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За своєю суттю мемуари є історичними документами, джерелом
нового трактування або спростування вже відомих фактів і подій, а
також засобом відновлення повноти і цілісності певного історичного
процесу.

Зауважимо, що мемуарам останнім часом відводилась роль
розважального жанру, який обов’язково повинен містити сенсації та
подробиці приватного життя, цікаві для широкого загалу. Проте такий
однобічний підхід до мемуарів, на нашу думку, є хибним, тому що він
заперечує історичну цінність таких важливих джерел, як, наприклад,
літописи давньогрецьких істориків, які наразі є чи не єдиним
документальним свідченням вітчизняної минувшини.

Спогади канцлера ФРН у 1982–1998 рр. Гельмута Коля, однієї з
найвидатніших постатей ХХ століття, є особливо цікавими для
історичної науки, тому що ця непересічна особистість протягом
декількох десятиліть впливала на хід історії не лише своєї країни, але
й світу. Г. Колю, серед іншого, судилося бути лідером Німеччини в
буремні часи протистояння ідеологій Сходу і Заходу, стати батьком і
творцем об’єднаної Німеччини, а також відіграти вирішальну роль у
розбудові Європейського Союзу.

Після найдовшого в Німеччині шістнадцятирічного канцлерства
та скандального завершення політичної кар’єри Гельмут Коль
вирішив написати мемуари та присвятити їх своїй покійній дружині
Ханнелоре Коль. У першому томі цієї трилогії, яка все ще є в процесі
написання та повністю не видана, пан Коль змальовує свій життєвий і
політичний шлях протягом 1930–1982 років. Послідовний і
деталізований опис подій дозволяє якнайкраще зрозуміти особистість
видатного канцлера та проаналізувати чинники, що впливали на
формування цієї неординарної постаті.

Спогади починаються з розповіді про раннє дитинство й родину
Коля. Із великою повагою він згадує свій батьківський дім, який мав
вирішальний вплив на формування його особистості та почуття



відданості християнським ідеалам. Ганс Коль, батько Гельмута,
був фінансовим службовцем і мав за плечима досвід страхітливих
подій Першої світової війни, з якої він повернувся старшим
лейтенантом. У сім’ї було троє дітей, Гельмут був наймолодшим, і
хоча заробітку батька цілком вистачало на утримування родини, вони
жили досить економно і скромно, постійно усвідомлюючи, що гроші
треба заробляти важкою працею [1].

І батько, і мати Коля сприймали свою віру і релігію дуже
серйозно і відповідально; як віддані християни вони були для власних
дітей прикладом для наслідування. Разом із християнськими
цінностями в родині завжди шанувались почуття патріотизму та
любові до рідної землі. У батьківському домі відзначалося багато
визначних дат у німецькій історії, родина Коля пишалася культурними
надбаннями свого народу, любила свою батьківщину, її мову, звичаї і
традиції. Саме висока національна свідомість і християнська мораль
родини Коль стали основним фактором скептичного ставлення до
націонал-соціалістичної ідеї, що агресивно насаджувалася
можновладцями. „Націонал-соціалізм не міг ніяким чином знайти
шлях до нашого дому, бо в нас не було жодного підґрунтя для
сприйняття тоталітарних ідеологій,” – робить висновок пан Коль. Він
також засвідчує, що саме від батьків він успадкував свою
ліберальність, здатність розуміти думку іншого, самокритично
ставитись до себе й учитись на помилках, відкритість до нових ідей і
готовність до діалогу [2].

