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Бжезинський Збігнєв (н. 28.03.1928) – учений, державний і
політичний діяч США, активно впливає на їх зовнішню політику.
Продовжуючи наукову, викладацьку й політичну діяльність, виявляє
постійний інтерес до України. Активно працюючи в галузі геополітики
і геостратегії, Зб. Бжезинський наголошує на вагомій ролі України в
новому розкладі сил після розпаду Радянського Союзу. Політологи
відзначають його “сповнені щирої симпатії роздуми про роль України
в сучасному світі й особливості її політики, які послабляють чи
посилюють здатність піднести цю роль” [1].

Насамперед слід відзначити роль, яку він відводить Україні у
світовій політиці: „...Я вважаю незалежність України подією великого
міжнародного значення... Незалежна Україна по-новому визначає
кордони Європи...” [2]. Оцінюючи значення незалежної України,
Бжезинський підкреслив, що сам факт її виникнення є за своєю
історичною значимістю третьою подією в ХХ столітті після розпаду
Габсбурзької монархії і розколу світу на протилежні системи після
Другої світової війни.

У його працях подані можливі сценарії розвитку геостратегії
України. Найважливіші серед них такі.

Багато уваги Бжезинський приділяє проблемі гегемонії Росії і
необхідності її зменшення в Євразії. Зокрема, він стверджує, що
„врешті-решт у самому Радянському Союзі 50-відсоткове неросійське
населення згодом також заперечило домінування Росії. Поступове
політичне пробудження неросіян означало, що українці, грузини,



вірмени та інші народи почали сприймати совєтську владу як форму
імперського домінування чужого народу, відносно якого вони не чули
себе культурно відсталішими” [3].

Аналізуючи наслідки розвалу СРСР, Бжезинський зазначав, що
“найболючішою була втрата України”. Поява незалежної української
держави не тільки змусила всіх росіян іще раз обдумати природу своєї
власної політичної та етнічної тотожності, але й стала істотною
геополітичною невдачею для російської держави. Зречення понад
трьох сотень років російської імперської історії тут означало втрату
потенційно багатої індустріальної та сільськогосподарської економіки і
52 мільйонів людей, етнічно і релігійно достатньо близьких до Росії,
щоб зробити з Росії справді велику і могутню імперську державу.
Незалежність України, крім того, позбавила Росію її домінантної
позиції на Чорному Морі, де Одеса служила Росії життєво важливою
брамою для торгівлі на Середземномор’ї і у світі поза ним.

Втрата України стала геополітично вирішальною, оскільки це
радикально обмежило геостратегічні можливості Росії. Навіть без
прибалтійських держав і Польщі Росія, зберігаючи контроль над
Україною, могла б намагатися стати лідером упевненої у своїх силах
євразійської імперії, у якій Москва могла б правити неслов’янами, –
війна в Чечні це, можливо, тільки перший приклад. Зважаючи на склад
російського рівня народжуваності і вибуховий рівень народжуваності
серед середньоазіатського населення, будь-яка нова євразійська єдність
побудована на суто російській владі, без України, неминуче ставатиме
з кожним наступним роком менш європейською і більш азіатською.

Втрата України була не тільки геополітично вирішальною, але й
геополітично каталітичною. Саме українські акції – референдум у
грудні 1991 року, що утверджував проголошення незалежності
України, натиск на вирішальних переговорах у Біловежі, що
Совєтський Союз необхідно змінити вільнішою спільнотою
незалежних держав, і особливо раптове, схоже на переворот, узяття під
українське командування частин совєтської армії, розташованих на
українській землі, – перешкодили СНД стати просто новою назвою вже
конфедеративного СССР. Політичне самовизначення України
приголомшило Москву і подало приклад, за яким пішли, хоча спочатку
невпевнено, інші совєтські республіки [4].

