 2001 р., в якій загинуло 
12 нелегальних працівників з Еквадо-
ру, виявилося, що в Іспанії проживає 
близько 150 000 нелегальних іммігран-
тів з цієї країни [10].

Наявні дані свідчать про те, що по-
ловина молодих людей в Марокко ба-
жає виїхати з країни за будь-яких об-
ставин. Їм відомо про погані умови 
жає виїхати з країни за будь-яких об-
ставин. Їм відомо про погані умови 
жає виїхати з країни за будь-яких об-

праці, які очікують на них у країнах 
Західної Європи, але, незважаючи на 
це, вони готові там працювати. Невдо-
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взі після перетинання кордону вони 
знаходять роботу, навіть якщо це пе-
редбачає працю при +50°С у теплицях 
або контакт з великою дозою хіміка-
тів. Розслідування Європейського гро-
мадського форуму в муніципалітеті 
Ель-Еджидо виявило дуже погані умо-
ви життя працівників-мігрантів: вони 
живуть у старих будинках, покинутих
сільськими жителями, 55% працівни-
ків не мають питної води, 57% - мож-
ливостей для прання і туалетів, а 31% 
- електричного освітлення.

Отже, як показує політична прак-
тика Іспанії, короткий шлях до успіху 
– шлях до цивілізованої Європи. Але 
цей шлях не є завжди легким. Потуж-
на економічна база, політична стабіль-
ність, принципи “незрозумілої” де-
мократії та відкритість європейських 
кордонів стосовно країн ЄС надають 
широкі можливості для нелегального 
міграційного потоку з країн третього 
світу і стають справжньою “загрозою”, 
як виявили недавні події у Франції, 
для безпеки самих громадян країн ЄС.
Тому принципи регулювання мігра-
ційної політики мають стати наріжни-
ми каменем у стосунках поміж держа-
вами. Країна, яка не може забезпечити 
достойний життєвий рівень своїх гро-
мадян, повинна принаймні бути за-
цікавлена у праці своїх громадян на 
добробут Батьківщини, а не в наданні 
рабського статусу у розвинутих краї-
нах Європи. З іншого боку, країни ЄС 
повинні розуміти, що дешева робоча 
сила це як “наймана армія”, солдати
якої, в будь-який момент можуть вла-
штувати “бунт на кораблі”.
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ПОМАРАНЧЕВА РЕВОЛЮЦІЯ І 
ПОЛІТИКО-БЕЗПЕКОВІ 

ПРОЦЕСИ НА ПОСТРАДЯНСЬКОМУ 
ПРОСТОРІ: РІК ПОТОМУ

Рік, що минув після Помаран-
чевої революції, був досить 
суперечливим з точки зору 

розгортання основних внутрішньо-
українських і зовнішньополітичних 
тенденцій, оскільки будь-яке явище 
революційного характеру містить у 
собі різнопланові альтернативи по-
дальшого розвитку. З одного боку, як 
це завжди буває, в суспільстві приглу-
шуються гіпертрофовані надії і очі-
кування на швидкі позитивні зміни, 
з іншого – прискорюється динаміка 
розвитку у порівнянні з дореволюцій-
ним періодом. Стосовно внутрішніх 
процесів виявилося, що ми не отрима-
ли нову якість влади і багато хороших
починань поступово згоріло у полум’ї 
розпочатої передвиборчої боротьби. 
Водночас найбільш активна частина 
суспільство все ж прокинулося від ле-
таргії і створила форми відстоювання 
власних інтересів, що, хочеться спо-
діватися, не дозволить повернутися
в минуле.

Розвиток міжнародних стосунків 
держави також певною мірою підпа-
дає під вищесказане: хоча Україна й 
не отримала остаточного визнання в 
якості демократичної ринкової дер-
жави, вступивши, чи, принаймні, до-
мовившись про терміни входження 
до європейських та євроатлантичних 
інституцій, проте поступ у цьому на-
прямі виявився вагомим і, у деяких 
випадках, упритул наблизився до “точ-
ки неповернення”. Більш чітке і послі-

довне дотримання стратегічної лінії 
сприяло підвищення загального рівня 
безпеки нашої держави. 

Окрім впливу безпосередньо на 
Україну, Помаранчева революція ста-
ла, до певної міри, каталізатором про-
цесів на пострадянському просторі, 
які, в свою чергу, відобразилися на 
ситуації в регіоні Нових незалежних 
держав у політико-безпековій сфері. 
Розглянемо це докладніше.

1. Кінець пострадянського простору?
Одним із найважливіших наслід-

ків помаранчевої революції стало за-
вершення існування пострадянського 
простору як території, що функціонує 
за принципами, встановленими на по-
чатку 90-х рр. Після розпаду імперії 
завдяки зусиллям Росії була створена 
інституційна база, де-факто спрямо-
вана на продовження існування єди-
ної державно-культурної і ментальної 
ідентичності, своєрідного продовжен-
ня СРСР у конфедеративному варіан-
ті. Така формула влаштовувала всіх, 
оскільки дозволяла багатьом ново-
створеним національним елітам про-
довжувати паразитувати на російській 
економіці і під московською парасоль-
кою безпеки будувати державні інсти-
тути як засоби власного збереження. 
З іншого боку, існування пострадян-
ського простору саме у такому вигляді 
дозволяло російській еліті створити 
пояс залежних держав і задовільняти 
власні неоімперські комплекси. Зви-
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чайно, що така конструкція поступово 
піддавалася ерозії всупереч бажанням 
її творців, проте загалом задовільня-
ла не лише посткомуністичних пра-
вителів, але й країни Заходу, котрі не 
бажали витрачати зусилля і ресурси 
на підтримання стабільності на терені 
колишнього СРСР. 

Події в Україні кінця 2004 р. зла-
мали такий хід подій, показавши по-
сткомуністичним суспільствам на-
явність передумов альтернативного 
авторитаризму шляху розвитку по-
вернення до демократії, що базується 
на зростанні зрілості громадянсько-
го суспільства. Як відзначив відомий 
російський політолог Д.Трєнін, пома-
ранчева революція оформила в гро-
мадській уяві зміну пострадянських 
режимів як тенденцію [12, С.8].

Водночас, відбулося остаточне ци-
вілізаційне та геополітичне розмеж-
ування серед колишніх союзних рес-
публік, зокрема, Україна стала на шлях 
євроатлантичної інтеграції в якості по-
вноправного члена, а Білорусь та Мол-
дова не втратили таких перспектив [8, 
С.18-27]. На держави Закавказзя очікує 
довгий і складний шлях утвердеження 
державності та будівництва демократії 
за безпосередньою допомогою Сполу-
чених Штатів та їх союзників, а країни 
Центральної Азії остаточно відійшли 
до зони “третього світу” не лише в 
географічному, але й у економіко-полі-
тичному сенсі і можуть цікавити Захід 
лише як плацдарм для захисту влас-
них геополітичних інтересів. Сказане 
означає, що у перспективі пострадян-
ські країни матимуть різний рівень 
забезпечення безпеки – від найвишо-
го, в опорі на потужних союзників, до 
найнижчого, що випливає по-перше, з 
браку необхідних власних ресурсів, і, 
по-друге, відсутності довгострокових 
інтересів з боку впливових партнерів. 
Такий розвиток подій, втім, може за-
гальмувати розпад пострадянського 

простору і створеня нової за формою, 
але старою за сутністю конфігурації, 
оскільки авторитарні режими зі слаб-
кими зовнішніми гарантіями безпеки
можуть надовго закріпитися під пара-
солькою Москви і це вже відбувається 
на прикладі формування Організації 
договору колективної безпеки (ОДКБ). 

Ще одним проявом завершення іс-
нування пострадянського простору 
стала зміна конфігурації інститутів 
безпеки і включення до них держав, 
що раніше не входили до складу СРСР. 
Прикладом цьому є Шанхайська орга-
нізація співпраці (ШОС), до якої при-
єдналися Китай, а також Індія. Іран і 
Пакистан в якості спостерігачів. Піс-
ля Помаранчевої революції Москва 
і Пекін намагаються посилити анти-
терористичну (фактично антирево-
люційну) домінанту в діяльності цієї 
організації [3; 5]. 

2. Активізація миротворчості і вре-
гулювання регіональних конфліктів

Проявом змін на пострадянському 
просторі стала активізація зусиль по 
розблокуванню і початку вирішення 
застарілих конфліктів з одного боку, 
та водночас протидія процесу врегу-
люваня з іншого. Це спостерігається 
там, де до процесу залучаються нові 
гравці із числа провідних держав чи 
міжнародних організацій і, водночас, 
зменшується роль Росії, яка власне 
й здійснює політику розпалювання 
та управління конфліктними проце-
сами. За визнанням російських екс-
пертів (і з цим слід погодитись), Росія 
втратила монополію на миротворчу 
діяльність на пострадянському про-
сторі [12, С.9]. Це підтвердив і Постій-
ний представник РФ при ЄС В.Чижов 
в інтерв’ю “Независимой газете”, за-
явивши, що Росія не відкидає участь 
західних інституцій у врегулюванні 
конфліктів у СНД [2]. 

Основними причинами такої ри-
торики Москви від врегулювання
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можна назвати, з одного боку, зміну 
пріоритетів і тактики у політиці з по-
страдянськими державами, а з іншого 
– втратою довіри з боку США і Захо-
ду до ефективності російських зусиль. 
Звичайно, що кремлівське керівни-
цтво ніколи й не займалося реальним 
врегулюванням конфліктів, оскільки 
це суперечило стратегічним намірам. 
Водночас політика В.Путіна на постра-
дянському просторі стала все більш 
“економізованою”, зважаючи на те, що 
енергетичний батіг і пряник вияви-
лися найбільш надійними інструмен-
тами тиску на партнерів і при цьому 
знижується необхідність застосуван-
ня військової сили [1].

Нові підходи російського керів-
ництва до пострадянських партнерів 
можна проілюструвати на прикладі 
Молдови. Після провалу “плану Козака” 
по врегулюванню придністровського 
конфлікту Москва розпочала пере-
гляд економічної політики і оголосила 
про перехід на прагматичні рейки, що 
означає різке подорожчання енергоно-
сіїв через перехід на світові ціни. У від-
повідь Кишинів добився підключення 
до процесу США та Євросоюзу в якос-
ті посередників. 

Водночас активізувалися зусилля 
Києва у придністоровському врегулю-
ванні. Обидві сторони конфлікту по-
зитивно сприйняли “план Ющенка”, 
зважаючи на його комромісний харак-
тер. На думку переважної більшості 
українських експертів, відновлення 
єдності Молдови із наданням широ-
ких автономних прав Придністров’ю 
(до чого власне й зводяться пропози-
ції українського президента) є най-
більш реалістичним і водночас най-
більш прийнятним для України сцена-
рієм врегулювання [10]. “Видавлення” 
з регіону Москви було б сприятливим 
чинником для зростання лідерсько-
го авторитету України і, водночас, не 
знижувало б загальний рівень без-

пеки, оскільки від початку до кінця 
даний конфлікт конструювався і під-
живлювався імперськими силами Ро-
сії. На думку автора, Кремль майже 
змирився з перспективою виведен-
ня військ з Придністров’я і зниження 
власної активності в регіоні. Це пояс-
нюється анклавним характером невиз-
наної республіки та неможливістю її 
анексії у майбутньому. На жаль, цього 
не можна сказати про грузинські те-
риторії Абхазію та Південну Осетію, 
де повним ходом здійснюється повзу-
ча анексія. Росія категорично не пого-
джується на подальшу інтернаціоналі-
зацію врегулювання обох конфліктів, 
використовуючи їх в якості інструмен-
ту постійного шантажу Грузії. 

