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 НОВА ТА НОВІТНЯ ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ТА УКРАЇНИ В 

 ГЛОБАЛЬНОМУ КОНТЕКСТІ. ВСТУПНЕ СЛОВО 

 Машевський Олег Петрович  , 

 д. і. н., професор, завідувач кафедри нової та новітньої історії зарубіжних 

 країн, Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 Пропонований  науковий  збірник  постав,  як  результат  та  підсумки 

 міжнародної  наукової  «Актуальні  проблеми  історії  зарубіжних  країн  в  новий  та 

 новітній  час»,  яка  відбувалася  у  дистанційному  форматі  на  базі  кафедри  нової 

 та  новітньої  історії  зарубіжних  країн  історичного  факультету  Київського 

 національного університету імені Тараса Шевченка 10 травня 2022 р. 

 Нині,  в  умовах  повномасштабної  війни  Російської  Федерації  проти 

 України,  яка  розгорнулася  24  лютого  2022  р.,  увага  наукової  спільноти  прикута 

 до  героїчної  боротьби  ЗСУ,  всього  українського  суспільства  проти  загарбників, 

 що  позначилося  і  на  тематиці  багатьох  виступів  учасників  конференції  та 

 відповідно  їхніх  наукових  статей,  поданих  до  підсумкового  збірника.  Зокрема,  у 

 статті  М. Онищенко  розглянуто  політику  та  реакцію  США  та  Великої  Британії 

 щодо  розгортання  російської  військової  агресії  проти  України  починаючи  з  2014 

 р.  та  поступове  зростання  підтримки  Вашингтоном  та  Лондоном  боротьби 

 українського  народу  проти  загарбників.  М.  Гіберт  у  своїй  науковій  праці 

 проаналізував  еволюцію  позиції  США  щодо  проблеми  газопроводу  «Північний 

 потік  –  2»  у  контексті  енергетичної  війни  РФ  проти  нашої  держави,  що,  по  суті, 

 було  підготовкою  до  повномасштабної  агресії.  І  власне  безпосередньо 

 міжнародний  контекст  повномасштабної  війни  Росії  проти  України 

 проаналізували  Є.  Цецульніков  та  А.  Грубінко  через  призму  дослідження 

 підтримки  нашої  держави  найближчими  та  найрішучішими  партнерами  –  США 

 та  Великою  Британією,  і  особисто  їхніми  лідерами  Джозефом Байденом  та 

 Борісом  Джонсоном.  І  зрештою,  А. Балан  торкнулася  важливих  аспектів 
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 гуманітарної  підтримки  міжнародною  спільнотою  України,  зокрема  допомоги 

 європейських країн українським біженцям. 

 У  сучасному  глобалізованому  світі  безумовно  варто  вивчати  історію, 

 зокрема  й  окремих  держав  та  народів,  у  світовому  контексті,  тому  цілком 

 слушно,  що  перша  секція  конференції,  й  відтак  збірника,  зосереджена  на  історії 

 міжнародних  відносин,  світової  політики,  міждержавних  взаємин.  Важливо,  що 

 у  висвітленні  цих  процесів  автори  відійшли  від  стереотипів  європоцентризму, 

 помітний  певний  баланс  між  проблематикою  західної  історіографії  та  підходами 

 історичних  шкіл  та  проблем  азійських  країн,  зокрема  й  у  представленні  баченні 

 ними історії та сучасності України. 

 Країни  Америки  мали  величезний  вплив  на  світову  історію,  починаючи  із 

 XVI  cт.,  а  у  ХХ  та  ХХІ  ст.  вони  часом  відіграють  у  ній  визначальну  роль. 

 Враховуючи  недостатнє  висвітлення  в  українській  історіографії  доленосних 

 подій  американської  історії,  автори  другої  секції  «  Нова  та  новітня  історія  країн 

 Північної  та  Південної  Америки»  внесли  важливий  внесок  у  вітчизняний 

 американознавчий  наратив.  Досить  цікавими  та  оригінальними  є  дослідження 

 історії  Латинської  Америки,  представлені  у  цій  секції.  Вищезгадані 

 історіографічні  зусилля  є  продуктивним  та  органічним  продовженням 

 діяльності  «УКРАЇНСЬКОЇ  АСОЦІАЦІЇ  АМЕРИКАНІСТИКИ»,  створеної  на 

 базі  кафедри  нової  та  новітньої  історії  зарубіжних  країн  історичного  факультету 

 Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

 У  третій  секції  «  Нова  та  новітня  історії  країн  Європи»  розглянуті 

 актуальні  проблеми  держав  та  народів  «старого  світу».  Особливо  привертає 

 увагу  стаття  М. Панасюка  «  Позиція  політичної  партії  «Альтернатива  для 

 Німеччини»  щодо  повномасштабного  російського  вторгнення  в  Україну 

 (лютий–квітень  2022  р.)».  Адже,  Німеччина,  яка  є  найвпливовішим  членом  ЄС, 

 індустріальним  серцем  Європи,  тривалий  час  займала  досить  помірковану 

 позицію  щодо  стримування  російської  агресії  проти  України  й  чи  не  найдовше 

 вагалася  щодо  надання  ЗСУ  важкого  озброєння,  мала  ілюзії  стосовно 

 вмиротворення  московських  катів.  Праворадикальна  партія  «Альтернатива  для 
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 Німеччини»  була  рупором  та  найвідвертішим  лобістом  кремлівських  інтересів 

 у  ЄС.  Щоправда,  після  початку  повномасштабної  російської  агресії  проти 

 України  навіть  ця  політична  сила  змушена  була  критикувати  такі  злочинні  дії 

 Кремля,  проте  всіляко  гальмувала  надання  нашій  державі  реальної  ефективної 

 допомоги.  Щоб  усвідомлювати,  як  протидіяти  лобістам  Кремля  у  ЄС  безумовно 

 важливо  на  науковому  рівні  розглядати  ці  гострі  проблеми.  Саме  подібними 

 актуальними  питаннями  займаються  на  освітньому  та  науковому  рівні  освітні 

 програми  «АМЕРИКАНІСТИКА  ТА  ЄВРОПЕЙСЬКІ  СТУДІЇ  (з  поглибленим 

 вивченням  іноземних  мов)»  бакалаврського  та  магістерського  рівнів  кафедри 

 нової та новітньої історії зарубіжних країн. 

 ХХІ  століття  недаремно  називають  століттям  Азії.  Адже,  останні 

 десятиліття  відбувається  стрімке  зростання  економічної,  а  згодом  і  політичної 

 та  військової  ваги  азійських  країн.  Якщо  ще  врахувати  значну  демографічну 

 перевагу  Китаю,  Індії,  арабських  країн,  Туреччини,  то  вочевидь,  що  нині 

 помітні  дедалі  більш  вагоміші  зрушення  у  балансі  сил  у  системі  міжнародних 

 відносин.  Зважаючи  на  це,  особливо  важливою  та  актуальною  є  четверта  секція 

 «Нова  та  новітня  історія  країн  Азії  та  Африки».  Зокрема,  у  статті  проф. 

 Н. Городньої  на  науковому  рівні  піднімається  дуже  важливе  питання  співпраці 

 Індії  та  Японії  у  сфері  безпеки  на  противагу  новій  надпотузі  –  Китаю.  Варто 

 зауважити  й  про  важливість  цієї  співпраці  й  для  України.  Адже,  саме  Японія 

 докладає  значних  зусиль,  щоб  вплинути  на  Індію,  відомої  своїми  традиційними 

 економічними  відносинами  з  Росією,  обмежити  ці  взаємини  і  таким  чином  не 

 залишити  шансів  РФ  обійти,  звести  нанівець  частину  санкцій,  накладених  на 

 неї  як  покарання  за  військову  агресію  проти  України.  Низка  статей  цієї  секції 

 належить  викладачам  та  студентам  освітніх  програм  кафедри  нової  та  новітньої 

 історії  зарубіжних  країн  «СХОДОЗНАВСТВО»  бакалаврського  та 

 магістерського рівнів. 

 Зважаючи  на  величезну  роль  української  діаспори  в  підтримці  нашої 

 держави  у  війні  з  Росією,  як  безпосередньо,  так  і  шляхом  впливу  на  уряди  своїх 

 держав,  значний  інтерес  поміж  учасників  конференції  викликала  секція  5 
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 «Історія  української  діаспори».  Відповідно  і  у  пропонованому  науковому 

 збірнику  ця  проблематика  висвітлена  досить  різноманітно,  від  внеску 

 української  діаспори  в  боротьбу  з  нацизмом  у  роки  Другої  світової  війни, 

 впливу  на  формування  позитивного  образу  України  в  сучасному  світі  до  її 

 культурно-мистецького життя протягом останніх років. 

 Нинішня  конференція  об  '  єднала  учасників  з  усієї  України,  від  Луганська 

 до  Тернополя,  від  Сум  до  Черкас  та  Кривого  Рогу,  а  також  представників  інших 

 країн.  Склад  учасників  цього  разу  був  досить  демократичним,  від  студентів  до 

 професорів  провідних  українських  університетів,  адже  власне  ініціаторами 

 проведення  цього  наукового  форуму  стала  саме  студентська  молодь,  студенти 

 кафедри  нової  та  новітньої  історії  зарубіжних  країн  Едуард  Кузьменко,  Іван 

 Фечко,  Валентин  Зацепіло.  Адже  на  лекціях  та  практичних  заняттях,  під  час 

 розгляду  найрізноманітніших  проблем  світової  історії,  безпосередньо  чи 

 опосередковано  зачіпається  тематика  російської  агресії  проти  України,  її 

 ментальних,  політичних,  соціальних,  економічних  причин,  перебігу  та  наслідків 

 для  розвитку  сучасної  історії  та  міжнародних  відносин  у  найближчій  та 

 далекосяжній перспективі. 

 Слава Україні! Віримо в ЗСУ! 
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 СЕКЦІЯ 1: ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

 ЗОНА ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ТУРЕЧЧИНОЮ: 

 ПЕРСПЕКТИВИ Й РИЗИКИ 

 Гаврилко Альона Юріївна  , 

 студентка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 Однією  з  особливостей  сучасного  етапу  розвитку  держав  є  міжнародна 

 економічна  інтеграція.  Угоди  про  вільну  торгівлю  сприяють  зростанню 

 міжнародної  торгівлі  товарами  та  послугами,  виробничої  кооперації  та 

 підвищенню  конкурентоспроможності  продукції.  Активно  інтегруючись  у 

 світовий  економічний  простір,  Україна  є  членом  багатьох  зон  вільної  торгівлі. 

 Угоди  про  вільну  торгівлю  укладено  з  Європейським  Союзом,  Європейською 

 асоціацією  вільної  торгівлі,  Канадою,  Чорногорією,  Македонією,  Грузією  тощо 

 [6]. 

 Угода  про  вільну  торгівлю  між  Туреччиною  й  Україною  чекала  на 

 підписання  12  років  через  прагнення  обох  держав  забезпечити  собі 

 максимально  комфортні  умови.  Оскільки,  Турецька  Республіка  стала  членом 

 Світової  організації  торгівлі  раніше,  то  і  перевага  була  на  її  боці.  Україна  ж 

 стала  учасником  пізніше,  при  цьому  значно  більше  відкрила  внутрішній  ринок. 

 І  якось  помітно  змінювати  вже  встановленні  правила  двосторонньою  угодою  з 

 Україною  туркам  сенсу  не  було.  Це  пояснює  затяжний  та  неспішний  процес 

 переговорів  про  підписання  угоди  для  створення  зони  вільної  торгівлі  між 

 Україною  та  Туреччиною.  Фактично  Туреччина  протягом  десятків  років 

 користувалася  українським  зерно  та  брухтом  як  сировиною  для  власної 

 борошномельної  та  машинобудівної  промисловості.  Таким  чином,  купуючи 

 зерно  в  регіоні  Чорного  моря  та  в  Україні,  Турецька  Республіка  перетворилася 

 на одного з основних постачальників борошна на світовому ринку. 
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 Якщо  ж  поглянути  на  ситуацію  з  перемовинами  з  української  сторони,  то 

 підписанню  угоди  активно  протистояли  представники  легкої  промисловості, 

 усвідомлюючи,  що  безперешкодний  доступ  конкурентів  з  Туреччини  витіснить 

 українців  з  власного  ж  ринку.  Аналогічно  турецькі  виробники 

 сільськогосподарської  продукції  не  бажали  допускати  на  свій  ринок  українців 

 через  побоювання  конкуренції.  Однак  попри  всі  насторожені  настрої,  торгівля 

 між  країнами  активно  розвивалась.  Зокрема,  за  даними  Держмитниці,  2021  р. 

 товарообіг  між  Україною  та  Туреччиною  зріс  на  52%,  до  $7,38  млрд.  Україна 

 експортувала  до  Туреччини  товарів  на  $4,14  млрд,  імпортувала  на  $3,23  [1]. 

 Левова  частина  українського  експорту  за  цей  рік  –  метали  та  зернові.  Це  майже 

 $2  млрд  та  $1  млрд  відповідно.  Натомість  турки  завозили  до  України  текстиль, 

 продукцію машинобудування, пальне, цитрусові та овочі. 

 Прем'єр  України  Денис  Шмигань  та  міністр  торгівлі  Туреччини  Мехмет 

 Муш  3  лютого  2022  року  нарешті  підписали  угоду  між  урядами  двох  країн  про 

 вільну  торгівлю.  Підписання  відбулося  під  час  візиту  в  Україну  президента 

 Туреччини  Реджепа  Таїпа  Ердогана.  «Вінцем  трьох  десятиліть  співпраці  і 

 дружби  стала  дуже  знакова  подія  –наші  країни  уклали  угоду  про  зону  вільної 

 торгівлі.  Це  історичний  момент»  –наголосив  Володимир  Зеленський  після 

 підписання  угоди.Сама  ж  угода  має  сприятиме  новим  здобуткам,  прибуткам, 

 створенню  робочих  місць  і  зростанню  добробуту  громадян  обох  країн.  «Будемо 

 зміцнювати  нашу  двосторонню  співпрацю  на  основі  гасла:  заробляєш  ти, 

 заробляю і я»,–висловився лідер Реджеп Таїп Ердоган. 

 Нові  умови  торгівлі,  які  при  ратифікації  угоди  про  Зону  вільної  торгівлі 

 парламентами  набудуть  чинності  1  січня  2023  р.,  відкривають  для  українських 

 бізнесменів  можливості  експортувати  в  Туреччину  за  нульовими  ставками  не 

 лише  сировину  –  зернові  чи  брухт,  але  й  понад  10  тис.  різних  товарних  позицій. 

 Водночас  можливий  і  негативний  вплив  на  деякі  галузі  української  економіки. 

 Створення  такої  зони  для  України  вимагатиме  витрат  на  пристосування. 

 Виробники  продукції  легкої  промисловості,  а  ще  виробництва 
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 електрообладнання  та  двигунів,  машин  та  електронних  компонентів  будуть 

 знаходитися у зоні ризику [4]. 

 Однак,  переваги  все  ж  перекривають  ризики  –  витрати  на  пристосування 

 швидко  закінчаться,  коли  люди  влаштуються  на  нову  роботу,  вигода  ж  від  зони 

 вільної  торгівлі  зберігається  роками.  Ринок  Туреччини  доволі  цікавий 

 українцям,  зокрема  нашим  транспортним  компаніям,  рибній  промисловості, 

 кондитерам,  виробникам  меблів,  шпалер  і  навіть,  текстильникам,  які  зможуть 

 скористатися дешевими турецькими тканинами та фурнітурою. 

 Стратегічний  характер  взаємовідносин  Турецької  Республіки  з  Україною 

 можна  обговорювати  в  усіх  аспектах:  політичному,  воєнно-технічному, 

 економічному.  Співпраця  між  країнами  стрімко  набирає  обертів:  за  2017-2021 

 рр.  взаємний  товарообіг  зріс  майже  вдвічі,  з  $3,78  млрд  до  $7,4  млрд.  Найбільше 

 зростання  спостерігається  саме  впродовж  2021  р.  (на  52%).  В  результаті 

 Туреччина  увійшла  в  топ-5  основних  торгових  партнерів  України,  випередивши, 

 зокрема, Білорусь. 

 Цілком  передбачувано,  що  угода  про  зону  вільної  торгівлі  стимулюватиме 

 подальше  зростання  взаємної  торгівлі.  Зважаючи  на  приблизно  рівний 

 останніми  роками  баланс  експорту-імпорту  в  товарообміні  з  Туреччиною,  варто 

 пам’ятати,  що  зростання  товарообігу  має  як  позитивні,  так  і  негативні  наслідки 

 для  української  економіки,  а  точніше  для  українських  виробників.  Якщо  одні  з 

 них  матимуть  бонуси  у  вигляді  спрощення  доступу  до  великого  турецького 

 ринку,  інші  зіштовхнуться  зі  зростанням  присутності  турецьких  товарів  на 

 українському ринку. 

 Автори  тексту  даного  договору  добре  це  розуміють  і  дуже  чітко  окремими 

 статтями  прописали  в  Угоді  запобіжні  захисні  механізми.  Таким  чином,  з  боку 

 держави  в  угоді  про  Зону  вільної  торгівлі  з  Туреччиною  прописані  всі  необхідні 

 інструменти  для  захисту  інтересів  українських  виробників  у  разі  потреби. 

 Українським  виробникам  варто  лише  чітко  відстежувати  ситуацію  на  власних 

 ринках та вчасно реагувати. 
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 ЕВОЛЮЦІЯ СТАВЛЕННЯ США ДО «ПІВНІЧНОГО ПОТОКУ – 2» 

 Гіберт Михайло Едуардович  , 

 студент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 Енергетичне  питання  щодо  будівництва  та  функціонування  двох 

 «Північних  потоків»  стосується  не  тільки  політики  Німеччини  та  Росії,  але 

 також  зачіпає  інтереси  країн  Центральної  та  Східної  Європи,  США  та 

 Скандинавії.  Здається,  що  сьогодні  вже  ніхто  не  ставить  питання  щодо  успішної 

 роботи  «Північний  потік».  Усі  політики  та  світове  суспільство  загострюють 

 свою увагу на другій трубі. 

 США  є  найважливішим  гравцем  не  тільки  у  політичній  та  економічній 

 сфері,  але  й  у  енергетичній.  Більшість,  якщо  не  всі  енергетичні  проекти  у  світі, 

 проходять  під  наглядом  цієї  країни.  Російський  газопровід  не  став  винятком. 

 Вашингтон  з  перших  днів  заяви  про  його  будівництво  чітко  розумів 

 перспективи,  виклики  та  наслідки,  до  яких  може  призвести  успішне 

 функціонування  «Північного  потоку–2».  Вибрана  тема  важлива  не  лише  у 

 ракурсі  впливу  на  світову  політику,  міжнародні  відносини  та  економіку,  а  й  у 

 сфері  відносин  України  та  світу,  наших  економічних  інтересів  та  відстоювання 

 наших позицій на міжнародній арені. 

 Будівництво  газопроводу  в  обхід  Східної  та  Центральної  Європи  тісно 

 пов'язане  з  політичними  подіями  в  Німеччині,  Росії  та  у  всьому  регіоні,  що 

 знаходиться  між  двома  державами.  Ідея,  вперше  висунута  в  середині  1990-х 

 років,  була  остаточно  оформлена  8  вересня  2005  спільною  декларацією  про 

 наміри,  підписаною  главами  урядів  Німеччини  та  Росії.  Новий  газопровід  мав 

 пройти  безпосередньо  з  Росії  до  Німеччини  через  Балтійське  море,  минаючи  всі 

 транзитні  країни,  які  досі  дратували  Росію  своїми  вимогами.  Тепер  Росія  була  б 

 вільна  від  транспортних  зборів,  що  стягуються  Україною,  Білорусією, 

 Польщею,  країнами  Балтії  за  трубопроводи,  що  проходять  їхньою  територією,  а 

 також  від  важелів  впливу,  які  ці  країни  могли  б  мати  на  Росію.  Федеральним 
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 канцлером  Німеччини  з  1998  до  2005  року  був  Герхард  Шредер,  який  відомий 

 своєю  дружбою  з  Президентом  Російської  Федерації  Володимиром  Путіним.  Як 

 пише  газета  Дойче  Велле  [1],  в  2005  р.  Шредер  швидко  програв  вибори,  і  через 

 кілька  днів  після  закінчення  свого  канцлерства  увійшов  до  ради  директорів 

 нової  операційної  компанії  газопроводу,  яка  незабаром  буде  перейменована  в 

 Nord Stream AG («Північний потік»). 

 За  період  перебування  на  посаді  Федерального  канцлера  Німеччини 

 Ангели  Меркель  проект  був  подвоєний  у  2015  р.  з  початком  будівництва 

 «Північного  потоку  –  2».  «Північний  потік»  –  найдовший  підводний  газопровід 

 у  світі,  що  протягнувся  на  1  224  кілометри  від  північного  німецького  міста 

 Грайфсвальд  до  російського  порту  «Нарвська  затока».  Перша  труба  була 

 відкрита  в  2011  р.  та  щорічно  перекачує  до  Європи  55  мільярдів  кубічних 

 метрів  природного  газу.  Другий  проект,  «Північний  потік  –  2»,  почав  будуватися 

 в 2018 р. і був завершений у 2021 р. та мав би подвоїти цю потужність. 

 Для  Німеччини  економічні  вигоди  не  настільки  очевидні,  як  для  Росії,  але 

 все  ж  таки  досить  реальні  [1].  Керівники  промисловості  можуть  розраховувати 

 на  стабільне  постачання  енергії,  а  німецькі  енергетичні  компанії,  які  взяли 

 участь  у  проекті,  такі  як  E.ON,  отримали  відмінні  відносинами  з  «Газпромом» 

 та  мали  надію  на  участь  у  розробці  газу  в  Сибіру.  На  початку  2000-х  рр. 

 німецькі  політики  розробили,  більш  ліберальну  теорію,  згідно  з  якою 

 збільшення  економічної  взаємозалежності  між  Росією  та  Західною  Європою  у 

 довгостроковій  перспективі  призведе  до  миру.  Зі  зростанням  торгівлі  у  Росії 

 неминуче переможе демократія. 

 Це  уявлення  було  розвінчано  у  другому  десятилітті  XXI  ст.  У  2012  р. 

 Путін  помінявся  ролями  з  Дмитром  Медведєвим  і  повернувся  на  посаду 

 президента  Росії.  Потім  у  2014  р.  Росія  анексувала  Крим,  розв'язавши  війну  на 

 сході  України.  Наступне  знищення  російської  опозиції  та  правозахисників  лише 

 підкреслило  новий  підхід.  Це  змінило  ставлення  Західної  Європи  та, 

 насамперед,  США.  «Конгрес  став  набагато  активнішим  після  анексії  Криму  та 
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 війни  на  сході  України»  –  говорить  Саша  Лохманн,  дослідник  трансатлантичних 

 відносин у Німецькому інституті міжнародних відносин та безпеки [1]. 

 Наприклад,  у  2016  р.  заступник  міністра  енергетики  США  Елізабет 

 Шервуд-Рендалл  обговорила  стратегію  Енергетичного  союзу  та  плани  США 

 щодо  експорту  зрідженого  природного  газу,  а  також  надала  позицію  держави  на 

 питання  енергетичної  залежності  Європи  від  Росії  та  розповіла  про  виклики  та 

 наслідки  можливого  будування  газопроводу  [2].  У  2016  р.  міністри  енергетики 

 країн  «Великої  сімки»  зібралися  в  Римі,  щоб  сформулювати  низку  принципів 

 щодо  енергетичної  безпеки.  Тоді  було  висловлено  колективну  думку  про  те,  що 

 одна  країна  не  повинна  бути  в  змозі  використати  енергію  як  зброю.  Крім  цього, 

 країни  приділяли  основну  увагу  диверсифікації  джерел  постачання, 

 диверсифікації  маршрутів  та  диверсифікації  видів  палива.  За  словами,  Елізабет 

 Шервуд-Рендалл  «Північний  потік  –  2»  –  це  подвоєння  одного  трубопроводу  з 

 одного  джерела,  замість  того,  щоб  створити  кілька  маршрутів  з  кількох  джерел. 

 Отже,  це  не  схоже  на  зміцнення  енергетичної  безпеки  Європи.  Також  труба 

 позбавляє  Україну  дуже  важливих  транзитних  платежів.  Окрім  цього,  Елізабет 

 заявляє  про  те,  що  «Північний  потік  –  2»  отримає  неохоче  «ОК»  від 

 Європейської  комісії.  Також,  вона  підтримує  думку  про  те,  що  необхідно 

 створювати  альтернативні  шляхи  та  використовувати  альтернативні  джерела  – 

 бути  набагато  менш  залежними  від  вугілля,  менш  залежними  від  нафти, 

 імпортувати  більше  природного  газу,  розробляти  більше  ресурсів  природного 

 газу  там,  де  це  дозволяє  геологія.  Такої  ж  позиції  дотримуються  багато 

 європейських  політиків,  говорячи  про  необхідність  і  важливість  будівництва  та 

 роботи  «Північного  Потоку  –  2»  [1].  Елізабет  Шервуд-Рендалл  заявляє  про 

 бажання  розширити  вироблення  та  продаж  американського  зрідженого 

 природного  газу  та  розглядає  постачання  його  до  Європи  як  важіль  впливу 

 проти газової труби Російської Федерації [2]. 

 У  тому  ж  2016  р.  Амос  Хохштайн,  спеціальний  представник  Державного 

 департаменту  США  з  міжнародних  енергетичних  питань  сказав,  що  «Північний 

 потік  –  2»  є  проектом,  який  повністю  відповідатиме  інтересам  Росії  з  усіх  точок 
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 зору,  він  створює  саме  ту  прірву,  яку  росіяни  хочуть  бачити  у  центрі  Європи  [3]. 

 США  за  президентства  Обами  продовжували  виступати  з  критикою  проекту,  що 

 викликало  невдоволення  у  Берліна.  Посол  Німеччини  у  США  Петер  Віттіг 

 заявив, що «деякі речі європейці мають вирішувати самі». 

 Росія  розраховувала,  що  будівництво  «Північного  Потоку  –  2»  отримає 

 таку  саму  протидію,  як  і  у  разі  будівництва  першої  труби.  Однак  цього  разу 

 протидія  стала  більш  жорсткою,  ніж  у  випадку  з  «Північним  потоком»,  багато  в 

 чому  тому,  що  відносини  Росії  із  Заходом  з  тих  пір  кардинально  змінилися. 

 Росія  більше  не  входить  до  клубу  країн  «Великої  вісімки»,  а  її  анексія  Криму  та 

 війна  на  сході  України  повністю  змінили  геополітичну  динаміку.  Проте  варто 

 зауважити,  що  за  президентство  Барака  Обами  не  було  введено  серйозних 

 санкцій  саме  проти  «Північного  Потоку  –  2».  Позиція  залишалася  незмінною: 

 «Північний  потік  –  2»  може  мати  геополітичні  наслідки,  але  переважно  це 

 економічний  проект.  І  в  цілому,  останній  компроміс  свідчить  про  те,  що 

 економічні інтереси Німеччини взяли гору. 

 Першими  конкретними  санкціями  проти  будівництва  другого  газопроводу 

 стало  прийняття  США  CAATSA,  або  «Про  протидію  противникам  Америки 

 через  санкції»  [4],  федеральний  закон,  ухвалений  у  серпні  2017  року.  Приблизно 

 в  цей  же  час  Сенат  прийняв  «Закон  про  протидію  російському  впливу  в  Європі 

 та  Євразії»  [5],  обидва  з  яких  були  покликані  заблокувати  «Північний  потік  –  2». 

 Але  коли  Європейська  комісія  висловила  готовність  вжити  контрсанкції,  якщо 

 Білий  дім  вирішить  вжити  примусових  заходів,  обговорення  потенційних 

 санкцій  було  тимчасово  припинено.  Основним  пунктом  федерального  закону 

 проти  «Північного  Потоку  –  2»  є  232,  який  дозволяє  вводити  вторинні  санкції 

 щодо  фізичних  та  юридичних  осіб  за  межами  США.  Вторинні  санкції  не 

 створюють  відмінностей  між  союзниками  та  ворогами  і  можуть  бути 

 спрямовані  проти  будь-якої  компанії,  яка  веде  бізнес  із  партнером,  який 

 вважається  ворожим  США.  Вашингтон  стверджує,  що  вторинні  санкції  не 

 накладають  жодних  санкцій  на  інші  держави,  але  їхня  мета  –  не  допустити 

 іноземні  компанії  на  американський  ринок,  якщо  США  вважають,  що  ці 
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 компанії  ведуть  діяльність,  що  суперечить  їхнім  інтересам.  Наприклад,  санкції 

 можуть  бути  накладені  на  західних  партнерів,  які  допомагали  у  фінансуванні 

 проекту.  Європейський  Союз  публічно  і  рішуче  виступив  проти  цих  заходів  і 

 поставив  під  сумнів  їхню  законність.  Такий  тип  санкцій  був  успішно  введений 

 проти Ірану, однак вони так і не були введені проти «Північного потоку – 2». 

 У  2018  р.  посол  США  в  Німеччині  Річард  Гренелл  направив  у  DW 

 редакційну  статтю  з  різкими  словами:  «Не  помиляйтеся:  «Північний  потік  –  2» 

 принесе  не  тільки  російський  газ.  Російські  важелі  і  вплив  також  потечуть  дном 

 Балтійського  моря  до  Європи,  і  трубопровід  дозволить  Москві  ще  більше 

 підірвати  суверенітет  та  стабільність  України».  Також  німецькі  компанії,  які 

 будують  газопровід  «Північний  потік  –  2»,  отримали  листи  від  посла  США  із 

 попередженням  про  «значний  ризик  санкцій»,  якщо  вони  не  вийдуть  із  проекту. 

 Проте, конкретних санкцій після гучних заяв не було [6]. 

 У  2019  р.  Сенат  США  схвалив  законопроект  про  оборону  [7],  згідно  з 

 яким  санкції  будуть  накладені  на  компанії,  які  працюють  над  проектом  Росії  з 

 будівництва  газопроводу  до  Німеччини.  Він  містить  положення  про 

 запровадження  санкцій  проти  компаній,  які  прокладають  глибоководні 

 трубопроводи  для  російського  газопроводу.  У  законопроекті  про  оборону 

 йдеться,  що  не  пізніше  ніж  через  60  днів  після  його  набуття  чинності 

 комітетами  Конгресу  має  бути  поданий  звіт  із  зазначенням  судів,  які  беруть 

 участь  у  прокладанні  труб  для  «Північного  потоку  –  2».  Особи,  які  будуть 

 ідентифіковані  як  учасники  проекту,  можуть  бути  також  позбавлені 

 американських  віз  та  можуть  бути  заблоковані  угоди,  пов'язані  з  американською 

 власністю,  хоча  законопроект  допускає  30-денний  період  для  осіб,  які 

 «згортають»  свою  діяльність  у  проекті.  Побоюючись  цих  санкцій,  швейцарська 

 компанія  Allseas  та  італійська  компанія  Saipem  призупинили  свою  співпрацю  із 

 «Газпромом» до завершення будівництва «Північного потоку – 2». 

 Міністр  закордонних  справ  Німеччини  Хайко  Маас  заявив,  що 

 «європейська  енергетична  політика  має  вирішуватись  у  Європі,  а  не  в  США» 

 [8].  Наприкінці  жовтня  2019  р.  компанія  Nord  Stream  2  повідомила,  що 
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 будівництво  газопроводу  завершено  на  87%,  що  становить  2  100  км  (загальна 

 протяжність  газопроводу  Nord  Stream  2  та  його  паралельного  попередника  Nord 

 Stream).  Незважаючи  на  це,  практично  жоден  трубопровід  не  був  прокладений 

 після  того,  як  Конгрес  США  у  грудні  2019  р.  наклав  санкції  на  трубоукладальні 

 роботи  «Північного  потоку  –  2»  відповідно  до  розділу  7503  Закону  про 

 повноваження  в  галузі  національної  оборони  на  2020  рік.  У  січні  2021  р. 

 Конгрес  розширив  санкції  на  широкий  набір  видів  діяльності  з  підтримки  та 

 обслуговування  трубоукладачів  відповідно  до  розділу  1242  Закону  про 

 повноваження  в  галузі  національної  оборони.  Це  розширення  санкцій  США 

 призвело  до  того,  що  сертифікаційні,  постачальні  та  сервісні  компанії,  що 

 підтримують  прокладання  трубопроводу  «Північний  потік  –  2»,  стали  залишати 

 країну [9]. 

 19  травня  2021  р.  державний  секретар  Ентоні  Блінкен  оголосив,  що 

 Сполучені  Штати  скасовують  санкції  щодо  проекту  газопроводу  «Північний 

 потік  –  2».  Адміністрація  Байдена  визнає,  що  санкції  США  навряд  чи  будуть 

 успішними,  оскільки  проект  майже  завершений,  а  його  уряд  хоче  покращити 

 відносини з Німеччиною [10]. 

 Незадовго  до  масштабного  російського  вторгнення  в  Україну  24  лютого 

 канцлер  Німеччини  Олаф  Шольц  оголосив  22  лютого  про  зупинення  процесу 

 сертифікації  «Північного  потоку  –  2».  Ціла  низка  факторів  робить 

 малоймовірним,  що  проект  може  бути  легко  відроджений.  По-перше,  взимку 

 2021/2022  р.  «Газпром»  навмисно  скоротив  постачання  до  Європейського  союзу 

 та  виснажив  газові  сховища  ЄС.  Це  рішення  саме  собою  порушує  критерій 

 надійності  поставок,  передбачений  статтею  11  Газової  директиви  2009 р. 

 Будь-який  передбачуваний  російський  власник  трубопроводу,  що  знаходиться 

 під  юрисдикцією  ЄС,  особливо  якщо  власником  фактично  є  російська  держава, 

 вкрай  малоймовірно,  колись  успішно  пройде  сертифікацію  за  статтею  11.  Також 

 очевидно,  що  Європейська  комісія  в  будь-якому  майбутньому  судовому  процесі, 

 швидше  за  все,  займе  дуже  жорстку  позицію  щодо  «Північного  потоку  –  2». 

