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проводили антинатівські 
акції, все одно будуть 
їх проводити – і партія 
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Наш читачу!

Лютневий номер „Українського журналу” ми ви-
рішили присвятити проблематиці, з якою в Україні 
останньо пов’язується щораз більше питань, і яка 
в різних формах усе частіше виникає в різного ро-
ду політичних і не лише політичних чварах, а саме 
– проблематиці НАТО. Хоча в дійсності (як довідаєте-
ся далі) йдеться не так про те, вступати чи не вступати 
до Північно-Атлантичного Альянсу, себто не так про 
насущний зовнішньополітичний курс України, – як 
про особливі „традиції” вирішення питань внутріш-
ньої політики. 

До підготовки лютневого числа долучилося чимало 
знаних постатей, визнаних фахівців з цієї проблема-
тики. Серед них: Олег Рибачук – радник Президента 
України з питань європейської і євроатлантичної 
інтеґрації; Віктор Замятін – головний редактор тиж-
невика „Kyiv Weekly”; Михайло Самусь із Центру 
досліджень армії, конверсії та роззброєння; Олек-
сандр Сушко – директор Центру миру, конверсії та 
зовнішньої політики; Валерій Чалий – директор між-
народних програм Українського Центру економічних 
і політичних досліджень імені Олександра Разумкова; 
Збінєк Павлачік – голова Чеської євроатлантичної 
ради й Інформаційного центру НАТО (Яґелло 2000) 
та Сергій Джердж – голова Громадської ліги Украї-
на–НАТО; вони кожен по-своєму акцентують і комен-
тують історію та сучасні стосунки України і НАТО. 

Раджу також звернути увагу на статтю Петра Ан-
друсечка „Україна має шанси на регіональне лідер-
ство”, автор якої розповідає про єдину незалежну від 
Москви регіональну структуру на терені колишнього 
СРСР – ГУАМ, у якій рушійною силою є саме Україна.

В рубриці „З краю” завдяки вигадливості україн-
ських політиків ви знову знайдете найцікавіші інфор-
мації останніх днів. Передусім – спроби з’ясувати 
ситуацію з Верховною Радою (чи то пак – з її анти-
кризовою коаліцією), що невтомно, один за одним 
приймає закони, намагаючись відібрати чимбільше 
повноважень у президента Віктора Ющенка. Цікава 
також роль у цих подіях ікони Помаранчевої револю-
ції Юлії Тимошенко. 

І насамкінець, тішимося нагоді запропонувати вам 
розмову з Міністром закордонних справ України Бо-
рисом Тарасюком, який побував у Чехії з дводенним 
візитом і ласкаво погодився відповісти на кілька запи-
тань „Українського журналу”. Тими ж днями в Україні 
лише починав розкручуватися скандал довкола його 
поїздки, про що теж можна прочитати на сторінках 
цього числа. 

Отож, гарного вам читання! 

Українська справа Ґрея
Перші дні 2007 року пройшли в Польщі під зна-

ком емоцій, які спровокувало звинувачення єпис-
копа римо-католицької церкви Станіслава Вєльґуса 
у співпраці з комуністичними спецслужбами. Єпископ, 
згідно з рішенням папи Бенедикта XVI, мав стати вар-
шавським митрополитом (власне, він ним став на 2 дні, 
щоб 7 січня, в день інґресу, подати у відставку). 

В цій скандальній справі промайнув і дрібний україн-
ський сюжет. В оприлюднених документах комуністич-
ної розвідки згадується, що її офіцери в 70-ті роки дору-
чали С.Вєльґусу, в часи його перебування у Мюнхені, 
прозондувати „середовище українських націоналістів”. 

У документах зазначено, що агент „Ґрей” завдання не 
виконав. Ця дрібна інформація не перша такого роду 
українська зачіпка. В публікаціях, присвячених пере-
слідуванню римо-католицької церкви, інколи з’явля-
ються подібні українські акценти. Для прикладу, кілька 
років тому журнал „Карта” описав спроби вербування 
священика з Любліна. Згадувалося, що спецслужбу 
цікавили його друзі греко-католики, котрі на той час 
вчилися на священиків у люблінській римо-католицькій 
семінарії. 

Скандал із С.Вєльґусом для українців є свідченням то-
го, наскільки мало ми обізнані з масштабом дій совєт-
ських, польських, чехословацьких спецслужб стосовно 
церков – греко-католицької та православної – і україн-
ців як таких. На сьогодні відсутні серйозні дослідження 
та наукові публікації на цю тему. Дуже мало знаємо 
також про „розробку” соціалістичними спецслужбами 
західної української еміґрації чи наших громад (у тому, 
що таке явище існувало, немає жодних сумнівів). 

Польські проблеми з люстрацією католицького клеру 
свідчать, що на певному етапі історичного процесу тема 
агентів, секретних документів – прероґатива не лише 
спецслужб чи вузького кола істориків. Оприлюднення 
закритих архівних інформацій може для значної части-
ни суспільства стати каменем спотикання чи причиною 
міжнародного скандалу (а таким стало призначення 
папою на високий сан єпископа, який у роки тоталіта-
ризму не зумів відстояти певні позиції). 

Оприлюднення цього факту спровокувало зливу 
інформації в медіях про невідомі сторінки біографії 
єпископа, емоції серед прихожан, політиків і врешті 
– відмову від призначеного сану та прийняття резиґнації 
Римом. Справа єпископа Вєльґуса – лише один дрібний 
елемент у процесі подолання комуністичної тоталітар-
ної спадщини народів Центральної Європи. Багато 
інших – попереду. Не кажучи вже про те, що очікує такі 
країни як Україна, Білорусь чи Росія.

 Петро Тима, Варшава

в д о м а  н а  ч у ж и н і



5

Міністр закордонних справ Бо-
рис Тарасюк побував (15–16 січня 
ц.р.) у Чеській Республіці з дводен-
ним візитом. У Празі він зустрівся 
з прем’єр-міністром Міреком Топо-
ланеком, віце-прем’єром у справах 
ЄС Александром Вондрою, міні-
стром закордонних справ Карелом 
Шварценберґом, першим заступни-
ком голови Сенату парламенту Чехії 
Петром Пітгартом та головою Пала-
ти депутатів парламенту Мілосла-
вом Влчеком. Велику увагу Тарасюку 
приділяли і чеські медіа. Міністр дав 
інтерв’ю найпрестижнішим чеським 
газетам, таким як „Господаржске 
новіни” та „Лідове новіни” і теле-
каналам ЧТ1 та ЧТ24, що не є пра-
вилом кожного візиту європейських 
прем’єрів у Прагу. 

Одним словом, він був прийнятий 
найвищими мужами держави зі всіми 
належними почестями. У світлі сказа-

ного абсурдно виглядав скандал, який 
в тому ж часі розкрутився в Україні, 
а саме: прем’єр-міністр України Віктор 
Янукович обурився, що Тарасюк від-
був до Чехії без „визначеного статусу” 
і належного повноваження і навіть не 
повідомивши його про це. Прем’єр 
не вагався звернутися до Генпрокура-
тури, аби та вжила заходів у зв’язку 
з діями Бориса Тарасюка, який про-
довжує виконувати повноваження 
міністра закордонних справ попри 
звільнення з боку Верховної Ради. До 
Кабміну було навіть викликано пред-
ставника посольства Чехії в Україні. 
Тарасюк буцімто псує імідж України. 
В ситуації, яка склалася, посол ЧР 
в Україні Карел Штіндл змушений був 
пояснювати, що для Чехії Борис Тара-
сюк усе ще є МЗС України і що для 
чеської сторони Тарасюк залишається 
міністром. (Принаймні, про іншого мі-
ністра закордонних справ України чи 
виконуючого обов’язки ніхто не чув). 

Очевидно, що тут аж ніяк не йшлося 
про якісь непорозуміння між відомства-
ми чи недотримання правил і проце-
дур, а лише (і виключно!) про особисті 
претензії прем’єра до президентської 
квоти. До речі, подібного роду особис-
ті поєдинки притаманні не лише Укра-
їні. Минулорічна медіальна боротьба 
чеського президента і прем’єра (теж 
навколо закордонної політики) є то-
му прикладом. Та все ж при заклику 
прем’єра у бік Тарасюка вести себе 
„по-чоловічому” (а я думаю, що в цьо-
му було закодоване щось на кшталт: 
ну як можна іґнорувати волю парла-
менту, народу, майдану, як можна хо-
дити туди, куди тебе не кличуть?) чо-
мусь згадалося про час його недавньої 
поразки і моменту, коли ніхто вже й не 
подумав, що він ще колись повернеться 
у велику політику. Але ж він повернув-
ся. Викинули дверима, а він („по-чоло-
вічому”!) повернувся вікном. 

 Ленка Кнап, Прага

Якщо викинуть дверима, можна повернутися вікном

Вже влітку 2006 року в чеські медіа 
потрапила інформація про плани 
США побудувати у Чехії військову 
базу з елементами системи проти-
ракетної оборони. В Чехію навіть при-
їхала група американських військо-
вих експертів, щоб вибрати для бази 
найсприятливіше місце. Та з реакції 
преси, громадськості і політиків не-
вдовзі стало зрозуміло, що з базою, 
обладнаною радаром і десятком 
протиракет, тут нічого не вийде. Зо-
крема і тому, що в чехів вже історична 
алергія на саме слово „ракети” – ще 
з часів, коли СРСР розмістив на своїх 
базах у Чехословаччині ядерні раке-
ти, навіть не спитавши дозволу на це. 

Коли 19 січня ц.р. уряд Чехії отри-
мав від американців офіційне про-
хання розглянути справу будівництва 
лише радіолокаційної бази, це дещо 
змінило суть справи, бо самі ракети 
вирішено вже розмістити на іншій 
базі – у Польщі. Незважаючи на це, 
питання військової бази США в Чехії 
стало головним політичним питанням 
останніх днів.

Питання радару чехів роздратувало. 
Занепокоєння виразили не лише кому-
ністи (що цілком логічно), але й люди, 
які радіють з того, що Чехія входить до 
НАТО, і навіть ті, хто симпатизує США. 

Причина в тому, що з уряду почали 
лунати легковажні заяви про те, що 
американський радар цілком безпеч-
ний для всіх і вся; що радар захистить 
не тільки США, але і Європу, включно 
з Чехією; що він увійде в систему 
НАТО; що для вирішення питання 
– „так” чи „ні” – не потрібно референ-
думу, вистачить рішення уряду і ухвали 
парламенту... Натомість  жодних тех-
нічних аспектів не було оприлюднено. 
А база викликає масу інших запитань. 
Скажімо, чи не загрожуватиме радар 
цивільним літакам і мережі мобільних 
телефонів; чи терористи не матимуть 
спокусу атакувати цілі в Чехії; яке 
законодавство буде чинним на базі 
– чеське чи американське?

Проти американської бази, яка 
має бути споруджена аж у 2011 році, 
вкрай негативно висловилася Росія. 
Але офіційний Київ можливе розмі-
щення елементів американської сис-
теми протиракетної оборони у Польщі 
і Чехії поки що обійшов мовчанкою. 
Цікавим є натяк з неурядових кіл, 
а саме, що Україні може загрожувати 
не так протиракетна оборона США 
з Центральної Європи, як відповідні 
кроки Москви. „Саме реакція Росії на 
можливе розміщення елементів систе-
ми протиракетної оборони у Польщі 
і Чехії може мати негативні наслідки 

для України”, – вважає директор 
дослідницьких програм Центру дослі-
джень армії, конверсії і роззброєння 
Сергій Згурець.

„Де-факто ці протиракетні системи 
не будуть безпосередньо загрожувати 
Україні. Але наслідки можуть виник-
нути з того, що Росія буде нагнітати 
обстановку навколо цієї проблеми, 
і це може змусити росіян вживати якісь 
дії, що можуть негативно відбитися на 
Україні”, – заявив він.

Експерт жодної суттєвої реакції офі-
ційного Києва не очікує. „Я думаю, що 
жоден з вищих посадових осіб України 
не буде коментувати цю досить слизьку 
тему”, – зазначив Сергій Згурець.

На відміну від Києва, Празі від цієї 
„слизької теми” не втекти. Уряд Мірека 
Тополанека обіцяє, що буде детально 
інформувати про всі аспекти, і що саме 
рішення приймуть аж через рік.

 Богдан Копчак, Прага

Чехів розділило питання радару
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в д о м а  н а  ч у ж и н і

Порівняно із сусідніми країнами, 
особливо західними, Україна на-
далі залишається позаду у сфері 
наукового вивчення проблем кому-
ністичного минулого. Особливо це 
стосується питання дій репресивного 
апарату, спецслужб та співробітників 
репресивних органів. Проте в Києві 
з’явилися два нові збірники докумен-
тів, які починають заповнювати цю 
прогалину. 

Перший – виданий 2005 року збір-
ник „Митрополит Андрей Шептицький 
у документах радянських органів дер-
жавної безпеки (1939–1944)”; дру-
гий –„Ліквідація УГКЦ (1939–1946) 
Т.1”, виданий у Києві 2006 року, ви-
світлюють проблематику ставлення со-
вєтської держави, а особливо її спец-
служб та партійних органів, до гре-
ко-католицької церкви у 1939–1944 
роках. Цікаво, що вже у 1939 р. бу-
ло очевидно, яку непримиренну во-
рожість стосовно УГКЦ успадкували 
комуністи ще від царських часів. По су-
ті, вони намагалися довершити процес 
ліквідації УГКЦ, який царські війська 
здійснювали у 1915 р., входячи в Га-
личину. Справляє враження і рівень, на 
якому вирішувалися справи, пов’язані 
із УГКЦ, себто – усвідомлення, яка 
непомірна кількість наказів виходи-
ла від найвищого керівництва партії 
та спецслужб безпосередньо з Моск-
ви. До київського і обласних відділень 
НКҐБ надходили вказівки від керма-
нича й майстра репресій, тодішньо-
го Наркома внутрішніх справ Л.Бері-
ї; від горезвісного з операцій проти 
всіх дійсних і вигаданих ворогів СССР 
І. Сєрова та ряду інших, неостанніх 
в репресивній системі Союзу осіб. За-
лучений до цієї спецоперації був також 
відомий розвідник-хахол, вбивця Єв-
гена Коновальця П.Судоплатов. Про 
справу підготовки операції та про її ре-
алізацію на місцях послідовно інфор-
мувалося М.Хрущова, першого секре-
таря більшовицької КП України. Все це 
свідчить про те, яку увагу УГКЦ і  ідеї її 
ліквідації приділяла Москва. 

У книжці „Митрополит Андрей Шеп-
тицький”, окрім наказів, звітів та доне-
сень, поміщено документи експертного 
характеру, до написання яких змушено 
було між іншими Володимира Целеви-
ча, до війни – члена ЦК УНДО. Цей до-
кумент зацікавить кожного, хто захоче 
детальніше ознайомитися з історією Га-
личини міжвоєнного та воєнного періо-

ду. В ньому докладно описані події все-
редині церкви, відносини обох церков 
(УГКЦ та Православної церкви) з поль-
ською державою, характер довоєнних 
українських громадських організацій, 
характеристики осіб, близьких до Ми-
трополита (що це означало в тодішніх 
реаліях, не важко здогадатися). З доку-
менту видно також і те, що найбільше 
цікавило НКВДистів. Такого роду звіти 
допомагали вивчати об’єкти, віднахо-
дити їхні слабкі сторони та вибирати 
способи вербування та залучення до 
співпраці. Показовим з цієї точки зо-
ру є і підготовлений 10 лютого 1941 р. 
Гавриїлом Костельником реферат „Чи 
можливе перетворення уніятської церк-
ви в Західній Україні на автокефальну 
православну церкву?”. Варто згадати, 
що задля дієвішого вербування до ко-
лаборації Костельника в 1941 р. НКВД 

вдалося до арешту його сина. В часи ні-
мецької окупації, як пишуть чекісти, він 
займав гостру антибільшовицьку по-
зицію (два його сини стали солдата-
ми заснованої німцями дивізії „Галичи-
на”). Проте більшовикам відомими ли-
ше їм методами вдалося заанґажувати 
Костельника в операцію проти УГКЦ. 
НКВД відпочатку вміло використовува-
ло агентурну інформацію, зокрема про 
те, що Костельник вороже ставиться 
до наступника Шептицького єпископа 
Й.Сліпого та інших вірних Шептицько-
му священиків. Документ Костельника 
з 1941 року не підійшов замовникам, 
проте автор передав цінні для них мір-
кування про настрої в церковному се-
редовищі. Зібрані за час першої окупа-
ції Галичини в 1939–41 рр. матеріали 
та документи НКВД ретельно вивчало, 
щоб за другої окупації Галичини та піс-
ля завершення світової війни творчо їх 
використати. 

Друга з анонсованих книжок, 
окрім механізмів підготовки розправи 
у 1939 р., розкриває ще й техноло-
гію „возз’єднання” в лютому 1946 р. 
греко-католицької церкви з Російською 
Православною Церквою та методи-
ку підготовки т.зв. Львівського Собо-
ру. Документи показують усі нюанси 
прелюдії ліквідації, застосовані проти 
ієрархів, священиків та вірних, а та-
кож – прийоми (арешти, звинувачен-
ня в співпраці з німцями, ОУН, Ватика-
ном, польською владою тощо).  

Два збірники документів з архівів 
спецслужб цікаві ще й тим, що пока-
зують, наскільки хибною була тогочас-
на уява частини церковних лідерів про 
комунізм. Помітно вирізняються влуч-
ністю та передбаченням розвитку по-
дій міркування Митрополита Андрея 
Шептицького, який до кінця життя за-
лишався неперевершеним стратегом. 
Мабуть тому більшовики аж до його 
смерті так обережно до нього стави-
лися. Вони розуміли велич його осо-
би та справжню вартість ідей, що від 
нього надходили, як, наприклад, не-
безпечність його концепції об’єднання 
УГКЦ з православною церквою без 
допомоги Москви. 

Апарат репресій запрацював на по-
вну котушку щойно після його смер-
ті, а сприяли цьому такі священики, 
як Костельник – інтеліґентні, освічені, 
ідейні люди, котрі або недооцінили ко-
муністів, не розгледіли їхньої справж-
ньої мети, або відпочатку пішли на 
компроміс з НКВД. 

УГКЦ і совєтські спецслужби
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„Ліквідація УГКЦ” містить понад 800 
сторінок документів і цікава крім іншо-
го ще й тим, що віддзеркалює тодіш-
ні настрої галицького суспільства, бо 
ж спецслужби ретельно слідкували за 
реакціями в суспільстві на конкретні дії, 
як от – арешти ієрархів, нападницькі 
статті в пресі, звинувачення в колабо-
раціонізмі. Така інформація була чекіс-
там потрібна, щоби пізніше ще приціль-
ніше вдарити. У збірнику подано також 
роздруки підслуховувань, що дає уяву 
про тодішніх учасників історичного 
процесу. Цікавими з огляду на це ви-
глядають дії й доля Гавриїла Костель-
ника. З документів важко однозначно 
визначити, чи були вони результатом 
фанатизму – антипапізму та антиза-
хідної орієнтації (яка інколи, як випли-
ває з його писань і розмов, межувала 
з хворобою), чи наївного очікування, 
що комуністи згідні об’єднати дві церк-
ви во ім’я єдності українського народу. 
Досі невідомо, що врешті-решт було 
для нього вирішальним – страх за своє 
життя, відчуття провалу? Зрозуміло од-
не: такі особи  дуже допомогли владі 
в процесі поневолення Західноукраїн-
ського суспільства. 

Розміщені в книзі повідомлення, на-
кази, звіти, переписка різного рангу 
службовців НКҐБ УРСР та НКҐБ СРСР 
– також доволі повчальне чтиво. По-
при те, що стосунки держави та греко-
католицької церкви представляли лише 
малу частину суспільних протистоянь, 
документи демонструють схему і про-
цес нищення структур, які влада визна-
ла ворожими. Після 17 вересня 1939 
року підозрілими стали всі структури; 
передусім – українські політичні пар-
тії (включно з комуністами з КПЗУ та 
КПЗБ), громадські організації, і вре-
шті – церква. 

Читаючи звіти агентури, докумен-
ти партійних чиновників отримуємо 
сухий, майже неемоційній образ дій 
тоталітарної системи, в якій дії спец-
служб, агентів, провокації та обман 
показують справжні наміри влади. 
Щоб усвідомити методи більшовиків, 
вистачить нагадати, що ще в 1939 р. 
було сплановано, аби різними метода-
ми довести до зміни кордонів єпархій 
та деканатів, щоб порушуючи дотепе-
рішній лад, викликати між священика-
ми суперечки на матеріальному під-
ґрунті.  Так само розглядалися особисті 
протиріччя між ієрархами (наприклад, 
поведінку й погляди Станіславського 
про латинського єпископа Г. Хомиши-
на) та окремими священиками. Кожен 
привід до провокацій, шантажу, збору 
компромату, послаблення духа опору 
був придатним. Сьогодні ці звіти, точні 

інструкції, агентурні повідомлення ста-
ють колосальним матеріалом для до-
сліджень як комуністичної системи, так 
й цілої епохи. 

За 16 років, що минули від розва-
лу СССР, багато злочинів совєтських 
спецслужб щодо українців залиша-
ються нерозкритими, відомими лише 
жменьці дослідників, не говорячи вже 
про судове, чи хоча б моральне за-
судження всією сучасною українською 
політичною елітою. Слід пригадати, 
що ще у 1991 р. Генеральна Проку-
ратура УРСР відмовлялася реабіліту-
вати репресованих після війни ієрар-
хів греко-католицької церкви, а такі 
люди як Судоплатов чи інші ветерани 
НКВД в незалежній вже Україні вважа-
ються героями. Ще недавно в Україні 
дуже мало документів комуністичних 
спецслужб виходило на світло ден-

не. І те, що процес відкриття повністю 
не пішов за схемою, відомою в інших 
країнах, свідчить хоча б те, що навіть 
в анонсованих збірниках, котрі містять 
колосальну кількість засекречених до-
кументів, не подаються псевдоніми 
співробітників НКВД, які доносили на 
ієрархів чи священиків. Їх начебто на-
далі оберігається. 

Оприлюднення восени 2006 ро-
ку документів СБУ про Голодомор, 
а також розсекречення і передання до 
друку документів про боротьбу проти 
УГКЦ (які, до речі, також зберігалися 
в архівах СБУ), малими кроками спри-
яє нівелюванню ще існуючих в україн-
ському суспільстві міфів про Львівський 
Собор, під час якого було формально 
ліквідовано структури УГКЦ в СРСР. 

Т е к с т :  П е т р о  Т и м а ,  В а р ш а в а
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Пане міністре, моє перше запитан-
ня стосується підтримки української 
діаспори з боку України. Скажіть, 
будь ласка, чому не дійшло до ціл-
ковитої реалізації проектів „Плану 
заходів щодо встановлення зв’язків 
з українцями, що проживають за 
межами України”, тобто фінансо-
вої підтримки проектів громадських 
об’єднань українців за кордоном, 
які МЗС України планувало на 2006 
рік?
 Значна частина коштів, виділених 
на програму допомоги закордонно-
му українству (тобто майже 50 від-
сотків) було спрямовано на забезпе-
чення згаданих проектів у більше, ніж 
30 країнах світу. На жаль, частина 
контрактів, які були укладені, в тому-
у числі, і сім проектів по Чехії, не бу-
ли реалізовані через те, що Міністер-
ство фінансів не погодилося перероз-
поділити кошти в рамках однієї бю-
джетної програми (з фонду розвитку 
на фонд споживання). Ми на це роз-
раховували, принаймні, такою була 
практика в минулі роки, але, на жаль, 
цього не сталося і тому багато проек-
тів так і зависли несплаченими.

А як ця ситуація буде виглядати 
у майбутньому? Чи державна про-
грама „Українська діаспора до 2010 
року” буде і надалі в компетенції 
МЗС, чи перейде до іншого відом-
ства? Чи взагалі планується цілком 
інший вид співпраці із діаспорою?
На жаль, в бюджеті на 2007 рік Мі-
ністерство закордонних справ по-
збавлено взагалі цієї бюджетної про-
грами і ще наступних двох. Таким 
чином, Міністерство закордонних 
справ не зможе виконувати коорди-
націю діяльності з діаспорою, яка бу-
ла покладена на нього у 2005 році 
президентом України. Я не знаю, чи 
ви відчули, наскільки змінилося став-
лення держави до українців за кор-
доном передусім упродовж 2005 
і 2006 років? Тобто, після того, як 
цю функцію було передано МЗС. На 
жаль, як я вже сказав, на 2007 рік ми 
позбавлені можливості координува-
ти таку програму, наперекір тому, 
що властиво лише МЗС має необ-
хідну інфраструктуру, яка здатна 
підтримувати контакти з усіма укра-
їнськими громадами за кордоном. 
Жодна державна установа в Украї-
ні не має такої можливості. В той же 
час, залишається незначна частина 
фінансування за Міністерством куль-
тури і туризму і Міністерством осві-
ти і науки і ми, звісно, будемо в Києві 
координувати використання цих ко-

Борис Тарасюк: 

„Немає тих терез, за 
допомогою яких можна 
визначити, яка країна 
більше лобіює інтереси 
України в ЄС і в НАТО”

г о с т і
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Міністр закордонних справ України Борис 
Тарасюк під час офіційного візиту в Чехію 
знайшов час відповісти на декілька запитань 
„Українського журналу“, пов’язаних із 
закордонною політикою України та її 
подальшою співпрацею з діаспорою.



штів з даними міністерствами для то-
го, щоб важливі проекти українських 
організацій за кордоном і надалі під-
тримувалися.

Зважаючи на те, що ви кажете, 
буде досить важко виконувати такі 
проекти, як скажімо, минулорічна 
Павлокома, якщо це не буде у ком-
петенції МЗС України.
В принципі, ви маєте рацію, але тре-
ба, так би мовити, пройти цей рік. 
Пройти період, коли міністерство по-
збавлено можливості напряму пра-
цювати з організаціями українців 
за кордоном, і тільки після закінчен-
ня 2007 року ми зможемо сказати, 
наскільки і якою мірою це вплинуло 
на контакти із закордонним укра-
їнством, на реалізацію проектів до-
помоги.