Великого значення Гельмут Коль надає національній
ідентичності та розкриває зв’язок між геополітичним розташуванням
своєї батьківщини і розвитком психологічного архетипу німців
Пфальца, що вплинув на становленння німецьких і
загальноєвропейських цінностей. Згадуючи історію, він вказує на те,
що римсько-німецькі кайзери панували не в однонаціональній
державі, а в домі під назвою Європа, що простягнувся від Сицилії до
Північного моря. Вони несли у своїй свідомості світ західної
цивілізації, цей прадавній культурний шар, що формувався під
впливом християнства. Саме Пфальц, батьківщина майбутнього
канцлера, був центром священної Римської імперії, тому його
мешканці, на думку Коля, володіють відчуттям свободи, мають
здорову недовіру до ідеологів та ідеологій, для них людина важливіша
за будь-які ідеології. Жити і давати іншим жити – так звучить
пфальцький принцип толерантності, який наразі є характерним для
німецького народу загалом. Послуговуючись історичними фактами,
символом єдності німецької і європейської історії Г. Коль називає



збудований ще в ХІ столітті собор у місті Шпейєр, що є
найбільшою і найдавнішою церквою західної цивілізації. Під час
свого канцлерства Г. Коль відвідував цей собор із багатьма
державними діячами з різних країн світу [3].

Пригадуючи роки навчання в гімназії, Гельмут Коль зазначає, що
не любив математику та інші точні науки, проте захоплювався
історією, німецькою мовою та географією. Таку свою зацікавленність
суспільними науками він пов’язує із бажанням духовно міцно стояти
на землі своєї батьківщини. На закиди щодо провінційності його
мислення Коль відповідав тезою, що регіональна свідомість не є
провінційною, і наводив приклад, коли видатного Гете не розуміли у
Веймарі через його франкфуртський діалект. Уже будучи відомим
німецьким політиком, Гельмут Коль підкреслював важливість
життєдайного зв’язку з власним корінням такими словами: „Я виріс у
Людвігсхафені, у Пфальці зробив свої перші кроки та накопичив
елементарний досвід і знання, там мене і поховають” [4].

Коли 1 вересня 1939 року почалася Друга світова війна,
Гельмуту було 9 років. З цією датою скінчилося його до цього
безтурботне дитинство в Людвігсхафені. Батька, якому було 50 років,
забрали на польський фронт як досвідченого офіцера Першої світової
війни. Сесіль Коль довелося самотужки виховувати трьох дітей.
Гельмут Коль визнає, що лише глибока релігійність матері допомогла
їй самій і дітям у ті важки часи,  тим паче, що родині довелося
пережити страшне горе – загибель старшого сина Вальтера на фронті
[5].

Майже 6 років тривала Друга світова війна. Гельмуту
виповнилося 15, коли вона скінчилась, і лише її завершення врятувало
його від відправлення на фронт. Проте лишилися гіркі спогади: „Ми,
тобто моє покоління, були надто молоді, щоб нести тягар
відповідальності за всі ці рани,  проте ми були достатньо дорослими,
щоб пережити і усвідомити страх диктатури та біль війни” [6].

Під час канцлерства 1984 року в розмові з депутатом
ізраїльського Кнесету Гельмут Коль використав цитату Гюнтера Гауса
„милість пізнього народження” для характеристики свого покоління.
„Цей вислів зовсім не означає, що ми маємо право уникати спільної
відповідальності за ті страшні злочини,  що коїлися в ім’я Німеччини,
особливо масові вбивства європейських євреїв. Саме тому, що моє
покоління через свою молодість не є винним у всіх цих злочинах, ми
просто зобов’язані, з огляду на все пережите та знання історії, зробити
все можливе, щоб на нашій землі ніколи знов не могли панувати
кривда, неволя та війна. Із досвіду минулого ми й майбутні покоління



маємо засвоїти урок, що гідність людини та її права повинні
зберігатися як найдорожча річ, і за будь-якої нагоди ми маємо
захищати їх власними силами.  Ось це і значить для мене „милість
пізнього народження” [7].