 Тому  можемо  стверджувати,  що  заява  канцлера  Шольца  про  зупинення  процесу 
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 сертифікації  газопроводу  «Північний  потік  –  2»  у  поєднанні  з  введенням  повних 

 санкцій  США  щодо  трубопровідної  компанії  та  її  ключових  керівників, 

 означають кінець проекту в найближчому майбутньому [11]. 

 До  початку  війни  в  Україні,  у  2021  р.,  американські  дослідники 

 розглядали  два  варіанти  розвитку  відносин  до  «Північного  потоку  –  2». 

 Враховуючи  перспективу  продовження  судового  позову  та  посилення  санкцій  з 

 боку  США,  можливо,  США  та  ЄС  зможуть  розробити  певні  рішення.  Перший 

 шлях  полягатиме  в  наступному:  розробка  версії  надійної  угоди  із  суттєвими 

 основами  для  України,  яку  Росія  могла  б  прийняти;  і  другий  –  проактивна 

 стратегія  енергетичної  безпеки,  спрямована  на  те,  щоб  назавжди  позбавити 

 Росію  можливості  впливати  на  Центральну  та  Східну  Європу  чи  загрожувати  їй 

 через  контроль  над  енергетичними  потоками.  Крім  того,  у  рамках  цієї,  загалом, 

 юридичної  боротьби  існує  перспектива  додаткових  санкцій  США.  Наприклад, 

 США  можуть  заблокувати  передачу  газопроводу  будь-якому  власнику  з  ЄС  чи 

 іншої іноземної держави, наклавши санкції на будь-якого покупця. 

 Санкції  США  можуть  відіграти  ключову  роль  у  тому,  щоб  унеможливити 

 для  «Газпрому»  зобов'язання,  передбачені  статтею  11  Газової  директиви. 

 Держави-члени  ЄС  на  чолі  з  Польщею,  ймовірно,  будуть  готові  використовувати 

 свої  привілейовані  права  на  доступ  до  судів  ЄС  для  заперечення  кожної 

 можливості,  передбаченої  законодавством  ЄС,  щоб  затримати  та  зірвати 

 експлуатацію  газопроводу  [9].Тому  має  бути  ясно,  що  суперечки  навколо 

 «Північного  потоку  –  2»  не  припиняться  з  його  технічним  завершенням,  і, 

 більше  того,  він  не  зможе  повноцінно  функціонувати,  якщо  буде  серйозна 

 юридична  боротьба  у  судах  ЄС.  Саме  такий  підхід  був  актуальним  для  США 

 перед початком війни в України. 

 Отже,  позиція  США  щодо  будівництва  та  функціонування  «Північного 

 потоку  –  2»  тісно  пов'язана  із  відносинами  між  Вашингтоном  та  Берліном. 

 Сполучені  Штати  з  самого  початку  розуміли  наслідки  для  них  і  для 

 європейського  енергетичного  ринку,  проте  часто  погоджувалися  з  Німеччиною  і 

 не  йшли  проти  її  інтересів.  Їхня  позиція  по  відношенню  до  трубопроводу 
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 принципово  не  змінилася.  У  2016  р.  вони  заявляли,  що  «Північний  Потік  –  2» 

 матиме  суттєві  політичні  та  економічні  наслідки  для  країн  Центральної  та 

 Східної Європи. У наш час їхня позиція залишається тією ж самою. 

 Зараз  процес  сертифікації  трубопроводу  стоїть  на  паузі,  проте  остаточно 

 не  скасований.  Аналізуючи  позицію  Німеччини,  ми  можемо  розраховувати  на 

 те,  що  сертифікація  труби  може  бути  продовжена,  коли  закінчиться  активна 

 фаза  війни  в  Україні.  Німеччина  все  ще  зацікавлена    у  роботі  газопроводу. 

 Безумовно,  сертифікація  проходитиме  складніше  і  довше,  ніж  до  початку 

 військового  конфлікту,  проте  США  та  країни  Центральної  та  Східної  Європи 

 мають  можливість  зробити  цей  процес  ще  більш  нереальним.  Саме  жорсткість 

 позиції  США  щодо  «Північного  Потоку  –  2»  відіграє  ключову  роль  подальшої 

 долі газопроводу. 
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 ТАЙВАНСЬКИЙ ФАКТОР У КИТАЙСЬКІЙ ПОЛІТИЦІ ПРЕЗИДЕНТА 
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 Значний  вплив  на  формування  китайської  політики  президента  США 

 Джона  Фіцджеральда  Кеннеді  (1961–1963  рр.)  мали  стосунки  між  Вашингтоном 

 і  Тайбеєм.  Американська  політика  щодо  Пекіну  в  багатьох  аспектах  витікала  з 

 американо-тайванських  відносин,  які  мали  свої  «гострі  кути».  Керівник 

 Китайської  Республіки  (КР)  Чан  Кайші  намагався  і  далі  отримувати  допомогу 

 від  нової  американської  адміністрації  [9,  с.  101].  Проте  досить  часто  його 

 діяльність викликала невдоволення у Вашингтоні. 

 Одним  з  перших  епізодів,  який  був  пов'язаний  з  діями  керівництва  КР,  з 

 якими  зіткнувся  президент  Дж.  Ф.  Кеннеді,  було  загострення  ситуації  у 

 прикордонному  регіоні  Бірми–Таїланду–Лаосу,  в  якому  заходилися  війська 

 Гоміндану.  У  лютому  1961  р.  бірманські  війська  збили  два  тайванських  літака, 

 які  забезпечували  війська  Чан  Кайші,  оскільки  вони  перебували  у  повітряному 

 просторі  незалежної  країни.  Джон  Кеннеді  вимагав  від  Чан  Кайші  відкликання 

 іррегулярних  військ  до  Тайваню.  25  лютого  1961  р.  під  час  зустрічі  з 

 американським  послом  Е.Ф.  Драмрайтом  (1958–1962  рр.)  Чан  Кайші  відзначив, 

 що  перекинути  з  Бірми  10  тисяч  чоловік  на  острів  складно.  Невдовзі  під  тиском 

 з  боку  США  він  пообіцяв  припинити  постачання  гомінданівських  військ  у  Бірмі 

 та  евакуювати  їх  на  Тайвань.  В  решті-решт  наприкінці  квітня  1961  р.  посол 

 США  у  КР  Е.Ф.  Драмрайт  зазначив,  що  Чан  Кайші  повністю  виконав  свою 

 обіцянку щодо евакуації гомінданівців з Бірми [9, с. 104–105; 2, с. 88]. 

 Іншим  важливим  чинником,  який  впливав  на  формування  китайської 

 політики  Джона  Кеннеді  було  намагання  Чан  Кайші  повернути  контроль  над 

 материковим  Китаєм,  що  викликало  невдоволення  у  багатьох  у  Білому  Домі  і 
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 державному  департаменті,  які  вважали,  що  генералісимуса  треба  приборкати  [9, 

 с.  108].  Вдалий  момент  для  реалізації  цього  плану  лідера  Гоміндану  з’явився  на 

 початку  60-х  рр.  ХХ  ст.  унаслідок  найбільшого  за  всю  історію  країни  голоду,  а 

 також  згортання  підтримки  з  боку  СРСР  через  погіршення 

 китайсько-радянських стосунків [5, с. 21; 2, с. 89]. 

 Велике  занепокоєння  в  США  викликали  наміри  Чан  Кайші  використати  з 

 метою  повернення  контролю  над  материковим  Китаєм  загострення  ситуації  в 

 Індокитаї.  Ще  на  початку  1961  р.  США  зіткнулися  з  загрозою  втрати  своїх 

 позицій  у  Лаосі  внаслідок  активізації  національно-визвольних  сил.  Президент 

 США  Дж.Ф.  Кеннеді  наказав  7-му  флоту  американських  ВМС  перебазуватися 

 до  Південно-Китайського  моря.  Державний  департамент  також  попередив 

 китайське  керівництво  про  можливість  американського  військового  втручання  в 

 події  у  Лаосі  в  разі  якщо  не  буде  досягнуто  «припинення  вогню».  Пекін,  у  свою 

 чергу,  через  Варшаву  повідомив  Вашингтон  про  своє  бажання  уникнути 

 ескалації конфлікту в Лаосі [11, с. 249]. 

 Подальші  намагання  керівника  КР  втрутитися  в  події  в  Індокитаї  постійно 

 загрожували  дестабілізацією  ситуації  у  регіоні  і  загостренням 

 американо-китайських  відносин.  Становище  ускладнювалася  тим,  що  у  верхівці 

 американського  політикуму  не  існувало  єдиного  підходу  щодо  участі  Тайваню  в 

 конфлікті  у  Південно-Східної  Азії.  У  Пентагоні  виступали  за  використання 

 військ  КР  у  Південному  В'єтнамі.  Заступник  міністра  оборони  США  У.П.  Банді 

 констатував,  що  президент  Південного  В’єтнаму  Нго  Дін  Дьєм  хотів 

 використати  гомінданівські  війська  в  бойових  діях  в  дельті  річки  Меконгу. 

 Керівництво  держдепартаменту,  навпаки,  були  категорично  проти  таких  дій  – 

 заступник  державного  секретаря  з  політичних  питань  Ю.А.  Джонсон 

 стверджував,  що  присутність  військ  КР  у  В'єтнамі  відкриє  «ящик  Пандори», 

 істотно  розширивши  конфлікт  за  рахунок  втручання  КНР  [9,  с.  108–109;  2,  с. 

 90]. 

 Чан  Кайші  не  хотів  відмовлятися  від  намірів  активізації  військових  дій  у 

 континентальному  напрямку.  У  лютому  1962  р.  він  переконував  Р.  Клайна  і  У.П. 
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 Банді  щодо  необхідності  об'єднання  зусиль  США  і  КР  з  метою  порятунку  Азії 

 від  комуністів  [9,  с.  109].  Е.Ф.  Драмрайт  попереджав  Білий  Дім,  що  Тайбей 

 готовий  до  вторгнення  на  континент.  Для  запобіганню  розгортання  військового 

 конфлікту,  США  мають  спрямувати  дії  Гоміндану  в  потрібне  для  Америки  русло 

 [9,  с.  109].  У  цій  ситуацій  у  Вашингтоні  вирішили  надати  КР  лише  два  літака 

 C-123  для  транспортування  парашутистів.  США  також  намагалися  переконати 

 Тайвань відкласти операцію до жовтня 1962 р. [9, с. 109]. 

 Через  напруження  в  американо-тайванських  відносинах  у  травні  1962  р. 

 президент  Дж.  Ф.  Кеннеді  призначає  новим  послом  США  у  КР  колишнього 

 адмірала  А.Г.  Кірка  [6,  с.  82].  Влітку  1962  р.  Чан  Кайші  знову  спробував 

 активізувати  військовий  тиск  на  КНР,  розраховуючи  на  антикомуністичне 

 повстання  в  країні.  Проте  Вашингтон  не  підтримав  його  дії,  враховуючи  не 

 реалістичність  сподівань  на  повстання  в  комуністичному  Китаї.  Саме  тому  23 

 червня  1962  р.  Дж.Ф.  Кеннеді  повідомив  Пекін,  що  він  не  підтримає  агресію  КР 

 проти КНР [10, с.  276–277, 509–510  ]. 

 У  Білому  Домі  були  занепокоєні  загостренням  ситуації  у  Тайванській 

 протоці  після  розгортання  в  червні  1962  р.  на  узбережжі  більш  ніж  100  тисячної 

 китайської  армії  з  метою  підготовки  до  атаки  гомінданівських  військ.  23  червня 

 1962  р.  КНР  вирішила  перевірити  можливість  зміни  американських  зобов'язань 

 США  щодо  Тайваню  –  офіційні  засоби  масової  інформації  комуністичного 

 Китаю  опублікували  документ,  у  якому  зазначалось  про  можливість  атаки 

 території  держави  збройними  силами  КР  за  підтримки  США.  Президент  Джон 

 Кеннеді  запевнив  китайську  сторону,  що  американо-тайванські  відносини 

 мають  лише  оборонний  характер.  Представник  США  у  Тайбеї  Дж.  Кебот 

 підтвердив  це,  заявивши,  що  ціль  американської  підтримки  Чан  Кайші  не 

 збігається  з  метою  останнього  відвоювати  втрачену  політичну  владу  на 

 материку [8, с. 272; 3, с. 56]. 

 У  липні  1962  р.  А.Г.  Кірк  провів  переговори  з  керівництвом  КР,  за 

 підсумками  яких  запропонував  Вашингтону  надати  Тайбею  мінімальну 

 допомогу  для  того,  щоб  мінімізувати  можливість  Тайваню  почати  бойові  дії  на 
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 материку  [6,  с.  110].  Внаслідок  того,  що  лідер  Гоміндану  не  відмовився  від 

 планів  наступальної  операції  щодо  комуністичного  Китаю,  в  березні  1963  р. 

 А.Г.  Кірк  поставив  під  сумнів  тезу  про  те,  що  для  американських  інтересів 

 життєво необхідним є збереження Тайваню [6, с. 110]. 

 Восени  1963  р.  в  американському  політикумі  спостерігались  ще  більші 

 розбіжності  стосовно  політики  щодо  КНР.  Все  більше  критикували  погляди 

 прибічників  китайського  лобі  і  Чан  Кайші.  У  Вашингтоні  частіше  почали 

 лунати  голоси  прибічників  невдоволення  політикою  керівника  КР,  які 

 пропонували  реалізовувати  більш  гнучку  політику  в  Східній  Азії  [9,  с.  101;  2, 

 90].  Багатьох  представників  американського  посольства  у  Тайбеї  обурювала 

 позиція  Е.Ф.  Драмрайта  щодо  того,  якою  має  бути  політика  США  стосовно 

 КНР [4, с. 170-171]. 

 11  вересня  1963  р.  у  Білому  Домі  відбулась  зустріч  президента  США 

 Джона  Кеннеді  і  сина  Чан  Кайші  Цзян  Цзін-го,  який  обіймав  посаду  міністра 

 оборони  КР,  під  час  якої  тайванський  високопосадовець  знову  просив  надати 

 літаки  і  десантне  судно  для  підготовки  наступальної  операції  проти 

 комуністичного  Китаю.  Проте  президент  зазначив,  що  його  країна  не  хоче  бути 

 втягнутою у військові операції Гоміндану [9, с. 112]. 

 Отже,  наприкінці  президентства  Джона  Кеннеді  у  державному 

 департаменті  посилювалось  розчарування  політикою  Чан  Кайші  щодо  КНР.  І 

 хоча  Дж.  Ф.  Кеннеді  публічно  не  висловлювався  про  можливі  радикальні  зміни 

 американської  політики  щодо  комуністичного  Китаю,  діяльність  представників 

 президентської  адміністрації  і  організаційні  зміни  у  держдепартаменті 

 вказували  на  формування  нових  підходів  щодо  Пекіну  і  Тайбею.  Розробку  більш 

 гнучких  підходів  щодо  КНР  схвалювала  і  значна  частина  представників 

 американського  істеблішменту.  Проте  у  Білому  Домі  не  поспішали  зі  змінами  в 

 традиційній  китайській  політиці.  Крім  того,  публічні  заяви  про  можливість 

 зміни китайського курсу США були поодинокі. 
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 ФАКТОР ДЖОНСОНА.ЧИ ОТРИМАЄ ЄВРОПА НОВОГО 

 ЧЕРЧИЛЛЯ? 

 Грубінко Андрій Васильович  , 

 д. і. н., професор, 

 Західноукраїнський національний університет (Тернопіль) 

 У  2014  р.,  коли  на  Сході  Європи,  в  Україні,  розпочав  свою  військову 

 загарбницьку  ходу  знавіснілий  до  усього  гуманного  і  демократичного 

 реінкарнований  російський  імперіалізм  путінського  зразка,  в  Лондоні  побачила 

 світ  чергова  книга  місцевого  політика-консерватора  (тоді  ще  мера  столиці), 

 професійного  журналіста  Бориса  Джонсона  «Фактор  Черчилля.  Як  одна  людина 

 змінила  історію».  Тоді  ні  автор  книги,  ні  широкий  загал  не  могли  передбачити 

 назрілу  надзвичайну  актуальність  цього  бестселера,  навіть  в  дечому  пророчий 

 характер  книги.  Обійнявши  у  липні  2019  р.  посаду  премʼєр-міністра  Великої 

 Британії,  Борису  Джонсону  судилося  відіграти  непересічну,  а  то  й  уже  можна 

 сказати  історичну  роль  в  організації  підтримки  України  у  протистоянні 

 російському агресору. 

 Серед  професійних  вчених  і  зрештою  простих  поціновувачів  політичної 

 історії  не  вщухає  тривала  дискусія  щодо  можливостей  окремої  особи  при  владі, 

 навіть  надзвичайно  вольової  і  харизматичної,  одноосібно  визначати  хід 

 історичного  процесу.  Не  стали  винятком  відносини  Великої  Британії  та  України, 

 яким  упродовж  тридцятилітнього  шляху  з  обох  боків  відверто  бракувало  лідера, 

 здатного  в  ідейному  і  практичному  вимірах  очолити  процес  розвитку 

 міждержавної  співпраці,  тим  більше  –  вивести  її  на  рівень 

 військово-політичного  союзу.  Військова  агресія  Росії  проти  України,  яка 

 розпочалася  у  2014  р.  після  Революції  Гідності  в  Криму  і  на  Донбасі  та 

 розрослася  до  рівня  повномасштабного  вторгнення  у  2022  р.,  засвідчила  вагому 

 значимість  України  в  системі  міжнародних  пріоритетів  Великої  Британії. 

 Розквіт  двосторонніх  відносин  припав  саме  на  період  правління  уряду 
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 консерваторів  на  чолі  з  Борисом  Джонсоном.  Обійнявши  у  липні  2019  р.  посаду 

 премʼєр-міністра  Великої  Британії,  йому  судилося  відіграти  історичну  роль  в 

 організації  підтримки  України  у  протистоянні  російському  агресору.  Недаремно 

 у  соцмережах  стала  популярною  напівжартівлива  фраза,  що  «серед  усіх 

 премʼєр-міністрів в Україні найбільш популярним є Борис Джонсон». 

 Його  постать  давно  привертає  увагу  загалу  не  лише  в  Британії,  але  й 

 далеко  за  її  межами.  Талановитий  журналіст,  публіцист,  письменник,  продюсер, 

 політик  і  зрештою  державний  діяч  –  головні,  але  далеко  не  єдині  чесноти, 

 якими,  окрім  ексклюзивної  зачіски,  а  також  скандального  приватного  життя 

 виділяється  77-й  премʼєр-міністр  Великої  Британії.  Певною  оригінальністю 

 відзначається  і  особиста  доля  Олександра  Бориса  де  Пфеффеля-Джонсона. 

 Уродженець  Нью-Йорка  з  британським  аристократичним  корінням,  для  якого  з 

 дитинства  рідним  став  саме  Лондон,  син  депутата  Європарламенту,  володар 

 турецької  крові  від  дідуся  по  татовій  лінії,  а  ще  старший  брат  в  сімʼї  з  чотирма 

 дітьми,  Борис  здобув  освіту  в  провідних  навчальних  закладах  Британії,  як  то 

 Ітон  і  Оксфорд.  Хоча  розпочинав  він  навчання  в  Європейській  школі  в 

 Брюсселі.  Ці  обставини  фактично  й  визначили  його  партійну  приналежність  та 

 відкрили  можливості  для  початку  політичної  карʼєри.  Водночас  молодий 

 літературознавець,  який  з  університетської  лави  брав  активну  участь  у 

 студентському  самоврядуванні,  не  поспішав  з  участю  в  політиці,  співпрацюючи 

 з  провідними  британськими  ЗМІ,  як  The  Times,  The  Daily  Telegraph,  Spectator  та 

 BBC.  Його  характерний  «сенсаційний»  стиль  подачі  матеріалу,  який  не  гребував 

 нерідко  штучним  посиленням  потрібних  акцентів,  дозволив  завоювати  особисту 

 популярність.  Та  таку,  що  сама  Маргарет  Тетчер  називала  його  своїм 

 улюбленим  журналістом  [1].  Вперше  посівши  місце  депутата  Палати  общин  у 

 2001  році,  Борис  попрацював  на  посадах  тіньового  міністра  культури,  а  згодом  – 

 міністра  освіти.  Однак  невдовзі  його  звільнили  через  аморальну  поведінку 

 (позашлюбні  стосунки),  що,  поряд  з  потягом  до  відвідування  вечірок,  стало 

 темною  стороною  іміджу  політика.  Водночас  перипетії  приватного  життя  не 

 завадили  Джонсону  стати  мером  Лондона  (2008–2016  рр.).  Після  повернення  до 
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 влади  консерваторів  у  2010  р.  через  розходження  політичних  позицій  з  тодішнім 

 премʼєр-міністром  Девіда  Кемероном,  політична  зірка  євроскептика  і  адепта 

 виходу  країни  з  ЄС  Бориса  Джонсона  на  загальнонаціональному  рівні  зійшла 

 аж  після  референдуму  про  Брекзит  у  червні  2016  р.,  коли  він  обійняв  посаду 

 міністра  закордонних  в  уряді  Терези  Мей.  Однак  його  бунтівний  характер  і 

 принциповість  не  дозволили  попрацювати  тривалий  час.  Зрештою  здобутий 

 досвід,  комунікативні  здібності,  харизматичність,  якої  давно  потребувало  від 

 лідера  країни  суспільство,  вагомі  позиції  в  керівництві  консерваторів,  а  також  і 

 Брекзит дозволили Джонсону зійти на вершину політикуму. 

 З  входженням  до  уряду  відбулася  певна  еволюція  поглядів  Джонсона  щодо 

 України,  її  ролі  в  Європі  та  насамперед  оцінки  ролі  Росії.  У  політиці  Великої 

 Британії  щодо  Росії  тривалий  час  спостерігалися  елементи  політики  подвійних 

 стандартів.  З  одного  боку  енергетична  незалежність  від  Москви  і  традиційні 

 тісні  відносини  з  Вашингтоном  дозволили  Лондону  з  середини  2000-х  рр. 

 зайняти  критичну  позицію  щодо  політики  Кремля.  Водночас  у  розпал  війни  на 

 сході  України  і  запровадження  західних  санкцій  окремі  британські  компанії 

 продовжували експорт в Росію озброєнь [2]. 

 Тривалий  час  в  британській  бізнес-еліті  і  політичних  колах  було  популярно 

 мати  справу  з  російським  капіталом,  закриваючи  очі  на  його  походження  і 

 навіть  мету  вливання  в  місцеву  економіку  та  суспільно-політичні  процеси. 

 Завдяки  ліберальному  податковому  законодавству,  Лондонський  Сіті  став 

 гігантським  «гаманцем»  для  зберігання  активів  російських  активів.  Тому  не 

 дивно,  що  з  часом  ці  статки  частково  трансформувалися  в  інформаційний  та 

 політичний  вплив  на  суспільно-політичне  життя  королівства.  Зокрема,  т  ого  ж 

 2014  р.  британські  ЗМІ  вперше  оприлюднили  інформацію  про  факти 

 фінансування  виборчої  кампанії  Консервативної  партії  однією  з  британських 

 фірм, керівництво якої пов’язане з російським капіталом. 

 Не  став  винятком  і  майбутній  премʼєр  Джонсон,  партія  якого  користувалася 

 підтримкою  російського  капіталу  під  час  переможної  передвиборчої  кампанії 

 2019  р.  та  процесу  Брекзит.  Оголошені  в  пресі  (TheSundayTimes)  імена  девʼяти 
 35 



 російських  резидентів-«жертводавців»  фактично  усі  так  чи  інакше  були 

 повʼязані  з  Кремлем.  Сам  Джонсон  неодноразово  відвідував  в  Лондоні  вечірки 

 заможних  росіян.  Офіційний  Лондон  у  частково  оприлюдненому  17  листопада 

 2019  р.  звіті  парламентського  Комітету  з  розвідки  і  безпеки  фактично  визнав 

 реальність  втручання  влади  Росії  у  Брекзит  та  виборчий  процес  шляхом 

 інформаційного  і  політичного  впливу  [3].  Однак  тоді  новообраному  уряду  і 

 самому  Джонсону.  Тому  сьогодні  звучить  як  іронія  долі  той  факт,  що  чи  не 

 головний  сучасний  поборник  Росії  та  особисто  путінського  режиму  Борис 

 Джонсон  у  певній  мірі  прийшов  до  влади  за  допомогою  російських  грошей. 

 Така  вже  реальність  сучасної  глобалізованої  політики.  Водночас  відрадно,  що 

 саме  британські  еліти  одними  з  перших  в  Європі  усвідомили  імовірні  наслідки 

 загрози  російського  впливу  та  ще  до  початку  війни  здійснили  заходи  щодо 

 контролю і нейтралізації каналів його поширення, насамперед через санкції. 

 Український  контекст  у  політичній  діяльності  Бориса  Джонсона  не  був 

 надто  помітним  аж  до  вступу  на  посаду  міністра  закордонних  справ. 

 Незважаючи  на  тісні  особисті  контакти  з  російськими  лобістами  в  Британії, 

 інтереси  карʼєрного  зростаття,  повʼязані  з  необхідністю  жорсткішої  лінії  щодо 

 Росії,  взяли  верх.  Тому  Джонсон  неодноразово  заявляв  про  необхідність 

 підтримки  реформ,  боротьби  з  корупцією,  розвитку  економіки  України  та 

 розширення  програми  підготовки  українських  військових  і  при  цьому  різко 

 критикував  Росію  за  антиукраїнську  політику.  Помітна  його  послідовна  позиція 

 щодо невизнання анексії Криму і засудження війни на Донбасі. 

 З  наростанням  прямої  загрози  подальшого  вторгнення  російських  військ  на 

 територію  України  Борис  Джонсон,  уже  будучи  премʼєром,  спрямував  усю  свою 

 природну  цілеспрямованість  і  завзятість  на  конструювання  стратегії  підтримки 

 України  шляхом  поглиблення  двосторонніх  міждержавних  відносин  і  виведення 

 їх  на  реальний  стратегічний  рівень,  що  зафіксовано  в  новій  міждержавній  угоді 

 від  8  жовтня  2020  р.  Тоді  ж  Джонсон  у  своєму  Twitter-профілі  заявив,  що 

 Британія  як  найвідданіший  прихильник  України  підтверджує  зобовʼязання 

 підтримувати  її  суверенітет  і  територіальну  цілісність  [1].  І  це  у  той  час,  коли 
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 інші  європейські  та  навіть  деякі  американські  лідери  (наприклад,  президент 

 Дональд Трамп) вступали за тісні контакти в Росією в стилі «business as usual». 

 До  головних  чинників  проукраїнської  позиції  глави  британського  уряду 

 належать:  наслідки  внутрішньополітичного  скандалу  навколо  фінансування 

 Брекзиту  і  Консервативної  партії  російськими  активами;  прагнення 

 компенсувати  втрати  міжнародних  позицій  країни  внаслідок  непростого  виходу 

 з  ЄС,  безславного  виведення  військ  з  Афганістану  у  2021  р.;  боротьба  за 

 політичний  вплив  на  континенті,  зокрема,  конкуренція  з  ФРН  в  регіоні 

 Центрально-Східної  Європи;  проукраїнська  позиція  більшої  частини 

 американського  істеблішменту.  Не  відкидаємо  особисті  прагнення  Бориса 

 Джонсона  увійти  в  історію  як  провідного  захисника  демократії  і  поборника 

 авторитаризму,  лідера  міжнародного  масштабу,  особливо  на  фоні  прорахунків 

 урядування  на  внутрішньому  рівні  в  умовах  важкого  подолання  наслідків 

 пандемії  COVID-19,  гучного  скандалу  навколо  його  участі  у  велелюдних 

 вечірках в резиденції премʼєр-міністра в період жорсткого карантину. 

 Для  українського  загалу  Борис  Джонсон  порівняно  нещодавно  став 

 відомим  не  лише  як  політик,  але  й  автор  виданих  українською  мовою 

 популярних  історико-публіцистичних  праць  «Омріяний  Рим»  і  «Фактор 

 Черчилля».  Саме  остання  праця  [4]  дала  привід  західній  пресі  характеризувати 

 Джонсона  за  його  сучасну  міжнародну  діяльність,  спрямовану  на  протистояння 

 агресії  Росії,  як  «нового  Черчилля».  Така  висока  проміжна  оцінка  роботи 

 чинного  британського  премʼєр-міністра,  який  сам  для  себе  по  суті  обрав  образ 

 для  наслідування  та  орієнтир  в  державницькій  праці,  змушує  провести  певні 

 історичні паралелі між діяльністю обох діячів. 

 Безумовно  для  обох  лідерів  сформувалися  на  перший  погляд  дуже  відмінні 

 умови  роботи  на  благо  своєї  держави.  Якщо  головна  місія  Вінстона  Черчилля 

 була  захистити  батьківщину  від  агресора,  з  яким  та  опинилася  сам  на  сам  в  ході 

 Другої  світової  війни  і  на  своїй  території,  то  головне  завдання  Бориса  Джонсона 

 –  убезпечити  Велику  Британію  від  російської  загрози  на  далеких  підступах  в 

 Східній  Європі.  Хоча,  як  зазначалося,  рівень  проникнення  російського  впливу 
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 на  Туманному  Альбіоні  глибокий  і  системний,  формувався  десятиліттями,  а 

 тому  в  умовах  глобалізації  та  відкритого  демократичного  суспільства  є 

 особливо  небезпечним.  Водночас,  як  і  в  часи  Черчилля,  сьогодні  західна 

 демократія  зустрілася  з  серйозною  загрозою,  яка  має  повноцінні 

 філософсько-світоглядний  та  практичний  військово-політичний  виміри.  Тому 

 держави  рівня  Великої  Британії  апріорі  несе  відповідальність  не  лише  за  власну 

 безпеку,  але  й  включена  у  процес  забезпечення  захисту  демократичного  Заходу 

 від загрози рашизму. 

 Як  і  Черчилль,  Джонсон  є  ідейним  політиком.  Його  вірність  непохитності 

 свободи  і  демократії  у  протистоянні  тиранії  надихає  не  лише  британців,  але 

 насамперед  українців  –  націю,  що  перебуває  на  передовій  боротьби  проти 

 сучасного  російського  імперіалізму  і  тоталітаризму.  Черчилль  і  Джонсон  – 

 державні  діячі  міжнародного  масштабу,  покликані  займатися  насамперед 

 зовнішніми  (регіональними  та  глобальними)  стратегіями  своєї  держави 

 напротивагу  внутрішньополітичному  зосередженню.  Борис  Джонсон  має 

 амбіції  діяча  міжнародного  рівня  з  претензіями  загальноєвропейського  та 

 світового  лідера.  Як  видно  сьогодні  це  на  руку  Україні  і  повинно  бути  сповна 

 використано її керівництвом. 

 Спільними  рисами  обох  політиків  стали  лідерство  та  егоцентризм, 

 підкріплені  епатажем  та  екстравагантністю  у  зовнішньому  вигляді  і  поведінці, 

 які  у  вміло  поданий  спосіб  зміцнюють  харизматичність  обох  їх  користувачів  і 

 посилюють  ефект  комунікативних  зусиль.  Безумовно  Джонсону  ще  далеко  до 

 рівня  промов  Черчилля,  але  у  прагненні  дорівнятися  до  нього  чинному 

 британському  премʼєру  неможливо  відмовити.  Означені  вище  риси  характеру  та 

 політичного  стилю  обох  діячів  не  мали  б  шансів  на  розвиток  та  успіх  без 

 відповідних  морально-психологічних  якостей.  Виявом  наявності  таких  рис  в 

 Бориса  Джонсона  став  несподіваний  візит  до  Києва  9  квітня,  коли  театр 

 бойових дій на півночі України був ще доволі близьким. 

 І  насамкінець  такого  бліц-порівняння  Черчилля  і  Джонсона  звернемо  увагу 

 на  одну  не  надто  показну,  але  вирішальну  для  політичної  долі  обох  діячів  і 
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 лідерів  країни  свого  часу  обставину  –  залежність  завершення  політичної 

 карʼєри  від  завершення  війни.  Вінстон  Черчилль  на  завершальному  етапі  Другої 

 світової  війни  доволі  несподівано  для  світу  програв  чергові  парламентські 

 вибори  1945  р.,  бо  став  обтяжливим  і  нецікавим  своєю  воєнною  риторикою 

 стомленому  війною  суспільству.  Не  варто  забувати  цей  урок  Борису  Джонсону, 

 який  до  того  ж  перебуває  під  жорстким  тиском  скандалу  щодо  порушення 

 COVID-карантину.  Тому  як  би  це  цинічно  не  звучало  (а  політика  загалом  справа 

 цинічна)  –  Джонсону  сьогодні  особисто  вигідне  продовження  війни  в  Україні 

 (як  і  доречі  багатьом  іншим  політикам  в  Європі  і  світі),  адже  вона  може 

 продовжити  його  політичне  життя  на  тривалу  перспективу.  Принаймні  до 

 чергових  виборів  2023  р.  Такий  прихований  інтерес  пояснює  підтекст  його 

 нещодавньої заяви про те, що війна в Україні може тривати до кінця 2023 р. [5] 

 Як  би  не  склалася  подальша  політична  доля  Бориса  Джонсона,  вже  зараз 

 окреслилися  два  його  головних  історичних  здобутки  як  премʼєр-міністра  у 

 сфері  зовнішньої  політики  –  остаточний  вихід  Великої  Британії  з  ЄС  та 

 протистояння  агресії  Росії.  Якщо  результати  Брекзиту  ще  довго 

 трактуватимуться  як  доволі  суперечливі,  то  доцільність  активної  участі  у 

 протидії  російському  військовому  вторгненню  в  Україну  не  викликає  сумніві. 

 Головне  завдання  премʼєр-міністра  сьогодні  –  розпочати  втілення  нової  стратегії 

 глобальної  міжнародної  присутності  Великої  Британії,  і  Україна  в  цій  стратегії 

 посідає одну з центральних позицій. 