Наш лютневий номер присвячений 
тематиці НАТО, і мене би дуже 
цікавило, чому на Україні досі не 
проходить якась більша інформацій-
на кампанія щодо НАТО? Здається 
навіть, що на 2007 рік у бюджеті 
України не виділено на таку інфор-
маційну кампанію жодних коштів.
Інформаційна програма, точніше дві 
державні інформаційні програми — 
щодо ЄС і НАТО, — були підготов-
лені і схвалені у 2004 році. Їхня дія 
поширювалася до 2007 року, тобто 
включно з цим роком. На жаль, про-
граму розписали, але грошей так і не 
виділяли ані у 2004, ані у 2005 році. 
І лише на 2006 рік зусиллями Мініс-
терства закордонних справ вдалося 
вперше забезпечити виділення коштів 
на ведення цієї інформаційної програ-
ми в сумі 5,2 мільйона гривень. З них 
половина пішла на сплату програми, 
яка не мала жодного відношення до 
інформаційної кампанії щодо НАТО 
в Україні. Кошти пішли на проведення 
Міжнародного форуму журналістів. 
Тобто це було нецільове використан-
ня фінансів. Як відомо, прем’єр, пере-
буваючи у Брюсселі в штаб-кварти-
рі НАТО, пообіцяв, що він особисто 
прослідкує за тим, щоб уряд активізу-
вав роботу, пов’язану з інформуван-
ням суспільства і з відповідним фінан-
суванням. В результаті у бюджеті на 
цей рік виділено не більше, а менше 
коштів! Принаймні на 200 тисяч гри-
вень менше, тобто, всього 5 мільйо-
нів. Подивимось, яким чином ці кошти 
будуть використані, але хочу сказати, 
що Міністерство закордонних справ 
у минулому році проводило дуже ін-
тенсивну роботу. Міністерством бу-
ло реалізовано 12 нових проектів, 

пов’язаних з тематикою НАТО. Крім 
того, ми брали участь у реалізаці-
ї 16 проектів з іншими міністерства-
ми і відомствами. Отже, не можна 
сказати, що робота не проводиться, 
але зусиллями одного міністерства 
не можна заповнити ту прогалину, 
той вакуум, який існує у суспільстві 
щодо НАТО. Тому ми покладаємось 
у своїй роботі на співпрацю з неуря-
довими організаціями. Є Громадська 
ліга Україна−НАТО, яка об’єднує всі 
неурядові організації, що працюють у 
цій сфері, з якими періодично зустрі-
чаємося, аби координувати нашу ді-
яльність. На жаль, передбачені у ми-
нулому році бюджетною програмою 
кошти на підтримання позитивного 
іміджу України за кордоном знову 
ж таки були зняті з Міністерства за-
кордонних справ і чомусь переда-
ні Міністерству освіти і науки, які не 
знають, що з ними робити. І звичай-
но, що це послаблює можливості мі-
ністерства в організації проведення 
цілеспрямованої, продуманої інфор-
маційної кампанії.

Ваш візаві, Міністр закордонних 
справ Чехії Карел Шварценберґ 
заявив, що Чехія буде підтримувати 
вступ України в ЄС і в НАТО. Чи ви 
думаєте, що Чехія може стати таким 
сильним пропагатором і лобістом 
України у євроатлантичних структу-
рах як, скажімо, Польща?
Я б зараз не давав оцінки, і немає 
тих терез, за допомогою яких можна 
визначити, яка країна більше лобіює 
інтереси України в ЄС і в НАТО, але 
я можу сказати, що останнім часом 
Чехія активно виступає на підтримку 
євроатлантичних устремлінь Украї-
ни. Загалом ми можемо сказати, що 
більше 10 країн-членів Європейсько-
го Союзу є, умовно кажучи, друзями 
України і активно її підтримують. 

Чи проявляє Україна ініціативу 
щодо співпраці з Вишеградською 
четвіркою і своїми найближчими 
західними сусідами? Маю на увазі 
активність України у регіональній 
співпраці. 
По-перше, Вишеградська четвірка 
цікава для України своїм досвідом 
реалізації ідеї вступу до НАТО і ЄС. 
Власне, з цією метою вона і була-
а створена, і Україна багато ро-
ків висловлювала інтерес до участі 
у Вишеградській групі (ВГ). Останні 
два роки Україну регулярно запро-
шують на всі засідання ВГ і не тіль-
ки запрошують, але минулого ро-
ку ВГ навіть прийняла рішення про 

створення міжнародного Вишеград-
ського фонду, з коштів якого моло-
ді українські студенти запрошуються 
на навчання у ВУЗи країн ВГ. На цей 
рік таких стипендій для України виді-
лено 29. Тобто 29 українців мають 
можливість отримати освіту в краї-
нах Вишеградської групи. Це є лише 
один із прикладів співпраці з країна-
ми ВГ. Інші приклади, це реалізація 
на двосторонньому рівні з окремими 
країнами ВГ окремих програм допо-
моги Україні у виконанні положень 
плану дій Україна–ЄС, в тому числі, 
як в окремих секторах, так і в плані 
стажування для українських посадо-
вих осіб, які займаються проблема-
тикою європейської інтеґрації. Це 
важлива і конкретна допомога, яку 
ми вітаємо. В принципі, я не думаю, 
що є якісь проекти, які на додаток до 
вже згаданих можна було б реалі-
зувати. Врешті-решт, Вишеградська 
група не є формальним утворен-
ням. В той же час я хочу сказати, що 
Україна реалізує і власні регіональні 
ініціативи. Наприклад, саме з ініціа-
тиви України утворився такий про-
цес, який отримав назву „Спільнота 
демократичного вибору”, що впер-
ше об’єднав такі три важливі регіо-
ни Європи як Балтійський, Чорно-
морський і Каспійський. Це дуже ці-
каве об’єднання, яке поставило собі 
за мету утвердження демократичних 
цінностей і стандартів Європейсько-
го Союзу у країнах, які або не є чле-
нами, або не є кандидатами ЄС, але 
проживають у цих важливих регіо-
нах, і тут Україна продемонструвала 
риси регіонального лідера. Крім то-
го, Україна також сприяла перетво-
ренню такого об’єднання як ГУАМ 
в повноцінну регіональну міжнарод-
ну організацію, яка отримала назву 
„Організація за демократію і еко-
номічний розвиток” і штаб-квартира 
якої буде в Києві. До речі, це перша 
штаб-квартира організації. Це лише 
декілька прикладів регіональної ро-
лі України, яку вона виконує. Є інші 
неформальні проекти, такі як трикут-
ник Україна−Польща−Литва; Украї-
на започаткувала співпрацю в тако-
му неформальному регіональному 
об’єднанні як Ваймарський трикут-
ник, що об’єднує Францію, Німеч-
чину і Польщу, і зараз вже почалися 
контакти на рівні Ваймарський три-
кутник плюс Україна. Отже, Україна 
дедалі більше долучається до щоразу 
більшої кількості регіональних проек-
тів в європейському співробітництві.
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Зіґнорованим багатьма виявився 
той момент, що питання приєднання 
України до Плану так і не було стовід-
сотково підтвердженим минулого року 
і остаточно втратило актуальність піс-
ля того, як Україна кілька місяців після 
парламентських виборів існувала фак-
тично без уряду.

Тим не менш, історія просування 
України до НАТО свідчить про те, що 
попри періоди зменшення швидко-
стей і певний скептицизм владних еліт 
у Києві, обидві сторони ще не знали 
відходу назад. Сьогодні Україна, яка 
має з НАТО інтенсифікований діалог 
і має шанси в недалекому майбутньо-
му приєднатися до Плану дій з набуття 
членства, не дає підстав говорити про 
зміни векторів своєї політики. Швидше, 
про чергову втрату швидкості.

Сьогодні вже мало хто виступає 
з прогнозами, коли ж Україна зможе 
бути запрошеною до членства в НАТО 
(власне, таких прогнозів зараз не ро-
биться і щодо кількох інших країн – Ал-
банії, Македонії, Хорватії). Раніше вва-
жалося, що Україна зможе отримати 
запрошення у 2008-му і, виконавши 
всі необхідні передумови, зможе про-
вести референдум і стати повноцінним 
членом Альянсу приблизно у 2010-му. 
Такої можливості в штаб-квартирі НА-
ТО остаточно не відкидають і зараз. 

Особливе партнерство
Офіційні представники України і НА-

ТО, говорячи про стан взаємостосун-
ків, дуже часто посилаються на „осо-
бливе партнерство” між ними. Хартія 
про особливе партнерство між Украї-
ною і НАТО була підписана на самміті 

НАТО в Мадриді в липні 1997-го, май-
же 10 років тому. 

До цього Україна вже була першою 
з країн СНД, яка вступила до Північ-
ноатлантичної ради співробітництва 
(1991) і приєдналася до „Партнер-
ства заради миру” (1994). В рамках 
„Партнерства” українці брали участь 
у миротворчих операціях НАТО на 
Балканах. 

Підписання Хартії про особливе 
партнерство в 1997-му було пере-
важно символічним актом. Навряд чи 
бажання України і НАТО нарощувати 
свої контакти та співпрацю в багатьох 
галузях, не тільки військових, потребу-
вало підписання спеціальної Хартії. Але 
для НАТО було важливим проартику-
лювати, що Альянс має двох „особли-
вих партнерів” – Росію і Україну. Для 
України було дуже важливим підкрес-
лити, що вона – активний учасник роз-
витку європейської та євроатлантичної 
безпеки, і при цьому є не так спожива-
чем, як „контрибутором”.

Незайве нагадати, що саме в цей 
час в Україні остаточно сформува-
лася група представників влади, яка 
вважала за необхідне розробку спе-
ціальної програми, яка б передбачала 
не просто розвиток співпраці з НАТО, 
але й поступове зближення з можли-
вим вступом. Ідеологом такого підхо-
ду вважається тодішній радник прези-
дента Леоніда Кучми з питань безпеки, 
секретар Ради національної безпеки 
і оборони Володимир Горбулін. За-
ради справедливості, потрібно визна-
ти, що на той час про саму можливість 
вступу України до НАТО навіть у відда-
леній перспективі намагалися не гово-

рити ні в Україні, ні в НАТО. Генераль-
ний секретар НАТО вперше заявив, 
що НАТО готове зайти у стосунках 
з Україною настільки далеко, наскіль-
ки до цього готова сама Україна, лише 
в 2002-му. Ця заява належала лорду 
Робертсону, він зробив її вже після то-
го, як Україна ухвалила стратегію сво-
го руху до НАТО, що передбачала 
і вступ країни до Альянсу.

Тоді в середовищі НАТО ще пану-
вало переконання, що добрі відноси-
ни з Росією важливіші для Альянсу, ніж 
можливість мати Україну серед своїх 
членів. До останнього часу лідерами 
такої позиції були Німеччина і Фран-
ція, хоча зараз багато хто припускає, 
що і ці країни не обов’язково голосу-
ватимуть проти українського вступу, 
якщо це питання стане актуальним. 

Самміт НАТО в Празі 
і французька розстановка

2002 рік був роком подальшого 
розвитку стосунків. Спочатку Рада на-
ціональної безпеки і оборони (секре-
тарем її був тоді Євген Марчук) ухва-
лила стратегію інтеґрації країни до Пів-
нічноатлантичних структур (введена 
в дію указом президента Кучми), а по-
тім відбувся самміт НАТО в Празі, який 
запам’ятався кількома характерними 
моментами. З одного боку, президент 
Леонід Кучма тоді остаточно втратив 
свої позиції в очах президента США 
Джорджа Буша і прем’єр-міністра Ве-
ликої Британії Тоні Блера. По-друге, 
Альянс довго вагався, чи запрошувати 
на самміт Кучму, але завжди підкрес-
лював свою зацікавленість у розвитку 
стосунків з Україною. Як результат – 

Т е к с т :  В і к т о р  З а м я т і н ,  г о л о в н и й  р е д а к т о р  т и ж н е в и к а  „ K y i v  W e e k l y ”
Ф о т о :  П е т р о  А н д р у с е ч к о

У вересні 2006 року прем’єр-міністр України Віктор Янукович заявив 
у Брюсселі, що Україна не готова зараз приєднатися до Плану дій з набуття 
членства в НАТО (NATO Membership Action Plan), і запевняв, що повторив 
цю позицію під час свого візиту до Сполучених Штатів Америки в грудні-
і 2006-го. Це викликало хвилю різних заяв і публікацій в українській пре-
сі стосовно того, що Янукович порушив підписаний ним Універсал націо-
нальної єдності, а Україна втратила шанс зробити черговий крок на своєму 
шляху до НАТО. Щоправда, сам Янукович при цьому кілька разів наголо-
сив, що Україна старанно виконуватиме всі вимоги Інтенсифікованого ді-
алогу з НАТО, Плану дій Україна–НАТО, цільових планів, а питання про 
членство країни повинно вирішуватися, як і записано в Універсалі, за ре-
зультатами референдуму. 

Iсторія одного партнерства
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Кучму запросили, але вперше в істо-
рії НАТО учасників самміту розсадили 
згідно з назвами їхніх країн французь-
кою мовою. Нарешті, на цьому самміті 
були ухвалені План дій НАТО–Україна 
(пункти якого багато в чому повторю-
вали пункти Плану дій з набуття член-
ства, але який не мав такого політично-
го значення) і Цільовий план конкрет-
них заходів на наступний рік. Саме це 
і означало початок нового етапу у від-
носинах України і НАТО.

Згодом, після Помаранчевої рево-
люції в Україні, зустріч міністрів закор-
донних справ країн НАТО у Вільнюсі 
в квітні 2005 року завершилася ще од-
ним важливим рішенням щодо України: 
оголошено про перехід до так званого 
інтенсифікованого діалогу між Украї-
ною і НАТО з питань членства. Це бу-
ло останнім так званим „звершенням” 
у стосунках між двома сторонами на 
той момент. І очевидно, що до кінця 
2007-го якогось нового розвитку вже 
не станеться.

Прем’єр неправий 
і кон’юнктурний

Коли прем’єр-міністр України Яну-
кович всупереч домовленості з прези-
дентом Ющенком говорив у Брюсселі 
та Вашингтоні, що Україна не готова 
приєднатися до Плану дій з набуття 
членства, він був не зовсім неправим. 
Адже дійсно, на сьогодні близько 40 
відсотків українців, згідно з опитуван-

нями, повністю не підтримують член-
ство України в НАТО, і тільки 20-25 
відсотків українців проголосували б на 
референдумі за вступ своєї країни до 
НАТО. 

Українська реальність полягає в то-
му, що ті самі сили, які останніми дня-
ми правління президента Кучми під-
тримували вступ України до НАТО, 
тепер різко змінили свою думку на 
протилежну. 

Добре відомо, що серед організа-
торів провокацій у Феодосії, які влітку 
минулого року не дозволили провес-
ти міжнародні військові навчання, бу-
ли й представники Партії Регіонів, яка 
сьогодні є чільною в урядовій коаліції. 
Так само відомо, що сам прем’єр-мі-
ністр Янукович не має з цього питання 
виваженої думки і діє за кон’юнктуро-
ю, на відміну від міністра закордонних 
справ Тарасюка та міністра оборони 
Гриценка. 

Жодна з політичних сил, які досі бу-
ли при владі в Україні, не спромоглася 
зробити жодного ефективного захо-
ду, який би довів українцям, що член-
ство країни в НАТО пішло б їм лише 
на користь. Натомість остання вибор-
ча кампанія проходила під відвертими 
антинатовськими гаслами, зокрема, 
і з боку Партії Регіонів. 

На шлях України до НАТО 
впливатиме внутрішня політика

Реальність полягає і в тому, що пре-

зидент Ющенко, який виступає за 
вступ до НАТО, на очах втрачає не 
тільки свої владні повноваження, але 
й можливості ефективно проводити зо-
внішню політику, яка належить до пре-
рогатив президента. 

Можливо, через це ані президент, 
ані міністр закордонних справ Укра-
їни вже досить давно не проводили 
зустрічей з високопосадовцями США, 
Британії, Німеччини, Франції, Італії, 
Іспанії, які могли б дещо активізувати 
політичний бік стосунків між Україною 
і НАТО.

Однак уже зараз можна стверджу-
вати, що, хоча неможливо говорити 
про наявність і внутрішньоукраїнсько-
го, і зовнішнього консенсусу стосов-
но майбутнього відносин між Укра-
їною і НАТО, тим не менше вцілому 
політичний бік справи дещо змінився, 
порівняно з ситуацією кілька років то-
му. Подальший розвиток відносин між 
Україною і НАТО вже суттєво меншою 
мірою залежить від зовнішніх обста-
вин, і більшою – від волі самої України, 
точніше – її політичного керівництва. 
Якщо ще п’ять-сім років тому вірним 
було твердження, що шлях України до 
НАТО на вісімдесят відсотків залежить 
від дипломатії і на двадцять – від вну-
трішньої політики, то тепер це співвід-
ношення змінилося в інший бік. 

Окрім того, не варто забувати, що 
для попереднього президента України 
Леоніда Кучми в певний період розви-

Т е к с т :  В і к т о р  З а м я т і н  |  Ф о т о :  w w w . n a t o . i n t

Брюссель, 1 червня 1995р. Леонід Кучма із Генеральним секретарем НАТО Віллі Класом.
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ток відносин з НАТО був чи не єдиним 
реальним засобом уникнути міжна-
родної ізоляції, яка загрожувала Укра-
їні через справжні й надумані причини, 
пов’язані з політикою, що її проводив 
Кучма.

Як відомо, Леонід Кучма розпоря-
дився вилучити з Оборонної доктрини 
згадку про вступ України до НАТО ли-
ше після того, як під час Стамбульсько-
го самміту НАТО 2004 року йому бу-
ло твердо сказано, що жодне рішення 
стосовно України не прийматиметься, 
доки в країні не відбудеться зміна вла-
ди через вільні демократичні вибори.

Для президента Віктора Ющенка 
вступ України до НАТО – це логічний 
крок, завдяки якому країна може не 
лише на практиці довести, що вона 
дійсно є важливим чинником безпеки 
і стабільності в Європі, але й упритул 
наблизитися до так званої „політич-
ної Європи”, створити можливості для 
стрімкішого розвитку власної еконо-
міки та й, зрештою, – зміцнити голос 
України на міжнародній арені. 

Для тієї сили, яку зараз уособлює 
прем’єр-міністр Віктор Янукович, пи-
тання відносин з НАТО є складним 
через цілу низку обставин. По-перше, 
частина цих еліт не розуміє самого 
напрямку сучасного розвитку і в Єв-
ропі, і в світі, залишаючись на позиці-
ях „пізнього СРСР” та перебувачи під 
сильним ідеологічним впливом Росії. 
По-друге, частина пов’язаних з бізне-
сом еліт ще не готова до впровадження 
прозорих і зрозумілих, рівних для всіх 
учасників ринку, правил. 

Найближчими місяцями цілком мо-
же скластися ситуація, за якої і для 
нинішньої правлячої коаліції на чолі 
з Віктором Януковичем не залишить-
ся можливості для невизначених ма-
неврів у зовнішній політиці держави 
та в питаннях безпеки – адже і Партія 
Регіонів, зокрема, стає дедалі зацікав-
ленішою в повномірній участі України 
в процесах, що їх прийнято називати 
„європейською інтеґрацією”. Ця заці-
кавленість породжується передусім не-
обхідністю інтернаціоналізації бізнесу, 
залучення ресурсів, які можливо отри-
мати тільки на Заході (інвестиційних, 
технологічних, політичних). Це, звичай-
но, ще не означає негайної підтримки 
більшістю керівництва Партії Регіонів 
вступу України до НАТО (меншість це 
вже підтримує), але свідчить, що питан-
ня стосунків із НАТО, принаймні, на-
вряд чи буде чимось, придатним лише 
для передвиборних кампаній.

13

Лише 6–7 % населення 
ознайомлено з НАТО

Минулого року Україна мала шанс приєднатися 
до Плану дій стосовно членства в НАТО. Відомо, що 
прем’єр-міністр України Віктор Янукович у Брюссе-
лі заявив про неготовність України. Тим не менше, 
нічого загрозливого для розвитку співпрації Укра-
їна–НАТО не сталося. Співпраця продовжується 
і поглиблюється. В той же час залишається загроза 
ревізії важливої (а навіть стратегічної) цілі – приєд-
нання до Євроатлантичного альянсу. Ця загроза може бути реалізована 
через внесення змін до Закону про основи національної безпеки, де вступ 
до НАТО визначено як стратегічну мету України. Зараз новий законопро-

ект вноситиме коаліція: Партія Регіонів Януковича, соціалісти Мороза та комуніс-
ти Симоненка. Буде подано проект Закону про основи внутрішньої і зовнішньої 
політики, в якому питання вступу до НАТО скориговано. Яким чином – наразі неві-
домо, тому що є кілька проектів. Але можна передбачити, що найімовірніше воно 
пов’язуватиметься з результатами референдуму. Сьогодні рівень інформованості 
громадян України про НАТО, про співпрацю Україна–НАТО дуже низький. На-
приклад, упродовж останніх місяців, ба навіть – останніх років Соціологічна служ-
ба Центру імені О.Разумкова (моніторинг проводиться постійно) фіксує, що рі-
вень чи кількість людей, які вважають, що вони добре ознайомлені з цими темами, 
не перевищує 6–7 %. На попередніх парламентських та президентських виборах 
партії, що входять до коаліції, використовували антинатівські лозунги для перемо-
ги на виборах. І таким чином, падіння рівня підтримки населенням України вступу 
до НАТО відбулося після пропагандистських антинатівських кампаній, які широко 
транслювалися центральними телеканалами України за минулого режиму, а та-
кож у процесі недавніх президентської та парламентської кампаній.

Для того, щоб ситуацію змінити, потрібний час. Ще за владарювання Леоніда 
Кучми були прийняті програми з питань євроатлантичної інтеґрації, підготовки ка-
дрів. Але ці програми фактично не мали фінансового і ресурсного забезпечення, 
причому як результат свідомої позиції українських керівників. Пішла подвійна гра: 
з одного боку на папері були зафіксовані добрі наміри, однак фінансування не 
було. Сьогодні дійсно існує внутрішнє переконання та відкрита позиція щодо до-
цільності і фактично безальтернативності саме такої моделі забезпечення безпе-
ки України: приєднання до НАТО. Виконуються конкретні програми співпраці, ви-
діляються кошти на цю сферу, йде підготовка в оборонній сфері. Скажімо, армія 
України реформується згідно зі стандартами НАТО. І програма реформування 
Збройних сил України до 2011 року розрахована саме на те, щоб бути готови-
ми також до відповідності всім стандартам НАТО. 

Дослідження Центру імені О.Разумкова показують, що для ефективнішого ін-
формування населення про НАТО потрібна масштабна інформаційна кампанія. 
По-перше, нині можна констатувати, що спроби в цьому керунку є, вони здійсню-
ються Міністерством оборони, Міністерством закордонних справ (якщо говори-
ти про міністерства). Однак до цього не залучена решта міністерств. По-друге, ця 
кампанія до останнього часу не мала жодного фінансового ресурсного бюджету. 
Лише в другій половині 2005-го та впродовж 2006-го років гроші виділялись, але 
сьогодні уряд Януковича зменшив обсяг цього фінансування, незважаючи на те, 
що в Брюсселі він сам заявляв про пріоритетність означених питань.

Коли згадана коаліція говорить про інформаційну кампанію, вона має на увазі 
не пропагування вступу до НАТО, а просто – поширення інформації про НАТО, 
без уточнення, позитивна вона, чи навпаки. Таким чином, за словами „інформа-
ційна кампанія” часто мається на увазі саме антинатівська пропаганда. На моє 
глибоке переконання, потрібні якнайширші дебати, якнайбільше різних позицій 
– і „за”, і „проти”. Але потрібна не популістська, а арґументована дискусія. На 
жаль, противники вступу до НАТО використовують лише гасла і не наводять арґу-
ментів. Прибічники НАТО трохи краще арґументують свою позицію, але, на мою 
думку, також недостатньо. Серйозні політичні дебати фактично тільки почалися.

Валерій Чалий, 
Директор міжнародних програм 

Українського Центру економічних і політичних досліджень 
імені Олександра Разумкова.
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Незважаючи на підписання Укра-
їною документу про створення Со-
юзу незалежних держав (СНД), який 
об’єднав більшість республік ко-
лишнього СРСР, Україна, на відміну 
від Росії, не поспішала зміцнювати 
зв’язки у новому утворенні. Для Ки-
єва СНД був насамперед інструмен-
том мирного „розлучення” колиш-
ніх республік СРСР. Таке становище 
України великою мірою призвело до 
того, що всупереч очікуванням Росії, 
СНД не став новим об’єднавчим со-
юзом. На сьогоднішній день СНД, на 
думку багатьох експертів, існує лише 
на папері.

Побоюючись відновлення росій-
ського імперіалізму, Україна не при-
єдналася також до Договору про 
колективну безпеку (ДКБ), підписа-
ного 15 травня 1992 року у Таш-
кенті Вірменією, Казахстаном, Кир-
гизстаном, Росією, Таджикистаном 
та Узбекистаном. Через рік до уго-
ди приєднались Азербайджан, Гру-
зія та Білорусь. Домовленість вступи-
ла в дію у 1994 році, передбачалася 
можливість продовження терміну уго-
ди на п’ять років. У 2002 році було 
прийняте рішення про перетворення 
ДКБ в Організацію Договору Колек-
тивної Безпеки (ОДКБ). До нього уві-
йшли Вірменія, Білорусь, Казахстан, 
Киргизстан, Росія, Таджикистан та 
Узбекистан (з 2006 р.). У 1999 ро-
ці Азербайджан, Грузія та Узбекис-
тан відмовилися продовжувати ДКБ у 
зв’язку зі вступом до альтернативної 
на терені СРСР структури – ГУУАМ.

Ташкентський договір, по суті, 
є єдиною альтернативою членству 

в НАТО. Цікаво однак, що практич-
но жодна політична сила не говорить 
про вступ України до цієї структури, 
навіть ті, хто проти НАТО. Більш по-
пулярною є ідея нейтралітету, а один 
з головних ідеологів цього варіанту 
безпеки для України – Валерій Ча-
лий – є навіть одним з радників Вікто-
ра Ющенка. Втім, на думку багатьох 
експертів, позаблоковий статус не-
безпечний для України, а досвід ней-
тральної Австрії, наприклад, не мож-
на використати у тій геополітичній си-
туації, в якій перебуває Україна.

Говорячи про українську зовніш-
ню політику, ми часто обмежуємося 
питанням інтеґрації з Євросоюзом чи 
НАТО та зближенням з Росією, – ін-
шими словами, питанням вибору між 
Сходом та Заходом. Водночас Київ 
веде активну регіональну політику, 
зміцнюючи свою позицію лідера. Од-
нією з цікавих ініціатив у сфері такої 
політики є ГУАМ – організація, яка 
виникла 10 жовтня 1997 року під час 
самміту Ради Європи у Страсбурзі.