Одразу після війни Гельмут Коль вирішив здобути знання та
практичні навички у сільському господарстві. Проте через
перенасиченість ринку праці селянами зі Східної Німеччини та
відсутність перспектив знайти бажане місце роботи Коль повернувся
до рідного Людвігсхафену та продовжив навчання в школі. Саме в ті
роки він починає цікавитися політикою, натхненний ідеєю
європейської єдності. Ця ідея панувала у розмовах його
однокласників. Кредо тодішньої німецької молоді віддзеркалювалось
у гаслі: об’єднати континент на засадах свободи. Неодноразово з вуст
Коля-юнака лунала фраза: „Пфальц – моя батьківщина, Німеччина –
моя вітчизна,  а Європа – наше майбутнє.” Уже тоді Гельмут Коль
разом зі своїми політичними друзями хотів у Людвігсхафені заснувати
щось подібне до теперішнього Європейського Союзу [8].

На початку 1947 р.  у віці 16 років Гельмут Коль вступив до
Християнсько-демократичного союзу. „Це був усвідомленний крок, –
згадує Коль, – тому що програма союзу будувалася на основних
християнських принципах”. У ХДС він знайшов політичну
батьківщину та багато друзів і товаришів на десятиліття. Досить часто
майбутньому лідеру Німеччини доводилося відчувати роздратування
через свою власну партію або її окремих членів, не врятувала його
доля і від розчарувань, проте ніколи він не пошкодував про своє
рішення щодо вступу до Християнсько-демократичного союзу. Жодна
політична партія не могла ідеологічно конкурувати із ХДС, єдиною
народною партією,  що з’явилась у повоєнний час. Свою тверду
позицію щодо СДПН, головного конкурета ХДС, Коль обґрунтовує
так: „Я увібрав, як то кажуть, з материнським молоком, що я не можу
жити і думати у соціалістичний спосіб. Проте із великою цікавістю я
не минав жодного шансу аби обмінятися думками із політичними
опонентами” [9].

Завдяки своїй активній політичній діяльності Коль став
незабаром досить відомим у Людвігсхафені. Одного разу на зборах
ХДС,  коли він наполегливо долучився до дискусії, голова зборів
мовив незабутнє для майбутнього канцлера: „Слово надається
молодому панові Колю,”– а потім додав: „Злій собаці слід дати ще
один шмат хліба”. Ця репліка з вуст поважного політика, на думку
Коля, влучно дала характеристику його енергії та запалу, з якими він
торував нелегкий політичний шлях [10].



У 1950 році Гельмут Коль вступив до університету у Франкфурті
на Майні, де викладали видатні вчені, як-от: Вальтер Хальштайн, один
з архітекторів західної інтеграції Німеччини; Карло Шмід, один з
батьків Конституції; та чудовий психолог Ернст Міхаель. Проте через
віддаленість університету від домівки й незручності,  пов’язані із
щоденним витрачанням часу та коштів на дорогу, Коль перевівся до
Хайдельбергу, найстарішого університету Німеччини, та обрав своїм
профілюючим предметом історію. Щоб профінансувати навчання,
Гельмуту одночасно доводилося працювати підсобним робітником на
підприємстві BASF [11].

У роки, які Коль називає часом бурі і натиску, він створив
опозицію всередині партії, яка не давала спокою старшому поколінню.
1955 року в Коля була можливість навіть балотуватися в депутати
Ландтагу. Проте його позиція була однозначною: „Мені здавалося, що
час ще не настав. Професійно я був, як то кажуть, ще нічим. До
отримання вченого ступеня я не хотів йти в парламент” [12].

Натомість Коль завзято боровся за приєднання землі Саар до
Німеччини. Він особисто разом із майбутньою дружиною Ханнелоре
незаконно перетинав кордон і поширював агітаційні матеріали в
Саарі, який того часу був під контролем Франції. Зрештою, 1 січня
1957 року після місцевого референдуму Саар став ще однією
федеральною землею Німеччини. А разом з тим зникла найсуттєвіша
перешкода на шляху розвитку німецько-французької дружби та був
закладений вагомий фундамент для розбудови спільного дому –
Європи [13].