 Запровадження  комплексної  програми  військового  співробітництва  з 

 українською  стороною,  яка  розпочалася  ще  до  війни  з  Росією,  надання 

 Лондоном  макрофінансової  допомоги,  широка  політична  підтримка  України  на 

 міжнародному  рівні,  зокрема,  започаткування  дієвого  геополітичного 

 альянсу-тріо  Україна  –  Польща  –  Велика  Британія,  стали  візитівкою  якісно 

 нового  етапу  британсько-українських  відносин  і  східноєвропейської  політики 

 уряду  Джонсона.  Також  ще  до  початку  війни  запроваджено  радикальні  та 

 всеохоплюючі  антиросійські  санкції,  більшість  яких  є  відчутними  для 

 британської  економіки  та  суспільства.  З  середини  квітня  Велика  Британія 
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 безумовно  надає  Україні  високоточні  протикорабельні  ракетні  комплекси, 

 артилерійські  установки,  самохідні  гаубиці  зі  значною  кількістю  снарядів, 

 важку  бронетехніку  та  бойові  безпілотними  для  здійснення  не  лише  оборони, 

 але  й  проведення  наступальних  дій  для  звільнення  територій  від  загарбника.  З 

 кінця  місяця  за  рішенням  британського  уряду  достроково  скасовано  усі  мита  та 

 обмеження  на  український  експорт  згідно  двосторонньої  угоди  про  вільну 

 торгівлю,  яка  мала  запрацювати  лише  з  1  січня  2023  р.  Ці  та  інші  заходи 

 свідчать  про  стрімку  еволюцію  в  підходах  британських  союзників  до  реалізації 

 допомоги  Україні  в  динамічних  умовах  війни.  Поки  інші  партнери  України  на 

 континенті  міркують,  вагаються,  дебатують  і  знову  вагаються  –  британці  вже 

 діють і планують наступні кроки, у дечому навіть випереджаючи американців. 

 Щоб  отримати  нового  Черчилля  Європа  сама  повинна  оновитися.  Вона 

 сьогодні  перебуває  на  цьому  шляху.  Дух  і  справа  Черчилля  живі,  бо  є  той,  хто 

 готовий  їх  продовжувати,  той,  хто  прагне  трансформувати  «фактор  Черчилля»  у 

 «фактор Джонсона». 
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 КУРДСЬКЕ ПИТАННЯ В СИРІЙСЬКІЙ ПОЛІТИЦІ США У 2011-2021 

 РОКАХ 

 Добрий-Вечір Іван Олександрович  , 

 студент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 Так  зване  «курдське  питання»  було  і  залишається  однією  з  найважливіших 

 проблем  як  для  Близького  Сходу  зокрема,  так  і  для  міжнародних  відносин 

 загалом.  Курди,  народ,  розділений  між  чотирма  країнами  (Туреччиною,  Іраном, 

 Сирією  та  Іраком)  досі  не  має  власної  незалежної  держави.  І  якщо  після  довгої 

 боротьби  за  самостійність  протягом  20-го  століття  курдам  вдалося  отримати 

 лише  офіційну  автономію  в  Іраку,  то  події  громадянської  війни  в  Сирії  (з 

 2011 р.)  надали  можливість  повторити  цей  досвід  уже  в  цій  країні.  Проте 

 реалізація  даного  сценарію  багато  в  чому  залежала  від  позиції  Сполучених 

 Штатів,  які  активно  втручалися  у  сирійський  конфлікт  та  використовували 

 курдів для досягнення власних політичних цілей. 

 Початки  американської  політики  щодо  курдів  сягають  ще  знаменитих 

 «Чотирнадцяти  пунктів  Вільсона»  1918  р.,  12-й  пункт  яких  проголошував 

 необхідність  надання  нетурецьким  народам  Османської  імперії,  в  який 

 проживала  значна  курдська  спільнота,  автономних  прав  [3].  Перші  ж  постійні 

 американсько-курдські  контакти  були  встановлені  у  1960–70-х  під  час  повстань 

 Мустафи  Барзані  проти  режиму  іракських  баасистів.  У  1990-ті,  а  особливо  після 

 2003  р.,  США  вже  мали  тісні  дружні  стосунки  з  іракськими  курдськими 

 політичними  колами,  які  продемонстрували  здатність  до  побудови  відносно 

 демократичного  і  стабільного  суспільства.  Проте  до  2011  р.  Сполучені  Штати  не 
 41 



 цікавилися  курдським  національним  рухом  у  Сирії,  який,  в  умовах  диктатури 

 родини  президентів  Асадів,  був  слабким.  Ледь  не  єдиною  активною  курдською 

 політичною  організацією  в  Сирії  булаПартія  демократичного  союзу  (скорочено 

 курдською  PYD),  створена  у  2003  р.  як  філія  ультралівої  Робітничої  партії 

 Курдистану  (РПК),  оголошеної  терористичною  групою  в  Туреччині,  а  з  1997  р.  і 

 в США [5]. 

 Після  початку  Сирійської  революції  2011  р.  курдський  рух  в  країні  значно 

 активізувався.  Було  створено  Курдську  національну  раду  (КНР)  –  коаліцію  16 

 правоцентристських  та  помірковано  націоналістичних  курдських  партій.  Вона 

 користувалася  підтримкою  курдського  уряду  Барзані  (Ірак),  а  США  та 

 Туреччина  розраховували,  що  КНР  стане  провідною  політичною  силою 

 сирійських  курдів,  враховуючи  її  поміркованість  і  значну  кількість  членів. 

 Натомість  все  більшої  ваги  набирала  PYD,  адже  саме  їй  вдалося  сформувати 

 власні  збройні  загони  і  таким  чином  отримати  силовий  важіль  впливу  на 

 ситуацію.  PYD  сповідувала  ідеологію  «демократичного  конфедералізму»: 

 побудова  суспільства  автономних  громад,  обмеження  впливу  ринкових 

 відносин,  ліквідація  національних  держав,  встановлення  повної  рівності  між 

 чоловіком  та  жінкою  тощо  [2,  с.  5].  Вона  відмовлялася  від  проголошення 

 незалежного  (чи  навіть  автономного)  Курдистану  як  національної  держави 

 курдів.  Влітку  2012  р.  PYD,  після  неофіційного  дозволу  з  боку  сирійського 

 уряду,  зайняла  курдські  райони  Сирії,  а  протягом  2013  р.  відтіснила  КНР  від 

 будь-якого  реального  впливу  на  суспільство,  отримавши  таким  чином 

 монополію  на  владу.  Вашингтону  не  залишалося  нічого  іншого,  як  прийняти 

 існуючу ситуацію, проте співпрацювати з PYD він поки шо не збирався. 

 Наступний  2014  р.  став  для  близькосхідної  стратегії  США  роком 

 випробувань,  адже  саме  тоді  радикальна  ісламістська  організація  Ісламська 

 держава  Іраку  та  Леванту  (ІДІЛ)  захопила  значні  території  Сирії  та  Іраку. 

 Адміністрація  Барака  Обами  мусила  відмовитися  від  політики  невтручання  і 

 деескалації  конфліктів  та  розпочинати  військову  операцію  проти  терористів. 

 Спочатку  це  стосувалося  Іраку  як  стратегічно  важливої  країни,  а  з  вересня  вже  й 
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 Сирії,  де  почалася  кампанія  авіаційних  бомбардувань  позицій  бойовиків.  Проте 

 Вашингтон  побажав  мати  ще  й  наземні  сили,  в  якості  яких  на  той  момент 

 виступали  війська  «поміркованої»  сирійської  опозиції.  Однак  вони  швидко 

 слабшали  і  поступалися  впливом  ісламістським  угрупованням,  з  якими 

 Сполучені  Штати  відмовлялися  співпрацювати.  Натомість  PYD,  встановивши 

 контроль  над  сирійським  Курдистаном,  активно  боролася  з  ІДІЛ.  У  вересні  2014 

 –  лютому  2015  рр.  між  ними  розгорнулася  битва  за  місто  Кобане  –  стратегічно 

 важливий  населений  пункт  на  кордоні  з  Туреччиною.  Саме  тоді  вперше  США 

 розглянули  можливість  координації  бойових  дій  з  сирійськими  курдами  і 

 почали  бомбардування  позицій  ісламістів  довкола  міста.  Така  американська 

 допомога дозволила PYD перейти у контрнаступ. 

 Протягом  2015–2016  рр.  утворився  американсько-курдський  союз  в  Сирії. 

 Вашингтон,  зрозумівши,  що  сирійська  опозиція  майже  недієздатна,  остаточно 

 вирішив  кооперуватися  з  PYD  у  боротьбі  з  «іділівцями».  США  обрали  курдів  не 

 лише  за  їхні  високі  бойові  якості,  але  і  через  їхній  медійний  образ,  який 

 породив  в  американському  суспільстві  (на  думку  якого  влада  мусила  зважати) 

 міф  про  «прогресивний  рай»,  створений  PYD,  яку  вважали  ледь  не  взірцем 

 демократії  та  справедливості.  Насправді  ж  PYDкерувала  практично  одноосібно, 

 а  Демократична  федерація  Північної  Сирії  (курдсько-арабське  державне 

 утворення,  засноване  на  принципах  «демократичного  конфедералізму»), 

 проголошена  у  2016  р.  та  Сирійські  демократичні  сили  (військовий  альянс,  що 

 мав  об’єднувати  представників  усіх  спільнот  Сирії)  були  вдалим  рекламним 

 кроком,  проте  не  означали  встановлення  тут  демократії  у  західному  розумінні. 

 До  того  ж  Туреччина,  союзник  США  по  НАТО,  ставилася  до  PYD  надзвичайно 

 негативно,  вважаючи  її  загрозою  своїй  безпеці  та  стабільності.  Проте  США 

 продовжували  військову  операцію  проти  ІДІЛ,  а  тому  вирішили  закрити  очі  на 

 ці  проблеми.  До  кінця  2016  р.  від  терористів  було  звільнено  значні  простори  на 

 півночі Сирії та розпочато наступ на «столицю» ІДІЛ – місто Ракку. 

 За  часів  наступного  президента  США  Дональда  Трампа  американська 

 політика  на  Близькому  Сході  стала  більш  непередбачуваною.  Д.  Трамп  часто 
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 змінював  свої  рішення,  мав  звичку  імпровізувати  і  вирішувати  конкретні 

 поставлені  завдання  без  аналізу  їхніх  можливих  наслідків.  Проте  ще  до  свого 

 обрання  він  чітко  визначив  одну  мету  –  знищення  ІДІЛ.  На  праймеріз 

 Республіканської  партії  у  квітні  2016  р.  він  заявив:  «А  ще  є  ІДІЛ.  У  мене  для 

 них  є  просте  повідомлення…  Вони  зникнуть.  ІДІЛ  зникне,  якщо  мене  оберуть 

 президентом»  [4].  Як  показали  подальші  події,  для  сирійських  курдів  це 

 означало,  що  нова  адміністрація  у  Білому  Домі  обіцяє  довести  війну  з 

 ісламістами до кінця, проте не планує захищати владу PYD. 

 До  кінця  2017  р.  основні  сили  ІДІЛ  були  розгромлені,  а  Ракка  звільнена 

 американсько-курдською  коаліцією.  Останній  оплот  терористів  пав  23  березня 

 2019  р.  [1]  Проте  після  цього  Трамп  дещо  змінив  свої  пріоритети  в  регіоні  і  у 

 турецько-курдському  протистоянні  став  на  сторону  Анкари.  В  результаті  восени 

 2019  р.  Туреччина  провела  проти  PYD  військову  операцію  і  захопила  більшість 

 сирійсько-турецького  прикордоння.  Американський  президент  був  підданий 

 шквалу  критики  як  на  батьківщині,  так  і  в  середовищі  курдів,  які  розцінювали 

 такий  крок  США  як  зраду.  Як  наслідок  –  PYD  змушена  була  для  захисту 

 розмістити  на  підконтрольних  їй  територіях  підрозділи  сирійської  урядової 

 армії,  що  посилило  владу  президента  Башара  Асада,  його  союзницю  Росію  та, 

 звісно  ж,  Туреччину.  Натомість  Сполучені  Штати  зазнали  стратегічної  поразки  і 

 фактично були виведені із «сирійської гри». 

 Протягом  2021  р.,  за  президентства  Джозефа  Байдена,  сирійська  політика 

 США  змінилася  мало.  Обмежена  співпраця  із  курдською  «Федерацією»  у  сфері 

 ліквідації  залишків  бойовиків  ІДІЛ  тривала,  проте  Вашингтон  не  бажав  знову 

 роздмухувати сирійський конфлікт, а тому дотримувався статусу-кво у регіоні. 

 Таким  чином,  можна  констатувати,  що  «курдське  питання»  в  Сирії  так  і  не 

 було  вирішене.  Сполучені  Штати,  виконавши  мету  з  ліквідації  екзистенційної 

 загрози,  яку  несла  ІДІЛ,  фактично  використали  сирійських  курдів,  однак  не 

 забезпечили  їм  реальну  безпекову  допомогу  проти  Туреччини  та  інших 

 регіональних  сил.  Майбутнє  курдів  у  Сирії  значною  мірою  визначатиметься 

 позиціями інших країн, у тому числі й США. 
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 ВЗАЄМОДІЯ МІЖ АМЕРИКАНСЬКОЮ АДМІНІСТРАЦІЄЮ 

 ДОПОМОГИ ТА РАДЯНСЬКОЮ РОСІЄЮ ПІД ЧАС 

 РАДЯНСЬКО-ПОЛЬСЬКОЇ ВІЙНИ 

 Зацепіло Валентин Євгенович  , 

 студент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 Американська  адміністрація  допомоги  (АРА)  з  часу  свого  створення  25 

 лютого  1919  р.  мала  міжнародну  допомогову  мережу  із  власною  системою 

 комунікацій.  Штат  добровольців  організації  складався  з  досвідчених  «старих 

 рук  Герберта  Гувера»,  офіцерів  армії  США,  що  були  звільнені  від  виконання 

 обов’язків  на  час  служби  в  АРА  тощо.  Діючи  в  32  країнах  АРА  також  часто 

 виконувала  роль  джерела  інформації  та  політичного  оглядача  для  Ради  союзних 

 держав  та  президента  В.  Вільсона  [1,  p.  xix].  В  період  перемир’я  після  Першої 

 світової  війни  це  загрожувало  втягненням  в  інші  конфлікти,  а  саме  в 

 Громадянську війну в Росії та радянсько-польську війну. 

 Передумови  для  початку  прямих  переговорів  між  АРА  та  більшовиками 

 склалися  у  1920  р.,  коли  під  час  радянсько-польської  війни  продовольчі  пункти 

 АРА  опинилися  на  територіях,  зайнятих  Червоною  армією.  Робота  АРА  у 

 Західній  Білорусі  та  Західній  Україні  відбувалася  в  рамках  співпраці  із  урядом 

 Польщі,  який  позначав  ці  землі  як  польські  «Східні  райони».  Надання 

 гуманітарної  допомоги  до  Польщі  Вищою  радою  постачання  та  допомоги 

 розпочалося  в  січні  1919  р.,  а  з  12  липня  1919  р.  основне  забезпечення  від  АРА 

 виділялось  й  для  програми  Дитячого  фонду  АРА  [2,  p.  7].  З  23  березня  1919  р. 

 АРА  співпрацювало  із  Центральним  комітетом  допомоги  дітям.  У  1920  р.  дана 

 допоміжна  організація  мала  назву  Польсько-американського  комітету  допомоги 

 дітям (PAKPD) [3, p. 222–227]. 

 20  січня  1920  р.  Польща  відхилила  неприйнятні  умови  радянського  уряду 

 для  мирних  переговорів,  з  чого  відкривається  період  ескалації  у 

 польсько-радянському  конфлікті  [4,  p.  157].  Проте,  незважаючи  на  успіхи 
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 польської  армії  у  квітні–травні  1920  р.,  з  червня  того  ж  року  розпочинається 

 наступ  більшовицьких  військ  на  раніше  займані  поляками  землі.  Проблемою 

 для  польської  місії  АРА  став  захист  станцій  допомоги,  розташованих  у  Східних 

 районах,  зокрема  забезпечення  поставок  до  них.  Збереження  кухонь  відкритими 

 та  попередження  зловживань  виявилося  під  загрозою.  Крім  того,  АРА  не  мало 

 угод  із  радянським  урядом,  й  тому  не  могло  гарантувати  розподілення 

 продовольства  та  утримання  його  від  використання  для  воєнних  потреб 

 Червоної армії й політичних цілей при радянізації. 

 Більшовицьким  урядом  було  відхилено  пропозиції  лорда  Керзона  щодо 

 перемир’я  від  11  липня  і  зроблено  звернення  до  громадян  Радянської  Росії  й 

 України  20  липня  1920  р.  [5,  с.  41–42]  В  зв’язку  з  цим,  керівник  польської  місії 

 АРА  В. Фуллер  звернувся  до  офісу  в  Лондоні  щодо  надання  інструкцій  про  дії  в 

 разі  більшовицької  окупації.  23  липня  1920  р.,  в  день  падіння  Гродно,  Г.     Гувер 

 затвердив  політику  АРА  у  повідомленні  до  офісу  в  Лондоні.  Гувер  інструктував 

 робітників  місії  продовжувати  роботу  на  зайнятих  радянськими  військами 

 територіях,  якщо  вони  вважають  це  безпечним.  Старі  станції  допомоги  варто 

 відновити  у  випадку  взяття  Варшави  та  Львова,  знову  встановивши  їх  при 

 укладенні  договору  з  радянським  урядом  [6,  p.  151–152].  При  цьому  визначення 

 політики США щодо цього питання наразі не вважалося за можливе. 

 Волтер  Ліман  Браун,  директор  АРА  в  Європі,  надіслав  24  липня  1920  р. 

 телеграму  Г.  Чичеріну,  що  було  зроблене  через  Дж.  Лансбері,  редактора 

 лейбористської  «Дейлі  Геральд».  В  повідомленні  коротко  пояснювалася 

 сутність  роботи  АРА,  зокрема  зазначалося,  що  АРА  нагодувала  більше  1  млн. 

 дітей  в  Європі  за  15  місяців.  Висловлювалося  сподівання  на  продовження 

 надання  допомоги  незалежно  від  урядового  контролю,  розширення  захисту 

 персоналу,  а  також  на  гарантії  безпеки  складам  продовольства  та  устаткування 

 АРА  в  районах,  контрольованих  Червоною  армією.  Наголошувалося,  що 

 співробітники  АРА  є  безпартійними,  діючи  виключно  з  гуманітарних  намірів  [7, 

 p. 38]. 
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 У  відповіді  Чичеріна,  що  надійшла  4  серпня  1920  р.  через  Лансбері, 

 відзначалося,  що  наявність  у  штаті  АРА  в  переважній  більшості  офіцерів 

 американської  армії  не  є  перешкодою  для  проведення  операцій.  Проте 

 американці  мали  прийняти  умови  радянської  сторони  щодо  контролю  над 

 діяльністю  АРА  радянських  допомогових  організацій  та  обмеження  надання 

 допомоги  лише  територіями  поза  зонами  бойових  дій.Вимога  контролю  з  боку 

 офіційних  структур  суперечила  принципам  АРА,  зокрема  щодо  надання 

 допомоги  безвідносно  до  національності,  політики  або  релігії,  так  як 

 розподілення з радянського боку передбачалося за класовим принципом. 

 1  серпня  1920  р.  польські  та  радянські  представники  вели  переговори  в 

 Барановичах  стосовно  перемир’я  та  миру  з  Радянською  Росією  [5,  с.  44],  після 

 чого  було  запропоновано  провести  зустріч  в  Мінську.  В. Л.  Браун  вирішив 

 скористатися  цією  можливістю  для  проведення  перемов  з  радянськими 

 представниками  щодо  умов  надання  допомоги  та  контролю  над  розподіленням 

 продовольства.  Водночас  В. Л.  Брауном  було  надіслано  прохання  до  польської 

 місії  до  Мінська  стосовно  збереження  суворої  нейтральності  АРА  з  метою 

 продовження  чисто  гуманітарної  роботи.  Браун  попереджав  поляків  щодо 

 уникнення  в  комунікаціях  використання  термінів,  які  могли  бути  неоднозначно 

 розтлумачені або заперечені. 

 До  Чичеріна  була  відправлена  5  серпня  1920  р.  телеграма,  в  якій 

 повідомлялось,  що  двоє  представників  АРА  будуть  відправлені  до  Мінська,  і 

 містилося  прохання  зустріти  їх  радянськими  уповноваженими.  У  повідомленні 

 наводились  й  американські  умови.  По-перше,  мав  бути  забезпечений  інструктаж 

 радянських  командирів  визнавати  та  захищати  персонал,  устаткування  та 

 склади  з  продовольством  АРА,  яке  призначене  для  використання  в  гуманітарних 

 цілях  для  харчування,  зокрема  дитячого.  По-друге,  американським 

 співробітникам  мала  гарантуватися  безпека  діяльності  на  територіях,  зайнятих 

 Червоною  армією,  незалежно  від  долі  переговорів  з  поляками.  Крім  того, 

 по-третє,  американські  офіцери  в  складі  АРА  є  демобілізованими  та  працюють 
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 як  цивільні,  а  також  є  суворо  нейтральними  у  благодійницькій  діяльності[8,  p. 

 38]. 

 Не  чекаючи  відповіді  Чичеріна,  до  Мінська  відправилися  від  АРА  М. Пейт 

 та  Х. К.  Волкер,  які  перетнули  фронт  14  серпня.  Ускладнило  становище  АРА 

 нота  держсекретаря  Б.  Колбі  від  10  серпня  1920  р.,  де  містилися  принципи 

 невизнання  Сполученими  Штатами  більшовицького  уряду,  який  «підписує 

 угоди  без  намірів  їхнього  виконання»  [9,  p.  466–468].  11  серпня  В. Браун 

 надіслав  лист  до  більшовицького  представника  в  Лондоні  Л. Каменева  з 

 проханням  забезпечити  надання  повноважень  з  Москви  для  перемов  із  самим 

 Брауном.  Проте  відповідь  про  отримання  першої  телеграми  прийшла  тільки  28 

 серпня,  а  другого  –  4  вересня  1920  р.  [7,  p.  41]  До  цього  часу,  15  серпня  1920  р. 

 польська  армія  здійснила  «Чудо  на  Віслі»,  відкинувши  радянські  війська,  й 

 відвела загрозу більшовицької окупації Польщі. 

 Після  прибуття  до  Мінська,  більшовицька  влада  розглядала  М.  Пейта  та 

 Х. Волкера  як  членів  польської  делегації  щодо  перемир’я,  відмовляючись 

 визнавати  їхні  повноваження.  Американці  були  заарештовані  зі  з’ясуванням 

 цілей  перебування  на  радянських  територіях.  Через  три  дні  арешту  Пейт  і 

 Волкер  висловили  повідомленням  протест  Чичеріну.  20  серпня  представники 

 АРА  були  відвідані  делегацією  від  Наркомату  іноземних  справ,  Ради  із  захисту 

 дітей  та  А. Уотсом,  керівником  Британського  товариства  допомоги  друзів. 

 Делегація  була  покликана  супроводжувати  Пейта  й  Волкера  до  Москви,  не 

 маючи  повноважень  для  переговорів.  Прибувши  до  радянської  столиці, 

 представники  АРА  заявили  у  ноті  до  Чичеріна,  що  вони  вповноважені 

 розробити  план  продовольчого  забезпечення  дітей  у  Західній  Білорусії  та 

 Україні  [10,  p.  36].  Крім  того,  необхідно  було  узгодити  засади  допомоги  дітям  у 

 центральній Росії. 

 Після  кількох  обговорень  між  представниками  АРА  та  Наркомату 

 іноземних  справ  радянська  сторона  пом’якшила  вимоги  Г.  Чичеріна,  відповідь 

 була  надана  9  вересня  1920  р.  головою  англійсько-американського  відділу 

 С. Нуортевою.  В  ній  пропонувалося  заснувати  Радянсько-американський 
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 комітет,  що  складався  б  з  американських  представників  та  делегатів  п’яти  або 

 шести  більшовицьких  допомогових  організацій  для  контролю  над  обліком, 

 складами та розподіленням [8, p. 39]. 

 Окремо  пропонувалось  укладення  угод  між  радянським  урядом  та 

 єврейським  комітетом  «Джойнт»  або  Британським  товариством  допомоги 

 друзів.  Наркомат  іноземних  справ  РРФСР  відмовився  надавати  гарантії  щодо 

 захисту  персоналу  та  складів  АРА  на  захоплених  червоноармійцями  територіях 

 без  узгодження  із  урядом  США.  Також,  у  відповідь  на  вимогу  Пейта  та  Волкера, 

 більшовики  відмовилися  витлумачити  поняття  «нагляду»  щодо  допомоги.  Після 

 отримання  остаточної  радянської  відповіді,  представники  АРА  виїхали  до  Риги, 

 де  надіслали  звіт  до  В. Л.  Брауна,  а  з  офісу  в  Лондоні  24  вересня  Г.  Гувера 

 інформували,  що  укладення  угоди  щодо  допомоги  з  більшовиками  є  можливим. 

 Проте  12  жовтня  1920  р.  між  Польщею  та  Радянською  Росією  було  укладене 

 перемир’я,  що  віддавало  частину  територій  «Східних  районів»  більшовикам  [7, 

 p. 44–45]. 

 На  початку  1921  р.  Г.  Гувер  здійснив  ще  одну  спробу  поставки 

 продовольства  до  Радянської  Росії.  26  січня  ним  було  запропоновано 

 квакерському  Американському  комітету  друзів  на  службі  суспільству  (AFSC) 

 надати  допомогу  у  100  тис.  доларів  задля  звільнення  з  Росії  американських 

 громадян.  Голова  Комітету  В.  Томас  неохоче  поставився  до  боротьби  за 

 ув’язнених,  деякі  з  яких  були  засуджені  за  кримінальні  злочини.  14  березня  1921 

 р.  квакерський  Комітет  переслав  відповідь  радянського  уряду  зі  згодою 

 звільнити  американців,  зокрема  шпигунів,  за  умови  вступу  уряду  США  в 

 офіційні  перемови.  Проте  Американський  комітет  друзів  відмовився  вступати  в 

 переговори  щодо  американських  ув’язнених,  хоча  АРА  надало  квакерам 

 кредити [8, p. 40–41]. 

 Таким  чином,  зіткнення  принципів  діяльності  Американської  адміністрації 

 допомоги  із  позицією  радянського  уряду  стало  пробною  спробою  взаємодії  АРА 

 із  більшовиками.  Відсутність  публічної  згоди  Держдепартаменту  США  на 

 переговори  АРА  з  представниками  Радянської  Росії  забезпечувала  дотримання 
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 Сполученими  Штатами  політики  невизнання  більшовиків.  Протиріччя  між 

 сторонами  були  невідворотними,  адже  АРА  прагнуло  мати  контроль  над 

 власними  допомоговими  операціями,  як  і  в  інших  країнах.  Проте  з  радянської 

 точки  зору  американська  гуманітарна  діяльність  суперечила  принципам 

 державного суверенітету та держбезпеки. 
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 ПЕРСПЕКТИВИ ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІЙСЬКИХ ІГОР В КАНВОНІ 

 2024 Р. ДЛЯ МІЖКОРЕЙСЬКИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН 

 Ілюхіна Катерина Олексіївна  , 

 магістр, Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 Зважаючи  на  необхідність  урегулювання  відносин  між  державами  для 

 реалізації  безпекової  політики  в  Північно-Східному  регіоні,  ураховуючи 

 ефективність  утримання  питання  возз’єднання  на  Корейському  півострові  за 

 допомогою  спорту  [11,  c.  307],  обрання  на  135-й  Генеральній  асамблеї  МОКу 

 провінції  Канвон  для  проведення  Юнацьких  Олімпійських  Ігор  2024  р.  [17;  20, 

 c.  40],  що  за  словами  Т.  Баха  є«можливістю  об’єднати  світ»  [2]  є  складовою 

 стратегії  міжкорейського  співробітництва  для  вирішення  конфліктів  [11,  c.  308; 

 16, c. 72; 21]. 

 Визнаючи  пріоритетність  проведення  спільних  спортивних  проектів  для 

 просування  миру  на  Корейському  півострові  з  ініціативи,  створеної  у  2006  р. 

 Асоціації  спортивного  обміну  Південної  та  Північної  Кореї,  було  проведено 

 серію  товариських  матчів  у  рамках  програм  спортивного  обміну  [11,  c.302;  17, 

 c.  38,  52].  Результатом  розробленої  транснаціональної  дипломатичної 

 інфраструктури  спорту  на  Корейському  півострові  [11,  c.308]  стало  проведення 

 22-х  міжкорейських  спортивних  матчів  [17,  c.  54]  та  виступ  в  Олімпійських 

 іграх  2018  р.  спільною  хокейною  жіночою  командою  [7].  Не  дивлячись  на 

 петиції  громадськості  проти  створення  єдиної  команди  з  Пн.  Кореєю, 

 звинувачення  керівництва  МОК  у  використанні  міждержавного  конфлікту  як 

 рушійної  сили  для  свого  повторного  переобрання,  участь  в  змаганнях  з  хокею 
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 об’єднаною  корейською  командою  став  вважатись  символом  тимчасової  єдності 

 двох держав [1; 22]. 

 Проведення  Олімпійських  ігор  у  Пхьончхані,  яке  було  визначено 

 «символом  гармонії  та  взаєморозуміння»  ще  в  заявці  на  2014  р.,  що  «сприятиме 

 примиренню  та  національній  єдності»  [11,  c.  302],  ставши  платформою  для 

 переговорів  у  2018  р.  між  двома  республіками,  сприяло  домовленостям  про 

 спільне  зменшення  ядерних  потенціалів,  що  передбачало  можливість 

 урегулювання  геополітичної  обстановки  на  Корейському  півострові  [7].  Хоча 

 ухвалення  під  час  72-ї  сесії  Генасамблеї  ООН  резолюції  про  Олімпійське 

 перемир’я  не  тотожно  юридичній  силі  резолюцій  Ради  Безпеки  ООН,  вплив  на 

 тимчасове  припинення  щорічних  військових  навчань  Південної  Кореї  та  США 

 сприяло  послабленню  напруженості  на  півострові  в  цілому[14].  Проте,  через 

 подальше  зменшення  готовності  йти  КНДР  на  переговори,  прагнення  Мун  Чже 

 Іна  до  укладення  угоди  щодо  денуклеаризації  на  чотиристоронньому  саміті  на 

 Іграх  Олімпіад  2020  р.  [22],  зважаючи  на  відсторонення  МОКом  Північної  Кореї 

 до  кінця  2022  р.  через  відмову  від  участі  Олімпіади  в  Токіо,  було  знівельовано 

 [8; 9]. 

 Таким  чином,  ураховуючи  відсутність  північнокорейської  делегації  на 

 Олімпійських  Іграх  в  Пекіні,  спільне  проведення  Ігор  в  Канвоні,  зобов’язання 

 підтримки  яких  було  надано  представниками  Японії  та  Китаю  [4;  10],  може 

 стати  можливістю  для  поновлення  міжкорейського  діалогу  [22;  5].  Визнаючи 

 геополітичні  ризики,  спричинені  безперервною  війною,  губернатором  Канвон 

 Чой  Мун  Суном  було  висловлено  у  надісланому  листі  Пхеньяну  у  2020  р. 

 офіційну  пропозицію  спільного  проведення  Ігор  у  2024  р.,  включивши  до 

 міст-господарів  поряд  з  Пхьончханом,  Каннином,  Чонсоном  та  Хенсоном, 

 північнокорейський  курорт  Масікріонг  поблизу  Вонсана,  відповідь  на  який  не 

 було  отримано  [3;  19].  Попри  те,  що  спортивні  обміни  не  забезпечують  гарантію 

 безпеки  [25],  але  враховуючи  симбіотичний  зв’язок  між  спортом  та  зовнішньою 

 політикою,за  словами  губернатора  «Спільне  проведення  Олімпіади  стане 
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 найпотужнішим  важелем  для  підтримки  миру  та  подальшого  запобігання  війні» 

 [6; 24]  . 

 Зважаючи  на  необхідність  для  забезпечення  спортивних  обмінів, 

 відновлення  транскорейської  залізниці,  коли  поїздка  для  участі  в  товариському 

 хокейному  матчі  2006  р.  стала  першим  з  1945  р.  офіційним  сухопутним 

 переміщенням  північнокорейців  на  південь  [11,  c.  302],реалізація  проекту  може 

 сприяти  стійкому  співробітництву  [17,  c.  36].  Враховуючи  туристичний 

 потенціал  провінції  Канвон  [25],  переговори  на  міжкорейському  саміті  2000  р. 

 [23],  з’єднання  східної  прибережної  залізниці  між  двома  Кореями  стане 

 наріжним  каменем  для  миру  на  розділеному  півострові,  прискоривши 

 налагодження  зв'язку  між  Корейським  півостровом  і  Північно-Східною  Азією 

 [17, c. 36]. 

 Попри  домовленості  між  Мун  Чже  Іном  та  Кім  Чен  Ином,  зазначені  у 

 Панмунджомській  декларації  2018  р.,  запуск  балістичної  ракети  КНДР  у  січні 

 2022  р.,  що  збігся  з  присутністю  Муна  на  церемонії  закладки  фундаменту 

 залізниці,  яка  з’єднає  Каннун  і  Чеджін,  збільшив  напругу  у  між  корейських 

 відносинах  [23].  Але  натомість  Кореями  взаємно  визнано,  що  «мир  приходить  із 

 відновленням  транскорейської  залізниці»,  сприяючи  спільному  проведенню 

 Зимових  юнацьких  Олімпійських  ігор  та  міжнародній  мобільності,  що  було 

 розглянуто  на  щорічному  Форумі  миру  (Pyeong  Chang  Peace  Forum  2022)  р.  [17, 

 c. 36]. 