Назва ГУАМ, абревіатура назв 
держав-засновниць цієї структури – 
Грузії, України, Азербайджану, Мол-
дови. У 1999–2005 роках у складі 
ГУАМу перебував також Узбекистан 
(ГУУАМ), який вийшов з цієї струк-
тури, приєднавшись водночас до 
ОДКБ. Спочатку нове утворення бу-
ло досить аморфним, однак відразу 
отримало підтримку США, які праг-
нули нейтралізувати політику Росії на 
терені Кавказу та Чорного моря. Під 
час зустрічей обговорювалися пи-
тання господарської співпраці, в то-
му числі транспортування нафти ко-

ридором, який проходить через дер-
жави, що входять до ГУАМу; політику 
стосовно НАТО, а також військову 
співпрацю. Незважаючи на численні 
зустрічі, організація існувала скорі-
ше віртуально. Слід підкреслити, що 
вона була практично невідома не ли-
ше на міжнародній арені, але також 
серед мешканців держав, які входи-
ли до цієї структури. Деякі з ініціатив 
взагалі були політичною фікцією, на-
приклад, приєднання Польщі до ГУА-
Му з огляду на можливість проведен-
ня територією Польщі енергетичного 
коридору для транспортування кас-
пійської нафти.

Тим не менше, з самого початку 
ініціативу ГУАМу гостро розкритику-
вала Росія, яка вважала, що ця струк-
тура діє на противагу російським ін-
теґраційним проектам. Тим більше, 
що деякі зустрічі відбувалися у дер-
жавах Західної Європи або у США. 

Функція лідера в ГУАМ дістала-
ся Україні з огляду на її величину та 
потенціал, а також важливу політич-
ну роль в регіоні. Істотним для функ-
ціонування ГУАМ був самміт в Ял-
ті 2001 року, коли був підписаний 
устав ГУАМ. У прийнятому докумен-
ті обговорювалися напрямки співп-
раці та структуризовано співпрацю. 
Експерти однак звернули увагу, що 
у прийнятому документі не було за-
писів про поглиблення військової 
співпраці, що потрактували як уклін 
в бік Росії.

Ситуація змінилася після револю-
цій в Грузії та Україні. Під час киши-
нівського самміту у 2005 році підня-
ли між іншими питання врегулювання 
локальних конфліктів, які тліли на по-
страдянському просторі. Президент 
В.Ющенко представив план урегу-
лювання ситуації в Придністров’ї. 
Обговорювалася також ситуація 
в Білорусі. Панічно побоюючись по-
ширення кольорових революцій на 
терені Білорусі, Москва гостро роз-
критикувала цю позицію. На засідан-
ні самміту прийняв участь президент 
Литви; Росію, однак, не запросили.

Ключовим для подальшого розви-
тку відносин став київський самміт 
ГУАМ, який проходив 22–23 трав-
ня 2006 року. Під час зустрічі під-
писали домовленість про створення 
зони вільної торгівлі. Істотнішим на-
томість було підписання декларації 
створення нової структури „Орга-
нізації за демократію та демокра-
тичний розвиток – ГУАМ” та її уста-
ву. Були озвучені плани створення 
паливно-енергетичної ради, метою 
якої є координація зусиль по забез-

Україна має шанси на 
регіональне лідерство
Після проголошення незалежності України 
та розпаду СРСР перед молодою державою 
постало питання забезпечення свого суверенітету 
і розбудови міжнародного становища. Тім 
більше, що Росія мала намір не втрачати 
контроль над пострадянським простором, 
вважаючи країни колишнього СРСР так званим 
„близьким зарубіжжям“. Запропоновані 
Кремлем інтеґраційні проекти мали на меті 
контролювати „російську сферу впливу“.

Т е к с т  т а  ф о т о :  П е т р о  А н д р у с е ч к о ,  К и ї в  
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печенню енергетичної безпеки кра-
їн-учасниць.

У відповідності до рішень київсько-
го самміту, у Києві створено постій-
нодіючий Секретаріат Організації, 
очолюваний генеральним секре-
тарем. До створення Секретаріату 
його функції виконує Інформаційний 
офіс ГУАМ у Києві.

Нещодавно президент України Ві-
ктор Ющенко підтвердив фінансу-
вання Секретаріату ГУАМ, наголо-
сивши на 500 тисячах USD щорічно.

Незважаючи на доволі невеликий 
економічний потенціал ГУАМу (осо-
бливо це стосується найбідніших 
країн-учасниць – Грузії та Молдови), 
співпраця може привести до значних 
наслідків. Варто звернути увагу, що 
в рамках ГУАМу знаходиться Азер-
байджан, який є потенційним енер-
гоносієм з його каспійськими нафто-
вими родовищами. Співпраця в цій 
області може означати зменшення 
енергетичної залежності від Росії, 
а тим самим – зменшення можливос-

ті політичного впливу Кремля. Перші 
результати спільної діяльності Грузії 
та Азербайджану вже очевидні.

Істотним є також, що під час саммі-
ту у Києві минулого року обговорю-
валася військова співпраця. У неда-
вньому інтерв’ю азербайджансько-
му агентству новин керівник депар-

таменту співпраці з закордоном Мі-
ністерства Оборони України Іван 
Андросенко підтвердив, що робота 
по створенню мирного військового 
контингенту в рамках ГУАМ пови-
нна закінчитись у лютому цього ро-
ку. Учасники ГУАМ стверджують, 
що російські миротворчі сили не ви-
конують своєї ролі у місцях конфлікту 
і розділи ГУАМ могли би їх замінити. 
Це особливо важливо для Грузії, на 
території якої знаходяться російські 
миротворчі сили в Абхазії та Півден-
ній Осетії. Очевидно, ГУАМ не мо-
же бути альтернативним проектом, 
який забезпечить Україні безпеку, 
але може її доповнити. Все залежить 
від того, наскільки вдасться держа-
вам-учасницям ГУАМ втілити в життя 
означені проекти. Якщо це відбудеть-
ся, ми станемо свідками прикладу 
вдалої регіональної співпраці на те-
рені колишнього СРСР, єдиної неза-
лежної від Москви.

Ташкентський договір, 
по суті, є єдиною 
альтернативою 
членству в НАТО. 
Цікаво однак, що 
практично жодна 
політична сила не 
говорить про вступ 
України до цієї 
структури, навіть ті, 
хто проти НАТО. 
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т а к  ч и  н е т а к ?

Варто лише згадати спільні дії Укра-
їни та НАТО в колишній Югославії. 
До останнього часу в Косово викону-
ють миротворчі функції вояки зі скла-
ду українсько-польського батальйону 
„Укрполбат”. Хоча НАТО офіційно 
й не брало участі в операції в Іраку, 
однак Україна виконувала там мирот-
ворчі завдання в складі міжнародних 
коаліційних військ, до яких входили 
країни НАТО. До речі, в Іраку постійно 
перебувала ціла українська бригада 
(близько 1600 військових), яка входи-
ла до складу польської дивізії.  

Якщо казати про цифри, то, напри-
клад, у 1994 році українські підрозділи 
взяли участь у двох навчаннях в рам-
ках програми НАТО „Партнерство за-
ради миру”; у 1995-му вже було 98 
заходів (в тому числі й 11 навчань); 
а, скажімо, в 2006-му – 208 заходів, 
включаючи 5 багатонаціональних на-
вчань. При цьому кількість спільних дій 
постійно переходила в якість – щоразу 

військові різних країн усе краще розу-
міли один одного.

Військові обрії інтеґрації
Так трапилося, що поки політики 

дискутували, чи доцільно Україні на-
ближатися до НАТО, українське вій-
сько, об’єктивно прагнучи розвива-
тись та вдосконалюватися, постійно 
співпрацювало з військовослужбовця-
ми НАТО. .

Починаючи з 2003 року, виконують-
ся Цільові плани Україна–НАТО, в яких 
викладені конкретні напрямки співро-
бітництва та конкретні заходи, що їх 
Україна повинна виконати упродовж 
року. Впродовж 2006 року в рамках 
Цільового плану Україна–НАТО було 
реалізовано 191 військовий захід. Як-
що проаналізувати конкретні напрям-
ки та дії в рамках цього плану, то оче-
видно, що переважно це робиться са-
ме для Збройних сил України, а не для 
НАТО. Наприклад, упродовж 2006 

року в рамках Цільового плану було 
здійснено заходи щодо вдосконалення 
організаційно-штатної структури орга-
нів військового управління (в тому чис-
лі – перехід Генерального штабу ЗС 
України на структуру НАТО, створен-
ня Об’єднаного оперативного коман-
дування та Центру поточних операцій). 
Також минулоріч було обладнано на-
ціональний Контактний пункт України 
в рамках участі в антитерористичній 
операції НАТО „Активні зусилля”, при-
йнято рішення про направлення кор-
ветів „Луцьк”, „Тернопіль” і фреґата 
„Гетьман Сагайдачний” ВМС України 
для участі у військово-морських опера-
ціях на Середземному морі в рамках 
операції „Активні зусилля”. Звісно, що 
це є дійсно важливим і корисним для 
ЗС України: участь українських моря-
ків в операціях на Середземному морі 
– це реальна нагода не лише отримати 
нові знання та вмінння, а й підтримати 
на належному рівні бойову готовність 
ВМС України.

Окремим напрямком співробітни-
цтва України з НАТО є підготовка та 
перепідготовка українських військо-
вослужбовців. У 2006 році було за-
проваджено безперервну ступеневу 
систему підготовки військових фахів-
ців, організовано курси підвищення 
кваліфікації офіцерів (оперативно-
стратегічної ланки від бригади й ви-
ще), запроваджено підготовку осо-
бового складу ЗС України на курсах 
інтенсивного вивчення іноземних мов, 
зокрема англійської, німецької, араб-
ської, турецької. Також було впрова-
джено Комплексну програму соціаль-
ної та професійної адаптації військо-
вослужбовців, звільнених у запас або 
у відставку в зв’язку з реформуванням 
Збройних сил України. Щороку реалі-
зація цих програм дозволяє здійснюва-
ти перепідготовку 400 військовослуж-
бовців, звільнених у запас.

Крім того, співпраця з НАТО стала 
в нагоді і при подоланні проблеми ути-
лізації надлишкових боєприпасів, яких 
в Україні накопичилося понад 2 млн. 
тонн. Так, у 2006 році було розпочато 
реалізацію проекту Трастового фонду 
НАТО/ПЗМ з утилізації надлишкових 
боєприпасів, стрілецької зброї та пе-
ресувних зенітно-ракетних комплек-
сів в Україні – зокрема, було знищено 
1 тисяча ПЗРК. 

Можна ще згадати конкретні при-
клади допомоги Альянсу, наданої 
українським воякам у ліквідації на-
слідків природних катастроф: під час 
аварії на очисних спорудах у Харкові 
(1995) та повені в Закарпатті (1998, 
2001). 

Коли мова заходить про вступ України до 
НАТО, скептики відразу дістають свої улюблені 
арґументи: наша армія не готова до вступу; 
в Збройних силах України зброя інших стандартів; 
взагалі Українському війську далеко ще до рівня 
передових армій. В той же час, експерти знають, 
що насправді, саме армія просунулася найдалі на 
шляху української інтеґрації до НАТО.

Через призму 
українського війська

т а к  ч и  н е т а к ?
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Ф о т о :  w w w . n a t o . i n t

Перманентне реформування
У спадщину від Радянського Союзу 

Україні залишилася майже мільйонна 
армія, яка не могла виконувати за-
вдання захисту суверенітету та не-
залежності України. З початку 90-х 
років минулого століття розпочав-
ся важкий процес розбудови дійсно 
Українського війська. Багатовектор-
не „хитання” від одного полюсу до 
іншого, неясність майбутнього стату-
су України (чи в НАТО, чи в Органі-
зації договору про колективну безпе-
ку з Росією, чи взагалі – нейтральна 
держава) – все це не дозволяло при-
йняти рішення щодо вибору певної 
моделі Збройних сил. Адже є вели-
чезна різниця між збройними силами 
нейтральної держави та держави-чле-
на НАТО. 

До сьогоднішнього дня зовнішньо-
політичні „викрутаси” не дають змо-
ги завершити створення Українського 
війська. Згідно з програмою рефор-
мування, до 2011 року ЗС України 
повинні стати повністю професійни-
ми – тобто перейти на комплектуван-
ня за контрактом (вже в 2010 році 
планується відмінити набір на стро-
кову службу). При цьому із нинішніх 
200 тис. осіб до 2011 року в Україн-
ській армії повинно залишитися трохи 
більше 100 тис. військових. Головний 
акцент у озброєнні ЗС України буде 
зроблено на високотехнологічну тех-
ніку – наприклад, на оперативно-так-
тичні ракетні комплекси, які повинні 
стати неядерним засобом стримуван-
ня можливих аґресорів. У той же час, 
кількість традиційних озброєнь (на-
приклад, танків) буде скорочено. Це 
повинні бути мобільні, невеликі, про-
фесійні Збройні сили, здатні виконати 
завдання захисту суверенітету та те-
риторіальної цілісності держави, а та-
кож спроможні брати участь у багато-
національних військових операціях.

Але… Ці плани затверджувалися 
відразу після Помаранчевої револю-
ції, коли Євроатлантичний напрям був 
беззаперечним. Тому і кількість особо-
вого складу, і кількість танків, літаків 
визначалася з тим розрахунком, що 
Україна буде в НАТО. Це означало б, 
що Україна може не утримувати вели-
чезні ЗС, а зробити акцент на вдоско-
наленні певних компонентів безпеки та 
оборони. Більше того: Україна могла 
б стати дійсно корисною для Альянсу, 
роблячи свій вклад у спільну систему 
безпеки, надаючи свою військово-
транспортну авіацію країнам НАТО, 
які зараз відчувають дефіцит у сфері 
стратегічних перевезень.

Однак після виборів до Верховної 

Ради в березні 2006 року інтеґрація 
до НАТО знову стала предметом по-
літичних баталій. На поверхню вкотре 
вже вигулькнула ідея „нейтралітету”, 
і виникло запитання: а чи вистачить 
„нейтральній” Україні 100-тисячного 
війська? Адже в такому разі армія по-
винна забезпечити „кругову оборону” 
від усіх можливих загроз.

Можна сказати, що в цьому і поля-
гає головна проблема Українських ЗС 
– політична невизначеність, яка веде 
до концептуального провалу. Навіть 
фінансування армії не є зараз такою 
проблемою – останніми роками бю-
джетні асигнування на військо постійно 
збільшуються і на сьогодні становлять 
близько $1,5 млрд. річно з перспек-
тивою до 2011 року вийти на рівень 
$2 млрд.

Міфологія і НАТО
В українському суспільстві, як 

і в Збройних силах, існує ціла низка 
стереотипів і міфів про НАТО. 

Наприклад: Збройні сили України 
не досягли стандартів НАТО, оскіль-
ки вони озброєні військовою технікою 
радянського зразка. Відповісти на цю 
сентенцію дуже просто: в НАТО немає 
конкретних стандартів щодо зброї та 
військової техніки. Скажімо, Чехія не-
щодавно провела масштабне пере-
озброєння своїх Збройних сил, купив-
ши шведські винищувачі  JAS-39 Gripen, 
австрійські БТР Pandur і російські верто-
льоти Мі-17 та Мі-35. Тобто вся техніка 
– не з країн НАТО! До речі, чехи готові 
були купити й українські БТР-4 та літаки 
Ан-70, але Україна виявилася неспро-
можною забезпечити попит Чехії.

Цей міф дуже тісно пов’язаний з ін-
шим: у разі вступу до НАТО загине 
український оборонно-промисловий 
комплекс. Однак, як показує практи-
ка, насправді оборонна промисловість 
гине не від того, що країна приєднуєть-
ся до якоїсь організації, а від недолугої 
політики державного керівництва та 
упорядників самих підприємств. 

Або ще один стереотип: у разі всту-
пу до НАТО в Україні відразу будуть 
розміщені бази НАТО, які викличуть 
негативну реакцію Росії, що призведе 
до загострення відносин з нею. По-
чати, звичайно, можна з того, що за 
Конституцією України, розміщення 
іноземних баз на українській терито-
рії заборонено. Але найбільшою не-
сподіванкою для декого мабуть стане 
інформація, що баз НАТО взагалі не 
існує. Є бази США або інших держав 
НАТО, які розміщуються за двосторон-
німи домовленностями з певними кра-
їнами, але до НАТО ці бази не мають 
анінайменшого стосунку.

Взагалі, розмовляючи з українськи-
ми військовиками, розумієш, що во-
ни є такими ж членами суспільства, 
як і решта, а тому знаходяться в таких 
же тенетах інформаційних штампів. 
Але один арґумент є дуже переконли-
вим у дискусіях з ними. На запитання, 
чи хочуть вони, щоб Україна вступи-
ла в НАТО, багато з них виступають 
проти, або сумніваються. А ось на за-
питання, чи не хотіли б вони, щоби рі-
вень фінансування був таким, як у кра-
їнах НАТО, переважна більшість з них 
не може втриматися від позитивної від-
повіді. 

17
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Хоча обидва сценарії здаються 
сьогодні абсурдними, однак абсурдні 
вони лише на позір. Північно-Атлан-
тичний Альянс, незважаючи на те, 
що нині він більший і міцніший, ніж 
будь-коли раніше, переживає тривалу 
й важку кризу, можливо навіть – не од-
ну, а кілька нараз.

Альянс виник майже шістдесят років 
тому як реакція на поступове поши-
рення радянської сфери впливу в Цен-
тральній і Східній Європі. Безпосеред-
нім стимулом став комуністичний путч, 
що відбувся в Чехословаччині в люто-
му 1948 року.

Західна Європа, яку на ту пору 
покинула більшість американських 
військ, видавалася обабіч СССР з йо-
го комуністичними союзниками цілком 
беззахисною. Москва диспонувала 
найбільшою конвенційною армією сві-
ту, і її танки були готові в’їхати в Париж 
чи Брюссель так само, як кількома ро-
ками раніше в’їхали до Берліна.

Основою Вашинґтонського догово-
ру, підписаного західноєвропейськими 
державами, США та Канадою в 1949 
році, стала стаття №5, з якої варто 
процитувати перше речення: „Договір-

ні сторони постановляють, що зброй-
ний напад на одну чи декілька з них у 
Європі чи Північній Америці буде вва-
жатися нападом проти них усіх”. Та 
незважаючи на те, що напочатку 50-
х років минулого століття США і СССР 
готувалися до „третьої світової війни” 
(можливість якої цілком поважно вра-
ховували УПА і прибалтійські парти-
зани) до прямого збройного конфлікту 
між НАТО і Москвою не дійшло.

Силу демонстрували мирними, хоч 
і брутальними засобами (як, напри-
клад, совєтська блокада Західнього 
Берліна), або ж втручалися в чужі по-
боїща (Корейська війна). Альянс, пер-
винно закладений дванадцятьма учас-
никами, почав розростатися в 1952 
році, зі вступом Греції і Туреччини, член-
ство яких в НАТО неодноразово відвер-
тало збройні конфлікти між Афінами та 
Анкарою – традиційно ворожими кра-
їнами.  Набагато визначнішим для по-
ширення НАТО був вступ до Альянсу 
(у 1955 році) Західної Німеччини, що 
в соціалістичному таборі спровокувало 
виникнення його антиподу – блоку кра-
їн Варшавського договору.

Згодом співіснування обидвох бло-

ків почергово знаменувалося то рока-
ми „відлиги” то періодами гарячкового 
озброєння. В нарощенні військової по-
туги Москва довший час випереджала 
свого противника. Рівновага, однак, 
встановилася із запровадженням се-
рійної ядерної зброї, що її невдовзі по 
обидва боки „залізної завіси” вже бу-
ло достатньо для цілковитого знищення 
ворожої сторони. Тому аж до падіння 
комунізму в 1989 році сутички між НА-
ТО і блоком Варшавського договору 
практикувалися на територіях Третьо-
го світу (Куба, Вєтнам, Лаос, Камбо-
джа, Нікарагуа, Ангола, Мозамбік, 
Афганістан), де Москва зазвичай ви-
являлась успішнішою.

На розпад у 1989 році Радянсько-
го Союзу та крах Варшавського до-
говору до останньої хвилини ніхто не 
розраховував. Неочікуваним це ви-
явилося і для НАТО, який зненацька 
втратив ворога. Нові центральноєв-
ропейські демократії, незважаючи на 
те, що спершу пропонували розпус-
тити НАТО, дуже скоро почали вияв-
ляти зацікавлення вступом до Альян-
су, який дефінітивно змінив пріорите-
ти з військових (безпека й оборона) 
на „пацифістські” (захист стабільності 
та демократичних цінностей, спільних 
для його членів). Відродження функцій 
НАТО як військового утворення стиму-
лювали балканські війни, які показали 
необхідність інтервенційного потенціа-
лу, здатного відновити мир у подібного 
роду конфліктах.

Саме тоді, всередині дев’яностих 
років минулого століття, почала утво-
рюватися й прірва між США та євро-
пейськими членами НАТО. Якщо За-
хідна Європа прийняла кінець холод-
ної війни як можливість зредукувати 
видатки на оборону, то США навпаки 
– утримувала й розвивала воєнну пе-
ревагу над рештою світу. Прірву цю 
легше усвідомити, коли бачиш відста-
вання – на одну, або й дві ґенерпації – 
в озброєнні та й у стані армії загалом. 
Це призвело до ситуації, коли США 
могли власними силами, без допомоги 
союзників з НАТО, вирішити будь-які 
проблеми мілітарного характеру. При-
чому без американської логістики чле-
ни НАТО, практично, небоєздатні.

Коли навесні 1999 року до Альянсу 
увійшли три посткомуністичні країни – 
Чехія, Польща й Угорщина (Словаччи-
ну було дискваліфіковано за недотри-
мання демократії), – ситуація не сприя-
ла святкуванню. Бо відразу після цього 
НАТО зробило наступний історичний 
крок, вперше скориставшись силою не 
для оборони, а для нападу. Повітряна 
атака й подальше захоплення Косово 

НАТО: період кризи
Україні зі вступом у НАТО не варто довго 
баритися, бо його „пізніше“ може вже й не бути. 
Або, скажімо так, варто поквапитися, 
щоб раніше туди не вступила Росія. 
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Співпрацюємо 
на засадах партнерства

Дуже добре пригадую свою першу подорож до Києва влітку 2003 року. 
Іноземні дипломати тоді твердили, що буде дивом, якщо за десять років Укра-
їна все ще залишиться самостійною державою. Від того часу Україна зазнала 
великих змін, які відкрили перед нею нові обрії.

Ми переконані, що вага України в об’єднаній Європі надалі зростатиме. На 
мій погляд, питання – стане Україна членом Північноатлантичного Альянсу, чи ні 
– ключового значення не має. Треба поважати думку громадян України. Якби 
членом Альянсу стала країна, громадяни якої не підтримують ідею членства, це 
не відповідало б взаємним інтересам. Громадяни України повинні самі вирішити, 
який спосіб забезпечення безпеки обрати.

Важливішим є інше – Північноатлантичний Альянс був, є і буде найвагомішим 
та найсильнішим політично-військовим об’єднанням у світі, а Україна – одна 
з найбільших стратегічних країн в Європі. Більше того: чотири із семи сусідів 
України є членами НАТО. Тут уже йдеться про взаємні інтереси, щоби взаємо-
пізнання та довіра були на найвищому рівні. Тобто потрібне усвідомлення того, 
що НАТО не є жодним дияволом, а Україна є серйозним і важливим сусідом та 
партнером.

Саме в цьому процесі важливу роль відіграють недержавні організації, які 
створюють комунікаційний міст між громадськістю, урядами та багавекторними 
організаціями на зразок НАТО та Євросоюзу. Саме тому ми цінуємо зацікав-
лення українських партнерів чеським досвідом та проектами, спрямованими на 
інтеґрацію до євроатлантичних структур. Чеський досвід показав зокрема і те, 

наскільки важливими є публічна дискусія та систематична робота з громадськіс-
тю, те, що сьогодні називається public diplomacy. Наше громадське об’єднання 
„Яґелло–2000” діє на території України від 2004 року, і його стратегією є співп-
раця з нашими українськими колегами виключно на основі партнерства. Нашим 
головним принципом завжди була і буде кооперація на засадах рівноцінного 
партнерства, а не співпраця за схемою „учитель та учень”.

Три роки тому ми разом розпочали дуже успішний конкурс для учнів середніх 
шкіл „Аліанте–Україна”, фінал якого цього року відбувся на базі військового 
флоту Нове Озерне. Більше трьох десятків переможців потім відвідало військо-
ву базу чеського повітряного флоту в місті Пардубіце та базу літаків АВАКС 
в Гайленкірхені.

Окрім того, минулого року ми організували спеціальний семінар з досвіду 
реформування армії Чеської Республіки, в якому брали участь начальники гене-
ральних штабів обох країн, а також (у співпраці з Польщею та Великобритані-
єю) – День євроатлантичного партнерства в Житомирі.

Збінєк Павлачік,
голова „Яґелло–2000” – Чеської євроатлантичної ради,

голова Інформаційного центру НАТО, Прага
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були першою інтервенцією поза меж-
ами НАТО, що спричинило напругу 
всередині Альянсу. Та ще важливіший 
злам був попереду. 12 вересня 2005 
року, після терористичного нападу на 
Сполучені Штати НАТО вперше ско-
ристалося статтею №5, передавши 
до диспозиції США всі свої засоби. 
Результатом стала військова опера-
ція в Афганістані. Операція, що три-
ває донині. 

Однак попереду чигала найважча в 
історії НАТО криза – Іракська кампа-
нія. Європейські члени НАТО розділи-
лися на прибічників і противників аме-
риканської операції. Саме НАТО не 
надало американцям жодної допомо-
ги, і Вашинґтон із кількома союзниками 
(Великою Британією та Польщею) здій-
снили інвазію на свій страх і ризик. По-
між іншим і тому, що (як вже було ска-
зано) американці й не потребували до-
помоги союзників.

США не зважає на позицію НАТО 
і в питанні найважливішого збройного 
проекту, а саме – оборонного комп-
лексу проти балістичних ракет.

Після 11 вересня 2001 року чим 
далі, тим помітніше зростання темпів 
озброєння США, а водночас – відста-
вання в цій сфері Європи (в 2004 році 
до Альянсу приєдналися Болгарія, Ру-
мунія, Словенія, держави Балтії). Євро-
пейські країни-члени, крім усього іншо-
го, не здатні дотримати навіть тих квот 
в озброєнні, що на них за стандартами 
НАТО зобов’язані.  Не кажучи вже про 
незадовільний стан війська в Румунії чи 
Болгарії.

Нині Вашинґтон задає собі питан-
ням, чи таке НАТО комусь потрібне. 
До того ж Об’єднана Європа починає 
думати про власну оборонну ідентич-
ність, однак, коли справа дійде до фі-
нансування, – більшість європейських 
планів виявляться непереборною про-
блемою. З’являються також міркуван-
ня про те, чи не варто було б пошири-
ти діяльність НАТО на всю євро-амери-
канську цивілізацію. Включно з такими 
країнами, як Австралія, Ізраїль, Японія 
чи навіть Росія. 