Водночас не можна недооцінюва-
ти потенціал і позиції Росії в регіоні 
Нових незалежних держав. Відмова 
Заходу на надання згоди на російське 
домінування в регіоні в якості лояль-
ного партнера призвело до початку 
формування Росією власного “центру 
сили”, при цьому обходячи Вашинг-
тон [12, С.11]. Перш за все, це створен-
ня Єдиного економічного простору у 
складі чотирьох держав. Також акти-
візувалася діяльність у сфері інститу-
ціалізації ШОС шляхом розширення 
її функцій з виключно сфери військо-
во-політичної безпеки до економіч-
них. Мова йде про створення щось на 
кшталт Євразійського Союзу, в якому 
Росія і Китай відігравали б лідируючу 
роль і виступали конкурентом-парт-
нером як США, так і ЄС.

3. Зростання потенційних небезпек 
дестабілізації режимів у 

Центральній Азії
Впродовж останнього року вияви-

лася ще одна тенденція, що опосеред-
ковано стала наслідком Помаранчевої 
революції, а саме – дестабілізація ре-
жимів країн Центральної Азії. По-
збавлення влади президента А.Акаєва 
у Киргизстані та андижанські події в 
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Узбекистані весною 2005 року засвід-
чили, що в країнах регіону відбува-
ється поступове розхитування влади 
і втрата легітимності лідерів. Це від-
бувається не лише внаслідок усвідом-
лення слабкості влади як у випадку з 
Акаєвим, що на сході само по собі вже
є підставою для відмови у підтримці), 
але й погіршенні соціально-економіч-
ної ситуації, високої корупції тощо. 
Правлячі режими намагаються мо-
нополізувати не лише політичну вла-
ду, але економіку, що неминуче при-
зводить до ліквідації конкуренції, 
а значить, й припинення зростання 
виробництва, що прирікає найбід-
ніші вестви населення на матеріаль-
ні нестатки і штовхає їх в обійми до 
ісламських релігійних екстремістів 
[12, С.10; 14, P.4-5]. Владі Централь-
ноазійських держав загалом удалося 
утримати ситуацію під контролем за-
вдяки інертеності суспільства, а та-
кож за рахунок зростання безпекової 
залежності від Росії, яка зуміла посла-
бити присутність США і, відповідно, 
укріпитися в регіоні. Під приводом 
жорсткої реакції дій влади в ході при-
душення народних виступів в Ан-
дижані, а також завершення антите-
рористичної операції в Афганістані, 
узбецький президент І.Карімов зажа-
дав від Сполучених Штатів виведен-
ня авіаційної бази з території країни. 
Риторика офіційного Ташкента стала 
помітно проросійською. В свою чергу, 
Москва закріпила власну військову 
присутність у Киргизстані.

4. Постреволюційний рік України
Як вже згадувалося, рік, що минув 

після подій кінця 2004 р., виявився 
суперечливим для України. Зимо-
во-весняні надії та ілюзії на швидке 
зближення з західними інституція-
ми поступово перейшли до суворого 
реалізму скромних досягнень. Осно-
вні цілі, що ставила перед собою но-
ва українська влада, тобто, визнан-

ня країною з ринковою економікою, 
вступ до СОТ, початок Плану набуття 
членства в НАТО і визначення, бодай 
приблизно, дати початку переговорів 
щодо членства в Євросоюзі, виконани-
ми не були. 

Водночас, можна стверджувати
про наявність нових якісних моментів 
у політиці Києва. Перш за все, держа-
ва остаточно перейшла до практично-
го втілення інтеграції до європейських
та євроатлантичних структур, відки-
нувши всі недомовки і двозначності 
попереднього періоду. В день прове-
дення вільнюського засідання Комісії 
Україна-НАТО, Президент В.Ющен-
ко вніс зміни до Воєнної доктрини 
України, не лише відновивши змінену
Л.Кучмою тезу про вступ до Північно-
атлантичного Альянсу, але й посилив-
ши її, визнавши серед цілей і пріорите-
тів політики України “кінцевою метою 
вступ до НАТО як основи загально-
європейської стабільності” [13]. Даний 
крок сприяв значній інтенсифікації 
двостороннього діалогу і вивів Укра-
їну на рівень виконання Плану підго-
товки до членства, що було відзначено
в документі зустрічі [7]. На офіційно-
му рівні Альянс уникав визначення 
будь-яких термінів вступу, проте се-
ред експертів все більше вкорінюється 
думка про фактичну згоду Альянсу з 
майбутнім членством Києва за умови 
чітко вираженої підтримки більшості 
населення. Зближення з НАТО явля-
ється серйозним чинником зміцнення 
національної безпеки, до того ж Украї-
на довела свою спроможність бути ва-
гомим контриб’ютором миротворчих 
і мироустановчих операцій Альянсу. 
Успіх євроатлантичної інтеграції сут-
тєво підвищить роль України на по-
страдянському просторі у безпековій 
сфері, перетворюючи її у перспекти-
ві на впливового арбітра у стосунках 
ряду держав з Росією, а також лоббіста 
інтересів Нових незалежних держав у 
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західних інституціях.
У відносинах з Євросоюзом успіхи 

були менш помітними, хоча загалом 
стан відносин відображає реальну
картину. 22 лютого 2005 р. Україна і 
Європейський Союз підписали спіль-
ний План дій, розрахований на наступ-
ні три роки. Аналіз документу засвід-
чує, що наша держава отримує суттє-
ві можливості співпраці у сфері без-
пеки [6]. Передбачається можливість
поглибленого діалогу щодо імплемен-
тації Європейської стратегії безпеки та 
поглиблених констультації стосовно 
врегулювання кризових ситуацій. Це 
дасть можливість не лише практичної 
участі, але й можливості впливу Украї-
ни на формування і розвиток стратегії 
Євросоюзу на концептуальному рівні.
Документ також визначає можливість 
для розширення участі України у полі-
ційних операціях ЄС, обміні таємною 
інформацією, боротьбі з тероризмом 
тощо [6]. Загалом, у випадку успішно-
го виконання намічених заходів сту-
пінь військово-безпекової інтеграції 
партнерів вийде на рівень, співстав-
ний із співробітництвом України з 
Північноатлантичним Альянсом у 
рамках удосконаленого партнерства.

Зважаючи на складнощі в само-
му Союзі, зрозумілий бюрократизм 
брюссельських структур та природну 
недовіру до пострадянських держав, 
вдалося також досяти початку перего-
ворів стосовно пом’якшенння візового 
режиму. позитивне вирішення даного 
питання матиме помітний вплив на 
суспільну безпеку країн-членів ЄС, 
оскільки дасть змогу вивести з тіні со-
тні тисяч нелегалів, які є потенційним 
об’єктом і водночас базою поповнен-
ня злочинності.

Третім важливим напрямком полі-
тики України став північно-західний 
сусід. Київ нарешті почав послідов-
но відстоювати національні інтереси, 
зокрема, було остаточно відкинуто

ідею ЄЕП в російській редакції, що, на 
переконання українських експертів, 
лише камуфлює неоімперські нама-
гання Москви [11]. Президент В.Ющен-
ко проявив готовність підтримати 
лише частину угод, що не суперечить 
членству в СОТ і ЄС. Нещодавно 
прем’єр-міністр Ю.Єхануров заявив 
про фактичну неможливість вступу 
України до СОТ після Російської Фе-
дерації, чим викликав невеликий ди-
пломатичний скандал. Серед інших 
напрямів варто відзначити проблему 
Чорноморського флоту. Українська 
сторона більш предметно зайнялася 
умовами його перебування, зокрема, 
ставилися питання про використання 
деяких об’єктів в Криму. Водночас, у 
тоні українських урядовців все ще не-
має необхідної жорсткості, і склада-
ється враження, що поки що не вдало-
ся до кінця подолати меншовартість у 
стосунках із Москвою, яка культиву-
валася попереднім режимом.

Отже, загальний розвиток постра-
дянських держав після подій Пома-
ранчевої революції засвідчив наяв-
ність наступних тенденцій. По-перше, 
завершилося існування пострадян-
ского простору, що склався на почат-
ку 90-х років і розпочалося створення 
нової конфігурації за цивілізаційно-
геополітичними ознаками. З одного 
боку, це потягло за собою спроби змі-
ни загального балансу і появи нових 
впливових гравців, зокрема, України, 
що намагалися проявити себе через 
активізацію миротворчих зусиль по 
врегулюванню конфліктів. З іншого 
боку, злам старої конфігурації призвів 
до зростання дестабілізації політич-
них режимів в Центральній Азії.

Україна використала цей рік для 
зовнішнього утвердження нової вла-
ди і наслідки такої діяльності зага-
лом були об’єктивно обумовленими 
наявним комплексом чинників. Хоча 
революційний імпульс і сприяв про-
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суванню Києва на шляху євроатлан-
тичної інтеграції, проте було чимало
проблем і труднощів, що мали як вну-
трішнє, так і зовнішнє походження. З 
одного боку, спостерігалися нескон-
солідованість і внутрішня конфлік-
тність української владної еліти, її 
хаотичні і незрозумілі для західних 
парнерів кроки по реприватизації, і 
зрештою, повільне створення законо-
давчої бази реформ. З іншого – західні 
інститути виявилися неготовими до 
предметної розмови щодо членства, 
зважаючи на традиційне несприй-
няття брюссельськими чиновниками 
пострадянських держав, а також про-
вал конституції Євросоюзу. У цілому, 
для Києва рік після Помаранчевої 
революції виявився обережно-опти-
містичним, оскільки вдалося лише 
закласти основи майбутніх успіхів 
на шляху входження до сім’ї цивілі-
зованих народів.
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них дебатах: позиція “м’якого” атлан-
тизму”. Обидва експерти працюють 
в Центрі стратегічних та оборонних 
досліджень Національного університе-
ту оборони Угорщини (м.Будапешт). 
Мені особливо приємно презентувати 
цих авторів, оскільки в листопаді ми-
нулого року один із них – Ласло Поті 
відвідав Чернівці, де мав зустрічі з ко-
легами і прочитав лекцію для студен-
тів факультету історії, політології 
та міжнародних відносин ЧНУ. 

Оскільки стаття подана мовою 
оригіналу, зупинимось на її основних 
положеннях. Як вважають автори, 
Угорщина займає специфічну позицію 
серед нових членів трансатлантично-
го політичного та оборонного співто-
вариства зі складу країн Центрально-
Східної Європи. Загалом в регіоні існує 
три підходи до політики атлантизму, 
що знаходить відображення в концеп-
туальних побудовах. Перший з них 
полягає в наростанні загрози безпеки, 
другий зводиться до досягнення кра-
щої позиції в Європі і, нарешті, суть 
останнього – це уникнення перифери-
зації на європейському континенті.

Підхід Угорщини можна визначити 
як “м’який” атлантизм і він не схожий 
на жоден із переліченого. Автори де-

тально аналізують основні його поло-
ження та причини виникнення. Перш 
за все, країна традиційно основну увагу 
зосереджує не на безпекових, а на еконо-
мічних аспектах зовнішньої політики. 
По-друге, для Угорщини притаманна 
традиція незгоди. Також в угорської 
еліти немає глобалістських претен-
зій і зовнішня політика країни має ви-
ражено регіональний (і навіть можна 
сказати) провінційний характер з еле-
ментами безпекового ізоляціонізму, що 
зрештою не передбачає безпосередньо-
го залучення США. Нарешті, значний 
вплив на угорський тип атлантизму 
справляють внутрішні чинники, зо-
крема, відсутність консенсусу з осно-
вних питань зовнішньої і безпекової 
політики серед двох майже рівновели-
ких політичних таборів. 

Серед причин “м’якого” атлантизму 
автори відзначають відсутність ре-
альних загроз безпеці країни, її розміри 
та вплив, що не дозволяють ставити 
питання про якісь специфічні тран-
сатлантичні зв’язки, а також відчут-
тя політичною елітою приналежнос-
ті Угорщини до Європи, що виключає 
загрозу периферизації. 