 Коли  необхідність  мирних  дипломатичних  рішень  в  період  ескалації 

 геополітичної  напруженості  у  рамках  підготовки  та  проведення  Ігор  в  Канвоні 

 була  однією  з  ключових  тем  для  обговорення  на  Форумі  у  Пхьончхані  2022  р., 

 [9;  15;  18],  крім  того  розвиток  спорту  для  того,  щоб  зробити  Корею  культурною, 

 спортивною  силою  була  зазначена  під  час  передвиборчої  кампанії  Юн  Сок 

 Йолем,  що  тривала  [26].  В  той  час,  коли  діючим  південнокорейським  лідерому 

 листах  до  Кім  Чен  Ина  було  зазначено  про  продовження  возз'єднуваної  кампанії 

 на  основі  декларацій  про  мир  після  зустрічей  з  нагоди  Ігор  в  Пхьончхані  2018  р. 

 після  завершення  його  повноважень  [12],  своєю  чергою  новообраним  Юн  Сок 
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 Йолем  було  підтримано  послання  президента  МОК  Т.  Баха  «дати  шанс 

 досягнення  миру»  [13].  Не  дивлячись  на  тимчасове  відсторонення  МОКом 

 КНДР,  20им  президентом  Республіки  Корея  і  Т.  Бахом,  яким  було  відзначено 

 Ігри  в  Канвоні  2024  р.  «можливістю  об’єднати  світ»  було  обговорено  можливу 

 співпрацю для розв’язання глобальних проблем за допомогою спорту [2]. 

 У  підсумку  можна  стверджувати,  що  незважаючи  на  зменшення  готовності 

 КНДР  йти  на  переговори,  зміну  політичного  керівництва  Республіки  Корея, 

 включаючи  губернатора  Канвону,  який  відзначив,  що  спільне  проведення  Ігор  у 

 2024  р.  «створить  дуже  необхідний  імпульс  для  оголошення  про  закінчення 

 війни  та  зупиненої  дипломатії  з  Пхеньяном»  [6],  використання  спортивної 

 дипломатії  не  може  бути  гарантією  безпеки  та  відмову  від  ядерної  зброї,  але 

 може бути ключовою у налагодженні міжкорейського діалогу. 
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 25.  Three  years  later,  South  Korea’s  Olympic  governor  still  bets  on  sports 

 diplomacy  URL: 

 https://www.nknews.org/2021/02/three-years-later-south-koreas-olympic-gover 
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 СПЕЦИФІКА ПОЛІТИЧНОЇ СПІВПРАЦІ МІЖ ВЕНЕСУЕЛОЮ ТА 

 КНР (90-ТІ РР. XX СТ. – ПОЧАТОК XXI СТ. ) 

 Косенко Анастасія Миколаївна  , 

 студентка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 Політичні  відносини  між  КНР  та  Венесуелою  в  1990-ті  рр.  фактично  не 

 розвивалися  на  відміну  від  економічних.  Лише  в  1996  р.  прем’єр-міністр  КНР  – 

 Лі  Пен  відвідав  Венесуелу  за  президента  Рафаеля  Кальдери  (1994–1999  рр.). 

 Тодішній  президент  Венесуели  не  надавав  значної  уваги  розвитку  політичної 

 співпраці  між  країнами,  та  не  здійснив  жодного  візиту  до  КНР.  Активізація 

 політичної  співпраці  спостерігається  вже  з  приходом  до  влади  Уго  Чавеса  в 

 лютому  1999  р.  Через  кілька  місяців  після  вступу  на  пост  президента  Уго  Чавес 

 здійснив  офіційний  візит  до  КНР.  У  своєму  виступі  під  час  конференції  в 

 Пекіні,  Уго  Чавес  зазначив  про  свій  намір  просувати  так  звану  автономну 

 світову  політику,  яка  була  б  незалежна  від  будь  якого  центру  сили,  і  що  в  цьому 

 «Венесуела  та  КНР  дуже  схожі».  Президент  Венесуели  розглядав  відносини  із 

 КНР  як  «вірну  модель  та  приклад  взаємоповаги,  спільного  інтересу  та 

 доповнення».  Під  час  зустрічі  із  Цзян  Цземінем  в  ході  візиту,  Уго  Чавес  описав 

 КНР  як  «дружню  країну»,  після  чого  Пекін  виділив  Каракасу  кредит  в  розмірі 

 30  млн.  дол.  [1]  Венесуельська  влада  вбачала  в  своєму  новому  партнері  надійне 
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 джерело  фінансування  своєї  масштабної  програми  перетворень  в  країні  відомої 

 «Боліваріанська революція». 

 В  2001  р.  між  КНР  та  Венесуелою  було  встановлено  «стратегічне 

 партнерство»,  що  забезпечило  основу  для  подальшого  розвитку  співпраці  та 

 формування  нових  ініціатив.  Також  було  створено  міжурядову  комісію  на 

 високому  рівні,  яка  стала  інструментом  для  координації  відносин  між  країнами. 

 Статут  комісії  був  підписаний  Цзян  Цземінем  та  Уго  Чавесом,  і  таким  чином 

 реорганізував  та  замінив  попередні  угоди  («Acuerdos  Marcos»),  які  до  цього 

 були  основною  документальною  базою  відповідно  до  якої  регулювалися  всі 

 двосторонні  проекти.  Саме  в  рамках  цієї  комісії  Китайський  банк  з  розвитку 

 виділяє  кредити  Венесуелі.  Комісія  зі  сторони  Венесуели  очолюється 

 Міністерством  планування  та  розвитку,  а  зі  сторони  КНР  –  Національною 

 комісією з розвитку та реформ [2, c. 510]. 

 З  2001  р.  після  критики  Уго  Чавесом  дій  Дж.  В.  Буша  в  Іраці,  відносини 

 між  Венесуелою  та  США  погіршилися  та  набули  недружнього  характеру. 

 Зокрема,  венесуельський  президент  неодноразово  відкрито  критикував 

 американську  владу,  називаючи  її  представників  імперіалістами.  Така 

 напруженість  в  американсько-венесуельських  відносинах  призвела  до 

 посилення політичного діалогу між Каракасом та Пекіном. 

 Окрім  того,  ліві  політичні  погляди  влади  Венесуели  сприяли  зміцненню 

 мостів  «Пекін-Каракас».  Уго  Чавес  наділяв  особливої  уваги  відносинам  із 

 Китаєм  і  здійснив  до  нього  офіційні  візити  в  2001,  2004,  2006,  2008  і  2009  рр.  З 

 часу  приходу  У.  Чавеса  до  влади  між  КНР  та  Венесуелою  було  підписано 

 більше  400  угод,  що  стосуються  економічної,  енергетичної,  культурної, 

 технологічної,  сільськогосподарської  сфер,  які  безумовно  закріпили  присутність 

 Китаю  в  південноамериканській  країні.  Серед  інших  країн  Південної  Америки 

 лише  Венесуела  підкреслювала,  що  її  відносини  із  Пекіном  є  інструментом 

 «незалежності»  та  стратегічною  противагою  американському  імперіалізму  [3,  c. 

 87]. 

 59 



 В  2013  р.  президентом  Венесуели  став  Ніколас  Мадуро,  який  заявив,  що 

 буде  продовжувати  зовнішню  політику  У. Чавеса,  особливо  по  відношенню  до 

 КНР.  В  липні  того  ж  року  новий  віце-прем’єр  –  Хорхе  Ареаса  здійснив  візит  до 

 Пекіну,  де  зустрівся  із  заступником  голови  КНР  –  Лі  Юанчао.  Під  час  зустрічі 

 було  домовлено  про  розширення  відносин  в  енергетичній,  економічній  та 

 сільськогосподарський сферах. 

 Свій  перший  візит  закордон  Ніколас  Мадуро  здійснив  до  КНР  у  вересні 

 2013  р.,  щоб  підкреслити  важливість  та  пріоритетність  КНР  для  Каракасу.  Під 

 час цього візиту була підписана низка угод в галузі енергетики та культури. 

 У  липні  2014  р.  під  час  візиту  президента  Сі  Цзіньпіна  до  Каракасу 

 відносини  між  двома  країнами  було  піднято  до  «всебічного  стратегічного 

 партнерства».  Сі  Цзіньпінь  виокремив  основні  кейси  через,  які  варто  поглибити 

 відносини  між  країнами,  а  це:  збільшення  обмінів  між  урядами,  партіями,  та 

 законодавчими  органами,  посилення  розробки  політики  на  більш  високому  рівні 

 для  сприяння  співпраці;  також  Сі  наголосив  на  готовності  КНР  розширити 

 передачу  технологій  для  сприяння  розвитку  Венесуели.  Під  час  свого  візиту  Сі 

 Цзіньпінь  відвідав  також  мавзолей  Чавеса,  якого  назвав  «великим  другом 

 китайського  народу».  Підкреслювалося,  щовзаємні  відносини  між  країнами 

 базувалися на «боліваріанській ідеології соціалізмі» [1]. 

 Але  насправді  за  активним  розвитком  політичних  відносин  між 

 Венесуелою  та  КНР  стоїть  взаємний  інтерес:  КНР,  користуючись  прагматичним 

 підходом,  розглядає  Венесуелу  як  країну  багату  на  поклади  нафти  та  інші 

 природні  ресурси,  в  які  можна  спрямувати  свої  інвестиції;  Венесуела  вбачає  в 

 КНР  основного  кредитора,  а  також  противагу  США.  Окрім  того,  Венесуела 

 розуміє  свою  економічну  цінність  для  великих  країн  та  намагається  цим 

 маніпулювати,  щоб  підсилити  свій  політичний  вплив  на  міжнародній  арені.  В 

 2018  р.  Н. Мадуро  здійснив  візит  до  Пекіну  під  час  якого  підписав  28 

 двосторонніх  угод  та  висловив  публічну  підтримку  китайській  стратегії  – 

 «Один  пояс  –  один  шлях».  Під  час  політичної  кризи,  що  відбулася  у  Венесуелі  в 

 січні  2019 р.  КНР  зайняла  обережну  позицію,  щодо  її  вирішення.  Але  все  ж  таки 
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 Пекін  висунув  політичну  підтримку  режиму  Н.  Мадуро,  оскільки  був 

 стурбований  за  свої  капіталовкладення  та  кредити  у  випадку  приходу  до  влади 

 опозиції на чолі із Х. Гуайдо [4]. 

 Але  все  ж  таки  політичні  відносини  між  КНР  та  Венесуелою  за  режиму  Н. 

 Мадуро  стають  дедалі  більш  холодними.  По-перше,  через  невдалу  економічну  і 

 в  цілому  внутрішню  політику  президента,  що  призвела  країну  до  глибокої 

 гуманітарної  кризи  та  безладу,  і  тим  самим  створила  несприятливі  умови  для 

 інвестицій  і  видобутку  нафти,  що  безумовно  підняло  питання  про 

 спроможність  Венесуели  виплатити  КНР  надані  їм  кредити.  По-друге,  зважаючи 

 на  глобальну  стратегію  КНР  Венесуела  вже  не  є  ключовим  пріоритетом  Пекіну. 

 Також  підтримка  режиму  Мадуро,  в  той  час  як  ряд  латиноамериканських  країн 

 його  засуджує  через  катастрофу  в  країні,  може  сильно  вдарити  по  іміджу  КНР  в 

 цьому  регіоні.  І  як  наслідок,  це  може  негативно  позначитися  на  геополітичних 

 та комерційних інтересах Пекіну насамперед в Південній Америці. 

 Підсумовуючи  специфіку  політичної  співпраці  між  Венесуелою  та  КНР, 

 можна  відмітити,  що  обидві  країни  наприкінці  минулого  століття 

 викристалізували  взаємний  інтерес  та  вбачали  реалізацію  своїх  планів  за 

 підтримки  один  одного.  Для  Венесуели  КНР  постав  важливим  економічним 

 партнером  та  кредитором;  заручившись  підтримкою  Пекіну  венесуельска  влада 

 все  більше  виступала  із  критикою  США.  КНР  зі  своєї  сторони  вбачав  вигоду  від 

 зміцнення  відносин  із  Каракасом  у  просуванні  своїх  інтересів  в  Південній 

 Америці. 
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 ПОЛІТИКА Б. ОБАМИ ТА Д. КАМЕРОНА СТОСОВНО ПРОТИДІЇ 

 АГРЕСІЇ РОСІЇ В УКРАЇНІ 

 Онищенко Марія Павлівна  , 

 студентка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 Сучасний  етап  розвитку  системи  міжнародних  відносин  характеризується 

 подальшими  трансформаціями  міжнародних  пріоритетів  США  і  виходом 

 Великої  Британії  на  арену  світової  політики  як  впливового  глобального  суб'єкта. 

 Зазначені  процеси  поставили  на  порядок  денний  питання  про  необхідність 

 адекватної  реакції  зовнішньополітичних  стратегій  цих  країн  на  комплекс  змін  в 

 регіональному  і  глобальному  полі  безпеки.  Велика  Британія,  яка  при  наявності 

 низки  соціокультурних,  політико-економічних  і  військово-політичних  чинників 

 на  сьогодні  в  умовах  виходу  із  складу  країн  ЄС,  знаходиться  в  умовах  дихотомії 

 основних  напрямків  зовнішньої  політики  –  американського  і  європейського. 

 Так,  в  сучасних  умовах  трансформації  трансатлантичних  відносин  та 

 невизначеності  подальшого  розвитку  можливостей  країн  світу  в  сфері  безпеки, 

 формують  поведінку  держави  на  міжнародній  арені.  За  таких  умов  відбувається 

 розвиток  відносин  між  США  та  Великою  Британією,  між  якими  склалася  тісна 
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 взаємодія  в  різних  сферах.  Сполучені  Штати  Америки  та  Велика  Британія, 

 будучи  партнерами  у  зовнішньополітичних  діях  протягом  значної  частини  XX 

 ст.,  в  сучасний  період,  як  і  раніше  підтримують  один  одного  в  дипломатичних  і 

 військових напрямках. 

 Через  вторгнення  збройних  сил  Російської  Федерації  та  окупацію  частини 

 території  України,  починаючи  з  березня  2014  р.  країнами  ЄС,  в  тому  числі  і 

 Великою  Британією,  а  також  США  та  низкою  інших  країн  був  покладений 

 початок  введенню  економічних  та  політичних  санкцій  проти  РФ,  що  значно 

 відбилось  на  стані  економіки  країни  та  каталізувало  економічну  кризу.  Так,  в 

 політиці  Д.  Камерона  велика  увага  приділялася  пошукам  шляхів  врегулювання 

 ситуацій  на  Україні.  Так,  19  липня  прем'єр-міністр  Великої  Британії  для  газети 

 The  Sunday  Times  висловив  думку,  згідно  з  якою  Європейський  Союз  повинен 

 ввести  більш  жорсткі  санкції  проти  Російської  Федерації.  Д.  Кемерон 

 підкреслив,  що  в  такій  ситуації,  коли  «повстанці»,  які  підтримуються  Росією  на 

 сході  України  намагаються  довести  свою  не  причетність,  Євросоюз  повинен 

 встати  на  захист  своїх  принципів.  Британський  прем'єр  зазначив,  що  Велика 

 Британія  не  прагне  до  конфронтації  з  Путіним,  а  також  не  закликає  до 

 військових дії. 

 За  його  словами,  Росія  має  шанс  використати  такий  небезпечний  момент, 

 щоб  знайти  шлях  виходу  з  кризи.  Також  він  висловив  надію  на  те,  що  у  Росії 

 вийде  це  зробити.  Разом  з  прем'єром  Великої  Британії  з  різкою  заявою  виступив 

 міністр  оборони  Майкл  Феллон.  Він  заявив,  що  попередив  Путіна  про  те,  що 

 Росії  необхідно  піти  зі  сходу  України  та  припинити  спонсорську  підтримку 

 тероризму. 

 На  початку  роботи  уряду  Д.  Кемерона  активно  розвивалися  економічні 

 відносини  з  РФ,  в  2013  р.  Велика  Британія  займала  п'яте  місце  в  списку 

 інвестиційних  партнерів  РФ.  За  цей  період  у  вигляді  британських  інвестицій  в 

 Росію  надійшло  18,9  млрд.  дол.  Торговий  оборот  між  країнами  зріс  з  12  млрд. 

 до  24,6  млрд.  дол.  Однак  спад  співпраці  в  торговельно-економічній  сфері 
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 намітився  вже  в  2014  р.  унаслідок  введення  санкцій  проти  Росії  через  конфлікт 

 на Україні. 

 Реакції  лідера  Великої  Британії  Девіда  Кемерона  на  дії  Росії  та  проведення 

 нею  Референдуму  в  Криму  були  невідкладні  на  два  зазначені  випадки.  З 

 ситуації  на  Сході  України  прем’єр-міністр  Великої  Британії  Девід  Кемерон 

 вперше  звернувся  до  Європейського  Союзу  6  березня  2014  р.  для  включення 

 «українського  питання»  у  порядок  денний  [17].  Крім  того,  у  своїй  промові 

 британський  прем’єр  призвав  країни  Європейського  Союзу  звернутися  до 

 президента Російської Федерації Володимира Путіна. 

 Головне  прохання,  що  мали  висунути  країни  російському  лідеру,  було 

 припинення  вогню  на  території  Сходу  України.  Щодо  анексії  Кримського 

 півострову,  то  вона  призвела  до  перетворення  прем’єра  Великої  Британії  у 

 переконливого  лідера  у  введенні  обмежень  та  санкцій  проти  Російської 

 Федерації  від  імені  країн  –  учасниць  Європейської  спільноти.  Результатом  цієї 

 ізоляції стало припинення участі Росії у діяльності Є-8 («Великої вісімки») [17]. 

 2  березня  2014  р.  прес-служба  британського  прем'єр-міністра  виступила  із 

 заявою  про  те,  що  відносини  між  РФ  і  Британією  в  умовах  українського 

 конфлікту  повинні  фокусуватися  на  ситуації  на  Україні,  а  не  на  інших  сферах. 

 Крім  того,  Великою  Британією  було  оголошено  про  небажання  брати  участь  у 

 підготовці  до  саміту  G8  в  Росії  і  про  те,  що  політичні  діячі  цієї  країни  не  будуть 

 присутні на параолімпійських іграх в Сочі. 

 У  серпні  2014  р.  напередодні  майбутнього  саміту  НАТО  в  Уельсі,  у  своєму 

 листі  до  28  країн–учасниць  альянсу,  прем’єр-міністр  Великої  Британії  Девід 

 Кемерон  писав  про  те,  що  у  Альянсі  є  необхідність  перегляду  відносин  з 

 Російською  Федерацією.  Також  у  листі  було  зауважено  про  посилення 

 своєчасного  реагування  на  будь-які  виникаючі  загрози  на  територіях  «зони 

 відповідальності  НАТО».  Крім  цього,  лідер  Великої  Британії  розкритикував 

 російську  сторону  за  пасивні  дії  у  розслідуванні  авіакатастрофи  малайзійського 

 лайнера  на  території  Сходу  України.  Відомо  лише  те,  що  Девід  Кемерон  у 

 телефонній  розмові  з  лідером  Російської  Федерації  Володимиром  Путіним 
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 підкреслював,  що  причетність  Росії  у  авіакатастрофі,  що  трапилася,  вказують 

 багато  ознак.  У  відповідь  президент  Росії  попросив  прем’єр-міністра  Британії 

 до  закінчення  розслідування  катастрофи  утриматися  від  поспішних  висновків 

 [16, p. 451]. 

 Д.  Кемерон  спільно  з  Б.  Обамою  висловили  думку  про  «абсолютну 

 неприпустимість  дій  Росії».  Лідери  двох  країн  відзначили,  що  РФ  заплатить  за 

 це  високу  ціну,  якщо  в  найближчому  майбутньому  не  змінить  свій  курс  щодо 

 України.  Представники  уряду  Д.  Кемерона  заявили  про  те,  що  РФ  відповідальна 

 за  дестабілізацію  ситуації  на  Україні,  звинувачуючи  її  в  участі  у  війні  на 

 південному  сході  країни.  Вони  так  само  звинуватили  її  в  участі  у  війні  на 

 південному  сході  країни.  Негативним  було  і  ставлення  до  референдуму  в  Криму. 

 Д.  Кемерон  прийняв  жорсткий  курс  щодо  британсько-російських  відносини. 

 Так,  прем'єр-міністр  на  саміті  НАТО  в  Уельсі  закликав  до  перегляду  відносин  з 

 Росією  і  збільшенням  військової  присутності  на  кордоні  з  Україною.  Велика 

 Британія  закликала  Європейський  Союз  запровадити  санкції  проти  Росії  і 

 необхідність  створити  стратегію  нової  енергетичної  безпеки,  яка  ґрунтувалася 

 на  скороченні  поставок  нафти  з  РФ.  Обговорення  української  кризи  нерозривно 

 пов'язано з санкціями проти Росії в економічній і політичній сферах. 

 Перший  етап  передбачав  скасування  саміту  РФ  і  ЄС,  а  так  само 

 припинення  переговорів  про  розробку  угоди  про  співпрацю  та  безвізовий 

 режим.  На  другому  етапі  були  введені  санкції  проти  політичних  діячів 

 Російської  Федерації,  організацій  і  компаній.  З  1  серпня  вступили  в  силу 

 секторальні  санкції,  в  основу  яких  входив  заборона  на  поставку  товарів, 

 технологій  подвійного  призначення  і  озброєнь.  У  зв'язку  з  цим  було  заборонено 

 боргове  фінансування  таких  паливно-енергетичних  компаній,  як  «Роснефть», 

 «Газпром»  і  «Транснефть».  До  того  ж,  було  обмежено  співпрацю  з  російськими 

 банками,  серед  яких  -  «Сбербанк»,  «Газпром»  і  «ВТБ».  Скасування  Великою 

 Британією  всіх  зустрічей  на  вищому  рівні  з  питань  економіки  та  військового 

 співробітництва  ознаменувала  третій  етап  санкцій  проти  Росії.  Велика  Британія 

 65 



 почала  розробляти  заходи  зі  скорочення  залежності  від  енергетичних  ресурсів 

 Російської Федерації. 

 Р.  Уолтер  британський  представник  при  ПАРЄ,  був  організатором  діалогу 

 щодо  повного  заморожування  повноважень  делегації  з  Росії.  За  підсумками 

 голосування  Росія  виявилася  позбавлена  права  голосу  до  кінця  2014  р.  Після 

 проведеного  в  цьому  ж  році  референдуму  в  Криму  Британія  призупинила  дії 

 ліцензій,  пов'язаних  з  продажем  військового  обладнання  і  продукції  подвійного 

 призначення.  У  2015  р.,  згідно  із  заявою  посла  РФ  у  Великої  Британії  А. 

 Яковенко,  політичні  взаємини  між  країнами  практично  припинилися  з 

 ініціативи  британської  сторони.  Одночасно  з  політичними  взаємовідносинами 

 були  припинені  взаємини  в  галузі  науки  і  торгово-економічного 

 співробітництва.  Єдиною  областю,  в  якій  зберігалися  партнерські  зв'язки  між 

 двома державами, залишалася культура. 

 США  та  Велика  Британія  проводили  спільну  стратегію  та  на  засадах 

 паритетного  партнерства  реалізували  введення  пакету  санкцій  проти  РФ,  які 

 доволі  негативно  впливають  не  тільки  на  економіку  Росії,  але  й  на  здатність 

 проводити  ефективну  зовнішню  політику.  Завдяки  даній  стратегії  було 

 реалізовано  наступні  види  санкцій.  Так,  наказ  13660,  підписаний  6  березня  2014 

 р.,  дозволяє  запроваджувати  санкції  щодо  фізичних  та  юридичних  осіб, 

 відповідальних  за  порушення  суверенітету  та  територіальної  цілісності  України, 

 або  за  крадіжку  активів  українського  народу. Ці  санкції  запровадили  обмеження 

 на  проїзд  окремих  осіб  та  посадових  осіб  і  показали  подальші  зусилля  США  з 

 метою відповідальності Росії за ситуацію в Криму. 

 Наказ  13661,  виданий  17  березня  2014  р.  в  рамках  національної 

 надзвичайної  ситуації  щодо  України,  що  вважають,  що  дії  та  політика 

 російського  уряду  щодо  України  -  в  тому  числі  шляхом  розгортання  російських 

 збройних  сил  в  Криму  підривають  демократичні  процеси  та  інституції  в 

 Україні; загрожують  її  миру,  безпеці,  стабільності,  суверенітету  та 

 територіальній цілісності. 
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 Нове розпорядження  щодо  «Блокування  власності  додаткових  осіб,  що 

 сприяють  ситуації  в  Україні», видане  20  березня  2014  р.,  розширило  сферу 

 національного  надзвичайного  стану,  оголошене  в  розпорядженні  13660  від  6 

 березня  2014  р.,  і  розширено  розпорядженням  13661  від  16  березня  2014  р., 

 визнавши,  що  дії  та  політика  уряду  Російської  Федерації,  включаючи  її  анексію 

 Криму  та  застосування  сили  в  Україні,  продовжують  підривати  демократичні 

 процеси  та  інституції  в  Україні; загрожують  її  миру,  безпеці,  стабільності, 

 суверенітету  та  територіальній  цілісності; сприяти  присвоєнню  своїх  активів  і 

 тим  самим  становити  незвичайну  і  надзвичайну  загрозу  для  національної 

 безпеки і зовнішньої політики Сполучених Штатів. 

 Постанова  13  грудня  2014  р.  було  прийнята  США.  Використовуючи  ці 

 розпорядження,  Сполучені  Штати  неухильно  збільшували  дипломатичні  та 

 фінансові  витрати  агресивних  дій  Росії  щодо  України. США  визначили  ряд 

 російських  та  українських  установ,  у  тому  числі  14  оборонних  компаній  та 

 фізичних  осіб,  у  внутрішньому  оточенні  Путіна,  а  також  запровадили  цільові 

 санкції,  що  обмежують  певне  фінансування  для  шести  найбільших  банків  Росії 

 та  чотирьох  енергетичних  компаній. США  також  припинили  кредитне 

 фінансування,  яке  заохочує  експорт  до  Росії  та  фінансування  проектів 

 економічного  розвитку  в  Росії,  і  зараз  забороняють  надання,  експорт  або 

 реекспорт товарів, послуг (не включаючи фінансові послуги). 

 Ці  дії,  у  тісній  співпраці  з  нашими  ЄС  та  міжнародними  партнерами, 

 посилають  сильний  сигнал  російському  уряду,  що  є  наслідки  для  їх  дій,  які 

 загрожують  суверенітету  та  територіальній  цілісності  України. Сполучені 

 Штати  разом  з  міжнародними  партнерами  продовжуватимуть  підтримувати 

 український  уряд  доти,  доки  Росія  не  дотримуватиметься  своїх  міжнародних 

 зобов'язань. Сполучені  Штати  готові  вжити  додаткових  заходів  для  накладання 

 додаткових  політичних  та  економічних  витрат. Безпечна  Україна,  інтегрована  з 

 Європою  і  що  користується  хорошими  відносинами  з  усіма  сусідами,  в 

 інтересах Сполучених Штатів, Європи[3, c. 204]. 
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 Виконавче  розпорядження  13694 було  видано  1  квітня  2015  р.  і 

 дозволило накласти санкції  на  фізичних  та  юридичних  осіб,  які  визнані 

 відповідальними  за  діяльність  зловмисного  кіберзв'язку,  яка  призводить  до 

 перерахованих  збитків,  які  можуть  призвести  або  призвести  до  матеріального 

 внеску  істотної  загрози  національній  безпеці,  зовнішній  політиці  або 

 економічному  здоров'ю  або  фінансовій  стабільності  Сполучених 

 Штатів. Повноваження  були  змінені,  щоб  також  дозволити  накладати  санкції  на 

 фізичних  та  юридичних  осіб,  які  визнані  відповідальними  за  втручання,  зміну 

 або  викликання  незаконного  присвоєння  інформації  з  метою  або  наслідком 

 втручання або підриву виборчих процесів або інституцій в ЕО 13757. 

 Виконавче  розпорядження  13757, видане  28  грудня  2016  р.,  доповнює  EO 

 13694.  EO  13757  зосереджує  увагу  на  конкретних  збитках,  спричинених 

 значними  зловмисними  кібер-діями,  і  спрямовує  Секретаря  Казначейства,  у 

 консультації  з  Генеральним  прокурором  і  Державним  секретарем,  накладати 

 санкції  на  тих  осіб,  яких  він  визначає  як  відповідальний  за  діяльність,  що 

 призводить  до  такої  шкоди. Державний  департамент  США  та  інші  урядові 

 агенції  США  працюють  над  визначенням  осіб  та  організацій,  чия  поведінка 

 відповідає  критеріям,  викладеним  у  EO  13694,  з  поправками,  і  призначає  їх  для 

 санкцій  відповідно  до  делегованих  повноважень  Управління  Казначейства  з 

 контролю  за  іноземними  активами  (OFAC). Особи,  призначені  відповідно  до 

 цього  повноваження,  додаються  до  списку  спеціально  призначених  громадян  та 

 заблокованих осіб (список SDN). 

 13  січня  2017  р.  президент  США  Барак  Обама  підписав  указ  про 

 продовження  на  рік  санкцій  проти  Росії  через  ситуацію  в  Криму  і  на  Україні.  20 

 червня  2017  р.  США  в  черговий  раз  розширили  список  антиросійських  санкцій. 

 Під  обмеження  потрапили  19  організацій  і  19  осіб  з  Росії  і  Донбасу,  в  тому  числі 

 заступник  міністра  економічного  розвитку  РФ  Сергій  Назаров.  28  червня  2017 

 р.  Євросоюз  офіційно  продовжив  на  півроку  економічні  санкції  проти  Росії 

 «з-за недостатнього виконання нею Мінських угод». 
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 З  кризою  навколо  України  та  Кримом  ситуація  складна,  хоча  б  з  тої 

 причини,  що  Російська  Федерація  не  визнавала  присутності  російського 

 контингенту  на  Сході  України,  а  незаконний  референдум  у  Криму  вважала 

 цілком  правовим  актом,  що  було  закріплено  на  державному  рівні.  Отже,  санкції 

 Великої  Британії  є  скоріше  тактичним  ходом,  водночас  санкції  США  є  цілісною 

 стратегію.  Підходи  Великої  Британії  і  США  також  відрізняються  з  точки  зору 

 прийняття  рішень  щодо  санкцій.  У  разі  Великої  Британії  питання  про  їх 

 продовження  ставиться  кожні  півроку.  У  поточних  умовах  вони  продовжуються 

 в  автоматичному  режимі.  Однак  в  разі  поліпшення  ситуації  на  Україні  у  Великої 

 Британії  є  механізм  оперативного  зміни  режиму  санкцій.  У  США  система 

 прийняття  рішень  щодо  санкцій  кардинально  інша.  Після  прийняття  2  серпня 

 2017  р.  закону  PL  115-44  оперативна  зміна  режиму  санкції  практично 

 неможливо.  Президент  і  адміністрація  не  зможуть  самостійно  змінити  його 

 параметри  навіть  при  наявності  достатніх  підстав  і  політичної  волі.  Закон 

 складається  з  безлічі  «кошиків»,  одноразовий  прогрес  за  якими  неможливий 

 навіть  теоретично.  У  законі  зібрані  всі  можливі  дії  Росії  щодо  України.  Навіть 

 якщо  допустити  зрушення  з  українського  питання,  це  в  кращому  випадку  дасть 

 можливість  часткових  змін  або  припинення  дії  закону,  але  не  його  скасування. 

 Таким  чином,  ключова  різниця  між  підходами  Великої  Британії  і  США  – 

 оборотність  їх  політики.  Політика  Великої  Британії  поворотна  в  залежності  від 

 українського  питання.  Політика  США  протилежна.  Це  дає  принципово  різні 

 можливості  для  переговорів  і  торгу  з  Росією.  Велика  Британія  має  широкий 

 простір  для  маневру,  залишаючи  за  собою  можливість  як  розширення,  так  і 

 скорочення  санкцій.  США  практично  не  мають  маневру  в  переговорах,  так  як 

 виконавча  влада  багато  в  чому  позбавлена  можливості  позитивних  пропозицій 

 для  Росії.  Будь-яке  зобов'язання  може  змусити  прийняти  відповідні  рішення 

 Конгресу  або  адміністрації,  як  це  відбувається  в  разі  санкцій  проти  Ірану. 

 Структура  прийняття  рішень  щодо  санкцій  в  США  посилює  кризу  довіри  у 

 відносинах з Росією та іншими країнами світу. 
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 РОЗБІЖНІСТЬ МІЖ РІШЕЛЬЄ ТА МАКІАВЕЛЛІ У «ПОЛІТИЧНОМУ 

 ЗАПОВІТІ»: «РОЗУМ», А НЕ «ДЕРЖАВНИЙ ІНТЕРЕС» 

 Саранов Сергій Вікторович  , 

 доцент, кандидат історичних наук, 

 Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренко 

 Говорячи  про  «Політичний  заповіт»  кардинала  дослідники  звертають  увагу 

 на  певну  схожість  його  структури  та  проблематики  з  «Государем»  Макіавеллі. 

 Це  відбиває  великий  вплив  італійської  політичної  традиції  епохи  Відродження 

 на  французьку  політичну  традицію  XVII  ст.,  втіленням  якої  став  «Політичний 

 заповіт»  разом  з  іншими  працями  теоретиків  французького  абсолютизму.  Її 

 основні  лінії  були  закладені  у  політичній  діяльності  кардинала  Рішельє.  При 

 цьому  оперуючи  та  аналізуючи  фактичну  складову  текстів  «Государя»  та 

 «Політичного  заповіту»,  спираючись  на  концепцію  держави  епохи  Відродження 

 як  «витвіру  мистецтва»  Я.  Буркхардта,  ми  пропонуємо  позначити  міру  впливу 

 зазначеної  італійської  політичної  традиції  на  французьку  політичну  традицію  на 

 рівні  концепції  діалогового  характеру  взаємодії  італійської  та  французької 

 політичної  традиції  раннього  Нового  часу  (  курсив  мій  ‒  С  .  С  .).  Вона 

 знаходить відображення в «Государі» та «Політичному заповіті». 

 На  цьому  рівні  італійська  політична  традиція,  відповідно  до  нашої  точки 

 зору,  виступає  як  домінантна  і  превалююча.  Французька  ж  політична  традиція 

 виступає  як  похідна  від  італійської.  Вона  набуває  самостійних  рис,  свого 

 вектора  розвитку  в  процесі  еволюції  суспільно-політичної  думки  Франції 

 («Політичний заповіт», а також роботи теоретиків французького абсолютизму). 