Та попри все НАТО – з усіма своїми 
кризами і трансформаціями – й надалі 
залишається простором стабільності й 
демократії. Для країн Східної Європи 
Альянс до того ж виконує функцію про-
міжного щабеля перед вступом до ЄС. 
НАТО не є досконалим, але в ниніш-
ньому світі кращого об’єднання свобод 
і демократії не існує.  Тому співпраця й 
підготовка до вступу в НАТО жодній 
країні, що поділяє європейські цінності, 
зашкодити не може. Навіть Україні.
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Читачі „Українського журналу” добре 
знають Вас та Вашу дотеперішню ді-
яльність. Якими конкретно питаннями 
в якості радника Ви займаєтеся нині?
Під час президентської кампанії, 
коли ми з кандидатом у президенти 
Віктором Ющенком обговорювали 
майбутнє, я сказав йому, що осно-
вним здобутком для нової влади 
було б привести Україну до Європи. 
Питання європейськості України 
– моя своєрідна внутрішня релігія. Це 
насправді мета, заради якої варто 
жити! Для себе я вирішив, що питання 
поінформованості українців про те, 
що таке Європейський Союз і систе-
ма безпеки (а це передусім – НАТО), 
потребують найбільше уваги.

Наш Комітет із питань євроінтеґра-
ції має багато функцій. В реальності ті 
координаторські функції, які раніше 
належали мені як віце-прем’єру, 
а згодом перейшли до МЗС, в уряді 
на даний момент зникли. Сьогодні на 
високому рівні в уряді немає коорди-
наторського центру. Але там є відпо-
відні структури. Добре працює МЗС, 
Управління євроінтеґрації. Натомість 
питаннями НАТО займається тепер 
міжвідомча урядова група. Я був на 
її засіданнях і можу відповідально 
ствердити, що цими питаннями займа-
ються, по суті, всі і ніхто.

Після зустрічі з послом Словенії 
я переконався, що в подібних країнах 
громадська думка щодо НАТО форму-
валася не політиками,  а завдяки появі 
масштабного, потужного громадсько-
го руху. 

Перед самим Новим Роком я мав 
зустріч із Президентом. Я запропону-
вав не входити у різноманітні держав-
ні структури, а зробити в Україні те, 
що відбулося в європейських країнах.

Тобто, через неурядові організації?
Так, саме так. За допомогою неуря-
дових лідерів, що формують громад-
ську думку і для яких важливі питання 
європейського майбутнього, зокрема 
– участь в НАТО як елементу цього 
майбутнього. Зараз деякі українські 
політики заявляють, що громадська 
думка не підтримує цей крок. Це ті 
ж особи, що збурили громадську дум-
ку, – м’яко кажучи, – провокативною 
і брехливою кампанією. Маю на дум-
ці, зокрема, дві виборчі кампанії, коли 
певні політики немов за підручниками 
з „холодної війни” дискредитували 
НАТО. І тепер, власноруч сформував-
ши таку негативну громадську думку, 
посилатися на неї як на глас народу!? 
Я був здивований, що так багато укра-
їнців (маю на увазі відомих особистос-
тей – спортсменів, інтелектуалів) готові 
працювати в цій сфері як місіонери. 
Ось саме така ініціативна група за-
втра збереться для обговорення шляхів 
і методів своєї діяльності.

Повернімося до Президента: його 
позиція щодо питань євроінтеґрації та 
НАТО відома. Однак серед населення 
більш-менш позитивно сприймається 
лише інтеґрація з ЄС, натомість НАТО 
викликає різку недовіру. Навіщо в та-
кому разі Україні членство в Альянсі?
Формально для більшості українських 
партій питання євроінтеґрації – це, так 
би мовити, ідея на кшталт „комунізму”: 
всі погоджуються з її необхідністю. Але 
в чому українські політики нечесні? На 
цю нечесність вка
зав Президент під час Круглого столу, 
зауваживши, що в пострадянському 
світі існує дві системи безпеки: Таш-
кентська і НАТО. Чому ж тоді жодна 
з країн, – як старих, так і нових членів 

ЄС, – не обрала Ташкентський пакт? 
Таким чином, обравши за мету вступ 
до Євросоюзу, згадані українські полі-
тики нещирі й непослідовні в ставленні 
до НАТО – адже питання ЄСвросоюзу 
і системи оборони неподільне. Я з гірко-
тою змушений визнати, що Україні не 
поталанило, оскільки після Помаранче-
вої революції нова українська влада не 
отримала чіткого сигналу із Євросоюзу 
про можливість членства. Ситуація по-
гіршилася після двох провальних го-
лосувань з питання Євроконституції. 
Тут нам справді не пощастило. Таким 
чином ті політичні сили, які виступали за 
„неєвропейський” курс, ніби отримали 
друге дихання. Крім того свою роль віді-
грала й внутрішня ситуація.

І що відбулося з НАТО? Я єдиний 
українець, який формально-леґітимно 
був присутній на самміті НАТО в Ризі. 
Там прозвучала теза, що двері для 
України відкриті. Один із посадовців 
чітко сказав: „Давайте подивимося 
правді у вічі: якби в українців була по-
літична воля, і Україна звернулася б до 
нас із проханням про Програму щодо 
членства, ви отримали б позитивну від-
повідь”. Перспектива приєднання до 
НАТО реальна, на відміну від вступу 
до ЄС. Я переконаний: саме через НА-
ТО лежить шлях України до ЄС. Адже 
програма Україна–НАТО на 70 % 
співпадає з програмою Україна–ЄС. 
Жодна країна з групи нових членів 
Євросоюзу не увійшла в ЄС, обій-
шовши членство в НАТО. До того ж, 
ми досі не маємо власної системи без-
пеки. А членство в НАТО – це також і 
енергетична безпека, це взагалі інша 
система координат. 

Отже, НАТО повинно бути вигідне 
всім політичним силам України. 
А чому ситуація зовсім інша? Чи НА-
ТО стало минулого року заручником 
політичних ігор?
Не лише минулого. Найбільше ці ігри 
були очевидні під час президентських 
виборів. Пам’ятаю, в ніч виборів я був 
на складі, де побачив десятки тонн 
провокативних антинатовських лис-
тівок. Весь Крим був обклеєний анти-
натовськими лозунгами і слоґанами. 
І досі певні радикальні політичні сили, 
які фінансуються не лише в Україні, 
експлуатують цю тему. Триває масове 
зомбування проти НАТО, а більшість 
населення недостатньо поінформова-
на в цій сфері. Багато українців болісно 
сприймають реакцію Росії. 

Як переконати пересічних українців, 
що НАТО не є проти Росії?
У багатьох країнах були точнісінько 

Поняття європейського 
майбутнього і НАТО 
я не розділяю...
Олег Рибачук вірить, що широка і цілеспрямована 
інформаційна кампанія стосовно НАТО принесе 
позитивні результати. Саме підготовкою до такого 
інформаційного наступу він займався останньо: 
незабаром ми побачимо перші акції. Все вкрито 
таємницею, але „УЖ“ одним з перших дізнався про 
плани Радника Президента України.
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Президента України. 
Займається питаннями 
європейської і 
євроатлантичної інтеґрації. 
Екс-віце-прем’єр-міністр 
України (03.2005–
09.2005), екс-глава 
Секретаріату Президента 
України (03.2005–
09.2005).

такі ж дискусії, особливо в балтійських 
країнах. Там до отримання запрошен-
ня в ЄС громадська підтримка стано-
вила менше 3 %. Громадська думка 
змінилася після того, як була прове-
дена відкрита, прозора і чесна інфор-
маційна кампанія. В деяких країнах 
відбулося порозуміння політичних еліт, 
в деяких – ні. Інформаційну кампанію 
треба проводити з використанням до-
свіду Балтії, Словаччини, Чехії, Польщі 
та інших країн. Треба пам’ятати, що ми 
ведемо мову з людьми, які нічого не 
знають ані про НАТО, ані про сценарії 
приєднання до Альянсу нових членів. 

Коли ця кампанія стартує?
Перший крок, напевне, буде завтра 
– зібрання ініціативної групи (тобто 
19 січня 2007 року – П.А.). Багато 
людей цим займається. Це Руслана Ли-
жичко, Володимир Кличко. Насправді 
ентузіастів багато, не вистачало тільки 
єдиного центру. Тому ми й хочемо 
створити такий центр, який об’єднає 
всіх. Вважайте, що завтра відбудеться 
неформальне народження цієї кампа-
нії! Це так званий перший крок!

В планах коаліції проведення рефе-
рендуму. Як ви ставитеся до цієї ідеї?
Тут є політично нечесна домовленість. 
Я був учасником переговорів, коли ми, 
– В. Ющенко, В. Янукович, О. Мороз 
та інші – готували Універсал, де чітко 
написано, коли проводити рефе-
рендум. Я можу сміливо сказати, що 
у найближчий рік референдум не від-
будеться. В Україні була чітка, спла-
нована і організована антинатовська 
кампанія, натомість позитивної 
кампанії не було. Однак навіть, якби 
гіпотетично референдум був через 
рік, ми дуже багато встигнемо за рік 
зробити. Ми плануємо багато заходів 
на березень. Наша мета – мережа 
наших прихильників по всій Україні. 
Передовсім – ентузіастів. Як людина, 
що пройшла президентську та пар-
ламентську кампанії, я добре знаю, 
що в Україні політика багато в чому 
корумпована. Згадайте студентів чи 
пенсіонерів, які носять плакати за гро-
ші. Хіба це дасть результат? Знаєте, 
мені не важко пояснити бізнесмену, 
який уже відбувся, який дорожить сво-
єю справою, що НАТО для нього – це 
безпека його бізнесу. Він розуміє це 
з трьох секунд.

Бізнес готовий фінансово підтримати 
вашу кампанію? Хто буде фінансу-
вати?
Так, готовий. Я отримав достатньо 
сигналів від київського та й загалом 

українського бізнесу. Це той бізнес, 
який підтримував і Помаранчеву ре-
волюцію.

Для цих цілей призначені також і бю-
джетні кошти?
Так. Ви знаєте, минулого року жодної 
копійки не було виділено на інформа-
ційні потреби. А цього року прем’єр 
заявляє, що на це дадуть близько 
десяти мільйонів. Насправді маємо 
по п’ять мільйонів – і на НАТО, і на 
Європейський Союз. Було сказано, 
що слово матимуть представники 
обидвох позицій. Тобто, половину 
ефіру займе Вітренко, а потім за-
плановано провести медіафорум, 
який „з’їсть” ще чотири мільйони. Але 
владою, тобто Януковичем, були зро-
блені серйозні заяви – і в Брюсселі, 
і у Вашинґтоні. Він багато говорив 
про НАТО, про повне порозуміння 
з Президентом. Про те, що років на 
двадцять вперед вони бачать Україну 
однаково. Але прем’єр апелює до по-
інформованості населення. Тому одне 
із завдань громадського руху – по-
стійний моніторинг проведення кам-
панії з боку влади. Як відбуваються 
тендери на інформування тощо. Я мав 
серйозні зустрічі з представниками 
влади – і в МЗС, і в Комітеті з питань 
Радіо і Телебачення. Вони всі переко-
нані, що кошти будуть використані за 
призначенням.

А Президент буде присутній при цьо-
му, прямо чи опосередковано?
Так, він уже надав свій патронат. Я йо-
го переконав у необхідності мого за-
анґажування в інформаційні кампанії 
з питань ЄС та НАТО, і він погодився. 

Тут неважливо, яким чином роз-
поділятимуться повноваження, якими 
гострими будуть політичні баталії, 
відбудуться чи ні дострокові вибори. 
Ми просто робитимемо свою справу. 
Кожна країна мусить пройти такий 
етап. А коли розгорнеться інформа-
ційна кампанія, політики почнуть не 
імітувати зацікавлення, а реагува-
тимуть на ці речі. З другого боку ми 
розуміємо, що почнеться потужна 
контркампанія. Тому хочемо створити 
сильну інформаційну мережу, щоб 
вона з’єдналася з мережами, які 
є в сусідних країнах.

Яке основне гасло цієї кампанії?
„За європейське майбутнє України”. 
Ця назва умовна. Як я казав, ми плану-
ємо повноцінно розгорнути кампанію 
вже в березні. 
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Цей самміт по-особливому чекали 
не лише латвійці, але і українці. Лат-
війці тому, що, як зазначала Прези-
дент Латвії Вайра Віке-Фрейберга, 
доручення Латвії щодо підготовки зу-
стрічі учасників Альянсу означало, що 
Латвія є повноцінною країною НАТО. 
Для України головним результатом 
листопадового самміту в Ризі міг бути 
початок здійснення наступного кроку 
після започаткування Україною Інтен-
сифікованого діалогу з НАТО, а саме 
підписання Плану дій щодо членства 
в НАТО (ПДЧ). Водночас для здійснен-
ня такого кроку в Альянсі повинен бу-
ти консенсус, але найважливіше, що 
консенсус повинен бути, перш за все, 
в самій Україні...

Сприяння підтримці країн-членів 
НАТО Україні було і є непростим за-
вданням для українського зовнішньо-
політичного відомства, але цілком по-
сильне. Адже останнім часом всі між-
народні оглядачі відмічають система-
тизованість, упорядкування та значне 
зростання професіоналізму подання 
власної позиції української держави 
у зовнішній політиці. Визначальною тут 
є також і фахова роль міністра Бори-
са Тарасюка. Чіткою та недвозначною 
є позиція президента України, оборон-
ного відомства, Ради національної без-
пеки та оборони. Є підтримка експерт-
ного середовища. 

Проте в Ризі на порядку денному 
питання щодо України не стояло вза-
галі. І причиною цьому є позиція самої 
України. Нарікати можна лише на вну-
трішню ситуацію в країні. Не склалась 
помаранчева коаліція, у прем’єра, від-
повідно, інша позиція, ніж у президен-
та України, іґнорування привселюдно 
підписаного Універсалу національної 
єдності, відомі заяви і натяки Янукови-
ча, сказані ним в штаб-квартирі НАТО 
в Брюсселі тощо. Результатом всього 
цього стала відсутність будь-яких укра-
їнських питань на самміті.

Якщо все зважити, то є підстави трак-
тувати ситуацію без песимізму. Ми не 
просунулися вперед, але ми не зроби-
ли і жодного кроку назад. Залишається 
Інтенсифікований діалог, виконуються 
План дій Україна–НАТО, щорічні Ці-
льові плани Україна–НАТО, обгово-
рюється проект Державної програми 
інформування громадськості з питань 
євроатлантичної інтеґрації України на 
2008–2011 роки, проходить постій-
ний діалог з НАТО в режимі засідань 
спільної робочої групи (СРГ) з питань 
оборонної реформи, засідання Комі-
сії Україна–НАТО (КУН), відбувають-
ся різноманітні різномасштабні захо-
ди як в силовому секторі держави, так 

У листопаді 2006 року в Ризі відбувся 
самміт лідерів країн-членів НАТО, 
на якому питання взаємовідносин 
з Україною вперше в новітній історії 
не були на порядку денному...

Після Риги
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і в системі науки, освіти, в громадсько-
му вимірі, студентські заходи тощо.

Все це дає результат. Сьогодні 90 % 
українських експертів в галузі безпе-
ки підтримують ідею членства України 
в НАТО. А думка експертів, як прави-
ло, з часом стає і думкою суспільства. 
В державі накопичується критична ма-
са ідей, кадрів, документів, яка робить 
євроатлантичну інтеґрацію в країні не-
зворотною. 

Але що може впливати на посилен-
ня або послаблення бажання реалі-
зувати рішення щодо вступу України 
в НАТО як в самій Україні, так і краї-
нами-членами НАТО? Невисокий по-
ки що рейтинг підтримки ідеї швидкого 
вступу до НАТО серед пересічних гро-
мадян, події у Феодосії, позиція Росії, 
стан Збройних Сил України, теза про 
нейтралітет, наполягання на референ-
думі тощо. 

Росія та її вплив 
на співпрацю України з НАТО 

Коли стверджують, що Україна, ру-
хаючись до НАТО, відходить від Росії, 
то це абсолютно не так. Від Росії не-
можливо нікуди піти. Йдучи до НАТО, 
ми насправді не відходимо від Росії, 
а натрапляємо на неї. Бо в НАТО вже 
функціонує Рада НАТО–Росія. Це зна-
чно вищий рівень, ніж Комісія НАТО–
Україна, яку ми маємо. 

Сьогодні очевидно, що співпраця 
Росія–НАТО відбувається набагато 
ефективніше, ніж Україна–НАТО. Зо-
крема, постійна місія України в Альян-
сі складається з п’яти осіб, а місія Росії 
– з 60-ти. Причому в місії РФ у НАТО 
є представники російського військо-
во-промислового комплексу (ВПК), 
в завдання яких входить налагоджен-
ня співробітництва ВПК Росії з краї-
нами-членами Альянсу. Комісія Украї-
на–НАТО має нижчий статус, ніж Рада 
Росія–НАТО, у складі якої працює 20 
робочих груп із різноманітних питань 
безпеки, зокрема й щодо налагоджен-
ня спільної протиракетної оборони під 
час проведення російсько-натовських 
миротворчих операцій. На 2007 рік 
заплановано 70 крупномасштабних 
спільних заходів у рамках співпраці 
Росія–НАТО. 

Я вважаю, що після набуття Украї-
ною членства в НАТО наші відносини 
з Російською Федерацією, навпаки, 
можуть покращитися. З боку Росії від-
падуть ілюзії щодо певного політичного 
реваншу й розширення Російської ім-
перії за рахунок України, бо це вже бу-
де вочевидь неможливо. А наша краї-
на позбудеться острахів за свою наці-
ональну та територіальну цілісність.  

Партія Регіонів не зацікавлена 
у напрузі з НАТО

Невірно було б вважати, що Україна не отрима-
ла Плану дій щодо членства в НАТО на Ризькому 
самміті лише через висловлювання прем’єр-міні-
стра В.Януковича в Брюсселі. Таке рішення було 
прийняте ще раніше, саме за наслідками створення 
уряду. Тобто, коли уряд вже був створений регіона-
лами, комуністами і соціалістами, було зрозуміло, 
що у 2006 Україна не отримає Плану. У справі 
референдуму треба виходити з кількох позицій. По-перше, референдум 
щодо НАТО не є обов’язковим для НАТО. По-друге, референдум щодо 
членства у НАТО проводиться лише тоді, коли країна отримує запрошення 

вступити в Альянс, тобто коли питання дійсно стоїть на порядку денному. Україна 
такого запрошення не отримала. Тому виносити таке питання на референдум 
було би абсолютно нелогічним. 

Питання НАТО, починаючи з 2002-го, а навіть з 2003 року стали в Україні чин-
ником маніпуляцій. Тобто, до цього антинатівську кампанію вели марґінальні ліві 
партії – прогресивні соціалісти Наталії Вітренко, комуністи. З 2003 року розпо-
чався дуже цікавий процес, коли значна частина правлячої політичної еліти стала 
використовувати антинатівські гасла для зміцнення своїх позицій, готуючись до 
виборів 2004 року. Тоді стояла мета – перемогти за рахунок голосів східноукра-
їнського електорату. Усі марґінальні партії, які впродовж останніх років проводили 
антинатівські акції, все одно будуть їх проводити – і партія Н.Вітренко, і комуністи. 
Інша справа, яку позицію будуть займати впливові провідні політичні сили. На-
самперед, Партія Регіонів, оскільки вона займає амбівалентну, слизьку позицію 
у питанні співпраці з НАТО. Знаходячись в уряді, Партія Регіонів жодним чином 
не зацікавлена у напрузі з НАТО. Більше того, вона зацікавлена у продовженні 
всіх тих програм співпраці, які є на сьогоднішній день. Тобто, з позитивів можна 
передбачати, що в цьому році не буде таких складнощів із допуском іноземних 
військових на територію України. Навряд чи також Партія Регіонів буде долуча-
тися своїми ресурсами до антинатівських виступів в Криму чи будь-де. Однак все 
впирається в упевненість Партії Регіонів у надійності свого місця при владі. Сьогод-
ні Партія Регіонів відмовилася від антинатівської та антизахідної риторики. Якщо 
постане питання про дострокові вибори, то Партія Регіонів використовуватиме 
перевірені способи мобілізації свого електорату, в тому числі антинатівські. Але 
поки регіонали при владі, вона навряд чи буде активно протидіяти. Інша справа, 
що вони нічого не робитимуть для вступу в НАТО.

Якщо на рівні політичних еліт буде досягнуто згоди щодо необхідності інтеґру-
ватися навколо НАТО, якщо лідери донесуть цю думку до виборців і перестануть 
використовувати НАТО як чинник маніпуляцій, то в цьому випадку є можливість 
значно підняти рівень підтримки. Якщо буде досягнуто згоди на рівні політичних 
еліт, то буде досягнуто рівня 20–25% і навіть впритул наблизимося до 50%. То-
му що сама по собі кампанія без підтримки політичних еліт неможлива. Більше 
того, досвід попередніх років доводить, що механізму проведення таких кампа-
ній в Україні досі немає. Навіть в ті часи, коли була сприятлива ситуація, ми не 
бачили, щоб відомства щось робили, хіба що за винятком МЗС. Але ж основні 
бюджетні кошти на ці інформаційні заходи ідуть через Державний Комітет з пи-
тань телебачення і радіомовлення, через Міністерство науки і освіти. Тобто, це не 
ті відомства, які можуть організувати цей процес, навіть за сприятливої ситуації. 
А в сьогоднішній ситуації в державі немає відповідних механізмів.

Коли політики усвідомлять, що це вигідно для країни, для їхньої кар’єри, що це 
може призвести до зміцнення їхніх позицій, тоді буде формуватися цей національ-
ний консенсус. Зрозуміло, що Україна ніколи не стане такою, як Словаччина чи 
Угорщина, де практично усі партії виступали за членство в НАТО, у нас завжди 
буде опозиція цьому питанню. Чи схилиться більшість політичного класу до НАТО 
– цілком можливо у середньостроковій перспективі. Коли політики подолають мо-
дель протистояння «Схід–Захід», яка сформувалася протягом 2004–2006 років, 
тоді не виключено, що політики погодяться на вступ до НАТО.

Олександр Сушко, Директор Центру миру, 
конверсії та зовнішньої політики, Київ
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Варто звернути увагу на наступне. 
Приміром, коли в Севастополь прибув 
німецький корабель, який привіз гума-
нітарну допомогу для українського вій-
ськово-морського госпіталю, або коли 
проходять планові навчання Військово-
морських сил України спільно з пред-
ставниками країн-членів НАТО, то там 
обов’язково організовуються мітинги 
протесту. Але коли приїжджає військо-
во-морська делегація НАТО до Чорно-
морського флоту Російської Федера-
ції, яка відвідує штаб Чорноморського 
флоту (а він розташований у центрі 
міста і до нього дуже легко дістатися), 
то чомусь мітинги протесту проти НА-
ТО не відбуваються. Коли російський 
крейсер „Москва” чи „Пытливый” ви-
їжджає з бухти Севастополя на спільні 
маневри з НАТО в Середземному мо-
рі, ми також мітингувальників не бачи-
мо. Отже, тут очевидним є вибірковий 
підхід у такому „протестному” ставлен-
ні до НАТО. Є диригенти і маніпулято-
ри таких „спонтанних” мітингів.

Феодосійські події 
та їхні ляльководи

З часом забувається те, що ж саме 
відбулось у Феодосії. Але, на мою дум-
ку, необхідно ще детально розібратись 
у цій ситуації для того, щоб не повторю-
валися подібні акції, які дестабілізують 
ситуацію в країні. Звичайно, виборча 
кампанія і післявиборчі феодосійські 
події підняли рівень зацікавленості на-
селення щодо НАТО, але все це зі зна-
ком мінус. 

У Феодосії очевидним вже стало те, 
що базою для проведення відомих за-
ходів по блокуванню роботи порту був 
Дім офіцерів Чорноморського Фло-
ту Російської Федерації, розміщений 

у центрі Феодосії. Там збирали людей, 
там їм роздавали плакати із відомими 
не тільки антинатовськими написами, 
але і з антиукраїнськими гаслами, звід-
ти ці групи людей розпочинали ходу 
для блокування запланованих україн-
ською армією міжнародних навчань. 

На сьогодні Росія має багато зайвих 
коштів, які вона отримує за газ і нафту, 
і частина цих коштів йде на дестабілі-
зацію ситуації в тих районах, де це ви-
гідно певним російським колам. Впро-
ваджується формула керованого хао-
су чи дестабілізації на кордонах з Ро-
сією, в пострадянських країнах – там, 
де Росія впевнена у вседозволеності. 
Росія може запросто виділити 1 чи 10 
мільйонів доларів на певні спецопера-
ції, зокрема і на провокацію у Феодо-
сії а Україна цьому не може оператив-
но протистояти через різні причини.  

Звичайно, ми розуміємо, що відбу-
вається. Версія, яка нав’язується „Рус-
ским блоком Крыма” та російськими 
мас-медіа звучить наступним чином: 
пильні портові робітники помітили 
якісь підозрілі ящики, але робітники 
знали, що ще не прийнята відповід-
на постанова Верховної Ради Укра-
їни, і тому вони вирішили сповістити 
кому потрібно. Але „кому потрібно” 
– це не Службі безпеки України (СБУ), 
а прямо в партію прогресивних соціа-
лістів. Очевидно, на думку робітників, 
це надійніша структура. Після цього 
починається якась мало вмотивова-
на активність. З’являється безліч пові-
домлень в Інтернеті з посиланням на 
сайти з розширенням крапка-ру і по-
дібні „дружні” до України інформа-
гентства. Анонімні автори та неано-
німні російські та українські депутати 
вправляються у перекручуванні фактів, 

дезинформації та відвертій брехні. І го-
ловним ньюсмейкером таких маніпуля-
цій в більшості виступають російські те-
левізійні канали. 

Все це відома схема. І зараз вже 
очевидним є той факт, що державний 
бюджет втратив значні кошти внаслі-
док призупинення проведення двосто-
ронніх маневрів та навчань. Україна 
не отримала майна на 1 мільйон до-
ларів, яке безкоштовно надавалось 
американською стороною Міністер-
ству оборони України. Україна витра-
тила з державного бюджету, з бюдж-
ету Міноборони для проведення ма-
неврів української авіації на полігоні 
Широкий лан у Миколаївській облас-
ті 5,5 млн. гривень. Хоча ці кошти нам 
би оплатили британці згідно з попере-
дньою домовленістю. Англійці не при-
їхали внаслідок бездіяльності Верхо-
вної Ради та істерії, розв’язаної анти-
українськими силами. Думаю, що  дер-
жава могла б зобов’язати сторони, які 
організували та прийняли участь у цьо-
му балагані, виплатити у державний 
бюджет ті кошти, які втратило Міністер-
ство оборони України. В партії вітрен-
ківців, регіоналів і у російського блоку 
такі кошти напевно би знайшлися. 