Експерти детально аналізують 
основні підходи щодо атлантичної по-
літики Угорщини. Вони виокремлюють 
національно-консервативний, лібе-
ральний та лівий напрями. Сутність 
першого полягає в тому, що виходячи 

*Ласло Поті, Петер Талаш “Угорщина в трансатлантичних дебатах: позиція “м’якого” атлантизму”
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з власного історичного досвіду, країна 
може спиратися у оборонно-безпековій
сферах виключно на США. Прихильни-
ки ліберального напряму роблять наго-
лос на нормативих аспектах (боротьбі 
за права людини та проти диктатур) 
і у цьому контексті взаємодія зі США 
і НАТО є найкращим варіантом під-
тримання безпеки. Нарешті, на думку 
представників лівого напряму, Угор-
щина повинна якнайшвидше подолати 
комуністичну спадщину в сенсі подо-
лання звинувачень у позиції “вільного 
гравця” і тому повинна без вагань ви-
конувати вимоги США і НАТО.

“М’який атлантизм” Угорщини 

знайшов прояв у ставленні до Спільної 
оборонної та безпекової політики в 
рамках ЄС. З одного боку, існує тради-
ційне занепокоєння стосовно ослаблен-
ня безпекової ролі США в Європі. а звід-
си – відкидання можливості реального 
зростання ролі Європи у сфері оборони 
і безпеки. З іншого боку, угроський ат-
лантизм відрізняється від “войовни-
чого” польського чи балтійського. Як 
зазначають автори, позиція Угорщини 
зводиться до формули “поживемо - по-
бачимо” і загалом країна практично 
не представлена у трансатлантич-
них дебатах.

Сергій Федуняк

Although, in theory, Hungary 
would be the best candidate 
to become a country with a 

marked pro-EU-integrationist foreign 
policy stance in the trans-atlantic debate, 
it has not been the case, at all. At the same 
time, Hungary’s atlantist position has 
been, to a considerable degree, different 
from the overall atlantist position that 
has been a typical characteristic feature of 
its wider environment, the East-Central 
European region. This article is aimed at 
examining the above mentioned apparent 
paradox, at analyzing the specific features 
of the Hungarian approach and also their 
roots. The central thesis of this article is 
that the Hungarian position in the trans-
atlantic debate is a specific case, a soft-At-
lantist one.

If we look at the East-Central Europe-
an region, one of the main driving forces 
of atlanticism is connected to something 
that is referred to in international rela-
tions theory, as bandwagoning, that is the 
natural and obvious strive to align with 
the strong. Joining the US-led NATO 
– the most effective (that is the strongest) 
military alliance in modern history – is 
exactly the expression of this phenom-
enon.

Besides this, there are three typical dif-
ferent types of motivation for atlanticism 
in the East-Central European region, 
namely:

• Increased security threat perception,
• The aspiration to gain better posi-

tion in Europe,
• The aspiration of avoiding periferi-

zation in Europe.
Without going into details the Baltic 

states would qualify for the first type of 
motivation, Poland for the second, and fi-
nally Romania and Bulgaria for the third 
one. For the sake of the argument we 
would shortly refer to the fact that the Bal-
tic states have pursued an especially high 
profile atlantist foreign policy course, first 
and foremost, because of their increased 
perceived threat from Russia (let us leave 
aside now whether it is real or not). Poland 
is a good example for the second option, 
because – among other also not negligible 
factors – the primary driving force for its 
atlanticism has to do with its aspiration 
to go beyond the role of a regional player 
and to become a European middle power. 
Finally, Romania’s and Bulgaria’s case is 
clearly the one whereby the long delayed 
process of integration into Europe has to 
be secured by any additional means.
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If our above mentioned scheme is cor-
rect, it follows that Hungary does not fall 
in any of these categories. As to the first, 
although, Hungary was one of those few 
countries that had borders with countries 
in war (throughout the different stages of 
the Southern Slav crises), and all the three 
disintegrated states of our region, Hun-
gary did not have any kind of increased 
threat perception. With regard to the Bal-
kans, in spite of the wars going just some 
kilometers away from the Hungarian bor-
ders, (and the one and only not exploded 
bomb that fell on Hungarian soil from a 
Yugoslav aircraft near the Southern town 
of Barcs in 1991) both the Hungarian 
public and the political elite was relatively 
quiet and did not used this factor to cul-
tivate Atlanticism. With regard to Rus-
sia, although, the different political forces 
entertained very different approaches, in 
terms of security Russia did not appear 
as a real security threat, it was perceived 
– even by those that had no sympathy at 
all vis-à-vis Moscow - rather as an insta-
ble distant entity that represents only lim-
ited and indirect risks, and has to be kept 
distant anyway.

Neither it is the case that Hungary 
wants to promote its international stand-
ing with the help of a kind a special at-
lantic links, simply the country’s size and 
its traditions do not allow it. Finally, perif-
erization has never really been an issue 
for Hungary for its has always had better 
chances to be closer to core Europe than 
the mentioned two Southern European 
countries.

Up until now we have discussed what 
has not characterized the Hungarian ap-
proach. Let us see how can the Hungarian 
case be described. Among the specificities 
of the roots of the Hungarian soft-atlantist 
position, the first point to be mentioned 
is that Hungary has traditionally tried to 
promote itself primarily not in the secu-
rity field but rather in the economic do-
main. It was the case in the period prior 

to the change of political system when the 
Kádár regime opted for the special Hun-
garian economic model and special ties 
with the West, and also after the change 
of political system when Budapest wanted 
to become member of the European Un-
ion. In the early nineties there was a more 
or less clear preference towards member-
ship in EU to membership in NATO. It 
was only after a while when it turned out 
to be complicated join the EU in the short 
run, that Budapest opted for membership 
NATO, but many in the country are of the 
opinion, that Hungary basically wanted 
NATO membership as a necessary step 
towards its final and fundamental aim, 
membership in the EU.

Another “tradition” that has to do 
with the soft character of Hungarian at-
lanticism is the tradition of some kind 
of non-compliance. During the bipolar 
international system Hungary was often 
referred to as an “unreliable ally” in the 
Warsaw Treaty. This feature seemed to be 
continued by the most recent ill-famed 
reputation of Hungary as a “free rider” in 
NATO. Well, even if the properness of this 
qualification can be disputed, Hungary 
clearly legged behind the other two coun-
tries of the first wave of NATO enlarge-
ment. Whether it can be quantified or not, 
at the time of the change of government 
in Budapest in 2002, the new minister of 
defence estimated that Hungary matched 
its obligations towards NATO at the level 
of 25%. This tradition of non-compliance, 
which has produced a series of criticism 
on behalf of both NATO and the United 
States, has also contributed to the modest 
level of Hungary’s atlantic involvement.

Another element of the moderate 
Hungarian atlanticism is the lack of any 
global aspiration. If we look at the pri-
orities of the Hungarian foreign policy 
– euro-atlantic integration, good-neigh-
borly relations in the region and Hungar-
ian minorities living beyond the borders-, 
we can see that the Hungarian foreign 
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policy ambitions are of regional level that 
does not require the direct involvement of 
the US.

Further, Hungary shares with most 
countries in the region a kind of pro-
vincialism or security policy isolation-
ism. This has very much been the case 
in the defence sector where during vivid 
and long lasting debates on the reform of 
the armed forces in the last decade or so, 
the traditional position on territorial de-
fence of the homeland as opposed to the 
defence in the form of peace-keeping far 
away from the country turned out to be 
very strong.

Finally, there is another component 
that contributes to the soft nature of the 
Hungarian atlanticism, and this has to do 
with domestic politics. The point is that, 
in spite of the exceptionally stable charac-
ter of the political system that has been in 
place in Hungary since 1990 (the fourth 
government in office in raw, all fulfill-
ing their whole 4 years period), there is a 
very strong two party opposition that has 
produced the constant lack of consensus 
in foreign and security policy. This situ-
ation makes the Hungarian foreign and 
security policy of questionable credibility 
and less reliable, these two features mak-
ing substantial barriers in the building of 
stable transatlantic ties.

The short inventory of the current 
main approaches to the transatlantic di-
lemma in the field foreign and security 
policy in Hungary in terms of political af-
filiation are, as follows:

• national-conservative: the mis-
trust in Europe in defense matters is root-
ed in the historical legacy of Hungary, 
puts the US high as a security guarantor. 
This kind of approach is well illustrated by 
the following thought.

“The history of the small Central Euro-
pean countries between WW1 and WW2 
is full of bitter memory: French arrogance, 
German occupation and later the commu-
nist rule enforced on us by the Russians for 

40 years. No wonder, thus, that there is a 
certain distrust in our mentality towards 
big European countries, and the we see our 
security in the alliance with America” 
(bold added) [1].

• liberal: the emphasis on human 
rights, and the related opposition towards 
dictatorships (based on the lessons of Ko-
sovo and Iraq) makes the US and NATO 
the best security option.

• left: because of its perceived post-
communist legacy and the compensa-
tion pressure due to criticism vis-à-vis 
the quasi free-rider status of Hungary in 
terms of its contribution to NATO, Hun-
gary should fulfill the requests of NATO 
and US without too much hesitation.

Non-mainstream positions both from 
the extreme right and left include strong 
anti-Americanism, but with a parallel 
anti-Europeanism, in the case of the pre-
vious leaning toward self-reliance, in the 
case of the latter toward some kind of 
Eastern/Russian orientation.

As to European Security and Defence 
Policy, it is very difficult to identify any 
particular Hungarian position on ESDP. 
With the exception of the experts of the 
foreign and defence ministry where they 
understand the meaning of the notion 
(and even have the Hungarian version of 
the abbreviation which reads: EBVP) and 
with the exception of some researchers 
and commentators, the Hungarian po-
litical and academic community, by and 
large, has little idea about this endeavor. 
Part of this problem has to do with a wid-
er misunderstanding concerning the EU: 
in the Hungarian political and common 
discourse, although to a slowly decreas-
ing extent, the Union has been perceived 
as an economic project. Having been 
deprived of its political content, in the 
overall Hungarian perception, the secu-
rity policy dimension obviously has been 
almost impossible to accommodate in an 
EU context.

Certain characteristic features of the 



63

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

Ласло Поті, Петер Талаш

nonetheless existing Hungarian approach 
to ESDP come to the fore at times of crises, 
as it occurred during the Iraqi conflict. 
The current Hungarian approach to ESDP 
can best be characterized by the position 
Hungary has occupied in the “old vs. new 
Europe” debate, and it can be qualified as 
a soft-Atlantist approach. The Hungarian 
approach is soft-atlantist because, on the 
one hand, it undoubtedly shares the tradi-
tional fears of weakening the US security 
role in Europe thus rejecting the plans of 
a real independent European military ca-
pability, taking side of the US on topics 
that cause debate between the two shores 
of the Atlantic ocean. On the other hand, 
the Hungarian position is definitely soft, 
at least compared to the “militant atlan-
ticism” of Poland, or the Baltic states. 
Hungarian atlanticism, is not based on 
the kinds of emotions as in the case of the 
countries just mentioned, it is not abso-
lute, it is sometimes reserved [2] in cer-
tain cases Budapest dares to undertake 
even minor conflicts with the US [3].