У середині 90-х років ХХ століття Москва проголосила курс на
більшу інтеграцію СНД. Особливо сильним був опір ідеям Москви про
«інтеграцію» на Україні, – відзначав Бжезинський. – Її лідери скоро
розпізнали, що така «інтеграція», особливо у світлі російських
застережень стосовно легітимності української незалежності, згодом



привела б до втрати національної суверенності. Суворе ставлення до
нової української держави – небажання визнати кордони України,
піддавання сумніву права України на Крим, наполягання на
винятковому екстериторіальному контролі над портом Севастополя –
надало пробудженому українському націоналізмові виразно
антиросійської різкості. Самовизначення української державності під
час критичної стадії формування в історії нової держави, таким чином,
відвернулося від традиційної антипольської чи антирумунської
орієнтації і натомість зосередилося на опозиції до будь-яких
російських пропозицій щодо більш інтегрованого СНД, особливої
слов’янської спільноти (з Росією і Білоруссю) чи Євразійського
Союзу, вгадуючи в них російську імперську тактику.

Бжезинський вважає Україну геополітичним центром
Центральної і Східної Європи, який суттєво впливає на формування
балансу сил на європейському континенті в цілому. Він відводить
вагоме місце Україні, як новій геополітичній віссі, що допоможе
трансформувати Росію в демократичну державу. “Україна, –
підкреслює Бжезинський, – новий і важливий простір на євразійській
шахівниці, є геополітичною віссю, тому що саме її існування як
незалежної країни допомагає трансформувати Росію. Без України Росія
перестає бути європейською імперією. Росія без України все ще могла
б претендувати на імперський статус, але тоді вона б стала переважно
азіатською імперською державою, цілком імовірно втягнутою у
виснажливі конфлікти з пробудженими середньоазіатами, яких
обурювала б утрата їхньої новоздобутої незалежності і які підтримають
дружні ісламські держави на півдні.  Китай також,  схоже,
протистоятиме будь-якому відновленню російського домінювання в
Середній Азії, зважаючи на те, що його зацікавлення в нових
незалежних державах зростає. Проте, якщо Москва здобуде контроль
над Україною з її 52-мільйонним населенням (нині значно меншим –
Р.К.)  і величезними ресурсами,  а також із виходом до Чорного моря,
Росія автоматично знову здобуде необхідні засоби для того, щоб стати
могутньою імперською державою, що охоплюватиме Європу і Азію.
Втрата Україною незалежності матиме негативні наслідки для
Середньої Європи, перетворюючи Польщу в геополітичну вісь на
східному кордоні об’єднаної Європи” [5].

Враховуючи той факт, що просовєтська російська еліта прагнула
реставрувати центральну російську роль на пострадянському просторі,
Захід висловлював готовність допомагати новим незалежним
постсовєтським державам в укріпленні їхнього окремого політичного
існування. «В цьому відношенні, – пише Бжезинський, – роль України



була вирішальною. Щораз більша американська схильність,
особливо до 1994 року, надавати великі пріоритети американо-
українським стосункам і допомагати Україні втримати її нову
національну свободу сприймалася багатьма в Москві – навіть
тамтешніми «західниками» – як політика, націлена на життєво важливе
російське прагнення врешті-врешт повернути Україну назад у спільну
кошару. Те, що Україна згодом якимось чином буде “реінтегрованою”,
залишалося предметом віри багатьох членів російської політичної
еліти. В результаті, російський геополітичний та історичний сумнів у
відокремленому статусі України недвозначно зіткнувся з
американським переконанням, що імперська Росія не може бути
демократичною Росією” [6].

Бжезинський застерігає, що переорієнтація світогляду Росії
затримається, якщо в нинішньої політичної еліти Росії складеться
враження, що їхніх пріоритетних цілей можна успішно досягти на
просторі колишнього Радянського Союзу. Те, що такі ілюзії і
ностальгійні настрої мають тенденцію до самопідтримки, ще більше
посилює значення західної політики, яка б і залучила Росію до
західного світу і переконала її в потребі фундаментального перегляду
місця Росії в Євразії. Для сприяння історичній трансформації Росії
необхідно продовжувати західну підтримку консолідації нових держав
– особливо України, Грузії, Вірменії і Узбекистану [7].