Боротьба по-справжньому
Якщо вже боротьба за справедли-

вість, за очищення від НАТО, то потріб-
но бути послідовним. Треба блокувати 
повернення в Севастополь російських 
крейсерів „Москва” і „Пытливый”. 
Чесним захисникам Криму від НАТО 
потрібно добиватися, щоб ці кораблі 
ні в якому разі не поверталися, не вхо-
дили в територіальні води України. Та 
цього не відбувається. І що зробила 
міська рада у Феодосії?! Проголосила 
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територію без НАТО. Тоді необхідно 
відкликати додому всіх своїх дітей, які 
навчаються в Парижі, в Лондоні – адже 
це країни НАТО. Ні в якому разі не їз-
дити відпочивати в такі держави НАТО 
як Туреччина, Італія, Іспанія. Потрібно 
здати на металобрухт всі машини типу 
БМВ, ауді, мерседеси, пежо і т.д.. По-
трібно, врешті-решт, відмовитись від 
доларів, від євро, припинити обмін цих 
валют та використання банками міста 
Феодосії, тому що це валюта країн-
членів НАТО, і після цього вже, мож-
ливо, нарешті, феодосійські депутати 
зможуть зажити щасливо. 

За різними оцінками, у Крим цього 
року не поступило близько 250 млн. 
доларів від туристів, які вирішили не 
їхати в Крим на відпочинок, а поїхали 
в Туреччину, Болгарію. Я думаю, що 
пересічні мешканці Феодосії і Алушти 
могли б вигнати зі своїх міст вітренків-
ську партію та подібні структури разом 
з їхніми офісами, бо фактично кримча-
нам зіпсовано сезон. 

Нейтралітет України 
Нічого цілком нового в історії Украї-

ни щодо нейтралітету немає. В 1917–
1918 роках, в час Української Народ-
ної Республіки (УНР), частина депутатів 
Центральної Ради теж виступала за 
нейтралітет України. Мотивація в них 
була така: не потрібна потужна, вели-
ка українська армія і посилювати без-
пеку не треба, бо в України немає во-
рогів. У 1917 р. говорили, що в Європі 
недавно закінчилася важка кровопро-
литна Перша світова війна, де загину-
ло до 10 млн. людей, і більше таких війн 
в Європі ніколи вже більше не буде. То-
му Україні потрібен нейтралітет і не по-
трібні гарантії безпеки і сильна армія. 
Але що було після цього? Війська біль-
шовицької Росії під керівництвом Му-
равйова знищили українську незалеж-
ність. Проводилася декуркулізація, ви-
селення сімей в Сибір. В 1932–1933 
організували штучний голод, який за-
брав більше 8 мільйонів життів укра-
їнців. Були інші голодомори. Масово 
виселяли українців та кримських татар 
до Сибіру на знищення – як до Другої 
світової війни, так і після. І ми мали всі ці 
проблеми внаслідок втрати нами неза-
лежності через відсутність достатнього 
рівня безпеки.

Якщо екстраполювати наш історич-
ний досвід на сучасний стан, то сьогод-
ні членство України в НАТО – це поси-
лення безпеки України. А розмови про 
нейтралітет – це послаблення безпеки 
України. Альтернативи НАТО для на-
шої безпеки немає. 

Зіткнення міфів
В Києві звикли вважати, що зацікавленість Росії у неприєднанні України до 

НАТО – частина серйозної зовнішньополітичної стратегії, яку Москва буде за-
хищати і у своїх взаєминах із самою Україною, і у стосунках із Заходом. Між 
тим, це радше частина пропаганди, ніж політики. Саме з такою ж серйозністю 
Москва ставилася до приєднання до НАТО країн колишньої Варшавської угоди 
– Мадридський самміт НАТО, на якому ухвалювалося це рішення і на якому, 
до речі, було підписано спеціальний документ про партнерство з Україною, 
російське керівництво просто бойкотувало. Тоді також багато говорили про на-
ближення НАТО до кордонів Росії, про небезпечність стратегії Альянсу… Однак 
це не завадило самій Росії продовжувати власне співробітництво з НАТО. 

Новим кордоном, через який Альянс не міг перейти, став кордон колишньо-
го Радянського Союзу. Але він був успішно перейдений: в НАТО увійшли краї-
ни Балтії. І це відбулося, незважаючи на те, що Росія, як полюбляють говорити 
її керівники та обслуговуючий їхні потреби пропагандистський штат, за цей час 
перетворилася у енергетичну супердержаву. Тепер мова зайшла про Україну. 
Мовляв, якщо вже вона вступить до НАТО, тоді війська Альянсу наблизяться до 
російських кордонів. Але що трапиться? Росія і так має спільний кордон із НА-
ТО. Це її кордон із Норвегією, країнами Балтії, з Польщею в районі Калінін-
градської області... І нічого аж такого не відбувається і не може відбутися. До то-
го ж, в Росії прекрасно усвідомлюють, що до ніякого НАТО найближчим часом 
Україна не вступить, що розмови про вступ завжди використовувалися певною 
частиною української політичної еліти для мобілізації електорату, маневрів між 
Заходом і Москвою, логіки внутрішньополітичної боротьби. 

Однак на нереальність вступу України до НАТО в Росії воліють закривати 
очі. Тому що сьогодні Москві вигідне зіткнення міфів. Те, що ми спостерігаємо 
– це використання російською пропагандистською машиною міфу, створеного 
українською пропагандистською машиною. Додамо до цього нефаховість ве-
личезної частини журналістського співтовариства, що звикло сприймати всер-
йоз політичні заяви і телевізійні передачі і отримаємо «реальність» – Україна 
готується вступати до НАТО, а Росія з цим відчайдушно бореться.

Бореться... для чого? Якщо вже ми так поважно ставимося до цього безглуз-
дого твердження, то маємо усвідомити, що в розпорядженні Росії немає сьогод-
ні якоїсь ефективної системи регіональної безпеки, яка могла б створити аль-
тернативу НАТО. 

Єдиний союз, який заслуговує на увагу – Шанхайська організація співробіт-
ництва – навряд чи може вважатися перспективною. До ШОС входять, окрім 
країн Центральної Азії, Китай і Росія, які історично побоюються впливу парт-
нера. І створювалася ШОС виключно як організація, що продемонструвала 
можливість вирішення проблем на кордонах колишніх радянських республік 
і КНР. Однак геополітичні орієнтири Москви і Пекіну залишаються відмінними. 
Звісно, на сцені ШОС можна влаштувати ефектну виставу, запросити прези-
дента Ірану, скажімо, однак альтернативою НАТО організація бути не може. 
І до того ж пов’язана вона саме з Азією, а не з Євроатлантичним регіоном. 
Про Організацію договору про колективну безпеку, створену за участі Росії, 
країн Центральної Азії, Вірменії і Білорусі, взагалі можна не згадувати – це та-
ке ж мертвонароджене дитя розкладу СРСР, як і СНД. І в серйозних ситуаціях 
для країн-членів організація ніяк себе не проявила. Ну от, скажімо, до організа-
ції входить Киргизія – що не завадило її президенту Аскару Акаєву погодитися 
з розміщенням американської бази на території країни. І таких прикладів мож-
на було б навести чимало. 

Кажуть, що Росія хотіла б затягти Україну до ОДКБ – можливо. Але, по-
боююсь, що навіть якби Україна була членом цієї організації – про це ніх-
то й не пам’ятав би, як не пам’ятають про український статус спостерігача 
у Євразійському економічному співтоваристві або вічні переговори про ЄЕП. 
Щось призабуте, еге ж? І таких призабутих організацій в світі – десятки, со-
тні. А НАТО – і символ, і система, і діючий організм. При всіх своїх недоліках. 
Прикро тільки, що і в Москві, і в Києві використовують НАТО саме як символ 
– позитивний або негативний. І нікому в політичних колах нецікаво, що від-
бувається із самим організмом і що дійсно може змінитися для України і для 
НАТО в разі приєднання Києва до Альянсу... 

 Віталій Портников, Москва

25



26

з  к р а ю

26

Новий рік не приніс Україні снігу, 
втім, у передріздвяні дні здалося, 
що він принесе країні політичне 
перемир’я, яке реалізується у кон-
структивну роботу усіх гілок влади. 
Але примирення між основними по-
літичними супротивниками не мало 
довгого життя.

Приводом до таких сподівань спо-
чатку стала заява вічного революціо-
нера, у недавньому минулому – пома-
ранчевого міністра внутрішніх справ, 
Юрія Луценка, який поспішив 2 січня 
повідомити країну про те, що пома-
ранчеві антагоністи „Наша Україна” 
та БЮТ нарешті знайшли спільну мову 
і у новому році працюватимуть спільно. 
Після святкування Різдва президент 
Віктор Ющенко, мабуть, ще перебува-
ючи у святковому настрої, спробував 
почати політичний рік із примирення 
між основними супротивниками – со-
бою, прем’єром Віктором Януковичем 
та спікером парламенту Олександром 
Морозом. Він запросив обох висо-
копосадовців до себе, і після тривалої 

бесіди керівники держави дали спільну 
прес-конференцію, в ході якої усі троє 
в один голос розповіли, як дружньо 
і конструктивно вони планують про-
вести рік Свині. Втім, мабуть менталітет 
древніх китайців та сучасних українців 
кардинально відмінний у трактуванні 
символів, оскільки вже після 12 січня 
2007 рік підклав справжню „свиню” 
і Ющенку, і Януковичу, і навіть Юлії 
Тимошенко, не згадуючи вже про весь 
обнадієний електорат. 

Так, саме 12 січня лідер опозиції 
Юлія Тимошенко вперше зважилася 
на серйозні публічні домовленості 
з лідером владної коаліції Віктором 
Януковичем і таким чином подарува-
ла величезну „свиню” Ющенку. Між 
БЮТ і Партією Регіонів була досягнена 
домовленість щодо спільного голосу-
вання по трьох законопроектах: про 
Кабінет Міністрів, про опозицію та про 
імперативний мандат. Таким чином, 
створивши конституційну більшість, 
депутати подолали вето президента на 
закон „Про Кабмін”, вгодивши тим са-
мим Януковичу, а також проголосува-

ли за корисні для опозиції закон „Про 
імперативний мандат для депутатів 
місцевого рівня”, та в першому читанні 
підтримали закон „Про опозицію”. 

Всю владу Кабміну! 
Всю владу Януковичу!

Закон „Про Кабінет Міністрів”, 
за словами прем’єр-міністра Ві-
ктора Януковича, нарешті розв’язує 
суперечність у дуалістичному прин-
ципі керування виконавчою владою 
через інститути президентства та 
уряду, віддаючи перевагу в управлінні 
останньому. Янукович визнав, що цей 
законопроект фактично перетворює 
країну з парламентсько-президент-
ської в парламентську республіку. 
Фактично президент не тільки позбав-
ляється багатьох важелів впливу на 
виконавчу владу, але й обмежується 
у своїх конституційних обов’язках. За-
кон демонтує виконавчі повноваження 
президента і нуліфікує частину кон-
ституційних повноважень президента. 
При цьому парадокс полягає в тому, 
що ці повноваження в Конституції 
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Чи стане Україна 
парламентською республікою

або
Як президент може стати 

королевою
Фото: УНІАН
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Як можна двічі добре попоїсти

Однією з небагатьох приємних речей у праці журналістів-міжнародників 
є те, що час від часу прес-секретарі різних посольств (а іноді навіть – по-
сли) запрошують нас на обід. Здебільшого йдеться про справді смачний 
обід, оскільки дипломати ніде в світі погано не харчуються. Особисто я від-
даю перевагу прес-секретарям. З ними можна неформально, розкутіше 
поспілкуватися, адже журналісти для них у певному сенсі колеги. 

На такий обід у п’ятницю мене запросили відразу двоє прес-сектетарів: 
французька прес-секретар та її німецький колега. Запропонували чудо-
ву кав’ярню, де після тривалої перерви я знову смакував печеною качкою, 
запиваючи її смачним французьким червоним. До того ж ще й збавив дві 
години в приємному товаристві. 

Надзвичайно приємною була і тема нашої бесіди, а саме – спільний, 
французько-німецький підручник історії, за яким в найближчому майбут-
ньому вивчатимуть історію учні старших класів середніх шкіл Франції та Ні-
меччини. 

Розмова почалася з дискусії, яку мову спілкування нам вибрати, аби во-
на найкраще пасувала до качки. Звичайно, можна було відразу перейти 
на англійську, яка в мене, до речі, цілком стравна (якщо абстрагуватися від 
граматики). Що й казати про прес-секретаря-француженку та німецького 
дипломата – їхня англійська просто мусить бути бездоганною. Мила фран-
цуженка однак сказала, що в цьому нашому Євросоюзі ми повинні всіляко 
плекати унікальну мовну різноманітність, тому... Тому ми трохи розмовляли 
чеською, трохи – німецькою і англійською. А коли колеги-дипломати хоті-
ли щось уточнити, звучала й вишукана французька, що її, на жаль, за своє 
життя я навряд чи встигну вивчити.

Ми довго розмовляли про згаданий підручник – новаторська, як обидвоє 
колег стверджували, ідея в об’єднаній Європі. Пізніше балакали про історію, 
улюблений мій предмет. Я люблю її саме за різноманітність, сказати б – за її 
мультинаціональну неоднорідність, суперечливість, а іноді й несумісність по-
глядів. Тож ми собі сперечалися, ким насправді є Наполеон – національний 
герой (для Франції) чи аґресор і окупант (для Німеччини). Разом із німець-
ким приятелем спеціально для французької колеги (яка в Чехії перебуває не 
надто довго, тож іще не мала можливості добре вивчити її історію) влаштува-
ли інсценізовано-гостру дискусію про гуситів, які для чехів є національними 
героями й представниками відродженого християнства, для німців натомість 
– вбивцями, варварами, що залишали за собою лише випалені міста й мо-
настирі. І одне, й інше є правдою, записаною в підручниках історії. 

О третій пополудні француженка пішла додому (французи в Парижі і по 
всьому світу закінчують роботу в п’ятницю о третій пополудні), а ми з нім-
цем повернулися до праці, оскільки є мешканцями суворої Центральної 
Європи, а не солодкої, благословенної Франції. Я ще тиждень дозбирував 
інформацію про згаданий підручник, аби написати про нього статтю. Од-
нак своїх гостинних друзів я не знайшов чим потішити. Підручник, перепо-
внений таблицями і малюнками, я не похвалив, та й саму його ідею піддав 
критиці. Незважаючи на те, що маю підстави почувати себе європейцем 
уповні (а не лише представником Центральної Європи), попри те, що істо-
рію просто обожнюю – таке її, історії, об’єднання мені видається силува-
ним і немудрим. Якось вона втрачає смак і запах, подібно, як втрачає смак 
і запах їжа, коли ми намагаємося скомбінувати два несумісні продукти. 
Мені не видається вдалою ідея, щоб німці вивчали свою історію в такому 
ж обсязі, як і історію Франції. Для мене це неприйнятно такою ж мірою, як, 
скажімо, ідея змішати французьку та німецьку мови в одну. Тож у такому 
дусі я про це і написав. Мої гостинні друзі відреагували на цю статтю ввіч-
ливим листом, в якому констатували, що я так нічого і не зрозумів.

Я впевнений, що зрозумів усе. Однак мене, вірного європейця, щось не-
покоїть. Щось підказує мені, що почуваючись європейцем, я хотів би за-
лишатися передусім чехом. Чехом із чеською мовою, чеською історією, 
чеською кухнею. Хоча, можливо, – з європейським президентом. Спробую 
пояснити це своїм друзям. На наступний тиждень уже замовлено стіл. Спо-
діваюся, в меню буде і качка, зготована по-чеськи. 
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зберігаються, але закон „Про Кабмін” 
відбирає інструменти для їх повноцін-
ної реалізації. Всі виконавські функції 
президента фактично перетікають до 
прем’єра і Кабміну. Уряд стає єдиним 
центром виконавчої влади. 

Тож січень 2007 року запам’ятаєтьс-
я тим, що тривале політичне проти-
стояння між Ющенком і Януковичем, 
між президентом і урядом, нарешті 
переросло у серйозну політичну кри-
зу. Якщо раніше політична боротьба 
між цими політиками та їх командами 
приносила певний позитив для країни, 
і у разі спрямування цієї боротьби 
в правильне русло, вона могла стати 
прогресом суспільства, то зараз через 
програш команди Ющенка йде сер-
йозний перекіс у повноваженнях, що 
загрожує політичною нестабільністю 
і всіма негативними явищами, що її 
супроводжують. Вже не говорячи про 
повернення до кучмівської диктатури 
через суто путінську стратегію маніпу-
лювання парламентом. Враховуючи 
те, що закон „Про Кабінет Міністрів” 
прямо суперечить п’ятьом конститу-
ційним статтям, Ющенко заявив, що 
не підпише його, а також оскаржу-
ватиме окремі норми цього закону 
в Конституційному суді. Правда, на-
віть заключення Конституційного суду 
України, що закон чи якась його норма 
не відповідає Конституції не гарантує, 
що парламентська більшість ці норми 
чи закон змінить. 

Закони, писані під Тимошенко
Звернімо також увагу на закони, 

які лобіювала Тимошенко. Згідно із 
законом „Про імперативний мандат 
для місцевих депутатів”, народний 
обранець, який не увійшов до фракції 
або вийшов із фракції партії, по спис-
ках якої потрапив до місцевої ради, 
позбавляється мандату. Втім, окрім 
цієї норми, яка була задекларована 
як основна, закон містить також і інші 
приписи, які дозволяють позбавити 
депутатських повноважень у випадку, 
якщо народний обранець – на думку 
партії – демонструє незадовільне ви-
конання депутатських обов’язків, де-
монструє використання депутатського 
мандату в особистих та корисливих 
цілях, або ж систематично порушує 
норми етики та моралі. Закон „Про 
імперативний мандат” спрямований 
на отримання жорсткої партійної 

Після прийняття антипрезидентського 
закону альянсом БЮТ і антикризовиків 
поїхала Юлія Тимошенко відвідати святі 
місця в Єрусалимі. 
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20 грудня. Екс-міністр внутрішніх справ 
Юрій Луценко заявляє про створення 
Громадянського руху народної само-
оборони. „Я ініціюю створення грома-
дянського руху народної самооборони. 
Я не йду в жоден партійний проект.... 
Я не планую очолити жодну партію... 
а провести громадянський мирний рух 

народної самооборони, який буде про-
тистояти “бєспрєдєлу””, – сказав Лу-
ценко. Юрія Луценка вважають реаль-
ним кандидатом на посаду Президен-
та країни. 

22 грудня. Лідер БЮТ Юлія Тимошенко 
висловлюється за скасування політре-
форми, відзначивши, що спочатку по-
трібно розпустити парламент і провес-
ти дострокові вибори. 

22 грудня. Зустріч Путіна та Ющен-
ка в Києві. Чорноморський Флот і делі-
мітація кордону, поставки газу і пунк-
ти пропуску, а ще космос, авіабуду-
вання, транспорт та енергетика – голо-
вні теми, які обговорювали президенти 
України та Росії. Своєю зустріччю во-
ни задоволені. Перша репліка Путіна – 
захоплене: „Как красиво тут у вас”. 

22 грудня. Верховна Рада ухвалила 
постанову про перегляд прожиткового 
мінімуму та мінімальної заробітної пла-
ти у 2007 році. Пропонується у 2007 
році встановити такі розміри мінімаль-
ної заробітної плати: з 1 травня – 420 
гривень, з 1 серпня – до 430 гривень, 
з 1 грудня – до 460 гривень. Постано-
вою пропонується збільшити прожитко-
вий мінімум для осіб, які втратили пра-
цездатність, та встановити його розмір 
на рівні 397 гривень з 1 квітня та 406 
гривень з 1 жовтня 2007 року. 

26 грудня. Президент таки підписав 
бюджет на наступний рік після ранко-
вої зустрічі з прем’єр-міністром. Віктор 
Янукович погодився прирівняти пенсії 
до прожиткового мінімуму. 

27 грудня. Вже на фініші випробуван-
ня нового Ан-148. Цими днями він ви-
тримав сертифікацію Міждержавного 
авіаційного комітету і зараз його пере-
віряють європейці. Це перший серій-
ний турбо-реактивний, середньомагі-
стральний літак. Саме на нього покла-
дають надію, що він відновить україн-
ську авіапромисловість. 

28 грудня. Подарунок до Нового ро-
ку всій Україні вирішили зробити укра-
їнські музиканти. Вони закликають всіх о
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дисципліни і стовідсотково буде засу-
джений Венеціанською комісією, яка 
стежить за демократичністю законів 
у європейських країнах. 

Втім, найгарячіше Тимошенко під-
тримувала закон „Про опозицію”, 
згідно з яким парламентській опозиції 
надається ціла система важелів і по-
сад, як парламентських, так і у системі 
виконавчої влади. Експерти оцінюють 
цей закон вкрай негативно, а дехто 
іронізує, що при таких правах опозиції 
Тимошенко не потрібно боротися за 
владу. Так чи інакше, але парламент 
отримав обіцянку президента ветувати 
і ці два закони. 

Мала помилка високої ціни
Однак, як нам усім відомо, у світі діє 

закон збереження енергії, який і гаран-
тує справедливість. В даному випадку 
„свиню” для Януковича і Тимошенко 
забезпечив секретаріат Верховної 
Ради, який після першого прийняття 
закону „Про Кабмін” надіслав на 
підпис президенту дещо змінений 
текст, таким чином Ющенко ветував, 
а Верховна Рада подолала вето не 
того закону. А от спікер парламенту 
Олександр Мороз якраз напередодні 
цього відкриття заявив, що антикризо-
ва коаліція не має наміру голосувати 
в другому читанні за закон „Про опо-
зицію”, як і долати президентське вето 
по закону „Про імперативний мандат”. 
Таким чином, через технічну помилку 
усі домовленості між змовниками були 
зруйновані. 

Можна лише припускати, чи вдасть-
ся Партії Регіонів ще раз знайти точки 
дотику із БЮТ після того „кидка”, який 
вони виконали у донецькому стилі. 
З впевненістю можна говорити лише 

про те, що Тимошенко тепер вима-
гатиме від коаліції значно більших 
дивідендів, як і гарантій. З іншого боку, 
і Тимошенко, і Янукович вже одного 
разу скуштували „заборонений плід” 
необмеженої влади, а як відомо, це 
приваблює. Тож до обох буде по-
вертатися бажання спробувати це 
робити знову й знову, головне, зна-
йти спільний інтерес і домовитися про 
правила гри. 

Якщо їм це вдасться, то закон „Про 
Кабінет міністрів” усе одно приймуть. 
Навіть, якщо депутати коаліції прислу-
хаються до обґрунтованих президент-
ських претензій стосовно підгрібання 
ними його конституційних повнова-
жень, то президентське тіло на терезах 
української політики істотно полегшає. 
Ющенко ж, позбавлений свого остан-
нього дієвого арґументу – права вето, 
– буде виконувати роль англійської 
королеви і тільки спостерігати, як його 
опоненти ділять владу в країні. 

Богдан Бачинський, Львів

Російсько-білоруський енергетич-
ний конфлікт, – який закінчився поки 
що перемир’ям, тільки умовно вигід-
ним Росії, однак здатним ще якийсь 
час утримати на плаву лукашенків-
ську економіку, – продемонстрував, 
що дешевого газу і нафти більше не 
буде – ні для кого. 

Російсько-український конфлікт ми-
нулого року сприймався як „розпла-
та” Москви за Помаранчеву рево-
люцію, бажання Кремля послабити 
позиції Віктора Ющенка і продемон-
струвати тим, хто сподівається на по-
кращення взаємин між українським 
президентом та його російським ко-

легою, що порозуміння не відбудеть-
ся. Те, що лобісти російського газово-
го концерну ще й скористалися ситу-
ацією, щоб заробити більше грошей 
на постачанні газу в Україну, якось не 
враховувалося. Не враховуються такі 
ж можливості і в білоруському випад-
ку. І того, що політичні інтереси Крем-
ля, який потребує більшої лояльнос-
ті від „бацьки” і доступу російського 
бізнесу до стратегічних об’єктів біло-
руської економіки, близькі до інтере-
сів постачальників енергоресурсів. 

Між тим, в ситуації навколо Білору-
сі збіглося все, що дозволяє росіянам 
збільшувати ціни. Кремль більше не хо-
че обмінювати дешеві енергоносії на 

Дешевого газу не буде

Ils
 d

es
si

ne
nt

 la
 L

ib
er

te
/I

va
n 

H
a

ra
m

ija



29

уже з 1 січня розмовляти лише україн-
ською або принаймні намагатися. „Не 
будь байдужим!” – під таким гаслом 
почалася акція цього громадського ру-
ху на Хрещатику. Майже всі учасники 
руху „Не будь байдужим!” заговорили 
українською після 20-ти років. Волонте-
ри понесли в народ посібник, як подо-
лати психологічний бар’єр і таки пере-
йти на українську.

28 грудня. 40 % юнаків, яким сьогод-
ні 16 років, ризикують не дожити до 
пенсійного віку, констатують дослідни-
ки. Представники сильної статі в Укра-
їні живуть в середньому на 12 років 
менше, ніж жінки. І причина цього, ка-
жуть демографи, не лише в умовах, але 
й у способі життя. Гірше від українських 
чоловіків на просторах СНД почува-
ються лише російські, стверджують де-
мографи. Росіяни живуть в середньому 
58 років, українці – 62. 

28 грудня. 2007-й стане початком кін-
ця для сотень „хрущовок” в Україні. Це 
обіцяє уряд. Місцева влада за конкур-
сом визначатиме інвестора. Його ко-
штом „хрущовки” та інші застарілі бу-
динки планують зносити, на їхньому 
місці зводити нове житло, а мешканців 
переселяти. У Києві людей вже відсе-
ляють, кажуть, що це найбільша про-
блема. 

29 грудня. Отруєння кандидата в пре-
зиденти Ющенка – справа рук особис-
того охоронця екс-заступника голови 
СБУ у 2004 році Володимира Сацю-
ка. Про це, з посиланням на конфіден-
ційне джерело в правоохоронних ор-
ганах, повідомляє газета „Сегодня”. 
Охоронець, на якого тепер впали під-
озри, зник. 