 На  думку  Лео  Штрауса  саме  Макіавеллі  здійснює  розрив  із  досучасною 

 політичною  думкою,  надавши  їй  новий  каркас,  звівши  справу  просто  до 

 «технічної  складової»  питання.  Наша  мета  полягає  в  з'ясуванні,  наскільки 

 очевидним  є  зв'язок  між  «Государем»  і  «Політичним  заповітом».  Чи  є 
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 «Політичний  заповіт  простим  розвитком  ідей  макіавеллізму,  чи  цей  твір  є 

 чимось іншим у своїх теоретико-концептуальних показниках? 

 Основна  ідея  нашої  доповіді  полягатиме  в  тому,  що  «Політичний  заповіт», 

 незважаючи  на  реальність,  породжену  «Государем»,  прагне  «діяти»  в  рамках 

 цієї  нової  реальності,  роблячи  акцент  на  понятті  «розуму»,  але  не  «державного 

 інтересу».  Ця  позиція  знаходить  свій  відбиток  у  досягненнях  сучасної 

 французької  історіографії  досліджуваного  питання  (Франсуаза  Ільдесаймер)  [2]. 

 Ми,  зі  свого  боку,  прагнемо  доповнити,  що  йдеться  про  погляд  на  «Політичний 

 заповіт»  як  спробу  інтелектуального  обґрунтування  доцільності  поєднання,  але 

 не  розриву  традицій  до  сучасної  політичної  думки  з  традицією  політичної 

 думки  раннього  Нового  часу.  Рішельє,  будучи  чудово  обізнаний  про  «Государя», 

 прагне  все-таки  діяти  на  рівні  концептуального  осмислення  фактичного 

 матеріалу  в  рамках  «політичного  католицизму».  Ми  постараємося 

 аргументувати  в  рамках  представленої  доповіді,  що  підхід  Лео  Штрауса, 

 заснований  на  концепції  «трьох  хвиль  сучасності»,  може  розглядатися  як 

 основний,  з  тією  лише  умовою,  що  крім  «розриву»  зі  старою  системою 

 політичної  традиції,  були  й  спроби  гармонійного  поєднання  старого  світу  з 

 новим часом, породженим епохою Реформації. 

 Саме  це,  на  наш  погляд,  ми  й  спостерігаємо  в  «Політичному  заповіті». 

 Тому  підхід  Лео  Штрауса  заслуговує  на  увагу,  проте  потребує  доповнення,  з 

 урахуванням  наявності  не  тільки  однієї  системи  висхідного  руху  та  розвитку 

 політичної  думки,  але  також  спроб  знайти  проміжне  рішення.  Ми  ведемо  мову 

 про  те,  що  за  наявності  теорії  абсолютизму,  в  рамках  якої  «Політичний  заповіт» 

 є  продовженням  традиції,  закладеної  в  «Государі»,  існувала  також  інша 

 методологічна  площина  аналізованої  проблематики.  Йдеться  про  певну 

 методику  мислення,  систему  досягнення  політичних  цілей  у  рамках  теорії 

 абсолютизму,  і  ось  тут  якраз  «Політичний  заповіт»  та  «Государ»  розходяться.  У 

 «Політичному  заповіті»  акцент  робиться  на  «розумі»,  а  не  на  «державному 

 інтересі».  Ще  однією  причиною  є  те,  що  Рішельє  був  практичним  державним 
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 діячем,  зануреним  у  зовсім  іншу  політичну  реальність,  практичну  реальність,  на 

 відміну від Макіавеллі. 

 Одним  із  найяскравіших  місць  у  «Політичному  заповіті»,  що 

 демонструють  розбіжності,  точніше,  елементи  дискусії  Рішельє  з  Макіавеллі,  є 

 глава  шоста  частини  другої  «Політичного  заповіту».  За  змістом  вона  відповідає 

 (перегукується)  главі  вісімнадцятої  «Государя».  Отже,  в  главі  шостій 

 «Політичного  заповіту»  йдеться  про  користь  «безперервних  переговорів», 

 здатних  принести  значний  «успіх  у  державних  справах»  [4,  с.  222].  Рішельє 

 констатує,  що  країни  «отримують  такі  великі  переваги  від  безперервних 

 переговорів  –  за  умови  ведення  їх  з  обережністю,  що  тому,  хто  не  дізнався  цього 

 на  своєму  досвіді,  важко  в  це  повірити»  [4,  с.  222].  Значення  переговорів 

 розкривається у кількох варіаціях із боку кардинала. 

 Так,  однією  з  них  є  порівняння  їх  із  «посіяним  насінням».  Серед  них  є  таке, 

 яке  «приносять  плоди  раніше,  інші  –  пізніше;  одні  проростають  і  викидають 

 пагони,  щойно  потрапивши  в  ґрунт,  іншим  же  на  це  потрібно  набагато  більше 

 часу»  [4,  с.  222].  Як  відомо,  за  характером  Людовік  XIII  був  складною 

 людиною.  Як  зазначає  Роберт  Кнехт  у  біографії  кардинала,  король  мав  характер 

 фанатика,  що  говорило  про  здатність,  з  одного  боку,  концентруватися  на 

 досягненні  поставленої  мети.  У  розділі  шостому  частини  першої  «Політичного 

 заповіту»  кардинал  немов  грає  на  цих  особливостях  характеру  короля,  говорячи 

 про  благочестя  королів,  яке  «має  бути  вільне  від  коливань»  [4,  с.  159].  З  погляду 

 розриву  з  досучасною  політичною  думкою,  теоретичного  зв'язку  з  позиціями 

 Макіавеллі,  кардинал  виступає  за  збереження  та  підтримку  благочестя  персони 

 короля.  Однак  сенс  і  призначення  глави  шостої  частини  другої  полягає  у 

 іншому. 

 Усвідомлюючи  складний  характер  короля,  кардинал  висловлює 

 рекомендації  щодо  ролі  дипломатичних  переговорів.  Він  називає  їх 

 «нешкідливим  засобом»,  позитивний  вплив  якого  є  багатогранним.  Переговори 

 необхідно  використовувати  «повсюди,  поруч  і  далеко,  а  особливо  у  Римі»  [4, 

 с.  222].  Кардинал  детально  розбирає  необхідні  якості  для  здійснення 
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 переговорного  процесу.  Проте,  у  ході  подальшого  викладу  матеріалу  кардинал 

 неминуче  входить  у  розгляд  проблематики  репутації  государя.  Цей  момент 

 становить  значний  інтерес  у  контексті  взаємозв'язку  «Політичного  заповіту»  з 

 основними  положеннями  «Государя»  Макіавеллі,  відмовою  дотримуватися  цих 

 положень, тому процитуємо відповідний уривок з «Політичного заповіту». 

 Кардинал  добре  розуміє  значення  співвідношення  сил  на  міжнародній 

 арені.  Наступний  уривок  із  «Політичного  заповіту»  є  вкрай  важливим  з  погляду 

 концептуальності  змісту,  тому  наведемо  його  в  максимально  розгорнутому 

 вигляді.  І  все-таки,  «правда  і  те,  що  коли  дві  нерівні  держави  з'єднані  між  собою 

 договором,  то  більша  піддається  більшому  ризику  виявитися  покинутою,  ніж 

 інша.  Причина  тому  очевидна:  для  великого  государя  репутація  настільки 

 важлива,  що  жодна  вигода  не  могла  б  відшкодувати  йому  втрату,  яку  він  зазнав 

 би,  якби  віроломно  порушив  взяті  на  себе  зобов'язання.  Того  ж  правителя, 

 могутність  якого  невелика,  хоча  верховна  влада  і  незаперечна,  можна  спокусити 

 настільки  привабливою  пропозицією,  що  він  цілком  здатний  віддати  перевагу 

 вигоді  честі  і  порушити  через  це  зобов'язання  перед  союзником,  який,  навіть 

 передбачаючи  його  зраду,  не  зможе  наважитися  його  випередити,  бо  зрада 

 союзників  йому  менш  значуще,  ніж  шкода,  що  він  зазнав  би,  якби  сам  зробив 

 віроломство» [4, с. 228]. 

 Як  бачимо,  Рішельє  пише  про  велике  значення  «репутації  государя».  Трохи 

 нижче  він  ще  чіткіше  формулює  власну  думку  щодо  цього  питання.  При 

 ознайомленні  з  нею  стає  зрозумілою  відмінність  його  позиції  від  Макіавеллі. 

 «Монархам  слід  обережно  підходити  до  укладання  договорів,  однак,  коли  такі 

 укладені,  їх  слід  свято  виконувати.  Мені  добре  відомо,  що  багато  політиків 

 вчать  прямо  протилежному,  але,  навіть  не  розглядаючи  тут  доводи  проти  цих 

 постулатів,  –  доводи,  якими  може  забезпечити  нас  християнська  віра,  –  я 

 стверджую,  що  оскільки  втрата  честі  страшніша  за  втрату  життя,  то  великий 

 государ  повинен  швидше  ризикнути  собою  і  навіть  інтересами  своєї  держави, 

 ніж  порушити  слово,  чого  він  не  може  зробити,  не  втративши  своєї  репутації, 

 тобто найвагомішого надбання володарів» [4, с. 228]. 
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 Як  бачимо,  кардинал  відкидає  убік  підхід  Макіавеллі,  прямо  не  називаючи 

 імені  флорентинського  мислителя,  підхід,  що  полягає  у  прямо  протилежних 

 ідеях.  На  час  перебування  Рішельє  при  владі  по  Європі  досить  активно 

 циркулювали  різні  перевидання  «Государя»,  більше  того,  сам  Рішельє  за 

 власний  рахунок  розпорядився  перевидати  «Государя»  у  Франції.  Таким  чином, 

 можна  стверджувати,  що  кардинал  чудово  обізнаний  про  позицію  Макіавеллі, 

 однак  власний  досвід  практичної  державної  діяльності  привів  його  до 

 протилежних  висновків.  Нагадаємо,  у  короткому  вигляді,  основний  зміст  глави 

 вісімнадцятої  «Государя»,  із  змістом  якої  Рішельє  опосередковано  вступає  в 

 полеміку,  не  називаючи  її  аргументів,  але  озвучуючи  лише  власну  позицію.  Як 

 відомо,  «Государ»  став  точкою  відліку  для  формування  абсолютистської 

 ідеології  раннього  Нового  часу.  Тому  цей  аспект  дозволить  повніше  з'ясувати 

 місце  і  значення  «Політичного  заповіту»  у  рамках  «розриву»  з  досучасною 

 політичною  думкою  (Л.  Штраус)  і,  у  свою  чергу,  спроби  поєднання  старого  з 

 новим,  а  не  розриву  з  ним  у  рамках  політичної  думки  та  державної  практика 

 раннього Нового часу. 

 Глава  вісімнадцята  «Государя»  має  назву  «Про  те,  як  государі  повинні 

 тримати  слово».  У  ній  автор  конкретизує  власне  розуміння  ключових  аспектів 

 «вірності  цьому  слову»  правителем.  «Зайве  говорити,  як  похвальна  в  государі 

 вірність  цьому  слову,  прямодушність  і  неухильна  чесність.  Проте  ми  знаємо  з 

 досвіду,  що  у  наші  часи  великі  справи  вдавалися  лише  тим,  хто  намагався 

 стримати  дане  слово  й  умів,  кого  треба,  обвести  навколо  пальця;  такі  государі 

 зрештою  досягли  успіху  набагато  більше,  ніж  ті,  хто  ставив  на  чесність»  [6,  с. 

 351]. 

 Які  ж  аргументи  наводить  флорентинський  мислитель  як  обґрунтування 

 своєї  позиції?  Він,  як  відомо,  висуває  обґрунтування  необхідності  правителю, 

 що  стало  широко  відомим,  поєднувати  в  собі  риси  людини  і  звіра.  «Треба  знати, 

 що  з  ворогом  можна  боротись  двома  способами:  по-перше,  законами,  по-друге, 

 силою.  Перший  спосіб  властивий  людині,  другий  –  звірові;  але  оскільки  перше 

 часто  недостатньо,  доводиться  вдаватися  і  до  другого.  Звідси  випливає,  що 
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 государ  повинен  засвоїти  те,  що  укладено  у  природі  і  людини,  і  звіра»  [6,    с. 

 351]. 

 Можна  констатувати,  що  теоретичні  узагальнення  та  позиція  Макіавеллі 

 відображають  історичний  досвід  та  дипломатичну  практику  італійських 

 міст-держав  XV–XVI  ст.  Рішельє  відкидає  ці  рекомендації  флорентинського 

 мислителя,  безумовно  знаючи  про  них,  і,  за  словами  сучасників,  високо 

 оцінюючи  «Государя»  загалом.  По-перше,  розвиток  французького  королівства 

 мав  свою  специфіку.  Кардинал  не  був  змушений  вдаватися  до  крайніх  заходів, 

 прибічником  яких  виступає  Макіавеллі.  До  того  ж  потрібно  враховувати  фактор 

 релігійної  освіти  та  мислення  в  цілому  першого  міністра  Людовіка  XIII. 

 По-друге,  потрібно  враховувати,  що  над  італійськими  містами-державами 

 нависала,  починаючи  з  1494  р.,  безпосередня  загроза  військового  вторгнення, 

 вони  неодноразово  ставали  об'єктами  військового  вторгнення  низки 

 європейських  держав.  Франція  ж,  незважаючи  на  всі  перипетії  та  складності 

 історичного  розвитку  аналізованого  історичного  періоду,  все-таки  змогла 

 зберегти  територіальну  цілісність,  перетворившись  поступово  на  зразкову 

 модель розвитку французького абсолютизму для інших європейських країн. 

 Ці  відмінності  в  підходах  і  теоретичних  позиціях  Макіавеллі  та  Рішельє  в 

 контексті  значення  «Політичного  заповіту»  як  спроби  інтелектуального 

 обґрунтування  доцільності  поєднання  традицій  досучасної  політичної  думки  з 

 політичною  думкою  раннього  Нового  часу,  знаходять  підтвердження  в  оцінці 

 Рішельє  Генрі  Кісінджером,  що  міститься  в  роботі  "Світовий  порядок"  [5  ].  З 

 оцінок  Кісінджера  можна  зробити  висновок,  що  у  Макіавеллі,  за  всієї 

 значущості  його  теоретичних  узагальнень,  ми  не  спостерігаємо,  наприклад, 

 «довгострокової  стратегічної  концепції»,  а  у  Рішельє  якраз  спостерігаємо.  У 

 цьому  сенсі  аналіз  нами  глави  шостої  частини  другої  «Політичного  заповіту»  і 

 глави  вісімнадцятої  «Государя»  дозволяє  побачити  значущість  саме  цих  аспектів 

 у  контексті  аналізу  «Політичного  заповіту».  Це  дозволяє  також  повніше 

 розглянути  в  «Політичному  заповіті»  спробу  гармонійного  поєднання  старої 

 (християнської)  традиції  політичного  мислення  з  новою,  породженою 
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 Макіавеллі.  Результатом  цього  стає  вкрай  обережне  використання  Рішельє 

 поняття  «державний  інтерес»  у  «Політичному  заповіті»,  і,  навпаки, 

 акцентування уваги на понятті «розуму». 
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 РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО ФАКТОРУ У 

 БРИТАНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКИХ ВІДНОСИНАХ НАПЕРЕДОДНІ ТА 

 НА ПОЧАТКУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 

 Ткачук Тарас Анатолійович  , 

 аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 Події  Другої  світової  війни,  від  яких  минуло  уже  понад  75  років,  однак  ще 

 й  досі  не  втрачають  своєї  актуальності  у  зв’язку  з  дещо  подібною 

 геополітичною  ситуацією  навколо  нового  агресора  –  Російської  Федерації,  яка 

 розпочала  війну  з  Україною,  що  дуже  нагадує  аналогічні  дії  нацистської 

 Німеччини  щодо  Польщі  у  1939 р.  Зважаючи  на  це,  досить  важливою  є 

 проблема  аналізу  відносин  двох  провідних  демократичних  держав  світу 

 Сполучених  Штатів  Америки  та  Великої  Британії  з  огляду  на  їх  величезний 

 вплив  на  міжнародно-політичне  становище,  як  нині,  так  і  у  1930  –  на  початку 

 1940-х рр. 

 Важливим  чинником  у  британсько-американських  відносинах  напередодні 

 та  на  початку  Другої  світової  війни  були  суперечності  між  Лондоном  і 

 Вашингтоном  у  сфері  міжнародної  торгівлі  та  фінансів.  Для  аналізу  еволюції 

 впливу  вказаного  фактору  на  політику  та  розвиток  взаємин  обох  держав, 

 розглянемо наступні етапи. 

 1)  Серпень  1932  –  травень  1937  рр.  –  від  укладення  Оттавських  угод  до 

 обрання  прем’єр-міністром  Великої  Британії  Н. Чемберлена.  У  цей  період 

 суперечності  у  сфері  міжнародної  торгівлі  та  фінансів  у 

 британсько-американських  взаєминах  були  визначальними  з  огляду  на  «Велику 

 депресію»  1929  –  1933  рр.  Провідне  значення  у  цьому  сенсі  мала  конференція  в 

 Оттаві  (Канада)  у  серпні 1932 р.,  де  було  встановлено  «особливі»  торговельні 

 відносини  між  Великою  Британією  та  її  домініонами  на  основі  запровадження 

 «імперського  тарифу»  –  низьких  митних  зборів  для  товарів  усередині 

 Британської  імперії,  передусім,  на  сільськогосподарську  продукцію  [13, с. 21]. 
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 Як  свідчать  дипломатичні  документи  Сполучених  Штатів,  Вашингтон  був, 

 очевидно,  стурбований  такою  торговельною  політикою  Великої  Британії, 

 оскільки  вона  нібито  завдавала  шкоди  монополії  торговельних  операцій  США  у 

 Західній півкулі [4, с. 1–2]. 

 Щодо  цілей  Лондона,  то  президент  Ради  торгівлі  У.  Ренсимен  у  своїй 

 промові  27 лютого 1936 р.  зазначив,  що  причиною  укладання  торговельних  угод 

 з  домініонами  була  нібито  необхідність  позбутися  боргової  залежності  Великої 

 Британії  від  США,  наголосивши  також  про  наявність  в  останніх  значних 

 золотовалютних  запасів  [5, с. 645].  Фактор  існування  боргів  перед 

 Вашингтоном,  на  наш  погляд,  є  також  важливим,  оскільки  Сполучені  Штати 

 після  Першої  світової  війни  стали  міжнародним  кредитором,  передусім,  щодо 

 постраждалих  країн  Європи  [1, с. 126–127].  У  дипломатичних  документах 

 неодноразово  згадується  про  ще  один  чинник:  суперництво  американського 

 долара  і  фунта-стерлінга,  британської  валюти  [5, с. 679],  адже  уже  після  1933  р. 

 фунт займав такі ж позиції у міжнародній торгівлі, що і долар [16, с. 20]. 

 Водночас,  такі  суперечності  США  і  Великої  Британії  в  економічній  сфері 

 не  могли  не  впливати  на  їхню  позицію  щодо  загострення 

 міжнародно-політичної  ситуації  у  світі  з  огляду  на  встановлення  нацистського 

 режиму  у  Німеччині  у  1933  р.  та  його  подальшу  агресивну  політику.  Так,  на 

 думку  британського  історика  П. Грегг,  окупація  Німеччиною  Рейнської 

 демілітаризованої  зони  навесні  1936 р.  стала  «менш  актуальною»  для  Лондона  у 

 зв’язку  зі  значним  скороченням  ринків  збуту  товарів  за  наслідками  «Великої 

 депресії»  і  жорсткою  торговельною  конкуренцією  зі  Сполученими  Штатами 

 [9, с. 426–428].  На  наш  погляд,  це,  справді,  могло  бути  однією  з  причин  досить 

 формальної  реакції  Великої  Британії  не  лише  на  ремілітаризацію  Рейнської 

 зони,  а  й  на  інші  агресивні  дій  режиму  А. Гітлера  у  першій  половині  1930-х 

 років.  Крім  того,  держсекретар  США  К. Хелл  взимку  1936 р.  закликав  Британію 

 об’єднати  зусилля  для  відновлення  «фінансової,  біржової,  кредитної  та 

 торговельної  діяльності»  з  метою  запобігти  «військовому  домінуванню» 

 Німеччини  над  Європою  [5, с. 634],  а  1 квітня  додав,  що  британська  торговельна 
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 політика  лише  стимулювала  агресію  Німеччини  та  Італії  у  Європі  [5, с. 654]. 

 Однак,  такі  маніпуляції  Вашингтону  загрозою  нацистського  режиму  А. Гітлера 

 у  середині  1930-х  років  не  зумовили  зниження  напруженості  у  відносинах  з 

 Лондоном у сфері економіки. 

 2)  Травень  1937  –  вересень  1939  рр.  –  від  призначення  Н. Чемберлена 

 прем’єр-міністром  Великої  Британії  до  початку  Другої  світової  війни.  Уряд 

 Н. Чемберлена,  передусім,  відомий  проведенням  політики  «умиротворення», 

 яка  полягала  у  спробах  домовитися  з  А. Гітлером  з  метою  задоволення  всіх  його 

 вимог  без  застосування  військової  сили.  Водночас,  економічний  чинник  у 

 британсько-американських  відносинах  у  цей  період  все  ще  домінував  над  усіма 

 іншими  факторами,  передусім,  над  впливом  агресивної  політики  нацистської 

 Німеччини  на  міжнародній  арені.  Так,  президент  США  Ф. Рузвельт  вважав,  що 

 метою  зовнішньої  політики  британського  прем’єра  було  не  так  уникнення  нової 

 масштабної  війни,  як  підписання  з  Німеччиною  фінансової  та  торговельної 

 угоди  і,  як  наслідок,  вигнання  США  з  усіх  їх  ринків  у  Європі,  Африці  і 

 Латинській  Америці  [15, с. 81].  Доказом  цього  начебто  була  заміна  президента 

 Ради  торгівлі  Великої  Британії  У. Ренсимена,  який  розпочав  курс  на  торговельне 

 співробітництво  з  США,  Олівером Стенлі,  опонентом  такого  курсу,  відразу 

 після  призначення  Н. Чемберлена  прем’єр-міністром.  Однак  вказана  позиція 

 Лондона,  вочевидь,  була  спричинена  міжнародно-політичними  проблемами, 

 оскільки  Н. Чемберлен  майже  не  сподівався  на  американську  допомогу  у  разі 

 війни з А. Гітлером [15, с. 85–86]. 

 Водночас,  саме  агресивні  дії  нацистської  Німеччини  у  Європі  фактично 

 штовхали  Лондон  до  зниження  напруженості  у  відносинах  зі  Сполученими 

 Штатами  в  економічній  сфері.  Так,  за  місяць  після  анексії  режимом  А. Гітлера 

 Австрії  уряд  Н. Чемберлена  прийняв  новий  Закон  про  кіноіндустрію,  відповідно 

 до  якого  було  знижено  відсоткову  ставку  випуску  вітчизняних  фільмів  з  20  до 

 15%,  що  надало  значні  переваги  іноземним  (передусім,  американським) 

 замовникам  для  виробництва  кінострічок  на  території  Великої  Британії  [3]. 

 Дипломатичне  листування  початку  1938  р.  засвідчує,  якими  складними  для 
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 Лондона  були  поступки  США  у  цій  сфері  [6, с. 12],  а  також  наскільки  очевидно 

 Вашингтон  демонстрував  свій  економічний  інтерес  у  зниженні  квот  і  який  тиск 

 здійснював на Велику Британію [6, с. 17]. 

 Як  наслідок,  можна  простежити  також  значну  роль  економічного  фактору  у 

 британсько-американських  відносинах  у  таємних  переговорах  улітку  1939 р. 

 між  німецьким  чиновником  Г. Вольтатом  та  радником  британського 

 прем’єр-міністра  Г.  Вільсоном.  По-перше,  напередодні  переговорів  німецькі 

 промисловці  стверджували  про  нібито  «страх»  уряду  Н. Чемберлена  перед 

 повною  економічною  та  політичною  залежністю  від  Вашингтона  [7, с. 200]. 

 По-друге,  у  британському  Міністерстві  торгівлі  звертали  увагу  на  німецьку 

 загрозу  у  Південній  Америці,  яку  нібито  було  неможливо  подолати, 

 дотримуючись  курсу  на  «взаємні  регулювання»  з  США  [8, с. 82].  Таємні 

 переговори  Г. Вільсона  –  Г. Вольтата  завершилися  безрезультатно  через  початок 

 Другої  світової  війни  у  вересні  1939 р.,  однак  не  без  впливу  позиції  Сполучених 

 Штатів,  які,  за  спогадами  англійського  дипломата  О. Харві,  «з  підозрою» 

 оцінювали спроби британсько-німецького зближення [11, с. 303]. 

 3)  Вересень  1939  –  грудень  1941  рр.  –  від  початку  Другої  світової  війни  до 

 вступу  у  неї  Сполучених  Штатів.  Період  характеризувався  поступовим 

 згасанням  напруженості  у  відносинах  Великої  Британії  та  США  у  сфері 

 економіки.  Поміж  причин  такої  тенденції  у  британсько-американських 

 взаєминах, можемо виділити дві: 

 А)  Вплив  агресивних  дій  нацистської  Німеччини,  яка  поступово  ставала 

 спільним  ворогом  для  обох  держав.  Саме  в  цей  період  Сполучені  Штати 

 активно  надавали  Великій  Британії  військову  допомогу  –  від  прийняття 

 Конгресом  принципу  «cash  &  carry»,  який  давав  змогу  уряду  Н. Чемберлена 

 лише  купувати  американську  зброю  та  певні  види  озброєнь  [12, с. 560–564],  до 

 програми  «ленд-ліз»  (березень  1941 р.),  відповідно  до  якого  Лондон  отримав 

 право  на  тимчасове  користування  американськими  військовими  об’єктами  та  на 

 оренду зброї без обов’язкової оплати за неї [14, с. 2178]. 
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 Б)  Зміна  уряду  у  Великій  Британії.  Так,  якщо  на  початку  війни 

 Н. Чемберлен  у  цілому  продовжував  торговельне  суперництво  з  США,  то  у 

 травні  1940 р.,  після  обрання  прем’єр-міністром  У. Черчилля,  відбулися  кадрові 

 зміни  поміж  керівництва  британською  економічною  політикою,  у  результаті 

 чого  її  діяльність  було  спрямовано,  передусім,  проти  агресивного  блоку  держав 

 «осі»,  куди  входили  Німеччина,  Італія  та  Японія  [10, с. 61].  Крім  того,  навесні 

 1941 р.  У. Черчилль  підтримав  вимогу  Сполучених  Штатів  щодо  передачі  їм 

 «усіх  наявних  фінансових  ресурсів»  Великої  Британії,  адже  це  мало  начебто 

 продемонструвати  готовність  Лондона  «пожертвувати»  власними  інтересами 

 для врегулювання суперечностей з США [2, с. 96]. 

 Отже,  економічний  фактор  був  одним  з  визначальних  у  відносинах  Великої 

 Британії  і  США  у  1930  –  на  початку  1940-х  років  і  суттєво  впливав  на 

 зовнішньополітичні  рішення  обох  держав,  передусім,  щодо  держав-агресорів. 

 Водночас,  деяке  призупинення  торговельно-фінансових  суперечностей  між 

 Лондоном  та  Вашингтоном  на  початку  Другої  світової  війни,  на  наш  погляд, 

 відбулося  з  огляду  на  пріоритетність  боротьби  з  нацистською  Німеччиною.  Нині 

 необхідність  врахування  зовнішньополітичних  помилок  Великої  Британії  та 

 Сполучених  Штатів,  які  вони  допустили  у  1930  –  на  початку  1940 - х  рр., 

 залишається  актуальною:  провідні  держави  світу  повинні  об’єднатися  перед 

 загрозою з боку Росії і мінімізувати взаємні протиріччя в економічній сфері. 
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 КАНАДСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ПРОЄКТИ В КОНТЕКСТІ 

 СТАНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН КАНАДИ ТА УКРАЇНИ 

 (1991–1994 РР.) 

 Тофан Андрій Ілліч  , 

 студент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 Напередодні  референдуму  1  грудня  1991  р.  канадський  політик  та 

 урядовець  Марк  Лалонд  на  зустрічі  з  підприємцями  українського  походження  в 

 Монреалі  висловив  цілковиту  впевненість  в  «життєздатності»  України  як 

 незалежної  держави.  Він  стверджував,  що,  володіючи  такими  значними 
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 природними  ресурсами  й  людським  потенціалом,  Україна  готова  до 

 самостійного існування більше, ніж інші радянські республіки [10, с. 4]. 

 Першим  канадсько-українським  документом,  що  окреслював  економічні 

 відносини,  була  «Декларація  про  економічне  співробітництво  між  Україною  і 

 Канадою»,  підписана  7  липня  1992  р.  У  переліку  галузей  двосторонньої 

 співпраці  насамперед  названо  такі:  енергетику,  трубопроводи  та  безпеку 

 атомних  електростанцій;  гірництво;  лісову  промисловість;  телекомунікації  та 

 інформаційні  технології;  сільське  господарство;  будівельні  технології  та 

 матеріали  тощо  [3].  Володимир  Литвин  зазначав,  що  складнощі  перших  років 

 розбудови  України  як  незалежної  держави  не  сприяли  реалізації  положень  цієї 

 декларації [5, с. 167]. 

 Низка  угод  власне  економічного  спрямування  була  укладена  1994  р. 

 Договірно-правова  основа  канадсько-українських  відносин  була  розширена 

 угодами  про  торговельні  та  комерційні  відносини,  про  сприяння  та  захист 

 інвестицій,  про  економічне  співробітництво  [4].  В  «Угоді  про  дружбу  і 

 співробітництво  між  Україною  і  Канадою»  (24 жовтня  1994 р.)  держави 

 зобов’язувалися  сприяти  розвитку  підприємництва  (ст. 7),  зміцненню 

 багатосторонньої  торговельної  системи  (ст.  8),  збереженню  довкілля  (ст.  9), 

 розширенню технологічної співпраці (ст. 10) тощо [7]. 

 Від  розгляду  документів  перейдемо  до  практичної  площини  проєктів,  які 

 запланували або намагалися реалізувати в перші роки незалежності України. 

 Частина  доповіді  Генерал-губернатора  Канади  Р.  Гнатишина  під  час 

 виступу  у  Верховній  Раді  України  30  вересня  1992  р.  була  присвячена  програмі 

 під  назвою  «Partners  in  Progress».  Основним  пунктом  програми  було 

 влаштування  понад  двохсот  канадців  у  сферах  цивільного  управління, 

 сільського  господарства  й  медицини  України.  На  цей  проєкт  було  виділено  3,7 

 мільйони  доларів  США  [1,  с.  6].  Налагодженню  канадсько-української  взаємодії 

 сприяла  канадська  група  «Task  Force  on  Central  and  Eastern  Europe»,  що 

 фінансувала  кілька  спільних  з  Україною  проєктів  та  підприємств.  Прикладом 

 цього  може  слугувати  ТОВ «Українська  кредитова  спілка»  (the  Ukrainian  Credit 
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 Union  Ltd.),  яка  надавала  підтримку  в  налагодженні  в  Україні 

 кредитно-спілкової системи [8, с. 10]. 

 У  світі  Україна  часто  асоціюється  з  аварією  на  Чорнобильській  АЕС.  На 

 початку  1990-х  рр.  у  Канаді  лунала  ідея  модернізації  Дарницької  теплової 

 електростанції,  що  мала  б  компенсувати  потужності  Чорнобильської  станції 

 після  її  закриття.  Канадська  компанія  «Northland  Power  Inc.»  розробила  такі 

 умови  співпраці  з  Україною:  Канада  надає  системи  управління,  а  українська 

 сторона  –  генератори  та  турбіни.  Проте  ідея  проєкту  застрягла  на  багаторічній 

 стадії переговорів [6, с. 204–205]. 

 Перший  посол  України  в  Канаді  Левко  Лук’яненко  (1992–1993 рр.) 

 стверджував,  що  «  усі  три  пропозиції  посольства  у  справі  зменшення 

 залежності  України  від  російської  нафти  (з  переробки  вугілля  на  бензин,  з 

 метанолу  і  з  горизонтального  свердління)  потонули  у  згаданих  установах 

 [державних  органах  України,  у  які  Л. Лук’яненко  надсилав  описи  й 

 рекомендації  проєктів.  –  А.  Т.  ]  безслідно  …»  [6,  с.  329].  На  жаль,  до  переліку 

 невдалих  проєктів  потрапив  план  модернізації  порохового  заводу  в  м. 

 Петровському  (нині  –  Петрово-Красносілля;  Луганська обл.)  у  підприємство  для 

 виробництва  ліків,  якому  мала  надати  новітнє  на  той  час  обладнання  канадська 

 фармацевтична фірма «Apotex» [6, с. 61-62]. 

 Для  того,  щоб  зрозуміти,  чому,  на  думку  канадців,  становлення 

 канадсько-українських  економічних  відносин  було  проблематичним  й  деякі 

 проєкти  не  були  втілені,  звернімося  до  підсумків  конференції 

 Українсько-канадської  федерації  спеціалістів  та  підприємців  (the  Ukrainian 

 Canadian  Professional  and  Business  Federation)  1993  р.  у  Вінніпезі.  Під  час  роботи 

 форуму було наголошено на таких проблемах: 

 –  ведення  бізнесу  в  Україні  значно  відрізняється  від  підприємництва  на 

 Заході; 

 – Україна не місце для швидкого заробітку; 

 – поширеність корупції в Україні; 

 – не кожен, хто пропонує послуги, може їх надати якісно; 
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 –  українці,  виховані  в  радянській  системі,  недовірливі  до  ринкових 

 відносин; 

 –  бюрократизм  українських  установ,  часта  зміна  й  непрозорість  правил 

 ведення бізнесу [9, с. 7]. 