Другий вірогідний сценарій для України – це інтеграція в
європейські і євроатлантичні структури. Бжезинський, продовжуючи
роздуми з цього приводу, “якщо взяти до уваги щораз більшу
однозгідність щодо прагнення середньоєвропейських націй вступити
до ЄС і до НАТО, практичне значення цього питання зосереджується
на майбутньому статусі прибалтійських республік і, можливо,
України” [8]. У якийсь момент розширення Європи трансатлантичне
товариство має відповісти на сигнали таких держав, як Україна, Грузія
і навіть Азербайджан стосовно, того що їхня перспективна мета
полягає в участі у великому історичному починанні, яке відбудеться в
рамках ЄС і під захистом НАТО [9].

Далі він визначає місце Росії: “Вочевидь, демократична Росія була
б прихильнішою до цінностей,  що їх поділяють Америка та Європа, і
тоді більш імовірно, що вона стала б молодшим партнером у
формуванні стабільнішої Євразії, готової до співпраці” [10].

Що стосується Європи, то вона “служить трампліном для
поступального поширення демократії вглиб Євразії” [11].

Бжезинський вважає, що “передовсім, Європа – це важливий
геополітичний плацдарм Америки на євразійському континенті.



Геостратегічна ставка Америки на Європу величезна...” “Ширша
Європа могла б створювати магнетичне поле тяжіння для держав,
розташованих навіть далі на схід, розбудовуючи мережу зв’язків з
Україною, Білорусією і Росією, втягуючи їх дедалі пов’язанішу
співпрацю, водночас навертаючи до спільних демократичних засад. Із
часом така Європа могла б стати однією з життєво важливих опор
підтримуваної Америкою великої європейської структури безпеки і
співпраці” [12].

Якщо Європа втратить Україну, то вона втратить і Росію. А без
України і Росії безпека буде слабшою. Тому Європа дуже зацікавлена в
тісних стосунках з Україною. Але Україна і Росія не ввійдуть до
Європи одночасно. Між цими двома країнами існують великі
відмінності. І не тільки географічні. Тому процес має відбуватися
поступово. Вступ України до Європи в тривалішій перспективі
сприятиме більш масштабним і задовільним відносинам між Європою і
Росією [13].

Бжезинський вважає, що “політично єдність і безпека Європи
неподільні... Держави, які спроможні розпочати переговори про вступ
до Європейського Союзу і будуть до них запрошені, повинні
автоматично надалі розглядатися як такі, що підлягають імовірній
протекції НАТО... Десь між 2005 і 2010 роками Україна, особливо
якщо тим часом вона зробить значний поступ у внутрішніх реформах і
їй удасться ясніше визначитися в якості середньоєвропейської країни,
повинна стати готовою до серйозних переговорів із ЄС і НАТО” [14].

На думку Бжезинського, до цього часу поглиблиться франко-
німецька співпраця з ЄС і НАТО,  особливо у сфері безпеки. „...така
співпраця мала б стати західним ядром будь-яких ширших
європейських договорів про безпеку, які могли б згодом охопити і
Росію, і Україну. Беручи до уваги особливу геополітичну
зацікавленість Німеччини і Польщі в незалежності України, цілком
можливо, що Україна поступово буде втягнута в особливі франко-
німецько-польські стосунки. До 2010 року франко-німецько-українська
політична співпраця, включаючи 230 мільйонів осіб, могла б
розвинутися у партнерство, що збільшувало б геостратегічну
потужність Європи” [15].