The official position on ESDP matters 
is formulated in the slogan “more Europe, 
means (or should mean) stronger ties with 
the US”, and the attempt to downplay the 
importance of the transatlantic debate (“it 
would be artificial to divide Europe from 
the US”. As the current Hungarian foreign 
minister noted:

“In this part of the world we consider 
that the transatlantic solidarity is an indis-
pensable condition of European security. 
Europe and America need each other in or-
der to realize their international efforts. As 
a future EU member, Hungary is interested 
in the development of fruitful transatlan-
tic relations in the spirit of “more Europe”, 
but “not less America” We are aware of the 
fact that Europe has to make a substantial 
military contribution so that this relation 
be balanced and long lasting” [4].be balanced and long lasting” [4].be balanced and long lasting”

The Hungarian position is a typical 
wait-and-see, low profile position in the 
transatlantic debate. It is also somewhat 

balancing in between the two extreme balancing in between the two extreme balancing
positions and presents the case as a prob-
lem of the future:

“We are in favor of the common defense 
policy, but it has to be approached ration-
ally, avoiding the parallel structure with 
NATO … (we) do not reject the pioneer role 
of the Germans, French, Belgians or that 
of Luxemburg and the closer cooperation 
in the field of defense policy … however … 
Hungary is not yet ready to do so nor in 
terms of finances neither in terms of the 
military” [5].military” [5].military”

It is also characterized by the per-
ceived “trap-situation”: most clearly it was 
demonstrated by the case when the Hun-
garian prime minister was asked to sign 
the letter of eight, it was felt that both op-
tions – to sign or not to sign - were bad, 
but the option perceived as less worse” 
was chosen. Prime minister Medgyesi 
answering a question reaffirmed that “If 
I had not subscribed the famous letter I 
would have been reproached for rejecting 
transatlantic solidarity” [6]. There are two 
more moments that deserve attention for 
they illustrate the soft nature the Hun-
garian atlanticism. First, Medgyesi when 
explaining the circumstances of signing 
the letter of eight, drew the attention to 
the fact that he did so only after propos-
ing modifications in the text which were 
later accepted. Second, he was one those 
Central-East European leaders who re-
acted very moderately to French president 
Chirac’s notorious sentence about the let-
ter of eight.

As to the issue of “avantguard” or 
a Europe of different speed, Budapest’s 
starting point is that - as a new member 
- we should enjoy the same rights, so any 
attempt to introduce differences in terms 
if the depth of integration would put u sin 
the cathegory of a second rank member.. 
At the same time Prime minister Medgyesi 
approaches the question less categorically 

“We desire a Europe that, for the most 
part, develops in an open, receptive and 
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supportive manner for as many Member 
States as possible, rather than in small 
groups. In respect of strengthened co-op-
eration, there is a need to establish a regu-
latory system that permits us to avoid the 
danger of a shattering of integration and 
that supports, with community means, the 
catching up of countries acceding to the 
Union later on” [7].

European defense planning the Hun-
garian position was very cautious, and it 
emphasized the necessity to avoid dupli-
cation in capabilities

“It is in our interest that, in the field of “It is in our interest that, in the field of “
foreign and security policy, the European 
Union should be able to act in the inter-
national arena in accordance with its real 
weight and in an effective manner. To back 
this up credibly, there is a need for an effec-
tive security and defence policy as well as 
the associated civil and military capabili-
ties. It is important that we should develop 
a flexible and transparent solution in this 
area, which will preserve the uniform na-
ture of integration but avoid unnecessary 
and costly repetition and overlapping” [8]and costly repetition and overlapping” [8]and costly repetition and overlapping” .
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ВІЙСЬКОВО-ДОКТРИНАЛЬНІ 
ПІДХОДИ РОСІЇ ТА КРАЇН ЗАХОДУ НА 

ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ: 
МОЖЛИВОСТІ ЗБЛИЖЕННЯ 

Головним завданням зовніш-
ньої політики будь-якої дер-
жави є створення максималь-

но сприятливих зовнішньополітичних 
умов для вирішенн я завдань та реалі-
зації кінцевої мети своєї внутрішньої 
політики. Особливості та відмінності 
в змісті внутрішньої політики держави 
багато в чому визначають основи їх зо-
внішньополітичного курсу. Водночас, 
слід зауважити, що ця залежність дале-
ко не завжди має лінійний характер. На 
деяких історичних етапах взаємозв’я-
зок між внутрішньою та зовнішньою 
політикою в силу різних причин може 
ставати досить слабким, а інколи і вза-
галі непомітним.

Чим могутніша держава, тим більш 
широкий та складний комплекс факто-
рів, які не завжди знаходяться у прямій 
залежності від внутрішньополітич-
ної кон’юнктури, може здійснювати 
вплив на зміст їх зовнішньополітич-
них доктрин та зусилля, які для цього 
докладаються. Із зміною світового ста-
тусу держави, його ресурсів, а також 
характеру політичної та соціально-
економічної системи зазнають змін 
і її зовнішньополітичні пріоритети. 
Останнє зараз і відбувається з Росією. 
Їй, без сумніву, досить непросто чисто 
психологічно, в силу традиції та інер-
ції у сприйнятті навколишнього світу  
кардинально змінити стереотипи свого 
державного мислення та зовнішньо-
політичні пріоритети, які були сфор-

мовані ще в радянську епоху. Це стане 
ще більш зрозумілим, якщо взяти до 
уваги той факт, що в складі СРСР Ро-
сія була стержнем та основою держави 
та її політики, а більшість нинішніх ро-
сійських політиків – вихідці тієї епохи.

Росія, яка взяла на себе роль пра-
вонаступниці та спадкоємниці Ра-
дянського Союзу, його зобов’язань та 
прав на зовнішньополітичній арені, 
одержала в спадщину дуже малі частки 
колишніх радянських позицій в різ-
них регіонах світу. За час, який прой-
шов після розпаду СРСР, Росія на між-
народній арені опинилася у ситуації, 
коли формування геостратегії сучас-
ного світу визначається в основному
і головним чином з Вашингтону, Брюс-
селю, Пекіну і всього лише номіналь-
но, символічно з Москви. Причини
суттєвого зменшення ваги та ролі Ро-
сії в світі більш ніж очевидні. Перш за 
все, це, безумовно, серйозне зменшен-
ня економічного та військового потен-
ціалу Росії. Крім того це порушення 
колишнього військово-стратегічного 
балансу на користь США і НАТО, що 
прискорило перехід світопорядку від 
двополюсної до однополюсної схеми. 
Змінилася і сама зовнішньополітич-
на концепція Росії, керівництво якої 
вже впродовж останніх десяти років і 
більше вважає збереження своїх війсь-
ково-політичних позицій в світі у їх 
попередньому, радянському вигля-
ді недоцільним за геополітичними та
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світоглядними уявленнями та немож-
ливим за економічними причинами.

Військова доктрина будь-якої дер-
жави у найбільш загальному вигляді 
представляє собою сукупність офіцій-
них поглядів (настанов) на забезпечен-
ня військової безпеки країни, захист її 
населення, територіальної цілісності, су-
веренітету й інших життєво важливих 
інтересів від військової загрози ззов-
ні. Військова доктрина, таким чином, 
конкретизує головні напрями війсь-
кової політики держави.

Визначальний вплив на її форму-
вання роблять такі об’єктивні полі-
тичні, соціально-економічні, ідеоло-
гічні й військово-технічні фактори як 
розташування й співвідношення сил 
усередині держави та за її межами, 
внутрішня і зовнішня політика, яка 
ними проводиться, особливості гео-
політичного й геостратегічного стано-
вища, рівень розвитку економіки, стан 
і можливості збройних сил, спрямо-
ваність військових доктрин союзних 
держав, та країн, які ведуть суперечки 
між собою, та деякі інші.

Значні зміни військово-політичної 
ситуації в останнє десятиліття змусили 
всі провідні держави світу переглянути 
свої військово-доктринальні погляди 
й внести в них кардинальні зміни. Від-
повідно до цієї тенденції у Росії також 
була прийнята нова Військова доктри-
на, яка має яскраво виражену захисну 
спрямованість. У ній знайшло відобра-
ження розуміння того факту, що в цей 
час військово-політична ситуація у сві-
ті розвивається під впливом двох осно-
вних суперечливих тенденцій. З одно-
го боку, подолання глобального вій-
ськового протистояння, оздоровлення 
міжнародної обстановки і, як наслідок, 
зниження ймовірності розв’язання 
великомасштабної війни, насампе-
ред ядерної. З іншого боку, прагнення 
США забезпечити собі домінуючі по-
зиції у світі, а також боротьба за пере-

розподіл сфер впливу між державами, 
що претендують на регіональне лідер-
ство, збереження небезпеки виникнен-
ня й експансії військових конфліктів 
локального масштабу, використання 
військової сили для вирішення супер-
ечливих проблем.

Військова доктрина Російської Фе-
дерації має характер відкритого полі-
тичного документу, у ній не персоні-
фікується опонент в особі конкретних 
держав, однак визначені джерела, сту-
пінь, масштаби військової загрози й 
принципові підходи до їх нейтралізації.

При порівнянні основних положень 
військових доктрин доцільно говори-
ти про пакети доктринальних наста-
нов, які містяться не тільки в доку-
ментах доктринального характеру, але
й в інших документах, що розвивають
і конкретизують їх, а також орієнтува-
тися на ще не оформлені документаль-
но погляди військово-політичного ке-
рівництва країн. Нові підходи Росії до 
визначення свого відношення до регіо-
нальних конфліктів, що не створюють 
безпосередньої загрози її національ-
ним інтересам і безпеці, на сьогодні 
інституціоналізовані у затвердженій 
президентом Російської Федерації Во-
лодимиром Путіним “Концепції наці-
ональної безпеки Російської Федера-
ції” № 24 від 10 січня 2000 року, яка, 
поряд із Основним законом, є голо-
вним директивним документом для 
всіх органів державного управління,
які відповідають за вирішення комп-
лексу питань, що мають відношення 
до внутрішньої і зовнішньої безпеки 
держави, а також в “Концепції зо-
внішньої політики Російської Федера-
ції” [2]. З моменту підписання цього 
указу Концепція стала єдиним доку-
ментом, який відображає на даному 
історичному етапі офіційну систему 
поглядів на забезпечення в Російській 
Федерації безпеки особистості, сус-
пільства і держави від зовнішніх та 
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внутрішніх загроз. У ній сформульо-
вані найважливіші напрямки внут-
рішньої і зовнішньої державної полі-
тики Росії, адже першочергове завдан-
ня концепції національної безпеки 
– це визначення і розробка пріоритет-
них напрямків, комплексу заходів і за-
собів запобігання перш за все крайніх 
форм зовнішньої і внутрішньої загроз 
– війни з іншими державами та грома-
дянської війни[1, с.368].

Відповідно до Концепції, на даному 
історичному етапі головні загрози на-
ціональної безпеки Росії генеруються 
усередині країни. Але при цьому зо-
внішні загрози також існують, зали-
шаючись об’єктивною реальністю, яка  
відіграє значний вплив на становище 
Росії у світі та його окремих регіонах. 
Зокрема, у числі факторів, що обумов-
люють збереження загроз національ-
ної безпеки Росії в міжнародній сфе-
рі, Концепцією національної безпеки
визначена: небезпека послаблення по-
літичного, економічного і військового 
впливу Росії у світі; поширення зброї 
масового знищення і засобів її доне-
сення; спроби інших держав протиді-
яти зміцненню Росії як одного з цен-
трів впливу в багатополярному світі, 
перешкодити реалізації національ-
них інтересів і послабити її позиції 
на Близькому Сході, у Закавказзі та 
Центральній Азії. Серйозною загро-
зою національній безпеці вважається 
тероризм, особливо його міжнарод-
на складова. “Міжнародним терориз-
мом розв’язана відкрита кампанія з 
метою дестабілізації ситуації в Росії”,метою дестабілізації ситуації в Росії”,метою дестабілізації ситуації в Росії”
- підкреслюється в Концепції [4].