 На  згаданому  вище  форумі  більшість  представників  канадських  компаній 

 мали  українське  походження.  Як  зауважує  Н.  Горбатюк,  вплив  діаспори  на 

 відносини  Канади  та  України  в  розглядуваний  період  здійснювався  зокрема 

 шляхом  участі  канадців  українського  походження  в  спільних  міждержавних 

 проєктах  у  якості  виконавців,  консультантів,  експертів.  Дослідниця,  проте, 

 зауважує,  що  діяльність  української  діаспори  стосовно  України  не  виходила  за 

 межі національних інтересів Канади [2, с. 4]. 

 Отже,  у  період  1991–1994  рр.  канадсько-українське  економічне 

 співробітництво  перебувало  на  стадії  формування,  тому  потребувало  ґрунтовної 

 договірно-правової  бази,  яка  й  була  напрацьована.  До  участі  в  спільних 

 канадсько-українських  проєктах  зголошувалися  здебільшого  ті  канадські 

 компанії,  що  серед  своїх  очільників  мали  осіб  українського  походження.  Через 

 економічну  та  політичну  нестабільність  в  Україні  багато  проєктів  не  були 

 втілені або залишилися на етапі перемовин. 
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 КАТО-КАМБРЕЗІЙСЬКА ПОЛІТИКО-ДИПЛОМАТИЧНА СИСТЕМА: 

 ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ДОБИ 

 РАННЬОМОДЕРНОГО ЧАСУ (XVI–XVIII СТ.) 

 (ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ) 

 Ціватий Вячеслав Григорович  , 

 к. і. н., доцент, Заслужений працівник освіти України, 

 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 Історична  наука  перебуває  в  постійному  інноваційному  пошуку  та 

 реалізації  перспективних  наукових  розвідок.  Одним  із  таких  прогресивних 

 напрямів  є  формування  дослідницької  школи  інституціональних  систем  і 

 практик.  Інституціональна  історія  міжнародних  відносин  уособлює  історію 

 становлення  інституцій  у  сфері  дипломатичних  практик  і  формування 

 особливих  регіональних  політико-дипломатичних  систем  і  моделей  дипломатії. 

 Доба  раннього  Модерного  часу  надає  нам  класичний  приклад 

 інституціоналізації  політико-дипломатичної  системи,  яка  набула  своєї 

 завершеної  моделі  за  підсумками  Італійських  воєн  (1494–1559)  – 

 Като-Камбрезійська  політико-дипломатична  система.  Вона  підсумувала  та 

 інституціонально  закріпила  політичний,  дипломатичний  і  комунікативний 

 формат  розвитку  тогочасної  Європи  і  створила  нову  модель  європейської 

 дипломатії доби Ранньомодерного часу [1, с. 268–274]. 

 Інституціональна  історія  міжнародних  відносин,  дипломатичних  практик  і 

 політико-дипломатичних  систем  у  своєму  становленні  й  розвиткові  налічує 

 досить  багато  складних  і  докорінно  важливих  інституціональних  етапів. 

 Відбувався  поступовий  перехід  від  релігійних  і  династичних  констант  –  до 

 пріоритетів  повсякдення,  які  все  більше  набували  сучасного  світського 

 характеру.  Генрі  Кіссінджер  із  цього  приводу  писав:  «…Коли  завалилася 

 концепція  єдності,  держави  Європи,  що  народжувалися 

 (  інституціоналізувалися  –  В.Ц.  ),  стали  потребувати  в  будь-якому  політичному 
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 принципі  міждержавних  відносин,  який  би  виправдовував  їх 

 політико-дипломатичні  запити  і  регулював  би  взаємовідносини  між  ними.  Вони 

 знайшли  його  в  концепції  raison  d’état  і  рівноваги  політичних  сил.  Одне 

 залежало від іншого… (  Генрі Кіссінджер. «Дипломатія»  (1994))  »[2]. 

 Точкою  відліку  інституціонального  формування  політико-дипломатичної 

 системи  як  європейської  інституції  доцільно  вважати  саме  період  Італійських 

 воєн  (1494–1559  рр.).  І  в  цей  хронологічний  період,  відповідно  –  формується 

 європейська  система  міжнародних  відносин,  т.  зв.  Довестфальська  система 

 міжнародних  відносин  (або  Като-Камбрезійська  система  міжнародних  відносин; 

 або  Середземноморська  система  міжнародних  відносин).  Зазначені  назви: 

 Като-Камбрезійська/Довестфальська/Середземноморська,  як  інституціональні 

 назви  для  позначення  відповідної  системи  міжнародних  відносин  і 

 політико-дипломатичних  систем  автором  вводяться  в  науковий  обіг  у  контексті 

 обґрунтування теорії, історії та практики політико-дипломатичних систем. 

 Для  цього  періоду  європейської  політико-дипломатичної  та 

 міжнародно-політичної  історії  характерним  є  формування  базисних  основ 

 інституціоналізації  постійних  дипломатичних  представництв  держав  Європи  як 

 практичних  осередків  постійної  дипломатії.  Також  у  цей  час  відбувається 

 правове  регулювання  їх  статусу  і  правил  організації  міждержавних  відносин  у 

 новій  системі  політико-дипломатичних  координат  Європи:  сформовано  основи 

 норм  етикету  міжнародної  ввічливості  і  норм  придворного  церемоніалу, 

 визначено  стратегії  та  тактики  переговорного  процесу,  систематизовано 

 елементи  протокольної  практики  в  дипломатії,  підготовлено  і  видано  навчальні 

 книги для майбутніх та уже практикуючих дипломатів тощо [3, с. 46-50]. 

 Доба  раннього  Модерного  часу  (ХVІ–ХVІІІ  ст.)  –  це  об’єктивно  визначений 

 процес  інституціонального  формування  тогочасної  системи  міжнародних 

 відносин,  основних  напрямів  європейської  зовнішньої  політики  та  дипломатії, 

 як  за  типологією,  так  і  за  наявним  новим  дипломатичним  інструментарієм. 

 Ранньомодерний  період  європейської  історії  –  це  період  інституціонального 

 розвитку  моделей  дипломатії  та  дипломатичних  служб  держав  на  основі  нових 
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 принципів  міжнародної  політики.  У  нових  міжнародно-політичних  реаліях  доби 

 раннього  Модерного  часу  з’являється  й  нове  змістовне  наповнення, 

 співвідношення  та  пріоритетність  концептів  «міжнародні  відносини», 

 «зовнішня політика», «дипломатія», «війна», «мир», «переговори» тощо. 

 Концепт  «мир»  –  це  противага  концептові  «війна»,  війнам  в  Європі,  які  на 

 той  час  були  постійно  наявні  в  зовнішньополітичному  арсеналі  держав  Європи. 

 Війни  в  цей  період  у  цілому  характеризували  європейський 

 зовнішньополітичний,  міжнародно-політичний,  інформаційно-комунікативний  і 

 політико-дипломатичний  простори.  Відбувався  закономірний  процес 

 формування  в  державах  тогочасної  Європи  –  нових  політико-дипломатичних 

 практик,  нових  інститутів  влади,  нових  інститутів  дипломатії,  нових  важелів 

 економічного  розвитку  та  розвитку  інституціонально  нових  міждержавних 

 стосунків.  Нові  історичні  процеси,  явища  та  події  потребують  і  нових 

 теоретико-методологічних  підходів.  Тому  автор,  з  урахуванням  існуючих 

 дослідницьких  практик,  пропонує  акцентувати  увагу  на  використанні  в 

 контексті  методологічних  засад,  саме  теорії  інституціональних  систем 

 (інституції,  інституціональні  моделі,  інституціональні  зміни  в  системах  різних 

 типів  –  історичних,  дипломатичних,  міжнародних,  політичних,  інформаційних, 

 комунікативних  тощо).  Постановка  проблеми  дослідження  інституціональної 

 історії  дипломатії,  інституціональної  історії  зовнішньої  політики  та 

 інституціональної  історії  міжнародних  відносин  є  інноваційною  саме  для  сфери 

 історичних  досліджень,  і.  відповідно  –  потребує  використання  системного 

 аналізу  для  гуманітаристики  й  відповідного  категорійно-понятійного  апарату, 

 який є необхідним для вирішення дослідницьких наукових завдань. 

 Аналізуючи  етапи  інституціонального  розвитку  європейських 

 політико-дипломатичних  систем  зазначимо,  що  в  добу  Італійських  воєн 

 (1494–1559рр.)  інституціональний  процес  розпочинається  й  успішно 

 завершується  появою  Като-Камбрезійської  політико-дипломатичної  системи,  та 

 –  відповідно,  формується  європейська  система  міжнародних  відносин.  У 

 подальшому  інституціоналізується  вестфальська  політико-дипломатична 
 92 



 система,  як  підсумок  міжнародно-політичного  розвитку  тогочасної  Європи. 

 Міжнародно-політичні  підсумки  Тридцятилітньої  війни  (1618–1648рр.) 

 завершили  інституціональне  формування  і  появу  Вестфальської  системи 

 міжнародних  відносин  та  удосконаленої  політико-дипломатичної  системи 

 (нової  –  вестфальської  політико-дипломатичної  системи).  Юридичне 

 закріплення  їх  основ  було  зафіксовано  в  умовах  Вестфальського  мирного 

 договору (1648) [4]. 

 Наступний  інституціональний  етап  історичного  розвитку  міжнародних 

 відносин  у  Європі  співвідноситься  з  Віденським  конгресом  –  й  у  підсумку  – 

 констатацією  інституціональної  появи  Віденської  системи  міжнародних 

 відносин  (нової  –  віденської  політико-дипломатичної  системи). 

 Політико-дипломатичний  досвід  європейської  дипломатії  кінця  XVIII  –  початку 

 XIX  століття,  і  визначив  на  майбутнє  увесь  подальший  інституціональний 

 розвиток  світової  дипломатії  та  політико-дипломатичних  систем.  Адже  базові 

 принципи  дипломатії,  які  були  зафіксовані  в  підсумкових  нормативно-правових 

 актах  Віденського  конгресу  (1814–1815  рр.)  є  актуальними  й  на  сьогодні  (норми 

 дипломатичного  права;  норми  дипломатичного  протоколу;  моделі  дипломатії; 

 норми  церемоніалу  та  етикету  міжнародної  ввічливості;  принципи  і  функції 

 дипломатичної  служби  тощо).  У  сучасних  історичних  розвідках  науковці  все 

 частіше  звертаються  до  дослідження  актуальних  питань  інституціональної 

 історії  міжнародних  відносин  та  історичної  комунікології  доби  раннього 

 Модерного  часу  (ХVІ–ХVІІІ),  а  особливо  –  політико-дипломатичних  подій  на 

 межі ХVІІІ і ХІХ ст. [5] 

 Дослідники  завжди  уособлюють  XVI  ст.  з  початком  нової 

 інституціональної  історії  Європи  та  її  фундаментальних  інституцій  у  сфері 

 політики,  дипломатії,  міжнародних  відносин,  комунікології,  культури, 

 мистецтва,  освіти  тощо.  Саме  у  XVI  ст.  інституціонально  формується  нова 

 модель  європейської  дипломатії  в  цілому,  і  для  кожної  європейської  держави, 

 зокрема.  Постійна  дипломатія,  дипломатія,  що  діє  та  реалізує  нову  зовнішню 

 політику  в  Європі,  спираючись  уже  на  постійно  діючі  інституції  в  акредитуючій 
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 державі  та  державі  перебування.  Посольства  на  постійно  діючій  основі  є 

 відтепер  інституціональною  нормою  політико-дипломатичної  моделі  в  Європі. 

 У  добу  раннього  Модерного  часу  оновлюється  й  збагачується  дипломатичний 

 інструментарій  держав  Європи,  форми  і  методи  дипломатії,  моделі  дипломатії  в 

 цілому,  які  вже  цілеспрямовані  на  захист  національних  інтересів  своєї  держави 

 та  їх  відстоювання  в  міжнародно-політичному  та 

 інформаційно-комунікативному публічному просторі [3, с. 46–50; 5]. 

 Като-Камбрезійська  політико-дипломатична  система  стала  точкою  відліку 

 нової  європейської  інституціональної  історії  міжнародних  відносин,  зовнішньої 

 політики  і  дипломатії.  Славнозвісний  Като-Камбрезійський  мирний  договір 

 (1559)  сформував  юридичні  підстави  для  інституціонального  розвитку  Європи  у 

 сфері  міжнародних  відносин.  Система  політичної  рівноваги  набула  свого  нового 

 інституціонального  потенціалу  [6].  Като-Камбрезійський  мир  (1559  р.) 

 фіналізував  період  Італійських  воєн  та  інституціоналізував  нову 

 політико-дипломатичну  систему  в  Європі.  Головним  їх  результатом  стало 

 утвердження  іспанської  гегемонії  в  Італії  та  перетворення  Іспанії  в  провідну 

 державу  Європи.  Франція  була  змушена  задовольнитися  приєднанням 

 невеликих  територій,  а  релігійні  війни  надовго  послабили  економічний 

 розвиток держави [7]. 

 Отже,  різноспрямована  зовнішня  політика  і  дипломатичні  практики 

 провідних  держав  Ранньомодерної  Європи  вже  інституціонально  визначалися 

 систематизованими  трансформаційними  процесами  в  європейському 

 політико-дипломатичному  соціумі,  і  багато  в  чому  були  спричинені  розвитком 

 секуляризаційних  процесів.  Світське  сприйняття  місця  і  характеру  міжнародних 

 відносин  стало  властивим  для  європейського  інформаційно-комунікативного 

 публічного  простору  XVI  ст.  Інституціональна  сутність  нової 

 політико-дипломатичної  системи  та  інструментарію  зовнішньої  політики 

 європейських  держав  полягала  у  відмові  від  традиційної  політики  маневрування 

 між  двома  тогочасними  західноєвропейськими  державами-лідерами  –  Францією 

 та  Іспанією,  і  в  інституціоналізації  національної  зовнішньої  політики  та 
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 дипломатичного  інструментарію,  які  вже  були  зорієнтовані  на  пріоритети 

 власних  державних  інтересів  зовнішньої  та  внутрішньої  політики, 

 інституціональний розвиток європейської системи міжнародних відносин. 

 Като-Камбрезійська  політико-дипломатична  система  доби  раннього 

 Модерного  часу  характеризувалась  державницькими  і,  у  цьому  розумінні, 

 національними  уподобаннями,  захистом  національних  пріоритетів  у  системі 

 політичної  рівноваги  сил.  Вони  означали  встановлення  нової 

 політико-дипломатичної  системи  як  складової  європейської  системи 

 міжнародних  відносин  доби  раннього  Модерного  часу  (XVI–XVIII  ст.),  нових 

 інституціональних  міждержавних  відносин,  нових  інституціональних 

 структурних  міжнародних  взаємовідносин  уже  в  рамках  геополітичної  Європи 

 та  нової  політико-дипломатичної  системи  координат  міжнародно-правового 

 простору. 
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 ПОЗИЦІЯ США ЩОДО СУЕЦЬКОЇ КРИЗИ ТА ЇЇ НАСЛІДКІВ 

 Чорнобривець Нікіта Олексійович  , 

 студент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 Суецька  криза  продемонструвала,  що  Сполучені  Штати,  поступово 

 набуваючи  досвіду  близькосхідної  політики,  формували  власне  обличчя  своєї 

 дипломатії  в  регіоні  і  намагалися  посилити  свої  позиції  на  Близькому  і 

 Середньому  Сході.   В  той  же  час  початок  військових  дій  на  території  Єгипту 

 восени  1956  р.  свідчило  про  обмеженість  можливостей  американської 

 дипломатії  впливати  на  розвиток  ситуації  на  Близькому  Сході  і  про  те,  що  в 

 середині  1950-х  рр.   Сполучені  Штати  не  володіли  можливістю  повністю 

 контролювати  дії  своїх  союзників  по  НАТО  поза  сферою  дії 

 Північноатлантичного договору. 

 Для  повоєнної  політики  США  на  Близькому  і  Середньому  Сході  був 

 характерний  пошук  країн,  спираючись  на  підтримку  яких  Сполучені  Штати 

 могли  б  встановити  свій  переважний  вплив  в  цьому  регіоні.   В  якості  таких 

 опорних  держав  у  Вашингтоні  розглядали  Ізраїль  і  Саудівську  Аравію.  У  планах 

 держдепартаменту  США  було  поступове  перетворення  в  подібного  провідника 

 американських  інтересів  і  Єгипту.  Однією  з  основних  перешкод  тут  для 

 американської  дипломатії  була  активна  єгипетська  політика  Радянського  Союзу. 

 Для  протидії  посилення  впливу  СРСР  в  Єгипті  представники  американської 

 дипломатичної  та  розвідувальної  служби  інтенсифікували  свою  діяльність, 

 намагаючись  знизити  ефект  пропагандистських  маневрів  радянської 
 96 



 дипломатії.   так,  посол  Р.  Хейр  переконував  єгипетського  президента,  що 

 реальні  можливості  СРСР  не  відповідають  декларованим  радянським  урядом 

 намірів.   Г.А.   Насер,  в  свою  чергу,  через  єгипетських  журналістів  М.  Хейкал  і 

 М.  Аміна  запевнив  американське  керівництво  в  тому,  що  він  не  вірить 

 висловлювань  радянських  дипломатів  в  Каїрі  про  готовність  Радянського  Союзу 

 заради  захисту  єгипетських  інтересів  піти  на  ризик  військового  зіткнення  з 

 західними  країнами,  що  насправді  не  входило  в  плани  радянських  лідерів.  

 Президент  Єгипту  також  підкреслював,  що  його  країна  як  і  раніше  вважає  за 

 краще  розвивати  економічне  співробітництво  не  з  СРСР,  а  зі  Сполученими 

 Штатами [1]. 

 В  цілому,  позиція  США  під  час  троїстої  агресії  проти  Єгипту  сприяла 

 поліпшенню  американо-єгипетських  відносин,  хоча  в  держдепартаменті 

 розуміли,  що  миротворчі  ініціативи  американського  керівництва  в  період 

 Суецької  кризи  не  призведуть  до  кардинальної  зміни  політики  Насера  в 

 інтересах  Заходу.  В  уряді  Сполучених  Штатів  усвідомлювали,  що  система 

 зовнішньополітичних  пріоритетів  Єгипту  і  його  прихильність  стратегії 

 «неприєднання»  залишатимуться  незмінними  найближчим  часом.  У  цих  умовах 

 єгипетська  політика  щодо  США,  як  вважало  керівництво  американської 

 дипломатії,  повинна  залишатися  в  рамках  тактики,  схваленої  Д.  Ейзенхауером 

 навесні  1956  р.,  і  бути  спрямованою  на  ізоляцію  Насера  в  арабському  світі.  

 Підрив  позицій  єгипетського  президента  на  міжнародній  арені  був  необхідний 

 Сполученим  Штатам  для  того,  щоб  отримати  можливість  контролювати  його 

 дії.  Необхідність  підтримки  контактів  представників  держдепартаменту  і  ЦРУ  з 

 Насером  обумовлювалася  і  тим,  що,  як  визнавав  директор  ЦРУ  А.  Далес  на 

 слуханнях  в  сенатському  комітеті  по  зовнішній  політиці  «в  даний  момент  в 

 Єгипті  немає  організованої  опозиції  Насеру».  Подальшому  зміцненню  позицій 

 США  в  арабському  світі  мав  сприяти  остаточний  висновок  ізраїльської  армії  з 

 єгипетської території. 

 Відповідно  до  встановленого  порядку  дій,  після  розпочатої  евакуації 

 англійських  і  французьких  сил,  Сполучені  Штати  продовжили  натиск  на 
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 керівництво  Ізраїлю.  3  грудня  1956  р  ізраїльському  послу  А.  Ебан  було 

 зазначено,  що  США  не  будуть  здійснювати  ніяких  нових  програм  економічної 

 допомоги  Ізраїлю  і,  хоча  вже  діючі  програми  припинятися  не  будуть,  все  може 

 змінитися,  якщо  Тель-Авів  не  перегляне  своє  ставлення  до  звільнення 

 окупованої єгипетської території [2]. 

 На  початку  січня  1957  р.,  ізраїльські  війська  звільнили  весь  Синай  за 

 винятком  сектора  Газа  і  району  Шарм-ель-Шейх,  контроль  над  яким  дозволяв 

 блокувати  навігацію  Акабської  затоки.  Затягування  часу  використовувалася 

 Бен-Гурионом  для  того,  щоб  активізувати  діяльність  проізраїльського  лобі  в 

 конгресі  США  і  спробувати  схилити  на  сторону  Ізраїлю  впливові  кола 

 американського  політичного  істеблішменту.  Тиск,  що  виходив  від  конгресменів 

 США  в  питаннях,  що  стосуються  Ізраїлю,  в  цілому  було  характерним  для 

 взаємовідносини  виконавчої  та  законодавчої  гілок  влади  американської 

 політичної  системи.   З  урахуванням  того,  що  адміністрація  Д.  Ейзенхауера 

 декларувала  збалансованість  своєї  політики  відносно  Ізраїлю  і  арабських  країн, 

 активізація  діяльності  про  ізраїльського  лобі  викликала  занепокоєння  в  уряду 

 Сполучених  Штатів.   Американське  керівництво  побоювалося,  що  позиція 

 конгресменів,  які  вимагали  не  допустити  обговорення  в  ООН  санкцій  щодо 

 Ізраїлю,  могла  вплинути  на  процес  обговорення  в  законодавчому  органі 

 Сполучених Штатів американської близькосхідної політики. 

 5  січня  1957  р.  Д.  Ейзенхауер,  виступаючи  перед  конгресом,  представив 

 нову  програму  політики  США  на  Близькому  і  Середньому  Сході,  що  отримала 

 згодом  назву  «доктрина  Ейзенхауера».   Ця  програма  передбачала  розвиток 

 військового  і  економічного  співробітництва  з  країнами  регіону  та  використання 

 американських  збройних  сил  проти  «агресії  з  боку  будь-якої  держави, 

 контрольованого  міжнародним  комунізмом».   Для  реалізації  доктрини  потрібно 

 виділення  значних  фінансових  фондів  і  надання  широких  повноважень 

 президенту  в  питанні  застосування  можливостей  американської  армії.  

 Обговорення  «доктрини  Ейзенхауера»  велося  в  конгресі  США  в  перші  місяці 

 1957  р.  Під  час  дебатів  по  американській  близькосхідній  політиці  порушувалося 
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 і  питання  про  тиск  на  офіційний  Тель-Авів.   Представники  Демократичної 

 партії  заявили,  що  їх  позиція  щодо  обговорюваної  доктрини  може  стати 

 негативною,  якщо  уряд  допустить  обговорення  в  ООН  питання  про  санкції 

 проти Ізраїлю [3]. 

 Таким  чином,  демонстрація  готовності  США  підтримати  санкції  ООН 

 щодо  Ізраїлю  була  необхідна  американському  уряду,  перш  за  все  для  зміцнення 

 своїх  позицій  в  арабському  світі.   Тривогу  у  Вашингтоні  викликало  те,  що  чим 

 довше  ізраїльські  війська  залишалися  на  Синаї,  тим  більше  вплив  серед  арабів 

 отримував  Радянський  Союз,  звинувачуючи  Сполучені  Штати  в  тому,  що  вони 

 не  роблять  щодо  Тель-Авіва  достатнього  тиску.   Одночасно  з  акціями,  що 

 носили  політичний  відтінок,  Вашингтон  здійснював  пошук  компромісного 

 рішення  ситуації  з  виведенням  ізраїльської  армії  з  Гази  і  Шарм-ель-Шейха,  яке 

 задовольняло  б  і  США,  і  Ізраїль.   Для  адміністрації  Д.  Ейзенхауера  питання  про 

 евакуації  ізраїльської  армії  необхідно  було  вирішити  таким  чином,  щоб  не 

 склалося  враження,  що  виконавча  влада  США  поступилася  тиску  законодавчої  і 

 що  над  зовнішньою  політикою  адміністрації  президента  нібито  існує  контроль 

 про візраїльське налаштованих кіл американського суспільства[4]. 

 9  березня  1957  р.  Конгрес  США  схвалив  «доктрину  Ейзенхауера»,  і 

 Сполучені  Штати  спробували  скористатися  політичними  і  психологічними 

 перевагами,  які,  на  їхню  думку,  надавав  їм  виведення  ізраїльських  сил,  для  того 

 щоб  отримати  підтримку  цієї  доктрини  з  боку  якомога  більшої  кількості  країн 

 Північної  Африки,  Близького  і  Середнього  Сходу.   Цій  меті  служила,  зокрема, 

 місія  спеціального  посланника  президента  Д.  Річардса,  який  відвідав  в  першій 

 половині 1957 р. п'ятнадцять держав цього регіону.  

 Евакуація  ізраїльської  армії  з  єгипетської  території  дозволяла,  як 

 вважали  у  Вашингтоні,  приступити  до  остаточного  обговорення  питання  про 

 експлуатацію  Суецького  каналу.  Протягом  перших  місяців  1957  р.  адміністрація 

 Д.  Ейзенхауера  вивчала  можливості  відновлення  переговорів  з  Єгиптом  щодо 

 деякого  міжнародної  участі  в  управлінні  каналом.   При  рішенні  даного  питання 

 американське  зовнішньополітичне  відомство  вважало  за  краще  скористатися 
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 практикою  «човникової»  дипломатії.     В  адміністрації  президента  США 

 існувало  тверде  переконання,  що  остаточне  рішення  питання  про  експлуатацію 

 Суецького  каналу  має  вирішуватися  без  залучення  в  переговори  значного  числа 

 користувачів,  вважаючи,  що  на  широкому  міжнародному  форумі  буде  важко 

 досягти  одно  прийнятного  і  для  західних  країн  і  для  Єгипту  рішення.  Крім 

 цього,  американський  уряд  сподівалося  шляхом  виключення  Радянського  Союзу 

 з  переговорів  по  статусу  каналу  в  Єгипті,  не  допустити  подальшого  зміцнення 

 радянсько єгипетських відносин. 

 Американське  керівництво  намагалося  домогтися  згоди  Каїра  на  те,  щоб 

 всі  збори  і  мита  за  користування  каналом  виплачувалися  якого-небудь 

 нейтрального  органу,  наприклад  –  МБРР.   При  цьому  передбачалося,  що 

 половина  всіх  виплат  буде  передаватися  Єгипту,  а  решта  піде  на  розвиток 

 інфраструктури  Суецького  каналу.  Ця  пропозиція,  передане  в  Каїр  через  Д. 

 Хаммаршельда,  не  зустріла  підтримки  у  єгипетського  керівництва.   В 

 американському  уряді  усвідомлювали,  що  якщо  Єгипет  і  був  готовий  піти  на 

 компромісне  вирішення  питання  про  статус  Суецького  каналу  влітку-восени 

 1956  року,  то  після  англо-франко-ізраїльської  агресії  готовність  єгипетського 

 уряду  погодитися  на  деякі  поступки  була  зведена  до  мінімуму.   За  цих  обставин 

 Рада  Національної  Безпеки  США  наголошував  на  необхідності  домагатися  того, 

 щоб  угода  про  експлуатацію  Суецького  каналу  базувалося  на  шести  принципах, 

 рекомендованих Радою Безпеки ООН у жовтні 1956 р. [5] 

 Отже,  холодна  війна  впливала  на  формування  близькосхідного  напрямку 

 зовнішньої  політики  США.  У  Вашингтоні  припускали,  що  СРСР  використовує 

 арабсько-ізраїльський  конфлікт  задля  власної  вигоди  та  не  зацікавлений  в  його 

 мирному  врегулюванні.  США  намагалися  відсторонити  СРСР  від  участі  в 

 процесі  врегулювання  арабсько-ізраїльського  конфлікту  та  самим  стати 

 головним  спонсором  близькосхідного  мирного  процесу. 

 Американсько-радянська  співпраця  з  питань  близькосхідного  врегулювання 

 мала  ситуативний  і  короткочасний  характер  та  швидко  змінювалася  періодами 

 суперництва. 
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 Під  час  Суецької  кризи  1956  р.  США  намагалися  вмовити  Велику 

 Британію  і  Францію  не  починати  війну  проти  Єгипту.  Американські  експерти 

 припускали,  що  воєнна  операція  проти  Єгипту  налаштує  арабські  країни  проти 

 Заходу  та  створить  передумови  для  подальшого  зміцнення  позицій  СРСР  на 

 Близькому  Сході.  США  не  хотіли  псувати  відносини  з  арабськими  країнами,  які 

 були  головними  експортерами  нафти.  Під  час  Суецької  кризи  США  застосували 

 засоби  політичного  й  фінансового  тиску  на  своїх  західноєвропейських 

 союзників  та  Ізраїль  для  того,  щоб  примусити  їх  негайно  припинити  бойові  дії 

 проти Єгипту та вивести свої війська з єгипетської території. 
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 СЕКЦІЯ 2:  НОВА ТА НОВІТНЯ ІСТОРІЯ 

 КРАЇН ПІВНІЧНОЇ ТА ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ 

 ОСОБЛИВОСТІ СТУДЕНТСЬКОГО РУХУ В УРУГВАЇ ТА ЙОГО 
 ТРАНСФОРМАЦІЇ ПІД ЧАС ПРОТЕСТІВ 1968 Р. 

 Бронтерюк Богдан  Михайлович  , 

 студент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 Після  смерті  Оскара  Дієго  Хестідо,  президента  Уругваю  (з  1  березня  до  6 

 грудня  1967  р.),  наступним  президентом  згідно  закону  став  його  віце-президент 

 Хорхе  Пачеко.  Одразу  по  приходу  до  влади  Пачеко  розпочав  боротьбу  проти 

 лівих  партій  в  країні,  звинувативши  їх  в  усіх  бідах,  що  відбуваються  в  державі. 

 12  грудня  1967  р.  Пачеко  видає  резолюцію,  згідно  з  якою  в  Уругваї 

 забороняється  діяльність  Соціалістичної  партії,  Східного  революційного  руху 

 (ліворадикальна  організація),  Лівого  революційного  руху,  Уругвайської 

 анархістської  федерації  та  інших  організацій  й  партій,  які  пов’язані  з  лівою 

 ідеологією.  Також  заборонялися  періодичні  видання,  що  асоціюються  з  цими 

 партіями,  зокрема  мова  йде  про  газету  Epoca,  щотижневик  El  Sol  та  інші  [1]. 

 Подібна  політика  щодо  партій  лівого  спрямування  тільки  викликала 

 роздратування  в  населення,  особливо  це  стосувалося  молоді,  яка  симпатизувала 

 лівим ідеологіям і прагнула вирішення нагальних проблем. 

 Через  погіршення  економічної  ситуації  та  початок  репресій  з  боку  влади 

 відбулися  страйки,  протести,  маніфестації,  в  травні  на  протести  вийшли  вже  й 

 студенти.  Вони  протестували  проти  політики  держави  в  сфері  освіти  та  проти 

 підвищення  тарифів  на  проїзд  в  автобусах  [8].  Втім,  як  згадують  сучасники  цих 

 подій,  ці  протести  були  мирними  і  не  мали  на  меті  початок  якимось  чином 

 боротьби  проти  влади.  Скоріше  варто  інтерпретувати  такі  дії  в  якості 

 повідомлення  владі  про  ті  проблеми,  які  турбують  студентів.  Ось  що  казав  один 

 з  тогочасних  протестувальників:  «Існує  принципова  відмінність  між  першими 
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 демонстраціями  в  травні  і  іншими  демонстраціями,  які  носили  більш  жорстокий 

 характер.  Пам'ятаю,  що  в  перших  демонстраціях  студенти  ...  повинні  були 

 продовжувати  йти,  коли  їх  намагалися  зупинити,  але  не  повинні  були  атакувати 

 тих, хто на них нападав». 

 Вже  6  червня  1968  р.  починає  проявляти  себе  основна  студентська 

 організація  –  FEUU  (Federación  de  Estudiantes  Universitarios  Uruguay).  Саме  вона 

 мобілізує  студентів  на  протести  проти  фінансової  політики  уряду  щодо 

 університетів  та  інших  освітніх  інституцій.  Також  студенти  вищої  школи 

 протестували  за  субсидіювання  автобусних  тарифів.  7  червня  студенти 

 зібралися  напроти  будівель  своїх  університетів,  особливою  популярністю 

 користувався  Республіканський  університет,  що  знаходився  в  центрі  столиці. 

 Вони  протестували  проти  стрілянини,  яку  відкрили  напередодні  поліцейські. 

 Мітинг  закінчився  серйозними  сутичками  з  поліцією,  сотні  студентів  було 

 заарештовано  та  побито.  В  наступні  декілька  днів  студенти  змінили  тактику 

 протесту.  Вони  почали  збиратися  в  групи,  розсіюватися,  перегруповуватися  і 

 намагатися  уникати  конфронтації  з  поліцейськими.  Таким  чином,  завдяки 

 шоковому  ефекту  від  зміни  тактики  протесту  протестувальники  намагалися 

 досягати  якоїсь  переваги  над  поліцією.  Студенти  протестували  на  головній 

 вулиці  столиці  Проспекті  18  липня  та  інших.  Вони  марширували,  кидали 

 каміння,  зупиняли  рух  транспорту,  а  також  вступали  у  різноманітні  бійки  на 

 околицях  їхніх  шкіл  та  університетів,  які  були  окуповані.  Тобто  за  якийсь  місяць 

 протестів,  з  травня  по  червень,  студенти  перейшли  від  мирного  протесту  до 

 сутичок,  а  згодом  до  уникнення  зіткнень  задля  зменшення  кількості  арештів 

 своїх колег. 