Рішучість України зберегти свою незалежність була заохочувана
підтримкою ззовні. Хоча спочатку захід, і особливо Сполучені Штати,
не поспішали визнати геополітичну важливість самостійної
Української держави, до середини 90-х років і Америка, і Німеччина
стали сильною опорою самостійної ідентичності Києва” [16].
Американські політики, до того ж, стали описувати американо-



українські стосунки як „стратегічне партнерство”.
Без України, як відзначав Бжезинський вище, імперська

реставрація, що спирається або на СНД, або на євразійство, не була
життєздатним вибором. Імперія без України згодом означала б Росію,
що стала б більш „азійською” і більш віддаленою від Європи.
Євразійство, крім усього іншого, не дуже вабило нових незалежних
середньоазіатів, лише деякі з них прагнули нового союзу з Москвою.
Узбекистан особливо наполегливо підтримував протести України
проти будь-якого піднесення СНД до наднаціональної цілості і
протистояв російським ініціативам, що мали на меті посилити СНД.

Інші держави СНД, також недовірливі до намірів Москви,
намагалися згуртуватися навколо України й Узбекистану і протистояти
тискові Москви до тіснішої політичної та військової інтеграції.
Насправді, до середини 90-х років блок, що його спокійно вела
Україна, до складу якого входив Узбекистан, Туркменистан,
Азербайджан і деколи також Казахстан, Грузія і Молдавія, утворився
неформально, щоб стати на перешкоді російським намаганням
використати СНД як знаряддя політичної інтеграції. Подальше
наполягання України лише на обмеженій і переважно економічній
інтеграції позбавило ідею “Слов’янського Союзу” будь-якого
практичного сенсу. Пропагована деякими слов’янофілами ця ідея,
вважає Бжезинський, коли її відкинула Україна, автоматично стала
геополітично беззмістовною [17].

Говорячи про підтримку нових постсовєтських держав, задля
геополітичного плюралізму в просторі колишньої совєтської імперії з
боку Америки і Європи,  Бжезинський вважає,  що це має бути
невід’ємною частиною політики, мета якої – змусити Росію
недвозначно здійснити її європейський вибір. Особливе місце він
відводить трьом особливо важливим державам: Азербайджану,
Узбекистану та Україні.

„Однак найважливішою є Україна, пише Бжезинський. Коли ЄС і
НАТО розширюватимуться, Україна з часом матиме можливість
вибирати, хоче вона чи ні стати частиною котроїсь із цих організацій.
Правдоподібно, що задля зміцнення свого самостійного статусу
Україна захоче приєднатися до обидвох, як тільки вона межуватиме з
ними, а внутрішні перетворення в ній дадуть їй право на членство.
Хоча це справа не близького часу, для Заходу не зарано – далі
зміцнюючи з Києвом зв’язки економіки і безпеки – визначити
десятиліття 2005–2015 років як розумні часові рамки для початку
поступового включення України, адже таким чином він зменшить
ризик того, що українці боятимуться зупинки експансії Європи на



польсько-українському кордоні” [18].
Бжезинський висловлює передбачення, що Росія змушена буде

мовчки змиритися з розширенням НАТО, який, розширюючись,
включить кілька середньоєвропейських країн. “Натомість Росії буде
незрівнянно важче змиритися зі вступом до НАТО України, бо
змирення з цим означатиме визнання, що доля України вже не є
органічно зв’язана з долею Росії. Проте, якщо Україна має вижити як
незалежна держава, вона змушена буде стати частиною Середньої
Європи.  а не Євразії,  і якщо вона буде частиною Середньої Європи,
тоді вона повинна буде повністю поділяти зв’язки Середньої Європи з
НАТО та з Європейським Союзом” [19].