Сьогодні російське керівництво 
поки що не бачить для Росії яких-не-
будь серйозних загроз, які б брали свій 
початок у регіонах і країнах далекого 
зарубіжжя та були прямим наслідком 
цілеспрямованої антиросійської по-
літики правлячих кіл цих країн. Про-
блеми тероризму і можливого розпо-

всюдження зброї масового знищення 
стосовно до країн далекого зарубіжжя 
розглядаються в Москві у контексті 
загальносвітових процесів і тенденцій 
у цих сферах і як загрози, можливо, в 
однаковій мірі небезпечні як для Росії, 
так і для інших держав.

Виклад у Концепції змісту націо-
нальних інтересів Росії позбавлено 
навіть натяків на які-небудь претензії 
Москви на права й особливу роль у 
світі й у його окремих регіонах, про-
голошення тих чи інших районів світу 
“зоною своїх життєво важливих інтер-
есів”, як це, наприклад, зробили США 
у відношенні навіть деяких територій 
пострадянського простору, які безпо-
середньо межують з Росією. “Націо-“Націо-“
нальні інтереси Росії в міжнародній 
сфері полягають у забезпеченні суве-
ренітету, зміцненні позицій Росії як 
великої держави - одного з впливових 
центрів багатополярного світу, у роз-
витку рівноправних і взаємовигідних 
відносин із усіма країнами й інтегра-
ційними об’єднаннями, насамперед з 
державами - учасниками Співдружнос-
ті Незалежних Держав і традиційних 
партнерів Росії, у повсякденному до-
триманні прав і свобод людини та  не-
допущенні при цьому подвійних стан-
дартів”, - зазначається у Концепції 
національної безпеки Росії [4].

Головний задум політики Росії тут 
зводиться до забезпечення всіма мож-
ливими способами рівноправного і 
взаємовигідного співробітництва з 
різними державами, підтримка загаль-
ної стабільності і безпеки. Однак, не 
можна не наголосити і на тому, що при 
такому підході Росія досить твердо на-
полягає на збереженні її національних 
інтересів та повазі інших її прав, як 
великої держави, що володіє могутнім 
творчим потенціалом її громадян, ба-
гатими природними ресурсами і вели-
чезною територією.

Що стосується стратегії національ-
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ної безпеки Росії на пострадянсько-
му просторі, то тут у Росії, здається, 
принцип силового невтручання у кри-
зові ситуації поступається своїм міс-
цем принципу активних дій, причому, 
якщо буде потрібно, то і силових.

Основні положення військових док-
трин країн-учасниць НАТО визнача-
ються їхньою приналежністю до захід-
ного альянсу й виходять із того, що у 
питаннях підготовки до ведення війни 
національні інтереси необхідно підпо-
рядковувати блоковим, роблячи мак-
симально можливий внесок у спільні 
військові приготування й забезпечую-
чи при цьому досить надійний захист 
своєї території. Звідси зрозуміло, що 
військові доктрини учасниць НАТО 
мають яскраво виражений блоковий 
характер, заснований на положеннях 
коаліційної військової стратегії НАТО.

У цьому полягає одна із принципо-
вих відмінностей Військової доктрини 
Росії від доктрини будь-якої держави 
Північноатлантичного альянсу, тому 
що на сучасному етапі вона передба-
чає практично повну самодостатність 
оборонних зусиль.

Якщо говорити про національну 
військову стратегію США як про до-
кумент доктринального характеру, то 
вона так само, як і російська Військова 
доктрина опирається на аналіз якісно 
нової військово-політичної й воєнно-
стратегічної ситуації, яка виникла на 
початку ХХІ століття. Ця обставина 
проявилася, насамперед, в оцінці за-
гроз інтересам США.

Військово-політичне керівництво 
США вважає, що загальний стан вну-
трішньої й зовнішньої політики Росії, 
інших країн СНД дозволяє не розгля-
дати їх як опонентів на найближчий 
період. При цьому, на нинішньому 
етапі головною загрозою вважається 
не конкретна країна, а непередбачува-
ність, невизначеність розвитку міжна-
родної обстановки.

Відповідно до доктринальних по-
глядів США, при ухваленні рішення 
про застосування військової сили ста-
виться критерій міри порушення аме-
риканських національних інтересів, які 
поділяються на три категорії.

Перша включає в себе життє-
во важливі інтереси, безпосередньо 
пов’язані із виживанням та безпекою 
нації, життєздатністю й територіаль-
ною цілісністю держави. Для захисту 
таких інтересів передбачається вико-
ристовувати всі наявні можливості, 
включаючи, при необхідності, засто-
сування військової сили з рішучими 
намірами як самостійно, так і у коалі-
ції з іншими державами. 

Друга категорія інтересів пов’язана 
із ситуаціями, коли небезпеці підда-
ються важливі національні інтереси. 
Вони не стосуються проблем виживан-
ня країни, але впливають на добробут 
США і характер міжнародної ситуації. 

Третя категорія - інтереси гумані-
тарного порядку та інші інтереси. 

Відповідно до поглядів американсь-
кого військового керівництва, у цей час 
найбільш ймовірними конфліктами, у 
яких можуть взяти участь збройні сили 
США, є регіональні конфлікти. 

Передбачається, що збройні сили 
США повинні мати таку структуру й 
склад, щоб забезпечити досягнення 
своїх цілей у двох великих регіональ-
них конфліктах, які можуть розпочати-
ся одночасно. 

Таким чином, загалом підходи до 
визначення загроз безпеки Росії й 
США, спектру національних інтересів 
на рубежі тисячоліть збігаються. Цей 
збіг проявляється, зокрема, в однако-
вому розумінні небезпеки збройних 
конфліктів, що виникають на ґрунті 
націоналізму й релігійної нетерпимос-
ті, міжнародного тероризму й деяких 
інших. Принципові розбіжності поля-
гають в тому, що розширювальне ро-
зуміння переліку джерел виникнення
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напруженості при відсутності чітких 
критеріїв їхнього тлумачення дозво-
ляє США й НАТО під приводом ней-
тралізації загроз своєї безпеки прово-
дити політику з позиції сили відносно  
практично будь-якої держави, курс 
якої суперечить їхнім інтересам. 

Те ж можна сказати й про мету, а 
також спрямованість військової полі-
тики Росії й США. Збігаючись, у своїй 
основі, вони істотно відрізняються в 
наступному: якщо головним призна-
ченням військової політики Росії (в 
силу її військово-політичної слабкості 
на сучасному етапі – прим. автора) є 
недопущення війни, перш за все, полі-
тичними засобами, бажання зміцнити 
свою та міжнародну безпеку і мир на 
основі міжнародного співробітництва 
у системах глобальної й регіональної 
безпеки при визначальній ролі ООН 
та ОБСЄ, то в цільових настановах 
США й НАТО, поряд із деклараціями 
по збереженню миру й безпеки, про-
глядається прагнення до безумовного 
домінування у світі, підміни ООН й 
ОБСЄ, ще більшого розширення зони 
свого впливу. 

Не викликає сумніву, що основні 
положення військової доктрини США 
найближчим часом зазнають серйоз-
них змін. Адміністрація Сполучених 
Штатів на чолі із президентом Джор-
джем Бушем до числа пріоритетних 
завдань відносить повний перегляд 
доктринальних поглядів. На сьогод-
нішній день вони ще не оформилися у 
вигляді цілісної концепції, однак деякі 
риси майбутньої військової доктрини 
помітні вже сьогодні.

Найважливішою з них є опора на 
ідею створення й розгортання НПРО. 
Треба ще раз підкреслити позицію Ро-
сії в цьому питанні: вихід Сполучених 
Штатів з Договору по ПРО 1972 року 
здатний зруйнувати всю систему стра-
тегічної стабільності у світі. Нові док-
тринальні установки США в області 

військового будівництва припускають 
пріоритетний розвиток високомо-
більних з’єднань і частин, здатних до 
швидкого розгортання й ведення бо-
йових дій у будь-якій частині світу. Це 
положення, повною мірою, відповідає 
прагненню Сполучених Штатів до гло-
бального домінування й твердого про-
ведення своєї політики в будь-якому 
регіоні земної кулі. 

Військові доктрини Франції, Ні-
меччини, Великобританії, Італії, інших 
держав - членів блоку НАТО також 
носять яскраво виражений блоковий 
характер. Разом з тим, у даний момент 
практично всі ці країни здійснюють 
перегляд положень своїх військових 
доктрин убік більш повного враху-
вання національних інтересів, що під-
силюється прагненням до проведен-
ня незалежного політичного курсу. У 
більшій мірі це, мабуть, характерно 
для доктринальних положень Франції 
й Німеччини. 

Вихідною базою для вироблення 
нових доктринальних установок у цих 
країнах є положення про те, що на 
сучасному етапі стало практично не-
можливим розв’язання великомасш-
табної війни, яка могла б поставити 
під загрозу саме їхнє існування. 

При формуванні своїх військових 
доктрин ці країни все більшою мірою 
орієнтуються на європейські струк-
тури, насамперед на ЄС й ОБСЄ, ро-
зуміючи, що питання європейської 
безпеки не повинні бути поставлені в 
повну залежність від американських 
підходів до вирішення цієї проблеми.
Так, колишній міністр оборони Фран-
ції Алан Рішар підкреслив, що “...євро-
пейська політика безпеки й оборони 
ґрунтується на загальній динаміці єв-
ропейського будівництва, на взаємно-
му розумінні завдань...” [3]. Він відзна-
чив, що Франція не прагне “... стати 
жандармом усього миру...”, а її “... ін-
тереси в сфері безпеки зосереджені в 
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Європі й на її підступах...” [3]. 
Головним принципом в сфері забез-

печення безпеки, на думку міністер-
ства оборони Франції, є першорядна 
роль Ради Безпеки ООН у підтримці 
миру й міжнародної безпеки, і, насам-
перед, використання сили для врегу-
лювання конфліктів. 

Наявність стратегічних ядерних сил 
Франції й Великобританії змушують 
більш уважно оцінювати їхні доктри-
нальні установки, особливо, у частині, 
яка стосується розвитку й застосуван-
ня ядерної зброї. 

Французька військова доктрина 
“залякування й стримування” залиша-
ється ключовим елементом оборонної 
стратегії Франції й розглядається як  
гарантія захисту від будь-якої загрози 
життєвим інтересам країни. Відповід-
но до цих поглядів видається обов’яз-
ковим наявність у складі збройних сил 
Франції стратегічних ядерних сил, які 
виступають як найважливіший засіб за-
безпечення національної безпеки кра-
їни, а також тактичної (згідно фран-
цузькій термінології “достратегічної”) 
ядерної зброї. Тактична зброя розгля-
дається як засіб “останнього поперед-
ження” супротивника про готовність 
застосувати стратегічну ядерну зброю.
Відповідно до військової доктрини 
Франції удари стратегічних ядерних 
сил будуть завдаватися, як правило, 
спільно зі стратегічними наступаль-
ними силами США й Великобританії. 
Однак не виключається й самостійне 
їхнє застосування.

Загалом положення військової док-
трини Франції з питань застосування 
ядерної зброї й, насамперед, по про-
блемі його застосування першими, від-
повідає установкам коаліційної стра-
тегії НАТО.

З огляду на загальний для західноєв-
ропейських країн характер загроз, Фран-
ція запропонувала концепцію “пого-
дженого стримування”, яка передбачає 

однобічне розширення французької 
ядерної гарантії на європейські країни 
НАТО й співробітництво в цій облас-
ті з Великобританією, з якою досягну-
то практично цілковитої згоди щодо 
поглядів з проблем ядерної політики.
Керівництвом цих країн вивчається 
питання про створення на базі ядер-
них сил Франції й Великобританії так 
званих “європейських ядерних сил”. 