У 1958 році Коль захистив свою докторську роботу, присвячену
становленню та розвиткові партій у Пфальці після 1945 року.
„Озираючись назад, я згадую свої університетські роки як
надзвичайно щасливий час. Це були для мене духовно
найпродуктивніші роки. Моя наукова робота та активність у ХДС
були зумовлені впевненістю, що відповідальна політична діяльність
може розвиватись лише на основі широкої історичної свідомості.”
Після отримання ступеня доктора молодий науковець мав намір стати
парламентарем. Багато друзів і знайомих пропонували Колю роботу та
посади, проте він відмовився від протекції. „Для мене в політиці було
завжди важливим не бути не від кого залежним. Я ніколи не хотів
бути вимушеним когось просити – це один з моїх життєвих
принципів” [14].

Блискавична політична кар’єра Гельмута Коля стала результатом
його щоденної важкої праці. Завдяки своїй наполегливості молодий
політик стрімко долав одну сходинку за іншою та набував все більшої



популярності. У будь-яких дебатах його аргументи були завжди
історично обґрунтовані та політично переконливі. Коли молодий
політик опинився в ландтазі Майнца, він мав радше погану славу, у
чому значною мірою була його провина. В нього за спиною говорили,
що він був нахабним, прямолінійним і занадто впертим, до того ж
дуже ліберальним у деяких світоглядних питаннях. Ці висловлювання
були певною мірою правдивими,  проте,  незважаючи на молодий вік,
Гельмуту Колю довірили місце в найвпливовішому парламентському
комітеті з питань бюджету і фінансів. „Це місце я отримав завдяки
голові фракції Вільгельму Бодену. Старий лис надав мені місце, за яке
інші роками запекло боролися. Після цього майже вся фракція була
проти мене” [15].

Поряд із копіткою роботою в ландтазі Коль балотувався також до
міської ради свого рідного міста Людвігсхафену та був обраний
головою фракції після того, як Людвіг Райхлінг обіймав цю посаду
протягом 14 років. Обрання Коля прирівнювалось до зміни поколінь.
Протягом 8 років до 1968 р. він залишався лідером опозиції в
Людвігсхафені [16].

Своєю першою серйозною політичною перемогою Коль називає
події, що відбувались у жовтні 1961 року. 18 жовтня до членів фракції
ХДС у ландтазі дійшла звістка про смерть голови фракції Вільгельма
Бодена, який обіймав цю посаду 10 років. За декілька днів до смерті
він покликав до себе свого заступника Германа Маттеса та його
секретаря Віллібальда Хільфа. На цій зустрічі Вільгельм Боден
висловив побажання бачити Гельмута Коля своїм наступником. Цю
звістку Маттес передав голові ландтагу Петеру Альтмайєру. Проте
така ротація аж ніяк не задовільняла Альтмайєра, тому він задіяв усі
важелі, щоб усунути Коля від керівництва фракцією. 25
жовтня 1961 р.  на порядку денному засідання фракції ХДС,
крім іншого, стояло питання обрання нового голови фракції та його
заступника. Переважною більшістю голосів на пропозицію Петера
Альтмайєра головою фракції був обраний Герман Маттес. На посаду
заступника голови претендували 2 кандидатури: Гельмут Коль і
Хайнц Корбах. Політичною сенсацією стало те, що Коль обійшов
свого конкурента на 6 голосів усупереч клопотанням Альтмайєра.
Тридцятиоднорічний Коль, наймолодший член фракції ХДС, завдав
голові уряду Майнца поразки, з якою досвідченому політику довелося
змиритися. Обрання Коля заступником лідера фракції стало початком
його 14-річного перебування на посаді голови парламенту Рейнланд-
Пфальцу. Для багатьох членів фракції було незаперчним, що Герман
Маттес буде головою лише до кінця виборчого терміну. Хто прийде



після нього, було зрозуміло. Гельмуту Колю залишалося до кінця
терміну лише добре робити свою справу та переконати тих депутатів,
що вперше не підтримали його кандидатуру [17].