 13  червня  1968  р.  уряд  ввів  надзвичайний  стан.  Зазвичай  його  вводили  в 

 країні  у  відповідь  на  соціальні  конфлікти  та  надзвичайні  ситуації,  такі  як  повені 

 та  інші  стихійні  лиха.  Останній  раз  надзвичайний  стан  було  введено  в  жовтні 

 1967  р.  Втім  надзвичайний  стан  введений  Пачеко  затягнувся  на  досі  небачений 

 термін.  27  червня  серйозні  інциденти  спалахнули  біля  Школи  медицини, 

 частини  Республіканського  університету.  Це  призвело  до  того,  що  влада 
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 звинуватила  університетських  керівників  в  тому,  що  вони  дозволили 

 перетворити  освітні  інституції  на  «бунтуючі  центри»,  за  словами  міністра 

 культури  Федеріко  Гарсії  Капурро  [4].  Два  тижні  після  цього,  11  липня  поліція 

 затримала  десятки  студентів,  які  переховувались  в  Школі  медицини  після 

 зустрічі  з  робітниками  з  навколишніх  фабрик.  Затримання  продовжувалися  до 

 14  липня,  коли  після  важких  перемовин  між  Пачеко  та  офіційними 

 представниками  університету  поліція  дозволила  студентам  покинути  будівлі. 

 Проте  протягом  цих  4-х  днів  сотні  протестувальників  були  заарештовані  в 

 місцевості  поблизу  школи  і  як  мінімум  один  студент  отримав  кульове  поранення 

 [5].  Цікаво,  що  поліція,  в  свою  чергу,  попередила  в  липні,  що  студенти 

 намагаються  сплутати  поліцейських  і  попросила  людей  негайно  відходити  від 

 центрів  агітації  та  студентських  демонстрацій  задля  уникнення  арешту.  Таким 

 чином, влада намагалася розділити протестувальників і «мирне суспільство». 

 В  цей  період  було  скликано  зїзди  FEUU,  щоб  прийняти  рішення  щодо 

 наступних  кроків,  які  треба  вжити  після  двох  місяців  активної  боротьби  на 

 вулицях.  Ці  дискусії  були  проведені  в  умовах  зростаючих  заворушень  та 

 ескалації  з  силами  поліції.  29  липня  студенти  факультету  архітектури  повісили 

 надпис  на  будівлі  факультету,  який  проголошував  їхню  солідарність  з 

 державними  службовцями,  які  протестували  проти  влади.  Надпис  було 

 сприйнято  правоохоронцями  як  заклик  до  збройної  боротьби.  Після  того,  як 

 влада  університету  дозволила  зняти  надпис,  військові  напали  на  студентів,  втім 

 вони  зустрілися  із  супротивом,  оскільки  студенти  кидали  каміння  з  дахів 

 будівлі,  а  військові  застосували  до  протестувальників  сльозоточивий  газ  [2]. 

 Вже  можна  було  помітити  тенденцію  до  того,  що  студенти  діяли  здебільшого  на 

 знайомій  їм  території,  де  вони  мали  чисельну  перевагу  і  могли  в  разі  чого 

 швидко  втекти.  Для  студентів  їхні  будівлі  факультетів  чи  шкіл  були  своєрідними 

 фортецями. 

 Схожі  сутички  перманентно  продовжувалися  аж  до  початку  серпня,  коли 

 репресивні  дії  влади  досягли  піку  у  відповідь  на  регулярно  повторювані 

 демонстрації.  Заходи,  вжиті  владою,  призвели  до  негайної  реакції  з  боку 
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 університетської  спільноти.  Студенти  продовжували  протестувати  проти 

 введення  надзвичайної  ситуації  й  окупували  школу  медицини  та  архітектури. 

 Сутички  з  правоохоронцями  стали  більш  поширеним  явищем,  і  насилля  з  боку 

 силовиків  щоразу  зростало.  12  серпня  сталася  знакова  подія  для  студентського 

 руху.  Студент  факультету  стоматології  Лібер  Арсе  був  застрелений 

 поліцейським,  він  помер  два  дні  по  тому.  Коли  новини  про  смерть  студента 

 поширилися,  протести  почали  виникати  спонтанно  в  різних  частинах 

 Монтевідео.  Це  призвело  до  того,  що  місто  було  зупинено  через  стихійні 

 мітинги  в  багатьох  місцях,  також  велика  частина  людей  почала  збиратися  в 

 головній  частині  Республіканського  університету,  студентом  якого  Арсе  був  і  де 

 його  поранили.  200  тис.  людей  відправляли  Арсе  в  останній  шлях  на 

 кладовище.  За  згадками  сучасників,  вони  не  пам'ятали,  щоб  колись  така 

 кількість  людей  збиралася  взагалі.  Це  була  перша  жертва  репресій,  що  показала 

 студентам  відношення  влади  до  протестувальників  і  до  вимог  студентів  як 

 таких.  Після  похоронів  Арсе,  в  центрі  міста  почали  відбуватися  численні  акти 

 вандалізму,  пограбування  та  насильства.  Важливо  також  відзначити,  що  поліція 

 трималася  осторонь  цього  всього,  займаючи  позицію  споглядання  та  даючи 

 змогу  конфлікту  розгортатися.  FEUU  й  інші  організації  засудили  ці  інциденти  та 

 заборонили  приймати  участь  в  них,  хоча  участь  лівих  активістів  не  могла  бути 

 повністю обмежена [4]. 

 Саме  після  смерті  Арсе  розпочинається  значна  радикалізація  в  лавах 

 студентів.  Тут  варто  звернутися  до  того,  як  самі  сучасники  говорили  про 

 мотивацію  переходу  до  насильницьких  методів  боротьби  проти  влади.  «Ми 

 хотіли  продуктивного  насильства,  такого,  з  якого  ми  могли  б  щось  мати.  Якщо  у 

 нас  були  сутички  з  поліцією  і  ми  пошкодили  фургон  або  один  з  поліцейських 

 був  поранений  камнем,  то  про  це  повідомлялося  в  газетах,  по  радіо»  [2].  Тобто 

 студентам  було  важливо  заявити  про  себе,  показати  суспільству,  що  потрібно 

 боротися  з  владою,  показати,  що  ніхто  не  мовчить  у  відповідь  на  дії  влади,  які 

 їм не подобаються. 
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 Студенти  збиралися  в  околицях  головної  будівлі  Республіканського 

 університету  і  Інституту  Альфредо  Васкеса  Асеведо  (IAVA),  також  біля 

 величезних  вищих  шкіл  й  Школи  медицини  і  хімії.  Звідти  вони  йшли  на  марші  і 

 демонстрації,  що  часто  закінчувалися  сутичками.  Також  студенти  почали 

 окуповувати  будівлі  навчальних  факультетів,  крім  цього  до  припинення  роботи 

 робітниками  фабрик  та  заводів,  а  також  викладацьких  страйків  приєднувалися 

 студенти,  вони  всі  діяли  більш  менш  згуртовано.  19  вересня  1968  р.,  під  час 

 тривалих  студентських  та  робітничих  протестів  біля  Законодавчого  палацу  The 

 Plenario  Intersindical  de  Trabajadores  –  Convención  Nacional  de  Trabajadores 

 (PIT-CNT),  Національний  з’їзд  робітників  оголосив  загальнонаціональний 

 страйк,  що  був  позначений  новими  випадками  насилля  і  сутичками  із 

 силовиками [7]. 

 20  вересня  1968  р.  відбулася  ще  одна  знакова  подія  для  студентського  руху. 

 Під  час  демонстрації,  скликаної  FEUU  в  знак  протесту  проти  репресивних  дій 

 влади,  біля  основної  будівлі  Республіканського  університету,  був  застрелений 

 студент  економічного  факультету  Хьюго  де  лос  Сантос.  Під  вогнем  з  боку 

 поліцейських  медики  не  могли  дібратися  до  тіла  де  лос  Сантоса  і  надати  вчасно 

 медичну  допомогу,  натомість  студентка  школи  будівництва  Університету  праці 

 (la  Universidad  del  Trabajo  del  Uruguay)  Сюзана  Пінтос  намагалася  відтягнути 

 тіло  Сантоса  в  безпечне  місце,  втім  також  була  застрелена.  Щоб  попередити 

 можливі  ексцеси  в  майбутньому,  виконавча  влада  закрила  всі  школи  в 

 Монтевідео  до  15  жовтня  і  розмістила  військових  біля  околиць  шкіл.  Це  все 

 відбувалося  на  фоні  серії  домовленостей  та  компромісів  між  виконавчою 

 владою  та  освітніми  колами.  Особливо  це  стосується  університетів,  які  в 

 кінцевому  підсумку  не  змогли  наблизити  обидві  сторони  до  угоди,  і  заняття 

 залишилися  припиненими.  За  цей  час  активність  студентів,  мабуть,  дійсно 

 скоротилася,  і  протести  на  початку  наступного  навчального  року  почнуть 

 набирати певну силу в зовсім іншому контексті. 

 Як  можна  помітити,  вимоги,  що  висувалися  на  перших  демонстраціях 

 протестувальниками,  були  пов'язані  саме  з  освітнім  процесом,  проте  згодом 
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 були  замінені  на  користь  більш  політизованих  питань  і  вимог  радикальних 

 соціальних  змін.  Саме  це  було  основними  вимогами  руху  аж  до  його  відносного 

 занепаду  в  кінці  жовтня  1968  р.  [6]  Цікаво  також  поглянути  на  те,  як 

 позиціонували  себе  студенти  під  час  протестів  1968  року.  Можливість  спокійно 

 ходити  по  Проспекту  18  Липня  мала  велику  символічну  цінність  для  молодих 

 людей,  які  бродили  по  місту  вільно,  виходили  вночі  і  мали  певні  місця,  де 

 дорослі  не  могли  їх  контролювати  і  які  були  синонімом  переходу  в  доросле 

 життя.  Можна  привести  цитату  одного  з  студентів:  «Ми  не  бачили  іншого 

 способу,  окрім  як  зробити  нашу  боротьбу  більш  шокуючою,  ми  стояли  перед 

 автобусом  і  розбивали  всі  його  вікна...  Наша  мета  була  кинути  каміння  в 

 автобус...  щоб  водій  автобуса  повернувся  в  компанію  і  сказав  «наші  вікна  були 

 розбиті  студентами».  Керівництво  або  той,  хто  керував  компанією,  тоді  повинен 

 був зрозуміти, що є студентська влада, сила, яка там, яка бореться» . 

 В  будь-якому  випадку  суспільству  було  зрозуміло,  що  речові  докази, 

 отримані  поліцією,  були  недостатніми,  щоб  виправдати  застосування  надмірно 

 жорстокого  придушення  студентських  протестів  на  підставі  того,  що 

 поліцейські  діяли  в  рамках  «законної  самооборони»,  особливо  після  смерті 

 трьох  студентів.  Як  заявив  сенатор  Карлос  Фурест  від  партії  Бланкос  в  ході 

 обговорення  в  Сенаті:  «Три  до  нуля  –  це  занадто  негативна  різниця,  щоб 

 продовжувати чути такі дурниці» [3]. 

 Таким  чином,  можна  зробити  висновок,  що  студентські  протести  в  Уругваї 

 зазнали  певної  еволюції,  яку  найлегше  відслідкувати  в  зміні  тактики  ведення 

 боротьби  проти  правоохоронців.  Якщо  на  початку  протестів  студенти  виступали 

 за  мирний  перебіг  своїх  демонстрацій,  то  згодом  вони  почали  вступати  в 

 сутички  з  поліцією,  а  ще  пізніше  намагалися  менше  контактувати  з  поліцією 

 через  небажання  бути  арештованими.  Заключним  етапом  було  намагання 

 студентів  отримати  більше  розголосу,  зокрема  в  ЗМІ,  через  скандальні  акції:  бої 

 з  поліцією,  спалення  автомобілів,  зайняття  навчальних  корпусів  в  університетах 

 тощо. 
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 АМЕРИКАНСЬКІ РИМО-КАТОЛИКИ ТА УЧАСТЬ США В ПЕРШІЙ 

 СВІТОВІЙ ВІЙНІ 

 Волобуєв Єгор Васильович  , 

 студент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 Сполучені  Штати  Америки  вступили  в  Першу  світову  війну  вже  під  час  її 

 активної  фази,  довгий  час  намагаючись  дотримуватися  принципів  нейтралітету 

 та  незалучення  американських  громадян  до  світової  війни,  яка  проходила 

 далеко  від  кордонів  США.  Президент  Вудро  Вільсон  підчас  президентської 

 кампанії  1916  р.  обіцяв,  що  вбереже  країну  від  вступу  у  світову  війну  [3,  c.  437]. 

 Однак  ця  обіцянка  не  була  виконана.  Після  перехоплення  «телеграми 

 Ціммермана»  Конгрес  США  схвалив  оголошення  війни  Німеччині.  6  квітня 

 1917 р. США офіційно вступили в Першу світову війну. 

 На  цей  момент  кількість  американців  католицького  віросповідання  в 

 США  нараховувала  орієнтовно  17  млн.  осіб  [6,  c.  189],  за  загальної  кількості 

 населення  приблизно  105  млн.  осіб,  що  у  відсотковому  відношенні  становило 

 бл.  17%.  Їхня  кількість  значно  зросла  порівнюючи  з  поч.  ХХ  ст.  (1900),  коли  їх 

 нараховувалося  приблизно  10  млн.  осіб  [7,  c.  59],  що  становило  майже  13%  від 

 загальної кількості населення. 

 Усередині  загальної  католицької  спільноти  в  США  були  сформовані  міцні 

 національні  групи  переселенців.  Серед  таких  груп  насамперед  необхідно 

 згадати  етнічних  ірландців,  німців,  італійців  та  поляків.  Багато  національних 
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 груп  розширилися  завдяки  останній  хвилі  міграції  з  Європи.  У  містах 

 організовувалися  церковні  приходи  за  національною  ознакою.  Церкви  були 

 представлені  національними  парафіями.  З  історичних  причин  серед  деяких 

 представників  етнічних  груп  спостерігалося  негативне  ставлення  до  союзників 

 США  в  Антанті.  Це  потенційно  могло  зашкодити  залученню  американських 

 католиків  до  війни  на  боці  «недругів».  Так,  серед  етнічних  німців  та  ірландців, 

 що  складали  абсолютну  католицьку  більшість  як  серед  вірян,  так  і  серед 

 духовенства,  англофобія  була  досить  поширеним  явищем.  Серед  поляків 

 спостерігалася русофобія [5, c. 51]. 

 З  початком  війни  єпископи  намагалися  скоротити  етнічні  парафії  на 

 користь  територіальних  приходів,  намагаючись  сприяти  більшій  асиміляції  в 

 американському  суспільстві  [3,  c.  442].  Помітними  залишалися  прояви 

 нативізму  та  антикатолицьких  настроїв  серед  деяких  американських 

 протестантів  [3,  c.  438].  Нативісти  в  США  вважали,  що  місцеві  католики  не  є 

 лояльними  до  Сполучених  Штатів  та  можуть  діяти  в  інтересах  кайзерівської 

 Німеччини  або  ж  в  інтересах  Папи  Римського,  до  якого  також  ставились  із 

 певним скепсисом. 

 Одразу  необхідно  зазначити,  що  кількість  американських  католиків,  які 

 виступали  проти  вступу  США  до  війни,  була  надзвичайно  низькою.  У  Першій 

 світовій  війні  з  міркувань  совісті  військову  службу  відмовилися  нести  4 

 католики-американці,  загальна  ж  кількість  таких  осіб  становила  3 989, 

 переважно  лютерани.  У  «Католицькому  світі»  було  оприлюднено  опитування, 

 згідно  з  яким  у  країні  не  було  виявлено  жодного  пацифістського  католицького 

 священника  чи  єпископа  [1,  c.  225].  Найбільшого  розголосу  здобула  відмова 

 Бенджаміна  Салмона  долучитися  до  війни.  Він  написав  листа  Вудро  Вільсону  із 

 засудженням  війни.  Проте  з  боку  католицької  церкви  та  спільноти  він  був 

 розкритикований  і  не  підтриманий.  Його  праці  проти  війни  були  цензуровані 

 Поштовим  відомством  США.  New  York  Times  стверджував,  що  він  є 

 підозрюваним  у  шпигунстві,  а  інші  газети  висміяли  його  як  боягуза  й  негідника. 

 Він  був  засуджений  у  цивільному  суді,  згодом  також  у  військовому  суді, 
 110 



 всупереч тому, що його ніколи не звинувачували як солдата [9, c. 27]. 

 За  кілька  днів  після  вступу  США  у  війну  кардинал  та  архієпископ 

 Балтімора  Джеймс  Гіббонс  написав  до  Вільсона  листа,  у  якому  стверджувалося, 

 що  єпископи  та  католики  готові  «всіляко  співпрацювати  з  президентом  та 

 нашим  національним  урядом,  до  кінця,  щоб  велика  і  свята  свобода  перемогла,  і 

 щоб  наша  улюблена  країна  вийшла  з  цього  випробування  сильнішою  й 

 отримала  найбільші,  ніж  будь-коли,  дивіденди.  Наш  народ,  як  ніколи, 

 підніметься  як  один,  задля  служіння  нації»,  —  сказав  кардинал  у  листі  18  квітня 

 1917  р.  Варто  зазначити,  що  католицька  церква  була  єднальним  чинником 

 багатомільйонного  населення,  різного  за  походженням  та  мовою.  Католицькі 

 організації,  такі  як  «Лицарі  Колумба»,  дістали  можливість 

 організувати національний комітет із представлення католиків у війні. 

 Серед  4,8  млн.  військових,  які  служили  в  армії  США  під  час  Першої 

 світової  війни,  приблизно  1  млн.  були  католиками.  Кардинал  Гіббонс  наводив 

 дані  британському  послу  Ерлу  Редінгу,  що  в  армії  США  перебуває  35% 

 католиків  і  ще  більше  у  Військово-морському  флоті.  Ці  цифри  були 

 ним,вочевидь,завищеними.  Велика  кількість  американських  католиків  була 

 залучена  також  в  обслуговуванні  та  діяльності  військової  промисловості  [1,  c. 

 225–226].  Католик  Вільям  Шепард  Бенсон  був  першим,  хто  обіймав  посаду 

 керівника морських операцій ВМФ США. 

 Існували  також  окремі  полки,  які  складалися  здебільшого  з  католиків. 

 Найвідомішим  із  них  є  69-й  піхотний  полк  (69th  Infantry  Regiment),  який  на 

 момент  відправлення  до  Європи  складався  на  80%  з  етнічних  ірландців,  а 

 загальна  кількість  католиків  сягала  90%.  До  кінця  Першої  світової  війни  полк 

 втратив  644  загиблими  та  2587  пораненими.  Френсіс  Даффі  з  Архієпархії 

 Нью-Йорку  був  капеланом  при  цьому  полку.  На  його  честь  у  центрі  Нью-Йорка 

 була  названа  площа  та  встановлений  пам’ятник.  Показовим  аспектом  також  є  й 

 кількість  капеланів.  Зусиллями  церкви  їхня  кількість  зросла  з  28  на  початку 

 війни  до  1525  на  її  кінець.  Священником  Джоном  Берком  була  заснована 

 Асоціація допомоги капеланам [1, c. 226]. 
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 Берк  також  налагоджував  контакт  із  військовим  міністерством  та  з 

 різними  протестантськими  та  юдейськими  організаціями,  створеними  з  тією  ж 

 метою.Він  став  постійним  представником  «Комітету  шести»,  що  був  створений 

 у  якості  офіційного  консультативного  органу  при  військовому  міністерстві.  Ним 

 також  була  скликана  конвенція  католицьких  лідерів  11–12  серпня  1917  р.  А  при 

 Католицькому  університеті  створено  Національну  католицьку  військову  раду 

 (National  Catholic  War  Council)  з  метою  керування  католицькою  військовою 

 діяльністю  [2,  c.  26].  Створення  військової  ради  стало  важливим  організаційним 

 кроком  для  католицької  церкви  в  США  під  час  Першої  світової  війни,  а  також  у 

 майбутньому.  Уперше  в  США  на  вищому  рівні  була  створена  католицька 

 інституційна  організація,  яка  повинна  була  регулювати  соціальні  та  політичні 

 питання. 

 Сто  п’ятнадцять  делегатів  від  шістдесяти  восьми  єпархій  та  двадцяти 

 восьми  товариств  обрали  Берка  для  того,  щоби  він  очолив  Військову  Раду.  При 

 раді  був  створений  орган  виконавчої  ради  делегатів  від  кожної  церковної 

 провінції,  рицарів  Колумба  та  американської  федерації  католицьких  товариств. 

 Було  призначено  уповноваженими  з  питань  діяльності  католиків  на  війні 

 чотирьох  єпископів:  П.  Дж.  Малдуна  з  Рокфорда,  Джозефа  Шрембса  з  Толедо, 

 Патріка  Хейса  з  Нью-Йорка  та  Вільяма  Рассела  з  Чарлстона.  Рицарі  Колумба 

 зберігали  певну  автономію  в  організації.  Берк,  попри  посаду  голови  ради,  також 

 очолював  комітет  «Спеціальних  військових  дій».  У  складі  організації  було 

 створено  7  підкомітетів:  чоловічої  діяльності,  жіночої  діяльності,  капеланів, 

 католицьких  інтересів,  історичних  записів,  реконструкції  та  фінансів  [10,  p. 

 122].  Військова  Рада  зібрала  32,6  млн.  дол.  на  потреби  армії  в  рамках  програми 

 «Об’єднаної  військової  роботи».  Усього  було  зібрано  188,6  млн.,  що  було 

 абсолютним  світовим  рекордом  на  той  час  [1,  c.  227].  Виваженою  протягом 

 війни  була  й  політика  кардинала  Гіббонса.  Часом  він  діяв  всупереч 

 рекомендаціям  Папи  Бенедикта  ХV  заради  збереження  лояльності 

 американської влади та суспільства. 

 Отже,  підсумовуючи,  американські  католики  мали  схвальне  ставлення  до 
 112 



 необхідності  вступу  США  в  Першу  світову  війну.  Вони  зробили  суттєвий 

 внесок  у  перемогу  Сполучених  Штатів  та  союзників.  Багато  з  них  переселилися 

 до  США  тільки  на  поч.  ХХ  ст.  та  вже  згодом  відстоювали  свою  нову 

 батьківщину  зі  зброєю  в  руках.  Католицьке  духовенство  діяло  під  час  війни  в 

 інтересах  американської  держави.  Для  католиків  у  США  участь  у  війні  була 

 засобом  легітимізації  їхнього  громадянства  та  чинником  ствердження  їхньої 

 американської  ідентичності  [4,  с.  818].  Їхня  лояльність  та  участь  у  війни 

 послабили  антикатолицькі  та  нейтивістські  настрої  всередині  американського 

 суспільства, хоча такі прецеденти ще мали місце в майбутньому. 
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 КІНЕМАТОГРАФІЧНА БОНДІАНА ПОЧ. ХХІ СТ. 

 Дяченко Софія Юріївна  , 

 студентка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 Більше  ніж  півстоліття  минуло  від  моменту  створення  образу  Джеймса 

 Бонда  –  таємного  агента  007,  героя-супершпигуна,  рятівника  світу,  персонажа 

 дивовижних  історій.  Кінематографічна  бондіана  –  це  хронологічно  найдовша  в 

 історії  кіно  серія  фільмів,  що  постійно  продовжується  у  виробництві  починаючи 

 з  1962  р.  і  триває  дотепер  (з  шестирічною  перервою  між  1989  і  1995 рр.).  За  цей 

 час  компанією  Eon  Productions  було  вироблено  25  фільмів,  більшість  з  яких  були 

 відзняті  на  Pinewood  Studios.  Ці  фільми  вражають,  захоплюють  та  приваблюють 

 до  себе  все  більше  й  більше  людей.  В  чому  його  секрет?  Чому  він  і  досі 

 настільки популярний? 

 Якщо  ми  подивимось  на  життя  Яна  Флемінга,  ми  помітимо,  що  образ 

 Джеймса  Бонда  частково  створений  автором  із  самого  себе.  Це  простежується  в 

 багатьох  деталях  та  в  рисах  характеру  Бонда.  Образ  агента  007  вмістив  в  собі 

 весь  багатий  досвід  свого  автора  й  став  яскравим  відображенням  його  життя. 

 Флемінг  мав  військову  кар’єру,  служив  у  воєнно-морській  розвідці  Великої 

 Британії  та  був  учасником  секретних  спецоперацій  за  часів  Другої  світової 

 війни. 
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 Але,  коли  ми  говоримо  про  кінематографічну  бондіану  поч.  ХХІ  ст.,  то  ми 

 говоримо  про  популярність  далеко  перенесену  в  часі  від  моменту  створення 

 образу  Бонда  Флемінгом  та  популярності  його  романів.  Це  вже  інший  час,  інша 

 епоха  та  інші  реалії.  Але  Джеймс  Бонд  залишається  улюбленим  персонажем  для 

 багатьох  поколінь.  Образ  Бонда  створювався  в  роки  після  Другої  світової,  коли 

 люди  ще  не  забули  жахи  війни,  а  нова  «невидима»  «холодна  війна»  не  давала 

 забути  про  ворожнечу.  В  цей  час  люди  вчились  жити  по-новому,  відтак  зовсім 

 по-інакшому.  Флемінг  писав  інакші  книги  –  такі,  які  дивують  й  захоплюють 

 своєю  незвичністю  й  дають  читачеві  світ  –  відмінний  від  реального,  проте  світ 

 близький та привабливий  – такий який вирує десь зовсім поряд з нами. 

 5  жовтня  1962  р.  Бонд  дебютував  на  екрані  у  фільмі  «Доктор  Ноу»,  того  ж 

 дня,  коли  «Бітлз»  випустили  свій  перший  сингл  «Love  Me  Do».  Це  був  рік,  коли 

 Rolling  Stones  відіграли  свій  перший  концерт,  і  Мерлін  Монро  зробила  останній 

 подих.  Рік,  коли  Нельсон  Мандела  почав  27-річне  перебування  за  ґратами,  і 

 Джон  Ф.  Кеннеді  поклявся  висадити  людину  на  Місяць.  Кубинська  ракетна 

 криза  збиралася  підштовхнути  світ  до  межі  ядерного  армагеддону  [10].  До 

 Борна  і  Бетмена,  до  Супермена,  «Зоряних  воєн»  і  постійного  циклу 

 перезавантажень  був  «Бонд»,  найдовша  франшиза  з  усіх.  Його  успіх  багато  в 

 чому  завдячує  розумному  балансу  між  традиційними  опорами  Бонда  та 

 відображенням  змін  у  світі  подій  і  звичаїв.  Відлік  часу  змінювався,  світ  ставав 

 інакшим  і  для  кожного  десятиліття  був  «свій»  Бонд,  якого  любило  та 

 обожнювало суспільство. 

 Якщо  порівнювати  Джеймса  Бонда,  який  він  був  створеним  Яном 

 Флемінгом,  з  тим  образом,  що  ми  маємо  зараз,  то  це  кардинально  різні  постаті. 

 Та  все  ж,  є  дещо  вічно  присутнє  в  героєві,  є  внутрішній  кістяк,  який  завжди 

 незмінний,  а  є  ще  тіло,  що  перевдягається  з  кожним  новим  актором,  що  втілив 

 цей  образ,  це  зовнішня  надбудова,  що  окреслює  своє  існування  архаїчністю 

 своєї  епохи,  що  є  питомою  часткою  таймлайну,  в  якому  живе  ця  надбудова. 

 Справжній  Джеймс  Бонд  –  непереможний,  завжди  незворушний,  знаходить 

 вихід  із  будь-якої  ситуації,  вміє  стріляти  без  промаху  і  пити,  не  п’яніючи, 
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 успішний  і  в  коханні,  і  за  картярським  столом,  його  постійними  атрибутами  є 

 автомобілі  Aston  Martin,  шампанське  «Дом  Періньон»  і  «правильні»  коктейлі, 

 пригоди,  екзотичні  країни,  блакитні  басейни,  вишукані  красуні.  Ось  це  те,  що 

 вкладав  в  своє  творіння  Ян  Флемінг,  це  те,  що  завжди  незмінне,  корінь 

 існування  образу  Джеймса  Бонда,  це  те,  що  люблять  глядачі  в  своєму  героєві, 

 проте  «вдягніть»  цей  образ  неправильно,  непритаманно  для  того  чи  іншого 

 відрізку часу, і суспільство його зненавидить або втратить інтерес до нього. 

 Варто  відзначити  важливий  момент,  що  саме  суспільство  того  чи  іншого 

 періоду  є  творцем  та  модифікатором  нинішнього  образу  Джеймса  Бонда  та 

 кінобондіани  ХХІ  ст.  Адже  тенденції  та  настрої  суспільства  створюють  умови,  в 

 яких  перебуває  персонаж,  і  якби  Бонд  не  змінювався  та  не  відповідав 

 «вимогам»  своєї  епохи,  він  би  просто  зник.  Людство  звикло  шукати,  а  за 

 відсутності  створювати  собі  героїв,  у  яких  би  могло  вірити,  які  могли  б 

 надихати  їх  самих  на  великі  героїчні  вчинки.  Тому  люди  наділяють  своїх  героїв 

 рисами  присутнім  їм  самим,  ставлячи  ці  риси  поряд  з  героїчними.  Саме  тому 

 Джеймс  Бонд  1960-х  рр.  курив,  пив  мартіні,  кохав  багатьох  дівчат  та  був 

 зверхнім  снобом,  расистом,  зневажав  жіноче  начало,  такий  образ  мабуть 

 подобався  тогочасному  глядачеві,  який  зростав  і  виховувався  у  патріархальному 

 світі та годувався популярною культурою свого часу. 

 Проте  цей  образ  далекий  споживачу  сучасної  нам  культури,  де  у 

 суспільстві  популярні  зовсім  інші  наративи.  Це  суспільство,  у  світі  якого  врешті 

 не  знайдеться  місця  для  расизму  та  етнічним  цькуванням,  де  жінка  –  це  не 

 просто  красивий  мовчазний  придаток,  а  сильна  розумна  вагома  незалежна 

 особистість,  цілком  рівна  у  силах  та  інтелекті  чоловікові,  де  цей  чоловік  врешті 

 має  право  на  слабкість,  де  Джеймс  Бонд  має  ліцензію  не  лише  на  вбивство,  а  й 

 на  власні  почуття.  Це  суспільство  стає  все  більш  глобалізованим, 

 інтерактивним,  сучасні  гаджети,  що  дивували  глядача  ХХ  ст.  вже  не  викликають 

 захвату  у  споживача  ХХІ  ст.:  «Ви  сподівались  на  олівець  із  бомбою?  Ми  такого 

 вже  давно  не  робимо»  –  слова  К’ю,  нового  техпостачальника  Джеймса  Бонда  у 

 фільмі  «Координати  "Скайфол”»[3,  0:40].  Що  чудово  в  гаджетах  космічної  ери, 
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 так  це  те,  як  швидко  вони  стають  абсурдними  артефактами  вінтажного 

 футуризму  [10].  Коли  гонка  озброєнь  шпигунських  іграшок  загострилася,  то  у 

 бондіані  60-х  років  кожен  фільм  був  нашпигований  надсучасними  на  той  час 

 гаджетами.  Проте  у  бондіані  початку  21-го  століття,  це  відходить  на  другий 

 план  і  агентові  достатньо  видати  лише  пістолет  та  GPS-передавач[3,  0:40]. 

 Також  у  сучасній  нам  популярній  культурі  абсолютне  зло  вже  не  є  цікавим  і 

 тому  антигерой  стає  значно  складнішим  із  своїми  новими  надбудовами,  з  новою 

 для  колишнього  глядача  дуальністю,  це  в  свою  чергу  впливає  й  на  образ 

 Джеймса  Бонда.  Протягом  45  років  антагоністи  у  бондіані  не  надто 

 змінювались  –  обов’язково  безпричинно  божевільні  лиходії,  що  прагнуть 

 захопити  світ  та  керувати  ним  з  метою  власного  безмежного  та  безкінечного 

 збагачення.  Такими  персонажами  рухали  прості  банальні  мотиви  –  жадоба  та 

 прагнення  влади.  Бондіана  початку  ХХІ  ст.  збагатилась  персонажами  з  значно 

 глибшими  мотивами,  ними  рухає  своя  історія,  свій  біль,  своє  бачення  світу  і 

 воно  значно  складніше  ніж  просто  прагнення  правити  світом.  «Наші  вороги  нам 

 уже  невідомі,  їх  не  існує  на  карті,  це  індивідууми»  –  слова  М,  що  підкреслюють 

 зміни світу поч. нового тисячоліття [3, 1:39]. 

 Безперечно  найважливішим  фактором  впливу  на  зміну  образу  Джеймса 

 Бонда  є  гра  акторів,  які  зображали  цей  персонаж.  Кожен  актор  змінював  та 

 наповнював  образ  агента  007  по  своєму,  саме  завдяки  тим  змістам,  які  вкладав 

 той  чи  інший  актор  у  Джеймса  Бонда,  образ  змінювався  та  розвивався  і  став  тим 

 ким  є  наразі.  Дотепер  образ  Джеймса  Бонда  втілювало  6  акторів,  кожен  з  яких 

 синхронізував  персонажа  з  культурою,  вплітаючись  в  основну  формулу  фільмів, 

 що зберегла дивовижну послідовність. 

 Фільм  «З  Росії  з  любов’ю»  багато  хто  вважає  найкращим  фільмом  про 

 Бонда,  таку  думку  поділяють  актори  Шон  Коннері  та  Деніел  Крейг.  В  цьому 

 фільмі  було  відчуття  грубого  реалізму,  яке  досить  не  часто  проявляється  з  у 

 фільмах  бондіани,  доки  Крейг  не  повернув  франшизу  на  землю  в  2006  році  в 

 «Казино Рояль»[10]. 
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 За  півстоліття  бюджети  різко  зросли,  цифрові  ефекти  випередили  трюки,  а 

 командир  Джеймс  Бонд  переріс  «холодну  війну»,  щоб  боротися  з  новими 

 видами  міжнародного  терору.  Але  формула  фільмів  закладена  у  60-х  роках 

 залишається  незмінною  з  першого  фільму  «Доктор  Ноу».  Це  класичний  вступ 

 прямо  з  початкових  кадрів:  цифровий  логотип  007,  постать  Бонда,  якого  видно 

 через  дуло  пістолета,  після  пострілу  якого  спускається  завіса  крові  та  поп-арт 

 титри, які грають на фоні оголених жіночих силуетів. 