Погляди керівництва Великобрита-
нії на роль ядерної зброї визначені в 
розробленому урядом країни у 1998 
році документі, що одержав офіцій-
ну назву “Основи військової політики 
Великобританії”. У документі ствер-
джується, що, незважаючи на корінні 
зміни у світі, які склалися раніше, мо-
дель ядерного стримування не тільки 
зберігається у британській політиці, 
але й розглядається як основний засіб 
забезпечення національної безпеки. 

Таким чином, глибокі зміни вій-
ськово-політичної ситуації наприкінці  
ХХ – на початку ХХІ століття у світі не 
спричинили якого-небудь істотного 
перегляду військово-політичним ке-
рівництвом ядерних держав поглядів 
на роль ядерної зброї у забезпеченні 
захисту національних інтересів. 

Ядерна зброя, як і раніше, розгля-
дається ними в якості економічно ви-
гідного, політично дієвого й, у військо-
вому відношенні, надійного засобу 
стримування найбільш серйозних зо-
внішніх загроз безпеки держави. 

Однією із пріоритетних функцій 
збройних сил Франції визначається 
попередження військових конфліктів, 
здатних торкнутися життєвих інтер-
есів цієї країни та її партнерів по ЄС 
і НАТО. На думку французьких вій-
ськових фахівців, стратегія поперед-
ження ґрунтується на створенні умов 
для правильного передбачення й оцін-
ки ситуації в районах національних 
інтересів, проведенні політики під-
тримки миру, а також участі країни в 
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миротворчих акціях. 
Активну участь у цих процесах бе-

ре й Італія, яка вважає доцільним збе-
реження на півдні Європи американ-
ської ядерної зброї й передбачає на-
дання в розпорядження командування 
НАТО національних засобів достав-
ки ядерної зброї. Доктринальні по-
гляди політичного керівництва Італії 
зобов’язують до пропорційної участі 
національних Збройних Сил у захис-
ті коаліційних інтересів, припускають 
виділення військових контингентів 
для спільних дій у зонах відповідаль-
ності НАТО й ЗЄС, передбачають
широку участь у західноєвропейській 
військово-технічній інтеграції, вважа-
ють за можливе створення регіональ-
них військових структур середземно-
морських країн.

Новим моментом у поглядах керів-
ництва Італії на використання зброй-
них сил із урахуванням внутрішньої 
нестабільності в країні є положення 
про легітимність їхньої участі в опе-
раціях з підтримки громадського по-
рядку й боротьбі з організованою зло-
чинністю. 

Німеччина має особливе положен-
ня в Північноатлантичному альянсі, 
тому що її збройні сили становлять 
основу угруповання об’єднаних війсь-
кових сил НАТО. Важливим пунктом 
її доктринальних установок є питання 
застосування військової сили за ме-
жами національних територій. Після 
змін у нормативно-правовій базі 1994 
року Німеччина юридично одержала 
право застосовувати свої збройні си-
ли на території інших держав. Це по-
ложення дозволило вперше після за-
кінчення Другої світової війни засто-
сувати військову силу ФРН на тери-
торії іншої держави. Мова йде про 
конфлікт у Югославії. 

Таким чином, результати порівняль-
ного аналізу ключових положень війсь-
кових доктрин можна розділити на три

групи. Перша група включає доктри-
нальні положення Росії й країн Заходу, 
що мають подібну спрямованість. Дру-
га група - це положення, в яких спосте-
рігаються суттєві розходження. Тре-
тя група - це область, де розбіжності 
об’єктивно є, але є й можливості збли-
ження доктринальних положень. 

Подібна спрямованість доктри-
нальних поглядів проявляється у нас-
тупних положеннях: мета й спрямова-
ність військових доктрин; визначення 
загроз безпеки й характеру військових 
конфліктів; відношення до застосу-
вання військової сили; визнання ядер-
ної зброї як військово-політичного й 
воєнно-стратегічного засобу стриму-
вання агресії. 

Суттєві розходження у доктри-
нальних положеннях полягають у на-
ступному. США та деякі інші країни 
- члени Північноатлантичного альянсу 
основні зусилля у відносинах з євро-
пейськими державами направляють 
на визнання ними провідної ролі бло-
ку НАТО в Європі, прагнучи підмі-
нити тим самим ОБСЄ й закріпити за 
блоком функції вирішення кризових 
ситуацій і конфліктів у глобальному 
масштабі. Росія передбачає застосу-
вання військової сили для запобігання 
агресії з метою захисту своєї незалеж-
ності й територіальної цілісності, а та-
кож інтересів своїх союзників. 

Більшістю країн Заходу вважається 
припустимим застосування збройних 
сил при проведенні миротворчих опе-
рацій застосовувати силу без санкції 
Ради Безпеки ООН. Росія наполягає на 
тому, що здійснення миротворчої ді-
яльності можливо тільки при одержан-
ні мандата органа регіональної безпеки 
й ООН та проведення операції винят-
ково із санкції Ради Безпеки ООН. 

Якщо говорити про можливості 
зближення військових доктрин провід-
них держав, то така діяльність повинна 
здійснюватися на основі взаємної до-



72

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

Форум № 1 (2) / 2006

віри й співробітництва й опиратися на 
наступні принципи: 

• положення новоприйнятих 
доктринальних документів не повин-
ні суперечити нормам міжнародного 
права;

• юридично зобов’язуюче закрі-
плення у доктринальних положеннях 
чільної ролі ОБСЄ й Ради Безпеки 
ООН у вирішенні питань європейської
й міжнародної безпеки; 

• міжнародно-правове закрі-
плення порядку застосування військо-
вої сили у миротворчих операціях ви-
нятково із санкції Ради Безпеки ООН; 

• спрямування військового бу-
дівництва на миротворчу діяльність у 
рамках сформованої системи безпеки у 
світі й у Європі; 

• відмова від надання дозволу 
збройним силам для ведення велико-
масштабної війни за межами націо-
нальних територій. 

Таким чином, одним із головних пи-
тань на сучасному етапі, безсумнівно, 
є питання про необхідність і можливі 
шляхи зближення військово-доктри-
нальних положень основних суб’єктів 
міжнародної політики. На нашу думку, 
тільки подібна спрямованість спільної 
діяльності Росії й країн Заходу може 
реально сприяти зміцненню миру й за-
безпеченню стабільності як у Європі, 
так і в інших регіонах світу.

Джерела
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Игорь Буркут, Владимир Фисанов
ПУТЬ ДЛИНОЮ В ВОСЕМЬДЕСЯТ ЛЕТ

(Рецензия на кн.: Крлежа М. Поездка в Россию. 1925: Путевые очерки. Перевод 
с хорватского. – М.: Гелеос, 2005. – 416 с.*)

В 1926 году в Загребе вышли путевые очерки выдающегося хорватского пи-
сателя Мирослава Крлежи (1893-1981), в которых он описал свое путешествие 
в Россию. От проницательного взгляда очень умного и талантливого человека 
не могли укрыться многие нелепости тогдашней жизни в СССР, как, впрочем, и 
многочисленные социальные язвы европейских стран того времени. Прекрасно 
образованный, знающий несколько языков (в частности, немецкий, француз-
ский, венгерский, русский), писатель внимательно наблюдал за разными сторо-
нами жизни и старался описать их объективно и всесторонне. 

Для больших писателей, каковым, несомненно, являлся и Мирослав Крлежа, 
нередко характерным был провидческий дар. Проявился этот дар и на страни-
цах рецензируемых путевых заметок, причем в весьма неожиданном контексте. 
Вспоминая прошлое, бывший прапорщик австро-венгерской армии упомянул о 
городе Станиславе (ныне Ивано-Франковск), куда его забросила военная судьба. 
Будущий мэтр хорватской литературы вдруг представил себе, как одиноко по-
чувствовал себя тонкий литератор в Станиславе, если бы он волей обстоятельств 
появился в этом маленьком уездном центре. А ведь спустя десятилетия тут по-
явился Юрий Андрухович, правда – не один, а с целой группой ивано-фран-
ковских писателей – постмодернистов. Так что Мирослав Крлежа не случайно, 
видимо, упомянул прикарпатский город в литературном контексте. Что ж, на-
стоящий писатель умеет пользоваться своим талантом, а Крлежа к писательско-
му труду был полностью подготовлен непростою судьбою.

К периоду поездки в Москву, в свои тридцать два года, он уже имел такой 
жизненный опыт, какого нередко нет и у людей, проживших значительно боль-
ше. За его плечами остались многие потрясения. Еще в 1912 г. девятнадцатилет-
ний курсант престижной военной академии Людовицеум в Будапеште нелегаль-
но перешел сербскую границу, чтобы в составе сербской армии принять участие 
в балканской войне. Однако сербы, не поверив юноше, отправили его назад. А 
дома “дезертира” ждали допросы, гауптвахты, тюрьмы. Ну, а затем последовали 
кровавые бои мировой войны – самая страшная школа жизни. С декабря 1915 
года М. Крлежа служил в 25-м загребском домобранском полку, который прошел 
с боями через Галицию и Буковину. Домобранами тогда назывались хорватские 
территориальные части вооруженных сил Австро-Венгрии, это название соот-
ветствовало венгерскому “гонвед” и немецкому “ландвер”. Кстати, в этом же пол-
ку нес службу унтер-офицер Иосип Броз, который затем войдет в историю под 
именем маршала Тито, и немало иных известных земляков Крлежи.

В отличие от Тито и другой культовой фигуры хорватской истории ХХ века 
А.Степинаца, будущего кардинала и главы римско-католической церкви в Хор-
ватии, Мирослав Крлежа не побывал в российском плену. Его освободили от 
службы в армии по состоянию здоровья в 1916 г. Домой он вернулся убежден-
ным противником войны и до ее конца выступал в печати со статьями, в которых 
объективно освещал трудности жизни низших социальных слоев хорватского 

*Початок. Закінчення в наступному номері “Форуму”
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общества в условиях мировой бойни. А в 1922 г. отдельной книгой были изданы 
антивоенные новеллы писателя под общим названием “Хорватский бог Марс”. 
Она вызвала немалый резонанс в обществе, была переведена на многие языки, в 
частности, на русский и украинский.

“Потерянное поколение” Западной Европы, которое в литературе представ-
ляли Эрих Мария Ремарк, Анри Барбюс и другие, в это время сводило счеты с 
войной на страницах своих произведений. Однако новеллы Крлежи по стилю 
ближе не к ним, а к гениальному роману Ярослава Гашека “Похождения бравого 
солдата Швейка”. Двух славянских писателей роднит умение увидеть смешное в 
трагичном и ужасном, их способность подчеркнуть абсурд происходящего, под-
метить многочисленные нелепицы, которыми наполнено существование людей 
в нечеловеческих условиях массового кровопролития.

Смех сквозь слезы характерен и для некоторых других произведений Крлежи, 
создавших ему славу классика хорватской литературы. Особенно проявилось 
сочетание трагичного и комичного в знаменитых “Балладах Петрушки Керем-
пуха”, написанных на архаичном старокайкавском диалекте и увидевших свет в 
1936 году. Использован этот метод и в рецензируемых путевых заметках.

Как рецензенты мы оказались перед весьма трудной задачей – хотя бы в ка-
кой-то мере отобразить в рецензии и самобытность литературного стиля Крле-
жи-публициста, и неповторимый колорит его путевых заметок. Они как бы рас-
падаются на две части – заметки о путешествии по Центральной Европе, где 
воспоминания о мировой войне, национальной борьбе хорватов переплетаются 
с оценками современной политической жизни на Балканах. Вторая часть – это 
собственно путевые очерки о поездке в Россию. В этом номере журнала мы оста-
новимся на венских и дрезденских впечатлениях автора. 