Із великою шаною Гельмут Коль неодноразово згадує Конрада
Аденауера, котрий у той мінливий політичнй час був одним із
небагатьох політиків, які палко вболівали за майбутнє Європи. Для
Конрада Аденауера об’єднана Європа була метою його політичного
життя. Виявляючи унікальну політичну далекоглядність, лише в
інтегрованій Європі Аденауер вбачав шанс для возз’єднання
Німеччини. Також визначним було його прагнення розвивати
німецько-французьку дружбу як запоруку і джерело великого
європейського єднання. Гельмут Коль вчився у досвідченого політика,
а висловлювання Конрада Аденауера про те, що німецька зовнішня
політика та політика безпеки базуються на двох рівнозначних стовпах
– європейській єдності та трансатлантичній інтеграції – стало
політичним кредо Коля. Досить часто Гельмута Коля називають
наступником Конрада Аденауера, порівнюючи ці дві видатні постаті
німецької політики, проте сам Коль скептично ставиться до цих
порівнянь: „Знову і знову проводять паралелі між Аденауером і мною,
проте всі вони недоречні. Аденауер належав до іншого покоління із
зовсім іншим життєвим досвідом. Жодне порівняння з ним не
відповідає дійсності” [18].

Захоплюючись політичною майстерністю Аденауера, Коль
водночас піддає нищівній критиці його прорахунки та їхній вплив на
поступ партії ХДС. Так, 13 серпня 1961 р., день початку зведення
Берлінської стіни, для Коля, як і для багатьох інших німців, став днем
втрати надії щодо розв’язання „німецького питання”. Під час ІІ
Берлінської кризи Віллі Брандт, який на той час був бургомістром
Берліну, діяв так, як і очікувалось у подібній ситуації від провідного
політика: він прибув одразу на місце подій, спілкувався із
шокованими берлінцями, закликав до обачності та апелював до
здорового глузду і відповідальності великих держав. Натомість
Аденауер припустився помилки, продовжуючи цього часу
передвиборчу кампанію. Він відреагував публічно на драматичні й
рокові події в Берліні надто пізно, за що й поплатився. На
парламентських виборах 17 вересня 1961 року блок ХДС/ХСС
втратив непорушну до цього часу більшість у законодавчому органі.
Багато причин вплинули на результати виборів, проте, на думку Коля,
запізніла реакція Аденауера на факт зведення Берлінського муру була
тим вирішальним негативним чинником, що призвів до втрати блоком
ХДС/ХСС своєї політичної переваги [19].



У своїх спогадах Коль відводить центральне місце зовнішній
політиці та досліджує її значущість у розвитку внутрішньої політики
держави. Так, успіх ХДС на виборах до ландтагу 1959 р. був
зумовлений, на думку доктора Коля, передусім ефективною
зовнішньою політикою Аденауера, яка передбачала налагодження
тісних зв’язків із США та пошук компромісу у стосунках із сусідами,
а також вдалою й ефективною економічною політикою Людвіга
Ерхарда. Одначе на початку 60-х рр. у партії почали накопичуватися
суперчності, пов’язані з віком Аденауера та пошуком його
наступника. У центрі суперечностей була зовнішня політика. Конрад
Аденауер вважав Ерхарда першокласним професійним економістом,
але сумнівався в його здатності керувати справами, особливо
зовнішньою та оборонно політикою. Однак вплив та авторитет
Людвіга Ерхарда, якого називали „батьком німецького економічного
дива”, були визначальними в його обранні канцлером 1963 року [20].