Він висловлює припущення, що “Росія не може існувати в
Європі без України, яка теж належить до Європи, тоді як Україна може
бути в Європі без Росії” [20]. І далі він пише, якщо припустити, що
Росія вирішить пов’язати свою долю з Європою,  звідси випливає, що
включення України в європейські структури, які зростають, є у
власних інтересах Росії. Але це також означає, що визначальний
момент для стосунків Росії з Європою ще далеко – “визначальний” у
тому сенсі, що вибір України на користь Європи приводить до думки
рішення Росії щодо наступної фази її історії: або також стати частиною
Європи, або стати євразійським вигнанцем, ані по-справжньому
європейським, ані азіатським, загрузлим у конфліктах із “ближнім
зарубіжжям”.  Висловлюється думка про те, що протягом двох
десятиліть ХХІ століття Росія могла б швидко стати невід’ємною
частиною Європи,  яка охопила б не лише Україну, а й сягнула б до
Ірану і навіть далі [21].

Виступаючи в Національному університеті „Києво-Могилянська
академія” 14 травня 2004 р., Збігнєв Бжезинський заявив, що в такому
контексті очевидною є потреба в тіснішому зв’язку між Америкою і
розширеною Європою. Нам слід сприяти подальшому розширенню і
Європейського Союзу, і НАТО. Ні політична географія, ні геостратегія
не є статичними. Вони розвиваються, і недавнє розширення обох
згаданих організацій ставить на порядок денний вирішення питання
про майбутній статус України, Туреччини і нових незалежних держав
Кавказького регіону. Приєднання їх до цих структур уможливить
конструктивне залучення Росії, для якої імперська альтернатива буде в
такому разі закрита [22].

Він висловлює впевненість, що “успіх України не тільки дасть їй
можливість постати однією з держав – лідерів Європи, а й дасть
добрий приклад Росії у пошуку нею свого шляху до Європи, що
полегшить нове самовизначення і для Європи, і для Росії. А це у свою



чергу зміцнюватиме перспективи для справді кращого світу” [23].
І насамкінець Бжезинський робить висновок, що політична й

економічна підтримка ключових нових незалежних держав є
інтегральною частиною ширшої стратегії для Євразії. „Укріплення
суверенної України, яка тим часом самовизначається як
середньоєвропейська держава і залучається до тіснішої інтеграції із
Середньою Європою, – вирішально важливий компонент політики, що
сприяє зміцненню стосунків з такими стратегічно опірними
державами, як Азербайджан та Узбекистан, на додаток до загальнішого
зусилля відкрити Середню Азію (всупереч російським перешкодам) до
глобальної економіки” [24].

Збігнєв Бжезинський у статті, надрукованій у березні 2005 року,
висловлює впевненість стосовно того, що „чим скоріше сама Росія
стане демократичною, тим імовірніше, що зміни в колишньому
Радянському Союзі мирно консолідують геополітичний плюралізм і
нададуть революційній хвилі молодшого покоління справжньої
демократичної виразності. Але жодним чином не допоможе
майбутньому демократії в Росії спроба удавати, що її не
демократичний режим вже є демократією. Також не заспокоюють
сусідів Росії двозначні висловлювання її уряду про минуле країни, яке,
за загальним визнанням, було злочинним. Ясність у таких питаннях –
необхідна передумова справжньої демократії” [25].

Для нас значущою є оцінка американського політолога з приводу
Помаранчевої революції, даної в першу річницю її здійснення. „Це був
по-справжньому радісний момент. Український народ радісно
переживав своє визволення. Тож сьогодні маємо нагоду радіти і
поміркувати про цей успіх. Однак також варто подумати і про те, що
будь-який історичний процес має свої відступи, повороти, перешкоди,
що слід бути свідомим непередбачуваності й непевності, притаманних
історії, і це також цілком слушно й щодо України” [26]. І далі:
„...Майбутнє України є важливим для майбутнього Європи, що
Україна, якщо вона справді стане успішним членом Європейської
спільноти, – це запорука майбутнього Росії, в тому сенсі, що Росія тоді
не матиме іншого вибору, як також стати членом цієї спільноти”.[27].

І останнє. Збігнєв Бжезинський переконаний в тому, що
„справжньою надією й історичною перспективою для Європи є Європа
від найзахіднішої точки Португалії Карбо да Рока до Камчатки. А
Україна – це стрижень, чия міцність визначатиме – відбудеться це
історичне розширення Європи чи не відбудеться. Наявність
демократичної європейської України означає: „Росія

до Камчатки” решті-решт стане частиною



Європи. Саме тому Помаранчева революція має величезне,
глобальне всесвітнє значення” [28].