 Мотаясь между Карпатами и Адриатикой, между южной и северной окраиной 
Австро-Венгрии, Мирослав Крлежа не претендовал на какую-либо значимость 
своих путевых заметок с точки зрения “культурно-исторической и особенно ин-
формационной”. Он предпочитал “обычную неприкрашенную жизнь картинам, 
выставленным в залах различных академий, а также барокко и ренессансу”. За-
метим однако, что автор, возможно сам того не желая, развертывает перед чи-
тателем весьма колоритную историю двоенной Хорватии, национального дви-
жения с его противоречиями, неудачами и маленькими победами, поднимаясь 
иногда до интересных историософских обобщений. 

После распада монархии Габсбургов все ее бывшие провинции стали, навер-
ное, на какое-то время еще провинциальнее. И это не ускользнуло от зоркого 
взгляда писателя: “мрачная, унылая провинция”. “Насколько же бесмысленно 
таскаться..., тяжко вздыхая и окутывая ватой свои нервы, стремиться в неведо-
мые дали и при этом продолжать лениво погружаться в трясину. ... Понимаешь, 
что нам, со всеми нашими мещанскими интеллигентскими, якобы талантами, 
подобными бряцающим кимвалам, никогда не перекинуть мосты Реальности и 
Действительности”. 

Австрийская монархия в последние годы своего существования напоминала 
старую Крепость в пустыне современности. Когда я читал приведенные выше 
строки Крлежы у меня возникла алюзия с известным романом Дино Буццати 
“Татарская пустыня”. Известный режиссер Валерио Дзурлини в конце 70-х годов 
снял по его повести фильм “Пустыня Тартари”. Действие происходит в Австро-
Венгрии в 1907 году. Главный герой лейтенант Джованни Дрого отправляется на 
службу в самую отдаленнную крепость, расположенную на дальних границах 
империи. Сначала он порывается во что бы то ни стало покинуть ее, затем сми-
ряется и наконец она его чем-то все больше завораживает. Это крепость Бастиа-
ни, которая вот уже несколько веков является форпостом империи на границах 
с кочевыми бедуинскими племенами. Долгие годы все живут в ожидании осады 
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и штурма... Но ничего подобного десятилетиями не происходит. И лишь в конце 
жизни главный герой, отправленный в отставку и выезжающий из Крепости ста-
новится свидетелем подготовки к реальной ее обороне. “А Крепость, вписанная 
в горный ландшафт, становилась все меньше, все приземестее, и стены ее в этот 
весенний день приобрели какой-то странный оттенок. Вероятно, я вижу ее в по-
следний раз, подумал Дрого, когда экипаж выехал на край плато... Прощай, Кре-
пость! ... Глаза Дрого задержались напоследок на желтоватых стенах, покатых 
бастионах, полных тайны редутах, на возвышавшихся по бокам почерневших 
после оттепели скалах. В какой-то миг Джованни показалось, что стены Крепо-
сти вдруг вытянулись вверх, к небу, и сверкнули на солнце, но тут же все резко 
оборвалось: Крепость скрылась за поросшими травой горами и дорога нырнула 
в долину” [1, с. 138]. 

Венские впечатления Крлежи вполне вписываются в картину разрушенной 
дуалистической Крепости. Читаем на с.26: “Индивидуум, отягощенный чув-
ством истории, такой, как, например я, на каждом шагу чувствует в этом городе 
некий надлом. На первый взгляд, это все еще город Радецкого, Шварценберга, 
Лихтенштейна, город с имперскими надписями на латинском языке, с тяжелыми 
мраморными порталами банков и картелей, которые держали в руках огромные 
простиравшиеся до самого Дрездена территории военных границ империи Кай-
зера. ... В витринах фотографов там и сям еще можно увидеть цветные фото-
графии венгерских магнатов, но дворец знамениттой венской Кригсшуле стоит 
неоштукатуренный, грязный и пустой, с замусоленными немытыми окнами, в то 
время как в Бурге точильщик точит ножницы, а в самом императорском дворце 
размещаются торговые агентства”.

Драматизмом, болью за состояние дел на Балканах и в родной Хорватии на-
полнены у Крлежи страницы его “Разговором с тенью Франа Супило”.  В одном из 
ночных ресторанов Вены Крлежа неожиданно увидел “группу государственных 
деятелей Королевства СХС”, из тех, которые “крали и крадут миллионы, лгут, 
бормочут всякую ерунду”, для которых “главную и единственную политическую 
роль играют деньги, а Государство, Государствообразующая идея и Националь-
ное единство не больше, чем какой -нибудь смешной американский фильм..., с 
дипломатическими приемами, церемониалом, проходом гвардии и обращением 
к министру “Ваше превосходительство” (с.58). 

От зоркого взгляда писателя не ускользнуло то что спустя десятилетия ста-
ло одной из причин распада “Крепости СФРЮ”. Дискутируя с “тенью Супило”, 
Крлежа говорит: “А теперь, господин мой, речь идет о том, что лишено логики 
и чего лично я не могу понять: сербские ирредентисты, наконец, по стечению 
обстоятельств, объединившиеся с матерью Сербией, полагают, что единственная 
их цель состояла в том, чтобы воскресить методы здешней императорской сто-
лицы в новом балканском варианте!” (с.61). “Супило осознал, – проницательно 
замечает Крлежа, – тот трагический факт, что все позитивное, что было в серб-
ском народе, ушло в невинно пролитую на полях сражений кровь, когда каждый 
второй серб пал, защищая свои позиции. Таким образом, положительный тип 
серба исчез, уступив место пятидесяти процентам, составляющим отрицатель-
ный торгашеский тип” (с.56). 

В такой обстановке любые разговоры о свободе Хорватии – “всего лишь фан-
том”. Единственное что изменилось, замечает писатель, “сменились два-три че-
ловека на руководящих постах. А все остальное – как прежде. Борьба за дуализм 
и против дуализма. Проблема Соглашения. Параграфы Конституции. “Верхи”. 
Все осталось без изменений” (с.64).

Наше внимание привлекли также диалоги Крлежи с китайцем Ву Сан Пэ в 
Дрездене, в которрых затрагивались современное положение славян в Централь-
ной и Юго-Восточной Европе. Когда китаец узнал, что Крлежа из Югославии, 
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он воскликнул: “О, иес, иес! Чекославия! Президент республики – господин Бе-
неш-Масарик!” Крлеже пришлось долго объяснять своему визави, что Чекосла-
вия (именно так в тексте) – республика, а Югославия – королевство. “Республи-
ка Чекославия отстоит от королевства Югославии километров на пятьсот. Это 
два государства. Две разные страны, так же как Бенеш и Масарик – два разных 
человека! Два министра, два философа” (с.67). Сразу же возникают ассоциации 
относительно дебатов в британском парламенте в годы мировой войны. Среди 
парламентариев бытовало тогда мнение, что чехо-словаки живут на Балканском 
полуострове [2, кол.952]. Кто-то даже припомнил, что в одной из пьес Шекспи-
ра Богемия имела выход к морю. Как заметил, выступая в парламенте один из 
австрофобов Н. Бакстон, слово “чехо-словаки” было специально придумано в 
эмигрантских кругах, чтобы привлечь внимание союзников. Вскоре после этого 
у Бальфура пытались уточнить: “Можно ли считать чехо-словаков... двумя раз-
личными национальностями”, или же они “словаки чешского происхождения?” 
[2, кол.69, 952].

Подобная путаница, смешение идентичностей во многом было связано с по-
вторением “дуализма и “триализма” уже на югословянском уровне. Вот как пы-
тался объяснить китайцу Крлежа свое не-сербское происхождение: “Нет! Я не 
из Сербии! Я из Хорватии. Вернее я из Сербо-Хорватии. Собственно, из Государ-
ства СХС (я нарочно не упомянул словенцев, а то если добавить еще одно “С”, то 
китаец окончательно запутается в лабиринтах проблем нашего государственно-
го творчества). Я из Сербо-Кроации. Из Кроато-Сербии” (с.72). Болезненный и 
трагический поиск национальных идентичностей у балканских народов не за-
вершился, по-видимому, и сегодня. Урок Крлежи – найти их возможно лишь на 
путях взимного понимания с учетом горьких уроков прошлого.

Путь заметок Крлежи к современному читателю оказался очень долгим. Свя-
зано это, прежде всего, с честностью и объективностью писателя. Несмотря на 
свои прокоммунистические симпатии, он не скрывал темных сторон советской 
действительности, которые бросились ему в глаза сразу же по пересечению го-
сударственной границы СССР. Конечно, в Советском Союзе такое произведение 
не могло публиковаться по определению. А после распада «Страны Советов» не-
легко было найти читателя, который обладал бы достаточной подготовкой для 
понимания путевых заметок, очень непростых по форме и содержанию. Но мо-
сковские балканисты сумели преодолеть немалые трудности. Следует подчер-
кнуть, что за подготовку книги к печати взялись настоящие специалисты. Пере-
вод осуществила Н. Вагапова, заключительную статью написал Н. Анастасьев, а 
послесловие и комментарии – С. Романенко.

Профессионально составленные примечания представляют собою целост-
ный отлично выверенный компендиум интересных сведений, позволяя позво-
ляют читателю лучше понять как весьма отдаленную от нашего времени эпоху, 
описанную Крлежей, так и творчество самого писателя – человека, прекрасно 
образованного и компетентного во многих сферах. Вообще сама книга является 
изданием, подготовленным в лучших традициях академической классики и от-
личающимся филлигранностью работы с аутентичным текстом, полнотой ком-
ментариев, наличием указателя имен и проч.
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Восени кожного року напередодні присудження премій літературне життя 
Франції досягає свого апогею. З’являються сотні книг, з яких шановані члени 
різних Академій повинні вибрати найкращі, найдостойніші. Не став винятком
і 2005 рік, позначений появою, серед інших, останнього роману культового 
письменника М.Уельбека “Можливість острова”. До речі, літературний критик 
Ф.Беґбедер зауважив: “Книга, про яку найбільше говорили ще до її появи, була 
“Можливість острова”. Книга, про яку найменше говорили після її публікації
була “Можливість острова” [1, p. 26]. Роман був відзначений премією “Інтер-
альє”, замість очікуваної Гонкурівської, яку пророкував М.Уельбеку колишній 
голова Гонкурівської Академії Ф.Нуріс’є. Відомо, що обидва письменники вже
довший час приятелюють, часто М.Уельбек навідується до Ф.Нуріс’є разом зі 
своїм нерозлучним собакою Клеманом. До речі, у романі “Можливість ост-
рова” власне собака Фокс є одним із головних персонажів. Поважний пись-
менник і критик Ф.Нуріс’є, якому виповнилось 78 років, зустрів Уельбека у
момент своєї найвищої депресії. Він побачив у ньому Селіна, який заслуговує 
Гонкурівської премії – зауважив видавець Жій Коен-Соляль.