29 грудня. Відтепер в Україну дозво-
ляють ввозити автомобілі, яким більше 
восьми років. Президент підписав ухва-
лений Верховною Радою закон. Зняття 
обмежень – одна з вимог вступу Укра-
їни до СОТ. Втім, за реєстрацію ста-
рих транспортних засобів на території 
України доведеться сплачувати наба-
гато більший податок. Скажімо, якщо 
за нове авто з об’ємом двигуна 1,5 лі-
тра треба сплатити 75 гривень, то по-
даток на такий же за потужністю ав-
томобіль, старший 8 років, обійдеться 
в 4500 гривень. 

29 грудня. „Втраченим поколінням” на-
зивають психологи дітей українських 
заробітчан. Більшість з них не бачать 
матерів роками. Спілкування обмежу-
ється короткими телефонними розмо-
вами. Їх нікому навчити цінувати сімейні 
традиції. Часто їх цікавлять тільки гроші, 
зароблені на чужині матерями. Неофі-
ційно – на Прикарпатті з кожної третьої 
родини хтось на заробітках.

29 грудня. Українців наступного ро-
ку чекають більші податки. Це пропи-
сано в Законі „Про оподаткування до-
ходів фізичних осіб”. З 13 % до 15 % о
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декларації про готовність створити со-
юзну державу і слова про палку любов 
до Росії, якими останні десять з гаком 
років купував газ і нафту „останній со-
юзник” Москви. „Газпром” більше не 
бажає постачати газ в Білорусь за ці-
нами, які можна порівняти з російськи-
ми внутрішніми цінами. Російські на-
фтові компанії не бажали режиму, який 
дозволяв Лукашенку не просто купува-
ти нафту в Росії за смішною ціною, але 
й наживатися на цьому, перепродуючи 
нафтопродукти далі на Захід.

І все разом – це закінчення біло-
руських преференцій. Але що роби-
ти далі, Москва не знає. Із опозицією 
у неї контактів немає – і мати вона їх 
не хоче. І реально вплинути на вла-
ду можливості в опозиціонерів немає. 
Замінити Лукашенка якимсь представ-
ником діючої влади також можливості 
немає – вся нинішня білоруська еліта 
– під ним, а не проти нього. Залиша-
ється тільки погрожувати і домовлятися. 
Поки що…

Віталій Портников, Москва

Громадський референдум у Криму: 
„маємо те, що маємо”, чи „показує-
мо те, що хочемо показати”?

16 грудня минулого року за ініціати-
вою кримської організації КПУ в авто-
номії проведено „Загальнокримський 
народний референдум” щодо можли-
вого вступу України до НАТО. Його 
результат не був несподіваним: 98 % 
з числа тих, хто взяв у ньому участь, 
висловилися проти вступу України до 
Північноатлантичного альянсу. Саме 
в такій тональності подавали цю нови-
ну зокрема російські ЗМІ.

Звичайно ж, цей референдум не має 
юридичної сили: його проводили неза-
реєстровані організації „Всекримська 
громадська рада по захисту конститу-
ційних прав АРК” та „Всекримське на-
родне зібрання”. Та навіть якби ці ор-
ганізації й були зареєстровані, згідно 
із Законом України „Про всеукраїн-
ський та місцеві референдуми”, регіо-
нальний референдум можуть проводи-
ти тільки відповідні місцеві Ради депута-
тів, а різні громадські організації мають 
право тільки ініціювати збір підписів 
з вимогою про його проведення. 

Однак, попри всю нелеґітимність 
проведеного опитування, напевне, ні 
в кого не виникає сумнівів щодо того, 
що якби такий референдум усе-таки 
в Криму був проведений з дотриман-
ням усіх передбачених законом про-
цедур, перемогу на ньому однаково 
святкували б противники руху Укра-
їни до НАТО. Суть питання в іншому: 
чи була б у такому випадку їх пере-
мога настільки ж однозначною, чи 
все ж роки незалежності України хоч 
якось вплинули на громадську думку 
кримчан?

Сумнів у реальності тих 98 % ви-
кликає саме цей показник: у дні, що 
передували проведенню референду-
му, в Криму не спостерігалося якоїсь 

гіперактивності виборців (як, до речі, 
і під час блокування НАТОвських ко-
раблів у порту Феодосії) – як завжди, 
багато галасу робили кілька політизо-
ваних марґінальних груп. Задекларо-
вано, що в „громадському референду-
мі” взяли участь 897 054 виборців, що 
складає 58,2 % від загального їх числа. 
Однак і цю цифру незалежні спостері-
гачі піддають сумніву – за їх оцінками, 
в опитуванні взяло участь до 100 тис. 
осіб (за даними ГУ МВС в АРК – до 
95 тис.). На минулорічних парламент-
ських виборах, коли було відкрито на-
багато більше виборчих дільниць, коли 
в комісіях працювало набагато більше 
людей, ніж зараз, явка була не наба-
гато вищою (64,2 %), однак на дільни-
цях вишиковувалися довгі черги. А на 
виборчих дільницях 16 грудня 2006 
р. жодного ажіотажу не було. Дивною 
є і дуже оперативна робота з підра-
хунку голосів при відсутності достат-
ньої кількості кадрів: результат був ві-
домий уже вранці 17 грудня!

Всі сумновідомі українцям з мину-
лих президентських виборів методики 
голосування теж були тут задіяні. Як 
розповідав один літній чоловік з Гали-
чини, який перебував у день опитуван-
ня в Криму на відпочинку, коли він з ці-
кавості пішов на „виборчий пункт”, то 
бабусі, що видавали бюлетені під охо-
роною юнаків у камуфляжній уніфор-
мі, без жодних документів дали йому 
бюлетень. Дідусь підходив до столика 
кілька разів, і щоразу одержував на 
руки свіжий бюлетень. Наостанок ще 
один факт: ті 1,08 % кримських ви-
борців, які висловилися „за” політич-
ний курс Президента України на вступ 
в НАТО, складають 9 692 особи – це 
кількість мешканців одного містечка. І, 
якщо Україна декларує себе демокра-
тичною державою, то їх думкою нехту-
вати також не годилося б. 

  Володимир Пукіш, Анапа 

Кримчани проти НАТО?
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зросте податок на доходи. І більше 
треба буде віддавати державі від про-
дажу своїх квартир, автомобілів, зем-
лі і навіть спадщини. Податківці нагаду-
ють, що збільшення податку на доходи 
з 13 % до 15 % було закладено в Зако-
ні „Про оподаткування доходів грома-
дян” ще 2003 року. Тож з наступного 
року його треба просто виконувати. Ці 
2 % додатково дають змогу зібрати по-
над 2 мрлд. грн, які підуть у місцеві бю-
джети. До того ж, цей податок в Україні 
один з найнижчих у Європі.

2 січня. Луценко домовився з Тимошен-
ко і Балогою про єдність. Радник прези-
дента Юрій Луценко заявляє про поро-
зуміння усіх „помаранчевих” сил і про-
гнозує їхнє об’єднання у 2007 році. 

3 січня. Президент Віктор Ющенко на-
клав вето на продовження до 2008 ро-
ку мораторію на продаж землі сіль-
ськогосподарського призначення. За-
борона на продаж не відповідає стат-
тям 14 й 41 Конституції, якими га-
рантується право власності на землю 
й встановлюється право кожного роз-
поряджатися своєю власністю. Нато-
мість уряд підтримує рішення Верховної 
Ради і наполягає на продовженні мора-
торію на продаж земель сільгоспприз-
начення. Землею в Україні торгують по-
при заборони та закони. Експерти ка-
жуть, що близько половини селянських 
земельних наділів вже встигли продати. 
Виникають ситуації, коли селянин хоче 
отримати свій пай, а цієї землі вже фак-
тично немає – продана. 
 
9 січня. Землю сільськогосподарського 
призначення в Україні і далі не прода-
ють – ще принаймні рік. Верховна Ра-
да вдруге ухвалила це рішення, і вдру-
ге – конституційною більшістю. Таким 
чином, подолано вето президента, який 
повернув цей закон зі своїми поправ-
ками. Ще принаймні рік земля не змо-
же бути товаром. Заступник глави се-
кретаріату президента Арсеній Яценюк 
вважає, що існують правові підстави 
для звернення в Конституційний Суд у 
зв’язку з продовженням мораторію.

9 січня. Три історичні пам’ятки Киє-
ва національного масштабу зрівняли 
з землею у новорічну ніч. Це споруди, 
що належали до комплексу п’ятої вежі 
музею „Київська фортеця”, яка є най-
більшим земляним укріпленням у світі. 
Також місто втратило єдиний збереже-
ний в оригіналі будинок Київського те-
леграфу дев’ятнадцятого століття. На 
їхньому місці, за інформацією музею-
пам’ятки „Київська фортеця”, планують 
збудувати багатоповерховий житловий 
комплекс. Дозвіл на упорядкування цієї 
території дала Київрада. 

10 січня. Особистістю року, за версією 
журналу „Корреспондент”, став Олек-
сандр Мороз. Саме його хід конем 
кардинально змінив ситуацію на полі-
тичній шахівниці і визначив курс краї-
ни принаймні на кілька років, вважає 

15 січня 2007 р. Борис Тарасюк 
відбув із візитом до Чеської Респу-
бліки як міністр закордонних справ 
України. Для цього він перервав від-
пустку, яку йому надав президент. 
З огляду на це прес-служба Кабіне-
ту міністрів заявила, що Б.Тарасюка 
було попередньо звільнено з посади 
міністра закордонних справ згідно 
з відповідною постановою Верховної 
Ради. За словами прем’єр-міністра 
Віктора Януковича, він не схвалював 
рішення про службове відрядження 
Тарасюка за кордон, оскільки Тара-
сюк не може вважатися особою, упо-
вноваженою державою на здійснен-
ня офіційного закордонного візиту. 
Такий випадок є раритетом у світо-
вій практиці.

Але повернімося дещо назад... 
1 грудня 2006 р. Верховна Рада 
звільнила Бориса Тарасюка з поса-
ди міністра закордонних справ. Од-
нак Президент Віктор Ющенко своїм 
указом доручив йому й надалі вико-
нувати обов’язки міністра, а Шевчен-
ківський райсуд Києва припинив дію 
парламентської постанови. Депутати 
оскаржили це рішення в Апеляційно-
му суді, який скасував рішення Шев-
ченківського райсуду. Голову МЗС 
призначено до складу чинного уряду 
за квотою президента, відтак Б.Тара-
сюк й надалі виконує обов’язки міні-
стра. Але в уряді не визнають рішен-
ня глави держави і Тарасюка навіть не 
допустили на засідання Кабінету міні-
стрів України. 

Уряд протестує також проти від-
пустки, яку дав президент міністру. 
Вказує на статтю 106 Конституції 
України, яка визначає повноважен-
ня президента, і не передбачає таких 
повноважень, як схвалення рішення 
щодо продовження виконання поса-
дових обов’язків міністра та надання 
чи погодження надання відпусток чле-
нам уряду.

Спробою позбутися Бориса Та-
расюка стала ухвала Кабінету міні-
стрів наприкінці минулого року, якою 
у казначействі заблокували кошти на 
фінансування діяльності закордон-
них установ України. Держказначей-
ство не визнавало правочинності під-
писів в.о. міністра закордонних справ 
України Б.Тарасюка, а також його 1-
го заступника Володимира Огризка, 

на якого тимчасово покладено керів-
ництво МЗС на час відпустки Б. Тара-
сюка. А 19 січня Міністерство фінансів 
оголосило, що припиняє оплачувати 
всі рахунки МЗС. 

„Вперше за історію Незалежної 
України через незаконні вказівки 
з Кабінету міністрів для міністерства 
не відкрито бюджетне фінансування 
на поточний рік. Отже, Україну по-
збавлено можливості дотримуватися 
своїх міжнародних зобов’язань, зо-
крема, платити внески до бюджетів 
міжнародних організацій, відправляти 
дипломатів на міжнародні переговори, 
платити рахунки за обслуговування 
іноземних делегацій”, – заявив тоді Та-
расюк. За його словами, всі працівни-
ки центрального апарату міністерства 
та іноземних дипломатичних установ 
– а це кілька тисяч людей – не отрима-
ли заробітної плати. „Це є щонаймен-
ше аморальним, не кажучи вже про 
порушення їхніх конституційних прав. 
Такі дії завдають великої шкоди між-
народному іміджеві України”, – про-
коментував Б.Тарасюк, зазначивши, 
що МЗС було змушене звернутися до 
Господарського суду міста Києва з по-
зовною заявою до Державного казна-
чейства з вимогою відкрити бюджетне 
фінансування, як це передбачено Бю-
джетним кодексом і державним бю-
джетом на 2007 р. А вже 23 січня 
прем’єр-міністр В.Янукович був змуше-
ний доручити Держказначейству роз-
блоковувати рахунки МЗС. Як про-
коментував Тарасюк, протягом теле-
фонної розмови Янукович погодився 
з тим, що припинення фінансування 
міністерства є ненормальним. Але 1-й 
віце-прем’єр і міністр фінансів Микола 
Азаров уточнив, що Держказначей-
ство не фінансуватиме діяльність осо-
бисто в.о. міністра закордонних справ 
Бориса Тарасюка: його відрядження та 
виконання його розпоряджень. 

Президент Віктор Ющенко й нада-
лі наполягає на кандидатурі Тарасю-
ка на посаді міністра закордонних 
справ і сподівається на те, що крапку 
в цьому конфлікті поставить Конститу-
ційний суд. „Моя позиція залишаєть-
ся незмінною: пропозицію щодо об-
рання міністра МЗС формулює пре-
зидент України, так само як і форму-
лює його звільнення… Я переконаний, 
що Конституційний суд підтримає таку 
мою позицію, тут не виникне поля для 

Наступним після 
Тарасюка буде Ющенко
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видання. Торішній лідер конкурсу Юлія 
Тимошенко до числа номінантів не по-
трапила взагалі, так само, як прези-
дент із прем’єром. 

10 січня. Протягом 2006 року Украї-
на сплатила понад 2,8 мільйонів гри-
вень відшкодувань за рішеннями Євро-
пейського Суду з прав людини. Зага-
лом, протягом 2006 року статусу оста-
точного набуло 172 рішення Євросу-
ду, ухвалених у справах проти України. 
У цих справах, окрім суми відшкоду-
вання, встановленої Європейським су-
дом, Україна також виплатила заявни-
кам понад 5,5 млн. гривень, належних 
їм за рішеннями українських судів. Пе-
реважна більшість цих справ Європей-
ського Суду стосувалися невиконання 
в Україні рішень національних судів. 

10 січня. Президент Віктор Ющенко 
переконаний, що зустріч з прем’єром 
Віктором Януковичем і спікером Олек-
сандром Морозом, яка відбулася напе-
редодні, допомогла зняти напругу між 
гілками влади. За словами Ющенка, 
високопосадовці домовилися провести 
14–15 лютого „круглий стіл” щодо ви-
конання пунктів Універсалу національ-
ної єдності із залученням політиків і гро-
мадськості для вироблення плану дій 
подальшої співпраці. 

11 січня. Таємниць минулого поменшає 
на Закарпатті. Там, вперше в Украї-
ні, в управлінні СБУ при архіві відкри-
ли читальну залу, де, за спеціально-
го дозволу, можна переглянути доне-
давна секретні документи та кримі-
нальні справи, що їх порушували про-
ти закарпатців не лише за радянських, 
а й за дорадянських чеських часів. Їх 
накопичилося близько 20 тисяч. Най-
давнішій справі більше сотні років. 

11 січня. Президент Віктор Ющенко 
ветував закон „Про Кабінет Міністрів”, 
прийнятий напередодні більшістю го-
лосів. Цей закон, на думку Секретарі-
ату Президента, порушує чинну Кон-
ституцію у низці принципових момен-
тів, а також фактично перетворює кра-
їну на парламентську республіку, в якій 
першу скрипку грає прем’єр, а пре-
зидент виконує роль „весільного гене-
рала”. 

12 січня. У Верховній Раді знову заго-
ворили про антиконституційний пере-
ворот. Саме так прихильники прези-
дента розцінили голосування антикри-
зової коаліції разом з фракцією БЮТ. 
Спільно вони подолали вето президен-
та на закон „Про Кабмін”. За це рі-
шення проголосували 366 із 450 де-
путатів. Окрім того, в цей же день згід-
но з домовленістю БЮТ із антикри-
зовиками, депутати ухвалили закони 
„Про опозицію” в першому читанні та 
„Про імперативний мандат для місце-
вих рад”. 

15 січня. Міністр юстиції Олександр 
Лавринович заявив про можливість лік- о
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дискусії… Наразі міністр виконує свої 
обов’язки, всі інші кроки – це кро-
ки дестабілізації”, – наголосив глава 
держави на прес-конференції в До-
нецьку. 

У владної коаліції – кардинально 
протилежна думка щодо Б.Тарасюка-
а. Так у Партії Регіонів (ПР) заявляють, 
що, якщо президент не внесе кандида-
тури на цю посаду, то, згідно зі схвале-
ним 12 січня Законом про Кабінет мі-
ністрів України, кандидатуру на поса-
ду міністра закордонних справ зможе 
внести антикризова коаліція. „Але ми 
переконані, що президент внесе кан-
дидатуру. І ця людина не продовжу-
ватиме скандальну політику Бориса 
Тарасюка”, – заявив депутат ПР Тарас 
Чорновіл. 

Повноваження голови МЗС Украї-
ни Бориса Тарасюка визнає весь світ, 
крім Партії Регіонів. Так прокомен-
тував лідер парламентської фракції 
„Наша Україна” В’ячеслав Кирилен-
ко позицію своїх політичних опонен-
тів. Кириленко висловив переконання, 
що уряд В.Януковича і антикризова 
коаліція, „схвалюючи незаконне рі-
шення про звільнення Б.Тарасюка без 
жодних на те професійних причин, чіт-
ко усвідомлювали, до якого конфлікту 
це призведе”.

Партія Регіонів прагне імпічменту
Конфлікт довкола міністра Б.Тара-

сюка є складовою загальної політичної 
боротьби за владу між президентом 
і урядом. Більшість аналітиків схиля-
ються до думки, що „блакитна” пар-
ламентсько-урядова коаліція, яка є по-
літичним опонентом „помаранчевого” 
президента Ющенка, від перших днів 
перебування при владі цілеспрямова-
но рухається в напрямі імпічменту пре-
зидентові Ющенку, ба навіть скасуван-
ня інституту президентства в країні як 
такого. Свідченням такого наміру може 
бути нещодавнє його озвучення одним 
із учасників владної коаліції – лідером 

Комуністичної партії Петром Симонен-
ком. „Ми категорично проти інституту 
президента, його потрібно скасувати 
і таким чином припинити ворожнечу”, 
– сказав він в ефірі „5 каналу”. 

Від 1 січня 2006 р. в Україні на-
була чинності політична реформа, 
спрямована на посилення ролі пар-
ламенту та уряду за рахунок обме-
ження повноважень президента. Вре-
шті Україна повинна перетворитися 
з президентсько-парламентської на 
парламентсько-президентську держа-
ву, а прем’єр-міністром повинен при-
значатися лідер, чия партія перемогла 
на виборах у ВР. Політреформу схва-
лила Верховна Рада 8 грудня 2004 
р. Спочатку планувалося, що її буде 
запроваджено від 1 вересня 2005 р. 
Проте тоді парламент не схвалив змін 
до Конституції, які стосуються рефор-
мування системи місцевого самовря-
дування. Тому набуття чинності полі-
треформи було перенесено в часі.

У президента України В.Ющенка-
а залишилось тільки два вагомих 
повноваження – право вето і право 
звернення до Конституційного суду. 
Так оцінив наслідки політреформи 
в ефірі телеканалу „1+1” екс-міністр 
внутрішніх справ України Юрій Лу-
ценко. За його словами, уряд забрав 
у президента майже всі повноважен-
ня, „зробивши його канцеляристом”. 
Та Луценко забув ще про одне повно-
важення, яке залишається в президен-
та – це право розпустити парламент. 
Аналітики припускають, що формаль-
ний привід для цього в Ющенка є. 

Контроль над МЗС, а ще над Ра-
дою національної безпеки та оборо-
ни, ліквідацію якої ініціює провладна 
Партія Регіонів – залишки колись мо-
гутньої президентської вертикалі. І, 
схоже, вже не за горами той час, коли 
дві гілки влади зійдуться в останньому 
двобої, переможцем з якого вийде ли-
ше хтось один.

Павло Бальковський, Київ 
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відації такого органу,  як Рада нацбез-
пеки і оборони – орган, в якому керує 
тільки президент. „Звичайно, коли буде 
наступний етап до парламентської рес-
публіки, з моєї точки зору, доцільно ви-
лучити взагалі згадку про такий орган, 
як РНБО”, – зазначив Лавринович. 

15 січня. Прем’єр-міністр Віктор Януко-
вич висловив здивування, що Секрета-
ріат Президента дотепер не ініціював 
законопроект „Про президента” і за-
значив, що антикризова коаліція буде 
готувати такий закон без огляду на по-
бажання президента. Він також висло-
вив припущення, що БЮТ підтримає та-
ку ініціативу Кабміну.

15 січня. Апеляційний суд Києва ска-
сував постанову Печерського райсу-
ду Києва про визнання протиправною 
бездіяльність Центрвиборчкому щодо 
підбиття підсумків збору підписів під ви-
могою про проведення всеукраїнського 
референдуму щодо вступу України до 
НАТО і ЄЕП. Як відомо, раніше Печер-
ський райсуд Києва зобов’язав Цен-
трвиборчком підбити підсумки збору 
підписів громадян під вимогою про про-
ведення всеукраїнського референдуму 
щодо вступу України до НАТО і ЄЕП. 
Водночас голова ЦВК Ярослав Давидо-
вич заявляв, що правоохоронні орга-
ни порушили 28 кримінальних справ за 
фактами порушень при зборі підписів 
за проведення референдуму.
 
16 січня. Якщо президент Віктор 
Ющенко не внесе до Верховної Ради 
на затвердження кандидатуру нового 
міністра закордонних справ, це замість 
нього має зробити антикризова коалі-
ція – заявив прем’єр-міністр Віктор Яну-
кович, посилаючись на щойно прийня-
тий закон „Про Кабмін”. Нагадаємо, 
що згідно з Конституцією тільки прези-
дент країни має виключне право вно-
сити кандидатуру міністра закордон-
них справ. 

16 січня. На два мільярди гривень збід-
ніла „Укрзалізниця”. Ці гроші у неї 
вкрали самі ж залізничники – упевне-
ні у Контрольно-ревізійному управлін-
ні. Вимивали кошти по-різному, кажуть 
ревізори. Крали всі, сверджують у КРУ. 
Від бухгалтера до топ-менеджменту. 
Схеми – на будь-який смак та колір. 

16 січня. 15 річницю відзначає україн-
ський міліцейський спецназ – підрозділ 
„Беркут”. Ударний кулак Міністерства 
внутрішніх справ сьогодні налічує 3,5 
тисячі бійців. Мобільні групи „Беркуту” 
використовують у різних ситуаціях – від 
стихійних катастроф до захоплення за-
ручників терористами. За 15 років ро-
боти спецпідрозділ втратив двох бійців. 

16–17 січня. Один з лідерів Партії Ре-
гіонів Євген Кушнарьов отримав вогне-
пальне поранення під час полювання 
і помер наступного дня. Після чого про-
куратура Харківської області переква-
ліфікувала кримінальну справу за фак-о
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Комуністична партія України мала 
б запровадити для НАТО спеціальний 
приз. Адже НАТО для неї – подарунок 
долі. Якби не натівський валет, колода 
більшовиків складалася б з одних шіс-
ток. Як не про НАТО, то про що ще міг 
би говорити товариш Симоненко? 

Відомо, що українські комуністи до-
бре оволоділи мистецтвом ідеологічно-
го шулерства і своєю улюбленою грою 
в „підкидного дурня”. Завжди було що 
підкинути масі довірливих ... При по-
требі могли вони з колоди витягнути 
або „українського буржуазно-наці-
оналістичного туза”, або „бандерів-
ського короля”, або „даму-куркулів-
ну”. „Антинатівський дурень” – лише 
один із українських різновидів цієї гри. 
Але після Помаранчевої революції ау-
диторії якось поменшало і поведінка 
лідера українських комуністів зараз 
радше нагадує манери літературного 
героя з казки „Буратино” Кота Бази-
ліо, який разом з партнеркою по афе-
рах Лисою Алісою співав: „Пока жи-
вут на свєтє дуракі, обманивать нам, 
стало бить, с рукі”, аніж вишукані рухи 
чикаґських королів Майєра Ланського 
чи Бені Біньона. 

Але повернімося до НАТО. Цю орга-
нізацію кіт-товариш-симоненко любить 
надзвичайно, оскільки сам факт існу-
вання НАТО забезпечує його робо-
тою. Здається, якби цього Альянсу не 
було, то він мусив би його вигадати. 

З комуністичним шулерством дав-
ним-давно все зрозуміло, та питанням 
залишається, навіщо антинатівська те-
матика потрібна таким гравцям вели-
кого бізнесу як капіталісти-регіонали 
чи середні аграрні буржуа з СПУ? По-
вірити в те, що вони записалися в „світ” 
Кота Базиліо, важко. Припустити, що 
вони захищають інтереси електора-
ту Донбасу? Але ті тисячі робітників 
в Донецьку, що зараз працюють на за-
воді протимінних технологій, збудова-
ному на гроші і за технологією НАТО, 
навряд чи голосуватимуть проти свого 
добробуту, а його вони пов’язують са-
ме з натівськими інвестиціями і з рин-
ком країн НАТО. 

Нещодавно Литву відвідали моло-
ді українські журналісти. Вони цікави-
лися, що змінилося з тих пір, як Лит-
ва увійшла до північно-атлантичної 
структури. Їх здивував факт відсут-

ності будь-яких іноземних баз на бал-
тійських теренах, рівень захисту еко-
номічних і політичних інтересів Литви 
з боку Альянсу в разі міждержавних 
непорозумінь. Але головне – швид-
кість реалізації реформ і ставлення 
ГРОМАДЯНСЬКОГО суспільства до 
програм НАТО. Один із литовських 
співрозмовників на запитання „Чому 
литовці свого часу не обговорювали 
питання членства в НАТО на референ-
думі?” відповів доволі логічно: „А хіба 
у вашій сім’ї обговорюється питання: 
чи зачиняти двері на ніч, а чи зали-
шити їх відкритими для грабіжників? Те 
саме і з національною безпекою. Бо, 
як влучно висловився Вінстон Черчіль: 
“Нема вічних друзів, є лише вічні інтер-
еси”. А їх слід захищати”.