Серед політичних подій, що стали справжнім випробуванням
політичної зрілості Гельмута Коля, був непередбачуваний розкол
коаліції ХДС/ХСС, пов’язаний із бажанням верхівки ХСС сформувати
власну фракцію в парламенті після виборів 1976 року. Цим рішенням
недалекоглядні політики ХСС знехтували майже тридцятирічною
історією спільної стратегії та діяльності обох партій. Проте Коль не
здавався: аби не допустити братерської війни між двома
християнськими партіями, він поставив собі за мету зупинити
реалізацію рішення ХСС від 19 листопада 1976 року. Завдяки
тривалим і виснажливим переговорам і вдало продуманим
стратегічним крокам Колю вдалося не лише зберегти братерський
союз християнських партій, але й стати головою фракції ХДС/ХСС і
лідером опозиції в новообраному парламенті [21].

Аналізуючи зовнішню політику Німеччини 50–70-х рр.
ХХ століття, доктор Коль виокремлює два основні періоди.

У першому періоді (1949–1959) коаліція ХДС/ХСС під керівництвом
Аденауера зробила низку вирішальних кроків із становлення
зовнішньої політики Німеччини, а саме: були налагоджені тісні
зв’язки із Заходом, відбувся вступ до НАТО, зміцніла дружба із США,
Німеччина взяла на себе зобов’язання щодо об’єднання Європи.
Згадуючи позицію Конрада Аденауера, Коль засвідчує, що „в основі
його зовнішньополітичного бачення світу лежав примат свободи.
Відповідно коаліція ХДС/ХСС завжди визнавала, що свобода має
стояти вище за мир, навіть вище за німецьку єдність.” Другий етап,
який називають „ерою консенсусу” в зовнішній політиці та політиці
безпеки, став можливим завдяки „великій коаліції”. Саме тоді



коаліційні партнери намагались відновити особливе положення
Німеччини між Сходом і Заходом. За допомогою таких визначень, як
„баланс”, „відкриття на схід”, „розширення можливостей німецької
політики” та ін., відбувався пошук моделей, за яких зв’язки
Німеччини зі Сходом і Заходом були б рівноцінними. Таке нейтральне
посередницьке положення Німеччини між Сходом і Заходом мало
стати передумовою розпуску мілітаристських блоків, але було б
кроком назад у процесі об’єднання Європи [22].

Політичні суперечності у ФРН щодо зовнішньої політики та
політики безпеки в Європі набули апогею 1979 р., коли країни
Варшавського Договору розмістили нову серію ракет у Східній
Європі. Канцлер Гельмут Шмідт, незважаючи на великий спротив
його діям усередині партії, визнав небезпеку радянської акції.
Незаперечною його заслугою стало підписання Подвійної резолюції
НАТО, що передбачала розміщення зброї середньої дії в Центральній
Європі. Це рішення також поєднувалось із пропозицією проводити
контроль за озброєнням СРСР. Другим елементом цієї резолюції стала
пропозиція переговорів з СРСР щодо двостороннього пропорційного
обмеження євростратегічного озброєння, яке не регулювалося
договорами ОСО-I та ОСО-II. Подвійна резолюція від 12 грудня 1979
р., на думку Гельмута Коля, стала доленосним рішенням для
Німеччини. „Я вважаю впровадження Подвійної резолюції НАТО
одним із найвизначніших успіхів. Це рішення засвідчило стійкість і
надійність ФРН, які були можливими лише завдяки духовно-
моральній позиції. Цей приклад довів, що фундаментільні рішення з
питань зовнішньої політики та оборони є важливішими для долі
народу, ніж питання внутрішньої політики” [23].