Після парламентських виборів (березень 2006 р.) Бжезинський
зазначив, що в Україні є всі передумови для виконання вимог,
необхідних для членства в Європейському Союзі, а парламентські
вибори в Україні не розчарували американців. Ці вибори є
підтвердженням великої демократичної перемоги, котра відбулася рік
назад. Україна „це аутентична європейська держава в культурному
смислі”.[29].

Минулого року „з української сторони, на відміну від Грузії,
поступають різні сигнали, - відзначив Бжезинський у своєму інтерв’ю
після завершення самміту НАТО в Ризі. – Президент України заявляє
про відданість ідеї євроатлантичної інтеграції, що повинно означати і
ЄС, і НАТО. Прем’єр-міністр країни висловлюється менш прозоро у
відношенні цієї стратегії. В кінцевому підсумку і Президент, і прем’єр-
міністр погоджуються, що необхідна деяка форма підтримки населення
– рішення народу про вступ до НАТО”[30].

І далі політик продовжує: „Це організація активних союзників.
Для того, щоб вступити в НАТО, необхідно про це заявити, виявити
готовність прийняти, і поділити відповідальність організації. Україна
поки що до цього не готова. Нинішня політична ситуація в Україні
багато в чому не зрозуміла. В наявності двоїстість влади. І поки не
ясно, як будуть розвиватися події далі. Розширення НАТО насамперед
залежить від країн – кандидатів, від політичної волі керівництва...
Латвія, для прикладу намагалася вступити в НАТО і доказала свою
готовність до цього так само, як і Польща. Я не можу передбачити, чи
будуть Грузія або Україна готові приєднатися до Альянсу. Разом з тим
хотів би відзначити, що за останній час Україна зробила певні кроки з
підготовки до інтеграції в НАТО, зокрема, в галузі військового
будівництва. Рівень готовності України до членства постійно
підвищується... Якщо з Києва поступить чіткий сигнал, наші союзники
не зможуть з ним не рахуватися. Проте з врахуванням заяви... в
Брюселі потрібно думати, що країна ще не готова зробити свій вибір.
Можливо, з причини неготовності до цього населення. Нам
залишається тільки чекати” [31].

Таким чином, необхідно відзначити, що Збігнєв Бжезинський як
давній друг нашої країни, відданий ідеї нашої незалежності вказав на
вірогідні сценарії розвитку відносин у світі за її участю. По-перше,
Україна, новий і важливий простір на євразійській шахівниці, є
геополітичною віссю, тому що саме її існування як незалежної країни
допомагає трансформувати Росію. По-друге, він визначив 2005–2015



роки як розумні часові межі для початку поступового включення
України до Євросоюзу і НАТО. По-третє, якщо Україна має вижити як
незалежна держава, то змушена буде стати частиною Середньої
Європи,  а не Євразії.  І якщо вона буде частиною Середньої Європи,
тоді повинна буде повністю поділяти зв’язки Середньої Європи з
НАТО та з Європейським Союзом. І останнє, на що наголошує
американський політолог, що в Україні із здійсненням Помаранчевої
революції вперше відбулося щось фундаментальне. З’явилося відчуття
української національної долі.
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Автор данной статьи сделал попытку проанализировать взгляды
видного американского политолога Збигнева Бжезинского,
касающихся роли Украины в совремённой политике. Указывает на
факторы, которые воздействуют на геостратегию, подчёркивает
большое международное значение Помаранчевой революции.
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The author of this article offers an analysis of the views by prominent
U.S. political scientist Zbignew Brzezinski regarding the role of Ukraine
in contemporary politics. The factors are pointed out that impact
geostrategy; the international importance of the Orange Revolution is
underscored.
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