Литовці під час розмов з українськи-
ми журналістами постійно підкреслю-
вали, що вирішувати – бути в НАТО чи 
не бути – мають самі українці, але од-
ночасно цікавилися тим, яку рівноцін-
ну альтернативу пропонує суспільству 
український політикум в дискусіях про 
НАТО? Чи існує програма національ-
ної безпеки? За якими критеріями від-
буваються реформи в Україні? 

Українська молодь побачила в Лит-
ві те, про що в Україні мовчать. НАТО 
гарантує Литві не лише військовий чи 
політичний захист, але й економічну 
стабільність і приток інвестицій. Навіть 
з України. Бо розміщувати капітал, за-
йматися бізнесом безпечніше в країні, 
яка захищена. Після вступу до Альян-
су Литва отримала статус неризико-
вої країни. 

І відповідь ще на одне питання тих 
самих журналістів з України: кому ви-
гідніше членство їхньої країни – Брюс-
селю чи Києву? Відомий литовський 
політолог і українознавець, директор 
Інституту України в Вільнюсі Владас 
Сартатавічюс припускає, що НАТО, 
але і поодиноким країнам як Польща, 
Литва, Словаччина, Чехія, Латвія або 
Румунія, тобто близьким сусідам Укра-
їни, її членство в Альянсі вигідне з двох 
причин: перша торкається зміцнення 
стабільності в регіоні Центрально-Схід-
ної Європи, друга – гарантована впев-
неність у незворотності демократичних 
процесів в Україні. Інших інтересів не-
ма. Разом з тим, литовський політолог 
твердить, що вигода для України від 
вступу до НАТО надзвичайно велика. 

Забави кота Базиліо
„Нема вічних друзів, є лише вічні інтереси“.

Вінстон Черчіль
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том поранення депутата фракції Пар-
тії Регіонів Євгена Кушнарьова у спра-
ву про вбивство за необережністю. Про 
зумисне вбивство натякають деякі од-
нопартійці депутата. Євген Кушнарьов 
був ідеологічним лідером партії, а тому 
його загибель може послабити пози-
цію Партії Регіонів щодо статусу в Укр-
аїні російської мови та вступу України 
до НАТО. Смерть ідеолога „біло-синіх” 
тимчасово припинить ідейний екстре-
мізм і пожвавить кадрову боротьбу все-
редині партії. Може також загострити-
ся конфлікт між двома лідерами пар-
тії: Ринатом Ахметовим і Віктором Яну-
ковичем. 

17 січня. Голосування БЮТ за закон 
„Про Кабмін” „поставило хрест” на 
відносинах між лідером блоку Юлі-
єю Тимошенко, президентом і „Нашою 
Україною”. Таку думку висловив рад-
ник президента, екс-секретар РНБО 
Володимир Горбулін. 

18 січня. У 2006 році реальний вало-
вий внутрішній продукт зріс на 7 % по-
рівняно з 2005 роком. У 2005 році 
ріст ВВП становив 2,7 %. Кабінет Міні-
стрів прогнозує в 2007 році зростання 
ВВП на рівні 6,5 % – такий прогноз за-
кладений при формуванні держбюдже-
ту–2007. 

18 січня. Коаліція надурила Тимошенко. 
Парламентська коаліція не має жодних 
зобов’язань перед фракцією БЮТ що-
до остаточного ухвалення закону „Про 
опозицію”, – про це сказав спікер Олек-
сандр Мороз. Він підкреслив, що в цьо-
му законопроекті „є зазіхання на функ-
ції, які до опозиції жодного відношення 
не мають”. За його словами, у законі є 
багато норм, що виходять не тільки за 
межі Конституції України, але й „здоро-
вого глузду”. Він розповів, що під час об-
говорення законопроекту „Про опози-
цію” один із фахівців-юристів, жартую-
чи, звернувся до Юлії Тимошенко, мов-
ляв, „ви такий пропонуєте закон, начеб-
то ніколи не збираєтеся бути при владі”. 
Він також зазначив, що коаліція не буде 
долати президентське вето щодо закону 
„Про імперативний мандат”. 

18 січня. Президент Віктор Ющенко по-
вторно накладає вето на закон „Про 
Кабінет міністрів”. Підставою для по-
вторного ветування Ющенко назвав те, 
що текст закону, ухваленого депутата-
ми 12 січня, суттєво відрізняється від то-
го, який президент ветував перед тим. 
Таким чином, закон „Про Кабмін” на-
разі не діє, а Верховній Раді знову до-
ведеться долати вето. 

Щоб побачити її, достатньо вивчити 
програми НАТО, дізнатися про мету 
Альянсу, позбавитися стереотипів, що 
десятиріччями створювали кремлівські 
радянські спецслужби і якими користу-
ються сучасні московські технологи. 

Кому не вигідний 
вступ Києва у НАТО?

У Вільнюсі впевнені у тому, що Мо-
скві невигідний вступ Києва до НАТО, 
як з огляду військово-політичних амбі-
цій, так і з огляду економіки. Так на-
справді, співпраця Росії з НАТО наба-
гато тісніша, ніж з Україною і продик-
тована прагматизмом і економічними 
інтересами. Мета Росії – позбутися 
конкурента в особі України на рин-
ку зброї, військових технологій, у спів-
праці з НАТО в галузях військово-кос-
мічних досліджень, військової і циві-
льної авіації, реформування військо-
во-промислового комплексу. Москві 
не потрібен зайвий конкурент. Тому 
вона через своїх сателітів в Україні ля-
кає населення міфічною загрозою. До 
речі, в самій Росії ставлення населення 
до Альянсу є найкращим за весь по-
страдянський період. І знову – прем’єр 
Британії мав рацію, розмірковуючи 
про вічних друзів і інтереси. Тоді постає 
питання: чиї інтереси захищають укра-
їнські політики? Чи вони, такі безкорис-
ні і вірні, догоджають лише вічним дру-
зям? Питання останніх 15 років. 

Литовський погляд на проблему 
„Україна і НАТО” дещо відрізняєть-
ся від думки інших членів Альянсу. Тут 
сформувалася пропозиція, яку почали 
називати „український варіант вступу 
до НАТО”. Відомо, що члени Альян-
су тримають двері НАТО відчиненими 
для Києва. Разом з тим, Брюссель не 
розуміє внутрішньої ситуації в Україні. 
Вільнюс також впевнений у тому, що 
для України нема іншої альтернативи 
захисту своїх національних інтересів, 
але розуміє, що переважна частина 
населення вихована на радянських 
антинатівських стереотипах, які може 

побороти лише правдива інформація 
про Альянс. З якихось незрозумілих ні 
для кого причин цю правду розповіда-
ти людям не поспішають саме політики, 
які б у цьому мали бути зацікавленими 
першочергово. 

А правда полягає ось у чому. На-
воджу приклади з Литви. Після вступу 
до Альянсу Литва зменшила витрати 
з бюджету на військову галузь до 2 % 
від НВП, що значно менше, наприклад, 
ніж на освіту; економлячи на витратах 
на ракети, Вільнюс розвиває військову 
медицину, зв’язок, навігаційну техніку 
та інженерію; від Альянсу країна отри-
мала сучасні кораблі, гелікоптери, ко-
мунікації, автомобілі, радари; литовці 
отримують освіту у військових коле-
джах Заходу безкоштовно, навчаю-
чись модерним технологіям, мовам, 
менеджменту, іншим професіям, після 
служби використовують ці знання в ци-
вільній кар’єрі; технології НАТО Лит-
ва успішно використовує в покращен-
ні екології, випередженню природних 
стихій і технологічних аварій, в боро-
тьбі з злочинністю і тероризмом; пові-
тряний простір Литви захищає міжна-
родний авіаційний патруль; іноземні ін-
вестиції в Литву після її вступу до Альян-
су збільшилися в десятки разів; завдяки 
фінансовим програмам НАТО Литві 
вдалося перетворити Шяуляйський ае-
родром Зокняй у найсучасніший і най-
потужніший вантажний аеропорт Єв-
ропи, створити модерну систему без-
пеки АЕС...

Мабуть не варто продовжувати, 
варто лише сказати, що Литва це ро-
бить для себе, для безпеки свого на-
роду: політичної, економічної, фінан-
сової, екологічної, енергетичної...  При 
цьому стосунки Литви з Росією – осно-
вним опонентом розширення НАТО на 
Схід – чи не найкращі за всю новітню 
історію. То може час припинити забави 
українських Котів Базиліо? Нема дур-
них. Чи ще є? 

Віктор Чернішук, Вільнюс
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Розкажи про свої „творчі плани”: 
коли чекати на нову книжку? Що 
взагалі тепер пишеш?
У „творчих планах” маю дуже бага-
то всього, але не все вдається зроби-
ти по-моцартівському легко. От хочу 
дописати невеличку есеїзовану авто-
біографічну повістинку, без сюжету 
і головних героїв. Уже давно варто 
перегорнути цю сторінку, щоб мож-
на було йти далі, але писати прозу 
несамовито важко в умовах, коли до-
водиться водночас виконувати з деся-
ток різних справ. Тож книжка пишеть-
ся вже третій рік і тому не видно кінця. 
Останні мої перекладацькі „подвиги” 
з польської мови – „Хтивня” („Lubie-
wo”) Міхала Вітковського і „Похорон 
різуна” („Pochówek dla rezuna”) – за-
брали багато часу й енергії. По-різно-
му важкі твори. Хочеться видати нову 
книгу поезії, але нових текстів настіль-
ки мало, що аж соромно. Мабуть, 
справи покращаться з настанням хо-
лодів, бо тоді і тіло, і свідомість мобілі-
зуються. Мені завжди краще писалося 
восени і взимку.

Як до твоїх текстів ставляться поляки, 
чим різниться їхнє сприйняття від ре-
цепції українських читачів?
Поляки, як і українці, німці, голланд-
ці, чехи, посміхаються в тих місцях, 
де смішно, і плачуть там, де сумно. 
Їхнє сприйняття зовсім мало відрізня-
ється від нашого. Хіба що – наважу-
ся ризиковано припустити – в поля-
ків трохи відмінне почуття гумору, яке 
зрозуміле і близьке саме мені. Тонка 
іронія закладена в них із пелюшок. 
А я також люблю тонко іронізувати. 
Натомість наш читач більше нала-
штований на якийсь яскравий ефект 
– спалах, вибух, ефектний хід.

А які твої вірші найбільш подобають-
ся полякам? Чи не про Сталіна, що 
мав рацію?
„Роббі Вільямса” люблять, „Вчитель-
ку хімії”. І про Сталіна також лю-
блять. Та й інші тексти теж непога-
но сприймаються. До мене загалом 
у Польщі ставляться із симпатією. А я 
відповідаю взаємністю.

Взагалі, як у Польщі сприймають 
українську літературу?
Польський читач чудово сприймає 

Андрій Бондар: „Я більше вірю 
в Голодомор, ніж у постмодернізм”
Андрій Бондар – один із найпомітніших і найвизнаніших су-
часних українських поетів. Тридцять два роки тому він наро-
дився у Кам’янці-Подільському, одному з нечисленних укра-
їнських райцентрів, до яких не заведено додавати в дужках 
назву області, а потім переїхав до Києва, де закінчив Києво-
Могилянську академію і живе досьогодні.

Першу книжку поезій „Весіння єресь“ Бондар видав 1998 
року як переможець літературного конкурсу „Смолоскип“, 
а далі, 2001 та 2004 року, вийшли ще дві його збірки – відпо-
відно, „Істина і мед“ (Одеса: „Астропринт“) та „Примітивні 
форми власності“ (Львів: „Піраміда“). Спочатку Андрій Бон-
дар був поетом виразно ліричним і виразно метафоричним, 
але в „Примітивних формах власності“ раптом перейшов на 
прості й конструктивні верлібри з простими побутовими ре-
аліями, ощадливими мовними прикрасами, цікавими логіч-
ними ходами, іронією та не завжди пристойною лексикою. 
Більшість критиків вирішили, що Бондар змінився на краще, 
попри те, що сам він в одному з віршів назвав такий поворот 
„зрадою“. „Новий Бондар“ багато кого настільки здивував, що 
його вірші стали вважати „майже оповіданнями“, а до того 
ж ледь не цілковито відмовляти їм у метафоричності. Незапе-
речним є одне: його тексти талановиті своїми пропорціями, 
риторикою, яскравими образами й ситуаціями, вельми вправ-
ною „новою усністю“, вони адекватно привертають увагу та не 
розчаровують її.

Ярослав Голобородько в „Кур’єрі Кривбасу“ пише про Бон-
даря ритмічно й майже верлібром: „Своїми верлібрами він 
денонсує пакт про кордони між поезією та прозою. Своїми 
верлібрами він здійснює художню анексію території про-
зи. Своїми верлібрами він фактично заявляє, що, якби взяв-
ся за прозу, це було б не менш цікаво, ніж ті книжки поезії, 
що їх він уже підготував і випустив“. Олександр Бойченко 
у „Столичных новостях“ завважує, що „...стрибок з маргінесу 
до мейнстріму відбувся, зокрема, завдяки тому, що сам вер-
лібр нарешті й у нас перетворився з „оригінальної поетичної 
форми“ на – дослівно – „вільний вірш““, а Ігор Котик у жур-
налі „Twórczość“ бачить у „Примітивних формах власності“ 
„цілком новий образ людини і світу, образ, якого ми не мали 
в українській поезії“.

Серед інших творчих звитяг Андрія Бондаря назвімо участь 
разом із Юрієм Андруховичем та Сергієм Жаданом у розпі-
ареній акції „МАСКУЛЬТ“ (здається, дуже принциповій для 
сприйняття української літератури поміж молодої інтеліґен-
ції), участь у європейських фестивалях „Literaturexpress Euro-
pa 2000“ та „Poetry International 2005“, колумністику і реда-
гування літературної сторінки в „Дзеркалі Тижня“, регулярні 
дописи в „Кореспондент“, а також переклад „Фердидурке“ Ві-
тольда Ґомбровіча. 
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українську літературу. Це чи не єди-
на європейська культура, де україн-
ська література заіснувала – про неї 
мають добре уявлення. Хоч і далеко 
не про всю, а, скажімо, про певну її 
частину. Однак селекція відбуваєть-
ся природно: вони перекладають те, 
що їх цікавить. Здається, дуже проста 
відповідь адептам „інших літератур” 
в Україні, які, наче агенти спецслужб, 
намагаються знайти сліди Соро-
са і долара. Однак це зацікавлення 
формується на вільному книжковому 
ринку. Наші прозаїки та поети поволі 
стають його суб’єктами. А що будь-
який ринок жорстокий, то це також 
неспростовна реальність.

Останні декілька років ти перей-
шов до вельми простих, сюжетних 
і риторичних верлібрів. Із чим це 
пов’язано? Чи вбачаєш у цьому та-
кож якусь загальнолітературну тен-
денцію?
Що означає „риторичний верлібр”? 
Певно, щось не дуже добре (смієть-
ся). Перехід до писання простих, сю-
жетних верлібрів відбувся не від до-
брого життя. У певний момент зро-
зумів, що силабо-тоніка нічого, крім 
естетичної насолоди, не приносить. 
Було враження, що це якась без-
кінечна гра в бісер перед свинями. 
Хотілося сказати про інші речі й по-
іншому. Просто захотілося пізнати 
інші сфери поетичного. Помацати 
грані поезії, за якими починається 
щось інше – проза, філософія чи, на-
приклад, порнографія. Але все одно, 
хоч і декому здається, що верлібр – 
це полегшена поетична форма, влас-
не вірші пишу я дуже рідко. Остання 
моя книжка – показова в тому плані, 
що вона розділила любителів літера-
тури на тих, хто її любить, і тих, хто її 
активно ненавидить. Тоді як силабо-
тоніка не викликала сильних почуттів. 
Зрозуміло, що верлібр більше шко-
дить кармі, але також дає відчути, що 
живеш, а не пересипаєш пісок.

Як би сам схарактеризував влас-
ний стиль?
Означення, яке я необережно і зніче-
в’я кинув узимку 2003 року в одному 
з інтерв’ю, про нову течію „жорстко-
го урбаністичного верлібру”, вже те-
пер видається мені дуже кумедним. 
Тому, якщо можна якось спокутувати 
той „гріх називання”, то я, користу-
ючися нагодою, забираю свої слова 
назад (сміється). Власний поетичний 
стиль мені схарактеризувати, ма-
буть, не вдасться. Це мусять зроби-
ти інші люди – спеціалісти від стилю. 

Якби я був музикантом, то, можли-
во, грав би щось середнє між „Can” 
і „Sonic Youth”. Якби я був кінорежи-
сером, то сплавив би Кіру Муратову 
з Вуді Алленом.

Чи ти „віриш у постмодернізм”?
Постмодернізм – дуже дивна кон-
струкція, яка могла виникнути ли-
ше в ситуації „культурної ситості”. 
Я більше вірю в Голодомор, ніж у по-
стмодернізм. Перший сидить у мені 
генетично, а другий вигадали вгодо-
вані французькі й американські му-
драгелі. Ще смішніше, коли намага-
ються всерйоз говорити про „укра-
їнський постмодернізм” як стильове 

явище. Постмодернізм у нас часто 
використовується або як лайка (не 
плутати з породою собак), або як 
жупел з боку вічно незреалізованих 
і заздрісних українських людей, або 
як вічна відмазка для нездалих літе-
ратурознавців і критиків. В останніх 
манія класифікування не узгоджу-
ється з патологічною неграмотністю. 
Проституйований і затяганий термін, 
який нічого не означає – аж шкода 
його.

Ти – з тих письменників, які більш-
менш активно освоюють інтернет 
(наприклад, знаю, що віднедавна 
ти завів власний Живий Журнал). 

Р о з м о в л я в  О л е г  К о ц а р е в ,  К и ї в  |  Ф о т о :  а р х і в  А н д р і я  Б о н д а р а
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Які у зв’язку з розвитком інтернету 
бачиш нові можливості чи виклики 
для літератури, мистецтва, суспіль-
ства?
Живий Журнал – це клуб самотніх 
ексгібіціоністів. Власний ЖЖ виник із 
бажання отримувати на свою пошто-
ву скриньку мейли – більше і якомога 
частіше. Своєрідна симуляція живого 
життя, якого в реалі чомусь людині 
мало. Це як наркозалежність. Інтер-
нет, ясна річ, впливає на творчість. 
Не здивуюся, якщо через певний 
час „оформлять” такий літературний 
жанр, як „ЖЖ-пост”. Інтернет напро-
чуд змінює свідомість: замість цитат 
– лінки, замість посмішок – смайли, 
замість друзів – френди... Це не до-
бре і не погано. Так є, і з цим треба 
якось жити. Мистецтво ніде не пропа-
де – йому немає причин боятися Ін-
тернету. І що інтенсивніше інтернети-
зуватиметься суспільство, то менше 
ми боятимемося донецьких.

Чи бачиш місце для поезії у сучасно-
му суспільстві? Адже сьогодні важко 
говорити про надвисокі тиражі пое-
тичних збірок та імпрези стадіонних 
масштабів?
Поети на стадіонах – це дуже корот-
кий фрагмент історії літератури. Ма-
буть, частіше на стадіонах бувають 
танки, аніж поети. А надвисокі на-
клади поетичних збірок – це преро-
гатива поетів-лауреатів Нобелівської 
премії. Поезія завжди і всюди є марґі-
нальним видом літератури. Місце по-
езії іноді розширюється, але завжди 
перебуває в певних межах. Однією 
із засадничих рис лірики є внутріш-
нє незадоволення. Читач здебільшо-
го – це натура незадоволена, тому 
читати поезію для нього психічна 
розкіш. Читач поезії – в чомусь ма-
зохіст. Тому більшість і надає пере-
вагу прозі: в ній є більше задоволен-
ня – від стилю, сюжету й характерів. 
І як читач я більше люблю прозу. Як-
що поезія – то це мусить бути щось 
виняткове або польське. З польської 
я перекладаю.

Наскільки реально по-твоєму зро-
бити так, аби про досягнення укра-
їнської культури (приміром, бароко, 
аванґард, Червоний ренесанс, су-
часні речі) дізналися в усьому світі?
Про наш аванґард у візуальному 
мистецтві світ нібито знає, хоча йо-
го дуже рідко ототожнюють із при-
кметником „український”. У нашій 
літературі аванґард і футуризм якісь 
непереконливі, хоч декому й дуже 
подобаються. Однак Червоний ре-

несанс як цілісне явище заслуговує 
на світове визнання. Натомість якщо 
говорити про українське бароко, то 
воно особисто в мене не викликає 
особливих емоцій – радше нейтраль-
ні. Мабуть, риторичні стилі набагато 
цікавіші якраз у культурах, де вони 
зародилися. Годі знайти когось пере-
конливішого серед класицистів, аніж 
Корнель і Расін. Так само Ґонґора-і-
Арґоте завжди цікавіший від україн-
ських паліндромістів епохи бароко. 
Чи варто це світові знати? Кому тре-
ба, той сам довідається. А треба не-
багатьом. От тебе, припускаю, не ду-
же цікавить казахський романтизм.

Хтозна-хтозна. А як щодо самої 
України? Як зробити, аби в нас мож-
на було ну бодай більш-менш по-
всюди купити нормальні українські 
книжки?
На це запитання тобі навіть фахівці 
цієї справи – книжники і фарисеї – не 
зможуть дати задовільної відповіді. 
Я міг би сказати, що українські книж-

ки будуть доступні тоді, коли україн-
ська культура остаточно вийде поза 
межі свого вузького культурного ґет-
то. Але я тобі цього не скажу.

Як тобі нинішня політична ситуація?
Перемога грошей і бажання влади 
над суспільством. Реванш олігархів 
та олігофренів від політики.

Чи вважаєш можливою перспективу 
спільної культурної ідентичності для 
всіх українців? 
А чи є сенс у спільній культурній іден-
тичності? Чи варто поєднувати в од-
ному пориві „козла и трепетную 
лань”? Українських людей, незалеж-
но від мови, віросповідання, політич-
них поглядів і традицій завжди поєд-
нуватиме гривня, Конституція і по-
вне її нехтування. Чим тобі не спільна 
ідентичність?

Що ти любиш, окрім літератури? 
Хобі там, захоплення якісь маєш?
Люблю музику – багато і різну. Без 
літератури я своє життя уявляю, а без 
музики – ні.

А я знаю, що ти ще й великий люби-
тель футболу. Як тобі останній чем-
піонат світу? Не здається, що фут-
бол стає менш видовищним за до-
міно? Особисто я, наприклад, був 
здивований, але після Мундіалю 
мені стало цікаво дивитися матчі 
української першості, що раніше ви-
давалися верхом занудства.
Перебільшуєш. Українську першість 
як не міг дивитися, так і не можу. Та-
кож не погоджуюся з тим, що остан-
ній Чемпіонат світу був менш видо-
вищним. Деякі матчі, приміром, одна 
восьма фіналу Арґентина-Мексика, 
чвертьфінал Франція-Бразилія (вже 
не кажучи про півфінал Італія-Німеч-
чина) – були справжніми футбольни-
ми шедеврами. На самому початку 
я ставив на Арґентину, але цілком 
заслужено перемогла Італія, яка 
у своєму катеначчо пішла до кінця.

За моїми спостереженнями, остан-
нім часом літератори (та й узага-
лі митці) стають усе менш андеґра-
ундовими асоціальними типами, 
а прагнуть досягати якогось суспіль-
ного успіху, стильно вдягатися, гар-
но пахнути та подобатися. Чи немає 
тут загрози кон’юнктурності й про-
фанації?
Мені несимпатичний андеґраундо-
вий і асоціальний спосіб життя. Це 
мені завжди відгонило сечею і горіл-
кою. Запаху першої і смаку другої 
я ніколи не любив. І взагалі, романти-
зація ненормальності і якихось збо-
чень у поведінці художника не має 
нічого спільного з текстами. В Украї-
ні, як і всюди у світі, багато графома-
нів, які люблять роздряпувати свої ви-
разки й кричати про свою невизна-
ну геніальність. Я люблю самотність, 
музику і швидкісний Інтернет. Жоден 
андеґраунд мені цього не зможе да-
ти. Загроза кон’юнктурності й про-
фанації полягає якраз не в суспільно-
му успіху та ситості, а в їх відсутнос-
ті. Голодний митець, на мою думку, 
більш схильний до маніпуляцій над 
собою. Варто пам’ятати, що ані Мі-
лош, ані навіть Ґінзберґ із Ферлінґет-
ті голодними й асоціальними не були. 
Зрештою, кожен сам вибирає спосіб 
життя. Якби всі поети були „лишега-
ми” чи „могильними”, поезія взагалі 
ні до кого не дійшла би.

Українських людей, 
незалежно від мови, 
віросповідання, 
політичних поглядів 
і традицій завжди 
поєднуватиме гривня, 
Конституція і повне 
її нехтування. Чим 
тобі не спільна 
ідентичність?
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ДІВЧИНКА. 
ДНІПРОПЕТРОВСЬК 
7.04.2006 

мама сказала своїй маленькій донечці
 з морозивом
трирічній здається
„ты гость в этом мире…”

прості та жорстокі це були слова
мудрі як євангеліє

а може вона просто сказала російською
бо якою ще мовою можуть сказати
 у дніпропетровську: 
„сегодня мы пойдем в гости к бабушке” або
„сегодня к нам в гости придет бабушка”
або щось схоже на це
а мені як завжди щось не те причулось

мені причулось як завжди щось найгірше
хоча чому правда – це найгірше

а може просто мама належить до секти свідків
 єгови
і в них це нормально – так розмовляти з дітьми
не приховуючи найгіршого
не приховуючи простий факт смерті

а може щось просто залишилось поза кадром
і ми не побачили мертву пташку або збитого 
 вантажівкою пса
яких побачили вони
і щоб якось пояснити мінливість світу
мама вдалася до афоризму
який у її секті хтось придумав бо це дуже гарно
 звучить
„ты гость в этом мире…”

російська мова несамовито афористична
українською так не скажеш
українською багато чого сказати просто
 неможливо
це якась дерев’яна мова
з якої тільки труну можна зробити
для дівчинки маленької дівчинки яка
йде тримаючись за мамину руку
йде поїдаючи морозиво-пломбір
йде в гості до бабусі

чи просто додому

КРЕСПО

за сто років коли ретельно вивчатимуть
все написане мною
ніхто не зможе зрозуміти що це за назва
вірша така дивна
що б це мало символізувати? 
чому автор намагається ввести читача в оману? 