Вихід у світ роману “Можливість острова” супроводжувався ажіотажем, ви-
кликаним фінансовими чинниками, пов’язаними із його створенням та “роз-
круткою”. Спробуємо підійти до цієї книги об’єктивно, оминаючи увесь галас, 
зчинений довкола неї. “Можливість острова” змальовує історію життя шоумена 
Даніеля, який виступає на сцені з власними скетчами. Далі він вступає до квазі-
релігійної секти Елоїмів. Очевидно, Уельбек втілює у романі постулати раелітсь-
кої секти, очолюваної Клодом Ворілоном (він же “Пророк Раель”). Не випадко-
во, на останньому з’їзді раелітів, що відбувся 6-9 жовтня 2005 року у Швейцарії, 
засновник секти присвоїв М.Уельбеку звання “почесного священика” за вклад 
у висвітлення у “Можливості острова” положень цієї релігії (основними особ-
ливостями даної “атеїстичної релігії” є: ґедонізм, почуттєвість, добробут, запе-
речення доґматизму, конформізму і будь-якого консерватизму) [3, p.12]. Після
50-ти років, відчуваючи наближення старості, члени секти покінчують життя 
самогубством, залишивши після себе життєпис та зразок ДНК для майбутнього 
клонування. Досягнувши п’ятдесятиліття, клон у свою чергу самознищується, 
написавши попередньо біографічні нотатки, які переходять до наступного кло-
ну. Життєпис Даніеля-1 читають клони Даніель-24 і Даніель-25. Читають і ко-
ментують. Через 2000 років неогуманоїди продовжують існування колишнього 
людського роду. Усе це разом створює апокаліптичну розповідь про епоху, в 
якій усі “низькі інстинкти” людини перетворилися на беззаперечні цінності. За-
хід (мова у романі іде, власне, про нього), просякнутий цинізмом та злом у всіх 
його проявах, перетворився на царство вульгарності, сексу і грошей. Ідеться вже 
не про далеке майбутнє, а про нашу дійсність. Даніель не приховує того, як він, 
будучи посереднім митцем, створив свій добробут, відбираючи матеріал для своїх
пародійних п’єсок із, як він це сам підкреслював, “надійних мереж” (канібалізм, 
педофілія, батьковбивство, тощо). Невідомо, чи Уельбек розкриває свою власну 
філософію через розмірковування протагоніста, однак безсумнівним є те, що він 
ставить читача перед подвійною безвихіддю: людина є лайном без минулого, без 
історії, без свободи (за винятком свободи зректися від кохання). Вона прирече-
на на смерть та кабалу (гроші, секс), що знаходить втіху в деградації людського 
єства а, отже, неогуманоїд, зрештою, також не має ніякого майбутнього. Весь со-
ціальний нігілізм Уельбека виглядає як витівки ображеного недолітка. І депресія
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Уельбека також швидше за все носить пубертанську властивість. Герої його не 
дорослішають, не можуть зрозуміти ні зрілості, ані старості. “Життя розпо-
чинається в п’ятдесят років, однак раніше воно завершується в сорок” [2, p. 25] чинається в п’ятдесят років, однак раніше воно завершується в сорок” [2, p. 25] чинається в п’ятдесят років, однак раніше воно завершується в сорок”
– ця фраза є чи не найважливішим парадоксальним лейтмотивом у романі. 
Єдиний персонаж гідний порятунку, це собака Фокс, якого вбили представни-
ки людського роду, що вижили. Важко собі уявити більш відразливий і гнітю-
чий погляд на навколишній світ. Таке змішання презирства і депресії пояснює, 
чому книга ніби уникає осуду і чому вона притягує до себе увагу читача: захід-
не суспільство є почасти таким, яке змальоване автором, одночасно цинічним і 
занадто виснаженим, з яскраво вираженою тенденцією до мазохізму. Причому 
песимізм Уельбека не супроводжується жодною життєвою енергією.

Два слова, щодо ролі сексу в аналізованому романі. Незважаючи на прикле-
єне до М.Уельбека назвисько “Карл Маркс сексу”, “секс” у “Можливості острова”
відіграє таку ж роль, як у творах Маркса “привид комунізму”: себто він повсюд-
но присутній у різноманітних дискурсивних практиках, а водночас його немає, 
не було і не буде, - на подобу лаканівського “ніщо”, яке “структурує реальність”
(згадаймо формулу Лакана: “сексуальних стосунків не існує”) [4, c. 8]. 

Звичайно, авторові не відмовиш у таланті, у певній майстерності, яка, пе-
редусім, стосується чіткого схоплення деталей, у відчутті маркетингу вклю-
ченого до розповіді (вже згадані вище “надійні мережі”); однак мова роману 
безбарвна, а роздуми автора про посередність і самотність не позбавлені та-
рабарщини, претензійності, а головним чином, нудьги. Уельбек знаходиться у 
полоні сумнівних почуттів. Їх незборима монотонність поглинає також чита-
рабарщини, претензійності, а головним чином, нудьги. Уельбек знаходиться у 
полоні сумнівних почуттів. Їх незборима монотонність поглинає також чита-
рабарщини, претензійності, а головним чином, нудьги. Уельбек знаходиться у 

ча. Завершується роман віршем, який, уже згаданий вище Ф.Беґбедер, назвав 
найромантичнішим: Знаходячись у повній залежності / Я відчуваю землетрус у 
моєму єстві / Вагання, яке зникає / Сонце, яке стукає на галявині / І кохання, у 
якому все так легко / Де все доступне в одну мить / Посеред часу існує / Мож-
ливість острова / [2, p. 433]. Творчість Уельбека переконує, світ – це боротьбаливість острова / [2, p. 433]. Творчість Уельбека переконує, світ – це боротьбаливість острова /
часто несумісних фантазмів, й, на жаль, його висновки звучать доволі песи-
містично. Для нас, читачів, література та життя здаються значно оптимістич-
нішими і, в першу чергу, завдяки свободі і вірності їх інтерпретацій.

Біографічні нотатки
Мішель Уельбек народився 26 лютого 1958 року на острові Реюньйон. У 

1980 р. він отримує диплом сільськогосподарського інженера – починається
довгий період безробіття. Він одружується, у 1981 р. у нього народжується 
син Етьєн. Через кілька років він стає інженером з комп’ютерного забезпе-
чення Національної асамблеї. Постійно живе в Ірландії, біля міста Корк.

Його літературна кар’єра почалася з публікації есе “Ловеркрафт” (1991) і збір-
чення Національної асамблеї. Постійно живе в Ірландії, біля міста Корк.

Його літературна кар’єра почалася з публікації есе “Ловеркрафт” (1991) і збір-
чення Національної асамблеї. Постійно живе в Ірландії, біля міста Корк.

ки віршів “Залишитися живим” (1991), “Пошуки щастя” (1992), які отримали пре-
мію Трістана Тцара. Проте лише з романом “Розширення сфери боротьби” (1994)
до Уельбека приходить визнання. Після цього з’являються збірки віршів “Сенс 
боротьби” (Премія Флора, 1996), роман “Елементарні частинки” (1998), “Плат-
форма” (2001), перекладені на 25 мов світу. У 1998 М.Уельбек отримав Велику 
національну премію молодих талантів. Шанувальник творчості Бодлера, Кон-
та, Гакслі, Т.Манна, Мішель Уельбек співпрацює в багатьох часописах. У 2000 р.
він записав СD-альбом “Людська присутність”, де співає власні вірші на музи-
ку Б.Бюргаля. Захоплення фотографією привело його до публікації того ж року
збірки власних текстів і фотографій, що їх супроводжують.
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“Буковинська партнерська агенція” (БПА) – неприбуткова громадська орга-
нізація, легалізована в місті Чернівці в серпні 1999 року. року. року Засновники – пред-
ставники бізнесу, ставники бізнесу, ставники бізнесу банківської справи, засобів масової інформації – у 1998 році 
були учасниками програми “Громадські зв’язки” в штаті Мейн, США, що ста-
ло поштовхом для створення організації. Стратегічним напрямком діяльності 
Агенції була вибрана модель громадського територіального розвитку, Агенції була вибрана модель громадського територіального розвитку, Агенції була вибрана модель громадського територіального розвитку успішно 
застосована у США та, після початку ринкових трансформацій, у Польщі.

Основними завданнями БПА, як визначено в її Статуті, є сприяння: розвитку 
територіальних громад, соціально-орієнтованому індивідуальному, орієнтованому індивідуальному, орієнтованому індивідуальному малому та 
середньому підприємництву; усвідомленню та вирішенню проблем функціону-
вання та життєдіяльності громади у гармонії з навколишнім середовищем; ефек-
тивному і повному використанню природних та людських ресурсів в інтересах 
громадського розвитку; регіональним засобам масової інформації, як невід’єм-
ній складовій громади, в об’єктивному та неупередженому інформуванні грома-
дян; вільному доступу громадян до інформації, зокрема з питань прав людини, 
соціальних прав та обов’язків, правових відносин в галузі підприємництва.

БПА самостійно та у коаліції з партнерами реалізувала проекти: “Промоція 
концепції громадського економічного розвитку на Буковині”, “Буковина-2002: 
поширення нової “раціональної” філософії міжетнічної співпраці в поліетніч-
ній громаді”, “Місцева влада - інструмент реалізації громадських ініціатив роз-
витку регіону “Черемош-Сирет”, “Буковина – Мазовія: інформаційний міст”, 
“Мережа партнерства – 2003”, “Цикл виїзних консультацій з правових питань 
за участю фахівців, які надавали консультації румунською мовою у населених 
пунктах компактного проживання румунської громади Чернівецької області”, 
“PR-тренінг для неурядових організацій Чернівецької області”, “Механізми со-
ціальних інвестицій”, “Впровадження інноваційного механізму визначення 
пріоритетних соціальних проблем територіальної громади міста Чернівці”, 
“Мережа партнерства – 2004”, “Кризовий міграційний центр”.

Поточні проекти БПА: “Мережа партнерства – 2005”, “Влада – громада: хто кому 
служить?”, “Міст з минулого у майбутнє”, “Менеджмент розвитку територіальних 
громад”, “Комплексна модель зменшення негативного впливу трудової міграції”.

Донори БПА: Фонд сприяння демократії Посольства США в Україні, 
Карпатський Фонд, Міжнародний Фонд “Відродження”, Фрідом Гауз і 
Польсько-Американо-Українська Ініціатива Співпраці -Українська Ініціатива Співпраці - (ПАУСІ), Світовий 
Банк, Асоціація підтримки громадських ініціатив “Ковчег”, Голландський єв-
рейський гуманітарний фонд, Фонд Євразія, Програма мережі громадської ак-
тивності (UCAN) Інституту сталих спільнот (ISC), приватні особи.

БПА активно співпрацює з органами місцевого самоврядування, органами 

ГРОМАДСЬКА СПІЛКА 
“БУКОВИНСЬКА ПАРТНЕРСЬКА 

АГЕНЦІЯ”
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виконавчої влади, широким колом громадських організацій, представниками 
малого і середнього підприємництва, засобами масової інформації.

За час діяльності організація провела більше 20 круглих столів, семінарів, 
конференцій та тренінгів, більше 30 громадських слухань, засідань експер-
тів, опитувань фокусних груп, створила 15 тематичних телевізійних та раді-
опрограм, 2 документальні відеофільми, 2 спеціалізовані Інтернет сторінки, 
організувала торгові місії буковинських підприємців до Польщі та польських 
підприємців до Чернівців, виконала масштабні соціологічні дослідження прі-
оритетних соціальних проблем місцевої громади, здійснила видання низки 
збірників, посібників та методичних матеріалів з питань місцевого самовря-
дування, оптимального використання місцевих ресурсів. На базі БПА працює 
громадська приймальня та “гаряча лінія” з проблем трудової міграції. При 
БПА діє медіа-клуб “Незалежний сектор”.

З 2002 року БПА – член Асоціації громадських організацій СНД та Балтії 
по запобіганню конфліктів. З 2003 року БПА є інформаційним партнером 
Міжнародного Фонду “Відродження” у Чернівецькій області. З червня 2004 
року БПА є партнером з адвокасі Програми мережі громадської активності 
(UCAN) Інституту сталих спільнот (ISC). З серпня 2004 року БПА є членом 
коаліції громадських організацій “Новий вибір 2004”. У лютому 2005 року БПА 
ініціювало створення коаліції місцевих неурядових організацій “Буковина 
– Європа: знову разом”, мета якої прискорення євроінтеграційної діяльності 
на засадах збереження етнічної та культурної автентичності місцевих громад. 
БПА є членом ради коаліції.

     Голова БПА     Голова БПА     Г  – Арсеній Анциперов, 
     Директор БПА – Володимир Зав’ялов
Вулиця Нікітіна 2, 3-ій поверх, Чернівці, 58000, Україна
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