Складним і повним несподіванок виявився 1982 рік. Політична і
соціально-економічна ситуація в країні суттєво погіршилась і
потребувала негайних дій з боку влади. Проте відставка міністра
економіки Ламбсдорфа, ініційована Гельмутом Шмідтом, призвела до
урядової кризи: на знак солідарності уряд покинула решта міністрів –
представників ліберальної партії, що означало розкол у багаторічній
коаліції СДПН та ВДП. Реакція ХДС була негайною, і Гельмут Коль
розпочав складні переговори з Гансом-Дітріхом Геншером щодо
створення нової коаліції ХДС/ХСС/ВДП. Після тривалої співпраці з
СДПН для ліберальної партії рішення про об’єднання з партіями
союзів було складним і призвело до численних втрат та зниження
політичного рейтингу. Але після вдало проведених перемовин нова
коаліція була створена. 1 жовтня 1982 року беззаперечною більшістю
голосів наступником Гельмута Шмідта на пост канцлера був обраний



Гельмут Коль. „Я був першим політиком, якого обрали за
процедурою конструктивного вотуму недовіри” [24].

Новообраний канцлер виступив перед журналістами, де
принагідно підкреслив історичну важливість події та запевнив,
що 6 березня 1983 року відбудуться нові вибори до
парламенту. Проведення виборів одразу після здобуття влади було
надзвичайно ризикованим кроком. Але позиція нової коаліції була
чіткою: ситуація в країні за останні роки кардинально змінилась і
парламент вже не міг адекватно відображати настрої народу. Тому
чесним вчинком коаліція вбачала проведення виборів і делегування
народові права власноруч впливати на хід подальших реформ шляхом
формування нової політичної конфігурації у парламенті [25].

На урочистих зборах фракції в присутності дружини й синів
Гельмут Коль виголосив промову, у якій подякував усім союзникам,
згадав своїх видатних попередників Конрада Аденауера, Людвіга
Ерхарда та Курта Георга Кізінгера, закликав шанувати власне духовне
коріння й оголосив початок розбудови нової об’єднаної Європи, що
надасть шанс для об’єднання Німеччини [26].

Таким чином, деталізований виклад фактичного матеріалу у
спогадах Гельмута Коля 1930–1982 рр. і ґрунтовні розгорнуті
коментарі дають змогу читачеві не тільки з’ясувати нові подробиці й
вибудувати чітку хронологію, а й проаналізувати причинно-наслідкові
зв’язки між основними подіями німецької і світової історії. Завдяки ж
характеристикам, що їх надає Г. Коль провідним політичним діячам
світу, стають зрозумілішими логіка та мотивація прийняття ними
доленосних рішень.

З точки зору практичного значення спогадів Гельмута Коля,
зазначимо, що книжка, крім історичної цінності ваги, має цінність для
суспільно-політичних знань, зокрема в Україні. Так, із
впровадженням пропорційної виборчої системи партії відіграватимуть
кардинально нову роль у політичному процесі країни. Проте за умов
слабкої ідеологічної бази, хаотичної структури й недостатнього
представництва в регіонах лідери українських партій зіштовхуються з
великою кількістю питань, відповіді на які треба шукати в
історичному досвіді провідних країн світу, серед них і в історії
становлення й розбудови німецької партії ХДС.

Показовим ми також визнаємо політичний шлях Гельмута Коля і
радимо молодим людям, що поступово долучаються до політичних
процесів на всіх владних рівнях, взяти на озброєння основні
принципи, якими керувався Гельмут Коль у розбудові власної кар’єри
та які якнайповніше висвітлені в його спогадах.



І на останок нам би хотілося за допомогою німецького досвіду,
описаного Гельмутом Колем, закликати український політикум до
адекватного сприйняття поняття „федералізм”, яке останнім часом
лунає з високих трибун або ж у вкрай негативному контексті із
залученням антиукраїнської риторики, або ж змальовується як
найперспективніша модель подальшого розвитку України. Насправді,
з огляду на успішний досвід регіонального самоврядування в
Німеччині, ми засвідчуємо, що процес поступової децентралізації
влади позитивно вплинув би на загальний розвиток держави і
стимулював би місцевих політиків до більш відповідальної та
ефективної діяльності.
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