я не знаю яким буде за сто років футбол
і чи взагалі він буде
і за якими системами вони гратимуть
чотири-два-чотири? чотири-чотири-два?
 три-п’ять-два? 
може відмінять аути скасують офсайди замінують
 футбольне поле? 
мені все одно тоді буде футбол так само сильно
як він сильно небайдужий мені сьогодні

але навіть на тому світі
де не буде футбольних репортажів де буде лише
 спокій
брезентова тиша тіні вологий морок
я повторюватиму як мантру як заклинання
ШЕВЧЕНКО ЗАБИВАЄ ЗА МІЛАН
ШЕВЧЕНКО ЗАБИВАЄ ЗА МІЛАН
ШЕВЧЕНКО ЗАБИВАЄ ЗА МІЛАН

ось вам і ключ до розгадки
дорогі літературознавці майбутнього

цей вірш так само
можна було назвати КАКА ЗЕЕДОРФ ДІДА ПІРЛО
або взагалі ніяк не називати
а просто вважати одним із кризових явищ
однієї маленької творчості

насправді я боюсь собі уявити футбол через сто
 років
деколи боїшся зізнатися собі у найсокровенніших
 речах
так от знайте

найбільше що мене зараз хвилює
це те яким буде футбол через сто років

і коли на тому світі мене спитають
чим согрішив я? 
я скажу що найбільше на світі я любив футбол
більше ніж літературу культуру і життя я любив
 футбол

залишається
сподіватися
що суддя там буде справедливий

ну якщо не п’єрлуїджі коліна
то нехай вже маркус мерк
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Вечером – зажевріють згублені серед темряви 
перлини лямп; весь виселок на долоні. Звідси пар-
кани заводу, що за ними свист і сичіння, звідти – ма-
сивними брилами гори. По них, де-не-де, червоні 
прошви – шлакове, палюче поле.

А виселок тут – у долині. Прямокутник однакових 
дімків, поперерізуваний вуличками – А, В, С, D.

Співають над виселком залізні робітницькі весни. 
Гай-гай, всі мов одна, а все ж таки кожна інша. Торік 
виїжджала валка кубанців у Параґвай, цього року 
поїхали додому чорні італіяни. Позаторік кинувся 
в розжеврену сталь смутний литвин. І в „Круа де 
Льорен”, що на розі D, – завжди глітно. Амбушу-
ють, віндикують – а завод іде, як ішов, тільки роз-
сипає в степ ночі ватри скалок.

Вулиця D, помешкання, 22 – дивний народ, не-
спокійний народ. Степан, Степанова й троє дітей 
– Ігор, Ольга, Ростислав. Ростислав – це щоб рос-
ла слава на всі усюди, яке то ми тверде, непокірне 
племя. Щоб росла чужиною слава.

А ще в кімнаті кицька, канарки. Кицька не дає 
спокою канаркам, а ті кітці – кричать, виспівують. 
Це так, по звичці, давно себе знають, то й пестяться. 
На дворі пес Льольо й дванадцять крілів. От і все 
госпо дарство.

А ще Чернюк на горі – льокатор.
І летять робітницькі дні, летять ро6іт ницькі весни 

й зими.
– Може б і нам так, старий, кудись рушитись? 

Засиділись, ох засиділись... Сеньор Гоцці поїхав, 
Калиберда подався з джиґітами...

– Та куди бо?..
Чухає лису голову старий.
– Все чекаєш, –каже, – війна-війнонька вирветься 

і рушим. Наволочили кості, досить хіба.
Таки правда – перебув Степан Австрію, росій-

ський полон, Україну, пішов у світ. Дома, в Березо-
виці, похнюплена хатина, нивка під лісом, п’ятеро 
братів – він шостий. Пішов у шахти в Норд, потім 
в Нормандію до бавора1 півтора року в портах.

– Рушим, стара, рушим. Не вікувати нам тут. Ар-
гентина, Бразилія – золоті краї, там нас ще не було, 
там нам багатіти...

Ой, у люзі чегвона калина похилилася
Чогось наша слявна Укгаїна зажугилася...
– Ой правда, що зажурилась тая Україна. Нема 

права українського – ціла біда.
Стара нарікає на малеч:
– А ви, французята капосні, – Укгаїна, слявна... 

гарчать, не вимовлять по своймому. 3 таліянами, 
з еспанами бігають –  забули своє. Буде вам за це 
Україна.

– А яка ж то Україна, мамо?
– А така, що нема другої такої.
Степан мовчить. Погладить лиш по голові малих. 

Хай росте малеч, рости славно. Будуть українці, 
дарма що гарчать із французятами, еспанчатами. 
Того не зітреш, зна ку українського не зітреш. Між 
тисячкою пізнаєш своє плем’я.

І летять робітницькі весни, електричні ночі, сірі 
дні.

– Кав-кав-цвірр-цюїррінь...
Так канарок.
Кицька жмурить очі, вигинає каблуком обчімха-

ного хвоста.

Юрій Косач і „чорна пані”

Розповідачеві оповідань 
у книжці Юрія Косача 
„Чорна пані” (1931) при-
виджується загадковий 
доктор Ікс, який докоряє 
йому за всілякі мистецькі 
та моральні огріхи (облуд-
ність текстів, нещирість, 
боягузство сказати правду 
читачеві). А водночас ці 
викиди совісти невтралізує 
привид красивої чорної 

пані, яка закликає його забути про все і гедоністично 
насолоджуватись існуванням. У дійсному житті Юрій 
Косач (1909–1990) вибрав „шлях чорної пані” – шлях 
відмови від душевної і моральної дисципліни, од щи-
рости супроти читачів і супроти себе самого. Цей вибір 
дозволив йому, приміром, живучи в Нью-Йорку й доско-
нало знаючи історію і сталінських, і пізніших репресій, 
співпрацювати з радянською владою, а 1973 р. у Києві, 
всупереч хвилям арештів і безпощадному розгромові 
української інтелігенції, виголошувати пеани в честь „Ве-
ликого Жовтня” та „радянського ладу”, які то, мовляв, 
повернули спадщину його славетної родички (бо був він 
сином брата Лесі Українки, Миколи Косача) „великому 
й новому союзові народів...”

Та однак вибір „шляху чорної пані”, замість гедоніс-
тичної насолоди, із кабальною послідовністю приносив 
Косачеві злидні, страждання та відчуженість від оточення. 
Від половини 50-х, коли він почав регулярно друкувати 
у своєму журналі „За синім океаном” різкі (іноді істе-
ричні) напади на українську еміґрацію, самозрозуміло, 
від нього відцуралося те суспільне оточення, в якому він 
до того часу жив та творив. Згодом (коли він вже не був 
практично корисним) Косача покинули його радянські 
„партнери”. Більшість останніх років життя Косач дожив 
на суспільному дні: серед наркоманів, повій і злочинців. 

Проте багата творча спадщина Косача безперечно за-
лишиться в історії української літератури, як доробок од-
ного з найталановитіших наших прозаїків та драматургів 
середини ХХ ст., а „День гніву” чи „Володарку Понтиди” 
вважатимуть зразковими творами нашої історичної про-
зи. У 1940-х, переживши німецький концтабір, Косач 
став одним із засновників Мистецького Українського Руху 
в таборах ДіПі, і хоч, за словама Юрія Шевельова, він (та 
Тодось Осьмачка) „найбільше спеціялізувалися у виходах 
з МУРу”, тим не менш, він був одним з найпопулярніших 
„письменників-европеїстів” у Русі. 

А ще раніше, у 1930-х, критики бажали йому „сягти 
вище своєї [...] своячки”, Лесі Українки. У ті часи, тиняю-
чись еміґрантом по Европі, Косач створив, між іншими, 
у натхнених „романтикою вітаїзму” Миколи Хвильового 
новелях яскраві портрети українців-еміґрантів того часу 
– від інтелігенції та аристократії, через провідників полі-
тичної боротьби до простих селян, яких однак сприймав 
за аристократів духа, як „Юру цісарського роду” або 
„князівські діти” у „Вулиці D, помешканні 22”, що на-
лежать до „твердого, непокірного українського племені”. 
Який автор повторить сьогодні це досягнення, заключив-
ши в літературних текстах душі й долі безімених україн-
ських міґрантів? 

 Марко Роберт Стех
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– Куди ж то рушимо ще, старий?
– Або нам світ клином зійшовся? Аби воля. Аргентина, 

Бразилія, Колумбія, Параґвай...
І мов барвисті колібрі, вилітають запашні назви, шугають 

по кімнаті, вилискують золотопері, червонопері.
– Цюрінь-цвірр-кав-кав...
– Батом2 поїдемо, тату?..
– Шифою3 капосні.
І шифа й бато пливуть по кімнаті чарівним ковчегом, що 

жевріє тисячками світел, шрубує пінисту хвилю, кіптить зеле-
не небо, жене в світи, в далечінь.

– Там ще нас не бувало...
– Гай-гай, де то ще нас не буде...
Сходить із гори Черняк у чистій сніговій сорочці. Сходять-

ся хлопці з заводу –  Севрюк, Іванюха, Стеців.
Ще на шихту4 час.
І газета тут на столі, важким чорним брязком, стукотінням 

спішних днів.
– Читайте, Степане. Послухаєм.
Капарить, не читає. Пихкотить, пикає. Ліпше так, як ніяк. 

А втім, хай мала читає.

– Ольга, до читання.
– Зараз іду.
– Мерщій.
Як там Аббісинія, як там італіяни, як там наше право, 

українське.
– Ой, чи то діждемо того права?..
– Діждемо, діждемо – ще трохи.
– Велике то ждання.
– Та не даремне. Читай далі, Ольга.
Тримає пальцем зловлену букву, а вона втікає, як птах.
Цвірінь – цвір–кав–кав.
Аргентина, Бразилія, Колумбія.
– Народ росте, от що, хлопці.
Зітхають, курять.
– Росте слава. Переждали стільки, пождемо ще.
– Ех ви, ждальники – самим славу треба взяти.
Хитрий Степан. Носик червоніє, лисий лоб блистить.
– П’ять ран за Україну маю. То не дурниця. Ми не ждали 

– самі йшли і брали.
– Взялисьте, же тут сидимо, – сміється Черняк...
– Більше того не буде.
А Степан сердиться.
– Дурний ти. Ми б то взяли, але там угорі кепсько було. 

Там угорі не хотіли брати. Коли б то ми тоді такі мудрі були.
– Мудрісьте по шкоді. Ніц бисьте не зробили, – каже 

Черняк, – бо на все свій час. Не був тоді час на наше право 

– хоч бись землю гриз. А нині час наш.
– Рихтик5 час наш нині... вже без нас порядку не буде на 

світі.
– Читай далі, Ольга, альор6 альор...
Але малі перебаранчають:
а ми тую чегвону калину підіймемо...
Степанова періщить їх стиркою.
– Но, спати, гунцвоти, шалапути...
Ростислав білявий, Ігор чорнявий. Але одно – князівські 

імена, князівські діти. Над усі діти найкращі.
– Лиши, стара, – кричить Степан, – хай сидять. І я був 

шалапутом. Пригадую, як мене земля носила. В зимі під 
лід пішов, батькову гуньку й чоботи згубив. Закляк, посинів 
– нічого. А виліз на тополю по воронята. Почали ворони 
клювати, пустився і в ріку беркицьнув....

І Степан сміється. Сходяться шпарочки очей, червоніє но-
сик у старого шалапута. А фотографії дивляться на нього із 
стін. Це він сам, Степан, із товаршами в аеропляні, на феті7 
в Ліль. А це стрільцем. А це у бавора в комісних черевиках. 
А це перед заводом з екіпою. А там Франкове, а він посе-
редині – голова. Тоді ще свято, старої не було.

І в ту мить стара, водячи очима по цих фотографіях, зга-
дує, як сюди дібралась, як стягнув її Степан.

То було мжичастої осени, коли добилась сюди з малою 
(тоді ще тих двох не було). Вийшла із своїми клунками – сіла 
й нікуди. Туман, мжичка – тільки лямпи плавають. Такий то 
край французький, чужий. І нікого спитати, ні одної людини 
 – все чуже кругом. Сіла, як квочка – мале притулилось. Се-
лянська біда важка. А втім один вирвався німчик.

– Ви до кого, тітко?
– Та до Степана, з Березовиці.
Посміхнувся німчик. Мало їх тут Степанів із Березовиці. 

Але нічого – взяв її, клунки, малеч.
– Ходім шукати Степана.
Почалапали через міст, через мжичку.
Куди то заведе нехристь? Може, десь під кручу, а там 

гахне по голові. Але привів. Якраз у виселок, що нині як свій. 
Від хати до хати – не знаєте такого Степана? Не знає ніхто. 
Висовують голови чорні, червоні – до людини неподібні, 
гергочуть, сміються.

І стала Степанова.
– То вже не йдіть, добрий чоловіче, не трудіться. Тут ми 

будемо. От так проти неба, бо нема куди нам...
Але німчик упертий. Взяв її, посунув далі. І десь на вильоті 

знайшов Степана. Є такий? Є. Ну, то бабу йому приволік.
Вийшов Степан – не Степан. Вісім років не бачила – зли-

сів, згруб – не той сокіл, що був.

Юрій Косач:

вулиця D, 
помешкання, 22
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– Чи ж то ти, Степане?
– Я самий, жінко.
Сплеснула, заголосила, заплакала. Ледве зацитькав.
– То такий той чужий край, нівроку. То так тобі вроду 

змарнував. Така робота важка – в димі й залізі.
– Що там рюмсати – який є край такий є. Авжеж не ді-

дизна.
Так і зустрілись, так і пішло по-новому.
І співають робітницькі весни. Ревуть сирени, сичить залізо. 

Шихта за шихтою, день за днем, ніч за ніччю. Була тут і при-
года Степановій. Козарлюга такий був із великої Украіни – 
оз і хлопець же меткий. Був гріх із ним, що й казати. Минуло. 
Про це ніхто не знав. Хіба канарок – цвірр-цвір інь-кав-кав. 
Він і досі козарлюга, на стіні – у жупані з шаблюкою, – так, 
як у „Назарі Стодолі”. Розвіялось, замело димом  усе.

Сплять малі. Куняє Ольга. Вже газета зійшла – все про-
читала. А хлопці попикують, сидять мовчазні. Кожний своє 
думає.

– А ви таки, Степане, не одну тисячку зложили.
Хмуриться Степан, погладжує тверду лисину.
– От потягнем у далечінь трохи, там зложимо. Мені не та-

ка робота. Щоб само му собі бути, першим бути. Крамничку 
яку-небудь, кофейню – от що по мені.

– То святе діло, Бразилія...
Й іскриться в темряві Бразилія – дивне заморське слово, 

подібне до красноперого птаха: чи то павич, чи то цінцьо-
брюха розгортає хвоста, бризне золото-самоцвіти.

– Так нас кинуло всіх сюди – хапайся, за що можеш. Твер-
дий будь, не подавайся. Тільки твердим випливеш.

– Рихтик, що так.
Крутять крутанці. У кожного пальця нема – то при крані, то 

при печі, то при моторі відірвало.
– Ох і темна ж ніч робітницька...
А Степанова стелячи:
– Ти б, старий, вже на шихту пішов...
– І піду, ще час.
Але вже не час. Підводяться хлопці.
– То йдем, Степане.
Ще глянув по кімнаті. Дівча спить, малеч маячить крізь 

сон, канарок дрімає. Ціле шатро-табір, зняв і поїхав.
– Ех ви, пролетарі...
– А що за одні пролетарі?..
– Ті, що пролетують. Бач – літаємо ми невгомонні. Тому 

й пролетарі.
– Ну, дядьку – час на шихту.
Входять. Там горить уже завод. Над горами, над містом 

– заграва. Пнуться щогли димарів, чорні, стрункі. Скрикує 
гудок.

Уважай, старий! – кричить у темінь Степанова,– щоб всі 
пальці приніс.

– Но, но, уважатиму.
Нема їх, пішли. А тут ріжуться ясним прорізом двері. Ще 

довго стоїть Степанова. Молиться нишком зорям, зеленому 
місяцеві, залізові, що скрипить. Щоб щаслива була шихта. 
Щоб наклали добру міну8 щоб плавко сталь пішла. Щоб не 
відірвала пальців машина.

Замикає двері. І тоді на вулиці D, у виселку тихо – темно. 
Над вулицею D над виселком лиш співає робітницька вес-
на. 

1 Бавор (з фр.) – фермер; 2 Бато (з фр.) – човен, вітрильник; 
3 Шифа (з фр.) – корабель, пароплав; 4 Шихта (з нім.) – зміна;
5 Рихтик (з нім.) – згода; 6 Альор (з фр.) – отже; 7 Фет (з фр.) 
– празник, фестин; 8 Міна (з фр.) – руда
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Сергія Маслобойщикова в Украї-
ні та поза її межами знають як митця 
багатогранного. Випускник київської 
Академії Мистецтв та Вищих курсів 
сценаристів і режисерів (Москва), 
він уже багато років поспіль створює 
кіно- й телефільми, ставить вистави, 
працює як сценарист, театральний 
художник, дизайнер сценічних кос-
тюмів, графік і живописець.

„Я давно відчуваю, що живу в кіль-
кох естетичних пла нах. Якщо концен-
труюся на чомусь одному, все інше 
виявляється незадіяним і постійно ва-
бить мене”, — зізнається Маслобой-
щиков. Можливо, найповніше реалі-
зувати свої різнобічні здібності йому 
вдалося в царині документального 
кіно, зокрема в оригінальному жан-
рі, що його нині визначають як „до-
кументально-ігровий”. Яскравий при-
клад – картини „Дві сім’ї” (2000), „Li-
der” (2000), „Галшчин дім” (2002), 
а також „Люди з майдану. Nevsere-
mos’!” (2005).

„Живе людське обличчя, якому ві-
домі страждання й складність світу, 
— ось що мене цікавить”, — ска зав 
режисер в одному з інтерв’ю. Саме 
такі обличчя є образними центрами 
йо го фільмів-портретів: відомий київ-
ський сценограф, педагог, теоре тик 
мистецтва Данило Лідер („Lider”) та 
славетні представ ники двох давніх 
українських родів – Тобілевичів і Тар-
ковських („Дві сім’ї”). 

Знімаючи картини про видатні по-
статі, Сергій Маслобойщиков уникає 
ілюстративності й дидактики, пропо-
нуючи глядачеві сміливу й вигадливу 
мистецьку версію загальновідомих 
фактів. Динамічне балансування між 
по казом достеменних подій і їхньою 
художньою інтерпретацією складає 
особливу при надність його фільмів. 
Адже саме з неодно значності, бага-
топлановості мистецької інформації, 
конфліктності смислів, діалектики різ-
них під ходів, виникає творча іскра, 
здатна запалити глядача. 

Картина „Дві сім’ї” – спроба роз-
гадати таємницю Єлисаветградщи-
ни,  загадкової, майже містичної 
місцевості, де, з одного боку, на-
родилися легендарні корифеї укра-
їнського театру, відомі під псевдоні-
мами Іван Карпенко-Карий, Микола 
Садовський і Панас Саксаганський, 
а з другого – Арсеній Тарковський, 
котрий згодом здобув славу росій-
ського поета й перекладача та став 
батьком всесвітньовідомого, знов-та-
ки російського, кінорежисера Андрія 
Тарковського. 
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Науково-популярний текст, що йо-
го артистично читає автор сценарію, 
знаний київський культуролог Вадим 
Скуратівський, підкріплено образ-
ною паралеллю, яку са мостійно тво-
рить режисер, непомітно переходячи 
від логіки історичної до логіки твор-
чої. Вдаючись до засобів живопису, 
театральної постановки та, звісно ж, 
кіно, Маслобойщиков створює хи-

мерні, багатовимірні, по-бароково-
му насичені кадри, в яких органічно 
поєднано статику пластичних обра-
зів, звук, рух акторів. 

У „Двох сім’ях” фантастичним чи-
ном „оживають” фотографії братів 
Тобілевичів, що їх утілюють актори 
Сергій Гаврилюк, Лесь Задніпров-
ський і Влад Сулімов. Своїми здавало-
ся б суто побутовими діями на ґанку 

рідного будин ку герої невимушено 
відтворюють сцени з фільмів Андрія 
Тарковського. Вдається Маслобой-
щиков і до безпосередніх цитувань, 
вставляючи відомі кадри Тарковсько-
го в контекст власної кінооповіді, на-
даючи їм нових смислових відтінків. 
Лежать на дні струмка, покриті во-
дою-часом старі світлини – портрети 
представників славних українських 

родів (як тут не згадати аналогічний 
образ із картини „Соляріс”). Май-
стерно суміщені в одному кадрі за-
сніжений хутір „Надія” й романський 
собор, перед яким застигли постаті 
людини й собаки (точна копія кадру 
з фільму Андрія Тарковського „Нос-
тальгія”). І це конфліктно-гармоній-
не поєднання слов’янського й італій-
ського в контексті фільму Маслобой-

щикова нагадує про подібні стосун-
ки українського й російського начал 
у світогляді Тарковських.

Фільм „Lider” будується на спога-
дах дружини Лідера, відомого мис-
тецтвознавця Кіри Пітоєвої. Ключо-
вими образами картини є театр і по-
тяг. Данило Лідер, що раз у раз з’яв-
ляється на екрані, називає перший 
своїм світогля дом, а другий – сим-

волом життя. Це зізнання втілюєть-
ся в цілій низці візуальних метафор. 
При їх створенні ре жисер вдається 
до авторського монтажу: скажімо, 
кадри будівництва залізниці (саме 
там свого чаcу працював Лідер на 
примусових роботах) переме жовано 
з воєнними кадрами підірваних поїз-
дів; су то ігрових епізодів: Анна Каре-
ніна (у виконанні Наталі Долі), котра 

Кінореальність 
Сергія Маслобойщикова

 Т е к с т :  В і р а  К а н д и н с ь к а ,  К и ї в  |  Ф о т о :  а р х і в  а в т о р а

Для останнього фільму Сергія Маслобойщикова „Люди з майдану. Nevseremos’!” характерний підкреслено інший стиль. 
Сам матеріал – події „помаранчевої” революції – природно спонукав режисера звернутися до народно-карнавальної 
естетики. На відповідний лад глядача від початку налаштовує по-народному перелицьоване іспанське гасло „Venceremos!”

41



4242

к у л ь т р е в ю

намагається зупинити поїзд, пере-
конана, що в одному з вагонів від 
неї назавжди їде коханий; анімації: 
яскравий кадр входження по тяга в ту-
нель, який, у свою чергу, виявляється 
ледь піднятою теа тральною завісою. 

Стрічка „Галшчин дім”, знята на 
замовлення Національного універ-
ситету „Києво-Могилянська акаде-
мія”, являє собою приклад корпо-
ративного кіно. Однак Сергію Мас-
лобойщикову, без сумніву, вдалося 
вийти за вузькі рамки рекламно-ін-
формаційного ролика та створити 
самодостатню картину, позначену 
рисами власного стилю. Відправ-
ною точкою розгортання багато-
гранного образу-портрета у „Галш-
чиному домі” стає історія універси-
тету, осмислена в поетичному ключі. 
Загальну інтонацію визначає також 

орієнтація на молодіжну аудиторію, 
звідси – відчуття захопливої гри, 
казки мрії, а також численні парале-
лі з „Гаррі Потером”. 

Уривок із гоголівського „Вія”, про-
читаний під стінами Києво-Могилян-
ської академії, переносить двох під-
літків: хлопчика (зовні подібного до 
знаменитого героя творів Джоан 
Роулінґ) й дівчинку, в чарівний світ 
одного з найдавніших навчальних 
закладів Європи. Їхнім провідником 
стає носій веселої мудрості – бла-
зень (актор Володимир Чигляєв). Ро-
весник Академії, він легко й невиму-
шено знайомить дітей з її засновни-
цею – шляхетною киянкою Галшкою 
Гулевичівною, дає короткі характе-
ристики випускникам-могилянцям: 
визначним політичним і культурним 

діячам кінця XVII – початку XVIII сто-
ліття. Після цього юні герої вступають 
у царину університетського сього-
дення й перетворюються на студентів. 
Майстерно комбінуючи кадри хроні-
ки з ігровими сценами, фраґментами 
анімації і комп’ютерної графіки, ре-
жисер створює яскравий портрет су-
часного університету, на рівні стилю 
тонко вписуючи його в контекст ле-
ґендарного минулого. 

Усі згадані стрічки (особливо – дві 
перші) розраховані на підготовлено-
го гляда ча, здатного сприймати іс-
торичні, літературні, візуальні та му-
зичні ремінісценції, щедро розсипані 
в кінематографічному тексті, оцінити 
вишукану авторську гру з культурним 
матеріалом. 

Для останнього фільму Сергія Мас-

лобойщикова „Люди з майдану. Ne-
vseremos’!” характерний підкреслено 
інший стиль. Здається, сам матеріал 
– події „помаранчевої” революції – 
природно спонукав режисера звер-
нутися до народно-карнавальної ес-
тетики. На відповідний лад глядача від 
початку налаштовує винесений у на-
зву популярний лозунґ: по-народно-
му влучно перелицьоване іспанське 
гасло „Venceremos!” Тему карнавалу 
продовжує сцена, запозичена з кар-
тини С. Параджанова „Тіні забутих 
предків”: просто на камеру рухають-
ся, змінюючи одна одну, яскраві мас-
ки – традиційні персонажі фольклор-
ного театру – козак, відьма, смерть... 
Серед них несподівано виринають 
обличчя відомих українських політи-
ків. Цим і обмежується присутність 
„вождів” на екрані, котрий майже ціл-
ковито віддано Народові – головному 
героєві революційних подій. 

Невтомна камера раз у раз пере-
міщається з „помаранчевого” май-
дану до „біло-блакитного” намето-
вого містечка, промислові пейзажі 
Донеччини змінюються видами Кар-
патських гір. Але домінують у фільмі 
крупні плани: в центрі уваги Масло-
бойщикова невідступно перебувають 
персонажі – живі й справжні – пред-
ставники різних областей та суспіль-
них прошарків. Під час революції во-
ни завзято б’ють у перевернуті мета-
леві діжки, розмахують прапорами 
„опозиційних” кольорів, вигукують 
протилежні лозунги, кілька місяців 
по тому – працюють у шахтах, на лі-
сопилці та власних городах, займа-
ються спортом, створюють мистецькі 
перфоманси та діляться з режисером 
заповітними мріями й сподіваннями, 
що виявляються дивовижно подібни-
ми за своєю суттю.

Завдяки героям картина залишає 
досить приємне враження. Однак, як 
на мене, в ній відчувається брак ори-
гінальної інтерпретації та неповтор-
ного авторського почерку, харак-
терних для попередніх стрічок Мас-
лобойщикова.
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„Усі марґінальні партії, 
які впродовж останніх років 
проводили антинатівські 
акції, все одно будуть 
їх проводити – і партія 
Вітренко, і комуністи. Інша 
справа, яку позицію будуть 
займати впливові провідні 
політичні сили. Насамперед, 
Партія Регіонів. 
Знаходячись в уряді, Партія 
Регіонів жодним чином 
не зацікавлена у напрузі 
з НАТО. “

Олександр Сушко 
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