 Шон  Коннері  створив  шаблон  усіх  наступників,  частина  цього  образу  живе 

 й  у  Бонді  21-го  століття,  як  і  частина  кожного  із  акторів,  що  творили  цей 

 персонаж.  Коннері  створив  образ  Бонда  –  плейбоя,  в  якому  поєдналась 

 загрозлива  сила,  брутального  та  непереможного  супершпигуна.  Джордж 

 Лезенбі,  наступник  Коннері,  підписав  контракт  на  участь  у  семи  фільмах,  але 

 залишив  роль  лише  після  одного,  «На  секретній  службі  Її  Величності»,  1969  р. 

 Лезенбі  послужив  доказом  того,  що  без  актора,  який  би  закріпив  роль  власною 

 особистістю,  Бонд  —  порожня  оболонка[17].  Тож  наступний  актор  Роджер  Мур 

 переробив  персонажа,  перетворивши  його  на  диско-Бонда,  ввічливого,  м’якого  і 

 елегантного,  проте  водночас  цинічного.  Його  Бонд  був  більше  схильний  до 

 снобізму,  ніж  до  жорстокості.  Бонд  Роджера  Мура  творився  у  період,  коли 

 франшиза  вичерпала  творчість  Флемінга,  фільми  почали  розвиватися  та 

 наповнюватись  новими  наративами,  які  наступні  актори  були  змушені 

 підтримувати  або  вийти  за  їх  рамки.  Тімоті  Далтон,  інший  «тимчасовий»  Бонд, 

 що  затримався  у  франшизі  на  2  фільми,  проте  він  був  першим,  хто  надав 

 серйозності  образу  Бонда.  Але,  здавалося,  Далтон  ніколи  не  володів  цим 

 персонажем  або  не  передавав  необхідного  смаку  для  декадентського 

 задоволення  [10].  Наступний  актор,  що  творив  образ  Джеймса  Бонда  –  Пірс 

 Броснан,  він  став  втіленням  свого  роду  «золотого  стандарту»,  увійшов  на 

 екрани  франшизи  після  шестирічної  перерви,  демонструючи  справжнього 

 джентльмена,  з  холодним  розумом  та  гарячим  серцем.  Порівняно  з  попереднім 

 Бондом  він  був  менш  манірним  ніж  самовпевненим.  Також  відчутні  суттєві 

 зміни  у  творенні  інших  персонажів,  тепер  М  –  це  жінка,  п'є  бурбон,  Бонд 
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 відверто  її  не  любить,  вона  його  теж  –  називає  сексистом  і  жінконенависником 

 багато  в  чому  не  задоволена  Бондом  і  в  одній  сцені  відверто  говорить  Бонду,  що 

 він  «релікт  холодної  війни»  [1,  0:47].  Але  тим  не  менш  їхній  тандем,  створює 

 цікавий  для  споглядання  контраст,  який  стає  ще  одним  наративом,  що  перетікає 

 у 21-ше століття і за розвитком якого цікаво спостерігати сучасному глядачу. 

 Коли  фільми  наростали  в  масштабах,  вони  почали  перевантажувати  свого 

 головного  персонажа,  який  тепер  залишився  один,  адже  нових  книг  Флемінга 

 для  екранізації  вже  не  залишилось,  а  світ  у  якому  він  був  створений,  вже  давно 

 відійшов, натомість прийшов новий міленіум, а отже нові правила гри. 

 Перший  фільм  знятий  на  початку  21-го  століття  –  це  «Помри  але  не  зараз» 

 2002  р.,  режисера  Лі  Тамахорі.  Хоч  цей  фільм  хронологічно  належав  вже  до 

 21-го  століття,  за  своїм  змістом  він  належав  до  попередньої  епохи,  та  це  й  не 

 дивно  –  цей  фільм  був  останнім.,  в  якому  Пірс  Броснан  зіграв  шпигуна  МІ6, 

 тому  стрічка  не  могла  нести  інакше  наповнення,  він  був  логічним  завершенням 

 того змісту, що вкладав у образ цей актор. 

 Справжній  перезапуск  кінобондіани  відбувся  з  2006  року  –  коли  на  екрани 

 вийшла  стрічка  «Казино  Рояль»,  режисера  Мартіна  Кемпбелла  з  Деніелом 

 Крейгом  у  головній  ролі.  Через  45  років  «Казино  Рояль»  переробило  з  нуля  вже 

 заклішований  до  того  часу  образ  агента  007.  Він  воскресив  перший  роман 

 Флемінга  про  Бонда,  який  так  і  не  був  належним  чином  адаптований  (до  цього 

 було  знято  лише  пародію  1967  р.  з  Девідом  Нівеном).  Ще  із  початкових  кадрів 

 відчутно,  що  це  фільм  нової  епохи  –  менше  голих  дівчат,  менше  бездумного 

 сексу,  менше  пафосу  довкола  головного  персонажу.  Підриваючи  формулу  Бонда, 

 фільм подбав про те, щоб не зруйнувати її. 

 Але,  здається,  публіка  не  одразу  сприйняла  ці  нововведення  належним 

 чином,  деякі  критики  прирівняли  цей  фільм  до  середньостатистичного 

 блокбастеру,  розкритикувавши  вщент  нового  Джеймса  Бонда  у  подобі  Деніела 

 Крейга.  Проте  саме  цей  актор  зробив  більше,  ніж  будь-хто,  з  його  попередників, 

 щоб  перетворити  франшизу,  водночас  відмовляючись  бути  поглиненим  нею.  З 

 самого  початку  Крейг  не  стільки  заповнював  цю  роль,  скільки  проникав  у  неї. 
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 Заглиблюючись  у  романи  Флемінга,  він  вирішив  відновити  в  персонажі 

 внутрішній  неспокій  і  професійну  жорстокість  [10].  І  він  дратується  проти  схем 

 і  хитрощів  формули  з  тих  пір,  як  замовив  мартіні  з  горілкою  в  «Казино  Рояль»  і, 

 коли  його  запитали,  збовтати  чи  перемішати  його  напій  мартіні  з  горілкою,  він 

 кинув: «А схоже ніби мене це турбує?» [2, 1:31]. 

 Багато  кінокритиків  зазначає,  що  франшизі  потрібен  ребрендинг,  і  багато 

 хто  схиляється  до  тієї  думки,  що  Джеймс  Бонд  може  бути  жінкою,  як  це  було  у 

 останній  стрічці  «Не  час  помирати»,  коли  після  того,  як  Джеймс  Бонд  пішов  у 

 відставку,  то  його  кодове  ім’я  007  присвоїли  жінці  афроамериканського 

 походження.  Такі  зміни  надихнули  багатьох  фанатів  та  глядачів  на  те,  що  у 

 майбутніх  кінокартинах  ці  зміни  збережуться,  що  безперечно  засвідчить 

 глобальні  зміну  у  франшизі  та  відобразить,  констатує  те,  як  змінилось 

 суспільство  та  за  час  її  існування.  Проте  критики  вважають,  що  такі 

 кардинальні  зміни  не  підуть  на  користь  франшизі,  адже  Бонд-жінка  –  це  не 

 Бонд,  а  зовсім  новий  персонаж.  Як  зазначав  сам  Крейг,  що  він  проти  того,  щоб 

 Бонда  зробили  жінкою,  адже  немає  сенсу  замінювати  чоловічі  персонажі  на 

 жіночі,  краще  вигадати  нові  сильні  жіночі  персонажі:  «Жінки  повинні  мати 

 власні  історії».  Флемінг  наполегливо  працював,  щоб  створити  персонажа, 

 «особливо  чоловічого  та  особливим  чином  пов’язаного  з  жінками». 

 Чоловік-Бонд  є  частиною  ДНК  007  і  спадщиною,  яка  міцно  вкорінена  в 

 сейсмічний момент поп-культури шість десятиліть тому [13]. 

 Час  іде  –  світ  змінюється  й  бондіані  потрібно  пристосовуватись  до 

 сучасного  світу,  де  людей,  котрі  мають  смартфони,  уже  не  дивують  чудернацькі 

 гаджети  Бонда,  тепер  вони  викликають  радше  насмішку  у  глядача,  тепер 

 потрібно  вражати  чимось  іншим.  Образ  супершпигуна  теж  адаптується, 

 розкривається  більше  його  єство,  його  душа,  те  що  приховує  він  всередині,  те 

 саме  й  з  іншими  героями.  У  Бонда  вже  немає  зверхності,  він  не  насміхається 

 над смертю. В деякому плані Бонд перетворився майже на аскета. 

 Також  у  Бонда  з'являється  нова  риса  –  він  подібний  Шерлоку,  тонко 

 розгадує  душі  інших  героїв,  ніби  з  цукерки  знімає  яскраву  обгортку  і  саме  цим 
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 обезброює  супротивника,  а  не  викаблучними  гаджетами.  Зникає  його  іронія,  він 

 стає  серйознішим,  зникає  «мартіні  з  горілкою,  котре  потрібно  збовтати  а  не 

 мішати»,  зникає  традиційне  його  представлення  «Бонд,  Джеймс  Бонд»(хоча 

 знову  повернеться  у  третій  частині  «Координати  “Скайфол”»).  Це  може 

 засмутити  прихильників  старої  доброї  бондіани,  проте  без  цих  змін  франшиза  б 

 не  була  актуальною  й  не  мала  свого  продовження.  У  третій  частині  відверто  вже 

 натякається,  що  Бонд  уже  «списаний  матеріал»  й  йому  краще  піти  у  відставку 

 «по  тихому».  Він  уже  не  такий  сильний  й  непереможний,  йому  бракує 

 витривалості й шарму, в дечому він залишається старомодним. 

 У  третій  частині  взагалі  розмова  з  новим  К'ю  розкриває  суть  цих  нових 

 змін,  й  уже  глядач  розуміє,  що  світ  змінився  наново,  та  можливо  старий  Бонд 

 ще  не  віджив  своє  й  не  склав  присягу  вічності,  а  поглянувши  на  його  роботу 

 глядач  поностальгує  й  порине  у  старий  добрий  світ,  де  вирують  шпигунські 

 пристрасті,  й  де  щодня  супершпигун  рятує  наш  світ.  Ця  ілюзія,  солодка  втеча  до 

 якої,  надихає  нас  звершувати  свої  подвиги,  в  своєму  вимірі  прекрасна,  адже  ми 

 наважуємось  пірнути  в  неї,  лиш  тоді  коли  ми  вже  не  можемо  бути  впевненими  у 

 теперішньому  часі,  коли  немає  чітких  «за»  і  «проти»,  коли  немає  вже  того 

 зрозумілого  всім  поділу  на  захід  і  СРСР,  на  добро  і  зло,  коли  світова  політика, 

 держави,  як  і  потреби  людей  змінилися  і  ти  остовпілий  від  недовіри  цьому 

 несуразному світові. 

 Гнучкість  та  адаптація  образу  у  фільмах,  що  передусім  сприяє  успіху  та 

 популярності,  забезпечила  «живучість»  Джеймса  Бонда.  Адже  завершений 

 образ,  створений  Яном  Флемінгом,  перестав  еволюціонувати  на  сторінках  книг, 

 проте,  перейшовши  у  інший  вимір  популярної  культури  –  відобразившись  у 

 кіномистецтві,  образ  отримав  непритаманну  персонажу  Флемінга  гнучкість  до 

 часових  рамок  в  яких  був  відзнятий  та  випущений  той  чи  інший  фільм.  Глядачі 

 все  ще  досі  потребують  його  існування  на  екранах  кіно,  це  все  ще  досі 

 актуальний образ, який надихає, мотивує та знаходить рефлексію у суспільства. 
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 ЯК США ПЕРЕТВОРЮВАЛИ НА ІМПЕРІЮ: 

 ІДЕОЛОГІЧНІ ПРАКТИКИ 1940-Х - 1950-Х РР. 

 Котляр Олександра Аркадіївна  , 

 студентка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 Повномаштабна  війна  РФ  проти  України  нині  знову  спонукає  США 

 шукати  ефективну  практичну  модель  здійснення  міжнародного  лідерства,  а 

 також  надалі  формувати  образ  держави,  що  її  буде  репрезентувати  на  світовій 

 арені  та  в  уявленнях  самих  американців.  Питання  надання  допомоги  Україні, 

 зокрема  прийняття  і  реалізація  закону  про  ленд-ліз,  є  одним  із  кроків  реалізації 

 цієї стратегії. 

 Із  початком  Другої  світової  війни  США  зіштовхнулися  зі  схожими 

 проблемами.  «Мир»,  на  думку  більшої  частини  американського  суспільства, 

 означав  не  загальну  міжнародну  стабільність,  а  ступінь,  у  якому  США 

 дистанціювалися  від  збройних  конфліктів.  Однак  саме  у  цей  період  у  державі 

 розпочався  процес  формування  й  імплементації  стратегії  здійснення 

 глобального  впливу  США.  Події  Другої  світової  війни  зробили  можливим  її 

 втілення.  У  нових  умовах  ідеологія  почала  відігравати  першочергову  роль,  адже 

 американське  лідерство  означало  просування  політичних  принципів,  цінностей, 

 інститутів  країни.  Ці  обставини  потребували  обґрунтування  як  на  рівні 

 зовнішньої  пропаганди,  так  і  на  рівні  інформаційної  підготовки  самого 

 американського суспільства. 

 Одним  із  найбільш  репрезентативних  її  прикладів  була  концепція 

 «Американської  доби»,  сформульована  Генрі  Люсом  у  лютому  1941  р.  У  ній 

 автор  проголосив  ХХ  ст.  «Американською  добою»,  санкціонованою 

 добровільною  підтримкою  США  іншими  державами  [5,  p.  61–65].  Однією  із  рис 

 Pax  Americana  мала  стати  стрімка  американізація.  При  цьому,  не  як  один  із 

 інструментів  «м’якої  сили»,  а  як  загальносвітова  тенденція  і  частина 

 національної ідеї, а отже –  запорука подальшого існування США. 
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 Необхідність  таких  змін  у  зовнішній  політиці  Люс  пояснює  кризою  або 

 повним  «банкрутством»  інших  цивілізацій,  які  віднині  змінить  американська. 

 Опонував  у  1942  р.  цій  концепції  віце-президент  США  (1941  -  1945)  Генрі  Воллес. 

 У  його  баченні  післявоєнного  порядку  ХХ  ст.  мало  бути  не  черговим  «століттям 

 імперій»,  а  «добою  звичайної  людини»  [3],  побудованою  на  основі  проголошених 

 Франкліном  Делано  Рузвельтом  «чотирьох  свободах»  [8].  Пропозиції  Люса  Воллес 

 назвав  тотожними  ідеям  світового  панування  нацистської  Німеччини  або 

 комуністичної  Росії,  а  методи  втілення  «Американської  доби»  –  колоніальними 

 практиками імперій ХІХ ст. 

 Одночасно,  підтримуючи  «чотири  свободи»  Рузвельта,  Воллес  говорить  про 

 ту  саму  універсалізацію  та  уніфікацію  на  основі  американських  цінностей,  що  й 

 Люс  в  «Американській  добі».  Після  Другої  світової  війни  ці  два  погляди 

 поєдналися  у  державній  ідеології:  із  початком  протистояння  з  СРСР 

 «Американська  доба»  і  «доба  звичайної  людини»  розглядалися  владою  як 

 взаємообумовлені  станами  на  противагу  тоталітаризму.  Страх  США  перед 

 «червоною  загрозою»,  що  вилився  у  внутрішню  кризу,  відому  як  маккартизм, 

 сформував  консенсус  у  суспільстві  стосовно  ролі  Америки  у  світі:  необхідність  її 

 лідерства  більше  не  була  предметом  дискусій,  а  визнавалася  «життєвою 

 необхідністю». 

 Збереження  і  тяглість  американської  зовнішньополітичної  традиції 

 зумовили  гнучкість  післявоєнної  ідеології,  у  якій  був  заміщений  образ 

 супротивника  США.  Стару  імперську  Європу,  сповнену  конфліктами,  у  цьому 

 світогляді  замінив  СРСР.  Західна  Європа,  натомість,  добровільно  визнавала  чільну 

 роль  США  у  «холодному»  протистоянні,  що  диктувалося  небезпекою  радянської 

 експансії у Східній Європі. 

 Катастрофічність  поширення  комунізму  для  США  Дж.  Кеннан  пояснював 

 загрозою  послаблення  європейських  традицій  та  інституцій.  Втрата  Європи  для 

 США  означатиме  втрату  першоджерел  американської  культури:  отже,  проблема 

 радянської  експансії  стосується  не  лише  безпекових  питань,  але  й  питань 

 національної  ідентичності  [4,  p.  85-86].  Противагою  комуністичній  експансії  мав 
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 стати  американський  престиж,  який  спочатку  очолить  боротьбу  із  радянською 

 Росією,  а  після  завершення  «комуністичного  іга»  стане  єдиною  альтернативною 

 розвитку для країн, що його позбавляться. 

 Холодна  війна  була  війною  не  стільки  зброї,  скільки  війною  ідеологій. 

 Очевидною  перевагою  США  у  протистоянні  була  центральність  ідеї  свободи  у 

 системі  їх  ціннісних  координат.  Однак  парадоксом  цієї  війни  було  те,  що  СРСР 

 також  проголошував  свободу  кінцевою  метою  побудови  свого  суспільства. 

 Відповідно,  обидві  держави  боролися  за  монополію  на  трактування  самого 

 поняття  свободи.  І  СРСР,  і  США,  будучи  за  своєю  суттю  імперіями,  позиціонували 

 себе  як  борці  проти  імперіалізму.  На  думку  Дж.  Робінсона,  одного  із  перших 

 американських  спеціалістів  із  радянології,  експансія  США  мусить  якісно 

 відрізнятися  відмовою  від  насильства  як  політичного  інструменту,  аби  форми 

 контролю Вашингтона більше імпонували народам за московські [7, p. 525]. 

 Доктрина  Трумена  (1947  р.)  відображавала  цей  світогляд,  визначаючи 

 одним  із  пріоритетних  цілей  США  створення  у  світі  відповідних  умов,  за  яких 

 кожна  держава  матиме  змогу  самостійно  обирати  власний  шлях  розвитку  [6].  При 

 цьому,  поза  дужками  лишається  переконання,  що  привабливість  американського 

 способу  життя  забезпечить  прихильність  інших  держав  до  Сполучених  Штатів. 

 Тим  самим  США  проголосили  себе  новим  типом  держави,  яка  забезпечує 

 функціонування  міжнародного  порядку  та  захищає  цінності,  затверджені  і 

 підтримувані після Другої світової війни. 

 На  рівні  державної  ідеології  керівництво  США  затвердило,  що  віднині 

 неодмінною  ознакою  «цивілізованості»  є  демократичність.  З  огляду  на 

 проголошену  взаємозалежність  захисту  демократії  у  світі  та  безпеки  США, 

 американську  цивілізацію  необхідно  поширювати  на  інші  території  –  про  це, 

 власне,  писали  і  батьки-засновники,  філософію  яких  радше  відносили  до 

 ізоляціоністської  традиції.  Саме  у  цивілізаційному  дискурсі  відбулося  злиття 

 старого  інтернаціоналізму  і  американського  націоналізму,  які  закликали  до 

 поширення  «американського  євангеліє»  усім  світом,  із  ізоляціоністською 

 традицією, яка містила ідеї винятковості. 
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 Боротьба  за  керування  Америкою  цим  дискурсом  на  рівні  міжнародних 

 відносин,  очевидно,  триває  і  сьогодні.  Її  яскравим  проявом  стала  спільна  заява  РФ 

 та  КНР  від  4  лютого  2022  р.,  у  якій  авторитарні  держави  засудили  розширення 

 НАТО  та  намагалися  спростувати  «право»  США  визначати  критерії 

 «нормальності»  і  «цивілізованості»  інших  країн  [1].  Через  цю  заяву  Росія  і  Китай 

 прагнуть  легітимізувати  як  свої  диктаторські  режими,  так  і  затягування  у  власну 

 сферу  впливу  сусідні  держави.  Не  менш  показовою  у  цьому  плані  є  стаття, 

 опублікована  в  РФ  у  «РИА  Новості»  3  квітня  2022  р.  під  назвою  «Що  Росія  має 

 зробити  з  Україною?»  Партнерські  відносини  України  зі  США  та  її  євроатлантичні 

 прагнення  інтерпретуються  як  результат  нав’язування  Україні  «чужої», 

 неприродної для неї цивілізації (тобто – американської) [2]. 

 Отже,  визначені  Г.  Труменом  у  1947  р.  ідеологічні  імперативи  США  і  нині 

 залишаються  актуальними.  Одночасно,  використання  США  цивілізаційного 

 дискурсу  та  легітимізація  політичних  дій  його  конструктами  є  черговим 

 свідченням  того,  що  створена  американцями  держава  також  може  бути 

 схарактеризована  як  імперія.  Як  Холодна  війна  легітимізувала  американську 

 експансію,  так  і  війна  РФ  проти  України  сьогодні  створює  підстави  для  претензії 

 США  на  світове  лідерство.  Посилення  протистояння,  очевидно,  вимагає  від 

 нинішньої адміністрації зміцнення американського ідеологічного впливу. 
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 МАРТІН ЛЮТЕР КІНГ І МАЛКОЛЬМ ІКС: РІЗНІ ВІЗІЇ 

 АФРОАМЕРИКАНСЬКОГО ПИТАННЯ 

 Кудасюк Марія Ігорівна  , 

 студентка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 На  початку  2008  р.,  тоді  кандидат  у  президенти  США,  перший 

 афроамериканець  зі  значними  шансами  на  перемогу  у  президентських  виборах, 

 Барак  Обама  ледь  не  зазнав  поразки  в  праймерізі  від  Демократичної  партії  через 

 свого  пастора  Джеремайю  Райта.  У  відеозаписах,  які  транслювалися  практично 

 всіма  телеканалами  та  цитувалися  в  ЗМІ,  Райт,  розгніваний  американським 

 расизмом  цитував  Малкольма  Ікса  та  закликав  свою  паству  співати  «Клята 

 Америка»  [7].  Для  людини,  яка  прагнула  стати  першим  темношкірим 

 президентом  зв'язки  з  Дж.  Райтом  були  небажаними.  Щоб  дистанціювати  від 

 заяв  такого  роду  та  не  втратити  підтримку  і  афроамериканців,  і  білих 

 американців,  Б.  Обама  відреагував  на  полеміку  навколо  Райта  в  промові,  в  якій 
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 прагнув  пояснити  гнів  темношкірих,  не  захищаючи  його,  і  представити  себе 

 електорату  прихильником  руху  за  громадянські  права,  що  об'єднав  темношкірих 

 і  білих  американців.  На  противагу  поглядам  Малкольма  Ікса,  які  поділяв  Райт, 

 майбутній  президент  приєднався  до  поміркованого  табору,  представленого 

 Мартіном  Лютером  Кінгом-молодшим  [1].  Як  найбільш  знаменитий  лідер  руху 

 за  громадянські  права  1950-1960-х  рр.,  М.  Л.  Кінг  створював  більш  безпечний  у 

 політичному  плані  образ,  ніж  той  радикальний,  уособленням  якого  був 

 Малкольм  Ікс.  Варіативність  підходів  до  вирішення  афроамериканського 

 питання  у  сучасній  епосі  на  рівні  політичних  дискусій  спонукає  звертатися  до 

 їхніх витоків і концептуального наповнення. 

 М.  Л.  Кінг  і  Малкольм  Ікс  народилися  в  1920-х  рр,  у  часи  широкого 

 поширення  расової  сегрегації  на  Півдні.  Незважаючи  на  те,  що  вони  мали 

 різний  соціальний  статус,  обидва  стали  відомими  лідерами  руху 

 афроамериканців  за  громадянські  права,  зростання  якого  спостерігалося  після 

 рішення  Верховного  суду  у  1954  р.  у  справі  Брауна  проти  ради  освіти,  згідно  з 

 яким  школи  з  расовою  сегрегацією  визнавалися  неконституційними.  І  Мартін 

 Лютер  Кінг,  і  Малкольм  Ікс  врешті-решт  поділяли  однакову  долю,  оскільки  вони 

 обидва були вбиті в 1960-х рр. з політичних мотивів. 

 Мартін  Лютер  Кінг-молодший  вперше  став  помітним  діячем  свого  часу  у 

 1955  р.,  коли,  будучи  пастором  на  Декстер-авеню  в  Монтгомері,  штат  Алабама, 

 він  очолив  Асоціацію  покращення  Монтгомері  (АПМ).  Організація  була 

 створена  для  координації  бойкоту  автобусів,  викликаного  арештом  Рози  Паркс 

 за  відмову  поступитися  місцем  в  автобусі  білому  пасажиру.  М.  Л.  Кінг  зміг 

 досягти  успіху,  використовуючи  тактику,  що  передбачала  мобілізацію  зусиль 

 афроамериканців  через  церковні  організації  у  поєднанні  з  використанням 

 ненасильницьких  методів  боротьби  Махатми  Ганді.  Тоді  ж  М.  Л.  Кінг 

 сформулював  головні  принципи  ненасильства  та  мету  руху  за  громадянські 

 права  –  інтеграція  афроамериканців  в  американське  суспільство,  яке  буде 

 побудоване  на  засадах  справедливості  та  любові.  Відповідно  до  концепції, 

 жодна  з  конфліктуючих  сторін  в  кінцевому  підсумку  не  буде  домінувати, 
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 оскільки  боротьба  спрямована  не  на  знищення  опонента,  а  на  зміну  системи 

 його  переконань.  Демонстрації,  сидячі  бастування  та  бойкоти,  проведені  в 

 Монтгомері,  Олбані,  Бірмінгемі,  Вашингтоні,  Сельмі,  Чикаго  тощо  лише 

 опосередковано  спрямовані  проти  конкретних  осіб  і  насамперед  покликані 

 висвітлювати  гостроту  расових  проблем.  Де-факто  М.  Л.  Кінг  протиставив 

 расовій  дискримінації  не  тільки  ідеалістичну  філософію  ненасильства,  яка 

 забезпечила  руху  підтримку  білих  американців,  але  й  вдавався  до  створення 

 економічного  тиску  на  політиків  і  бізнесменів,  що  слугувало  часто  більш 

 ефективним  "тригером"  позитивних  соціальних  змін  [8,  с.  222].  Виправдовуючи 

 прийнятність  акцій  громадянської  непокори  та  доводячи  високий  рівень 

 моральності  ненасильницького  протесту,  М.  Л.  Кінг  зазначав,  що  закон,  який 

 спрямований  проти  людської  особистості,  не  є  законом  взагалі,  а  тому 

 порушувати  його  необхідно  для  відновлення  суспільної  справедливості  [5,  с. 

 84].  За  адміністрації  Ліндона  Б.  Джонсона  (1963-1969  рр.)  завдяки  тактиці 

 ненасильницької  боротьби  було  підписано  Закон  про  громадянські  права  1964  р. 

 та  Закон  про  виборчі  права  1965  р.,  які  закріпили  юридичну  рівноправність 

 афроамериканців. 

 Малкольм  Ікс  розглядав  расову  проблему  з  екстремістських  позицій.  Не  в 

 останню  чергу  це  пов’язано  з  тим,  що  він  вважав  расистів  винними  у  смерті 

 батька  Ерла  Літтла  та  причиною  хвороби  матері.  Під  час  перебування  у  в'язниці 

 в  Массачусетсі  за  звинуваченням  у  крадіжці  Малкольм  приєднався  до  «Нації 

 ісламу».  У  1952  р.  він  переїхав  до  Чикаго  і  став  активним  членом  організації  під 

 керівництвом  Елайджи  Мухаммеда,  відмовившись  від  свого  «рабського 

 прізвища»  і  ставши  Малкольмом  Іксом.  «Нація  ісламу»  виступала  проти 

 інтеграції  афроамериканців  в  американське  суспільство  і  будь-яких 

 домовленостей  з  «білими  дияволами»,  обґрунтовуючи  необхідність  повного 

 відділення  шляхом  створення  біля  кордонів  США  окремої  держави.  Це 

 імпонувало  мешканцям  гетто,  які  відчували  інстинктивну  ненависть  до 

 гнобителів  і  потребу  в  самоповазі.  Водночас  така  ідеологія  сепаратизму  у 

 тандемі  з  твердженням  про  можливість  застосування  будь-яких  засобів  для 
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 досягнення  мети  значною  мірою  призводила  до  ізоляції  афроамериканців  від 

 потенційних  білих  союзників  і  прирікала  їх  на  пасивне  очікування  того  дня, 

 коли Аллах покарає білих і встановить панування чорної раси. 

 Малкольм  Ікс  називав  американську  політичну  систему  лицемірством,  а 

 М.  Л.  Кінга  –  дядьком  Томом  через  недостатню  войовничість.  Він  був 

 переконаним,  що  расизм  змусив  багатьох  талановитих  афроамериканців  стати 

 злочинцями  для  того,  щоб  вижити.  У  свою  чергу  це  твердження  зумовило 

 піднесення  власне  афроамериканської  культури  у  другій  половині  XX  ст., 

 зокрема  заснування  Ле  Роєм  Джонсом  Репертуарної/театральної  школи  чорних 

 мистецтв,  творчість  "Останніх  поетів"  тощо.  Найяскравіше  переконання 

 Малкольма  Ікса  відображає  його  промова  «Виборчий  бюлетень  або  куля»  («The 

 Ballotor  the  Bullet»),  виголошена  12  квітня  1964  р.  в  Детройті,  штат  Мічиган.  У 

 1964  р.  у  США  відбулися  президентські  вибори,  але  закони  про  громадянські 

 права  напередодні  не  обговорювалися  через  страх  сенаторів  програти  у  випадку 

 голосування  афроамериканців.  З  характерним  радикалізмом  та  емоційністю 

 Малкольм  Ікс  закликав  до  рішучої  боротьби,  адже  є  тільки  два  можливі 

 варіанти: «бюлетень або  куля», тобто  «свобода або смерть» [6]. 

 Незважаючи  на  те,  що  американці  сприймали  Малкольма  Ікса  як  загрозу 

 він  не  вдавався  до  насильницьких  дій.  Головним  напрямом  діяльності  "Нації 

 ісламу",  крім  морально-етичного  виховання  її  членів,  було  створення  власних 

 дрібних  підприємств  для  побудови  в  далекотерміновій  перспективі  «чорної 

 економіки»,  ізольованої  від  американського  внутрішнього  ринку  в  гетто. 

 Наприкінці  1963  –  на  початку  1964  р.  між  двома  лідерами  організації  – 

 Елайджею  Мухаммедом  і  Малкольмом  Іксом  стався  розрив,  що  було  своєрідною 

 точкою біфуркації у світогляді останнього. 

 В  американському  медійному  просторі  тривалий  час  спостерігалася 

 поляризація  Малкольма  Ікса  та  Мартіна  Лютера  Кінга.  Наприклад,  «Time»  і 

 «Newsweek»  використовували  М.  Л.  Кінга  як  символ  поміркованості,  а 

 Малкольма  Ікса  називали  екстремістом,  зосереджуючись  на  його  насильницькій 

 риториці.  Незважаючи  на  те,  що  преса  репрезентувала  двох  лідерів  як 
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 антагоністичних  постатей,  це  хибне  уявлення  виникло,  головним  чином,  через 

 нерозуміння  ідеологічних  переконань  лідерів  руху  –  проблема,  яку  активно 

 намагаються вирішити історики на сучасному етапі. 

 Так,  той  факт,  що  з  1966  р.  Мартін  Лютер  Кінг  приділяв  більше  уваги 

 вирішенню  проблем  соціально-економічного  характеру  та  засуджував 

 розв'язану  війну  у  В'єтнамі,  дозволив  Девіду  Гарроу  стверджувати,  що  в 

 останні  роки  життя  М.  Л.  Кінга  політичний  істеблішмент  вважав  його  більш 

 радикальною,  навіть  небезпечною  фігурою  [3,  с.  213-214]  Ключовою  працею 

 для  зближення  постатей  в  історіографії  М.  Л.  Кінга  і  Малкольма  Ікс  була  книга 

 Джеймса  Коуна  «Martin&Malcolm&America»,  в  якій  дослідник  довів,  що  обидва 

 лідери  добре  усвідомлювали,  що  вони  були  частиною  однієї  боротьби,  а  ЗМІ 

 перебільшують  міру  їхніх  розбіжностей.  За  словами  Дж.  Коуна,  риторика 

 Малкольма  Ікса  принесла  користь  руху  за  громадянські  права,  оскільки 

 радикальність  його  поглядів  змусила  білих  лібералів  вважати  М.  Л.  Кінга 

 кращою  альтернативою  [2,  с.  270-271].  Очевидно,  М.  Л.  Кінг  також 

 усвідомлював  силу  цієї  дихотомії.  Так,  у  листі  з  бірмінгемської  в'язниці  від  16 

 квітня  1963  р.  він  застеріг,  що  мільйони  афроамериканців  можуть  звернутися  до 

 афроамериканських  націоналістів,  якщо  білі  залишаться  непохитними  до 

 поміркованих справедливих вимог [4]. 

 Таким  чином,  проблема  надання  об'єктивної  оцінки  діяльності  та  систем 

 переконань  Мартіна  Лютера  Кінга  і  Малкольма  Ікса  залишається  актуальною. 

 Хоча  обидва  діячі  сформували  власний  світогляд  та  візію  афроамериканського 

 питання  під  впливом  релігійних  вірувань  та  історичного  контексту,  стали 

 найбільш  популярними  лідерами  руху  за  громадянські  права  і  виступали  проти 

 расової  дискрімінації  в  усіх  сферах  суспільного  життя,  слід  відзначити,  що 

 кінцева  мета  і  методи  її  досягнення  були  різними.  Водночас  екстремізм 

 Малкольма  Ікса  у  1950-1960-х  рр.  вважався  не  стільки  практичним  політичним 

 принципом,  скільки  ідеологічним  інструментом,  який  забезпечував  М.  Л.  Кінгу 

 статус більш поміркованої альтернативної сили в очах білих лібералів. 
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 ПОЗИЦІЯ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ 

 ПІД ЧАС ФОЛКЛЕНДСЬКОЇ ВІЙНИ 1982 Р. 

 Львов Вадим Дмитрович  , 

 студент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 2  квітня  1982  р.  уряд  США,  як  і  багато  інших  світових  держав,  став 

 свідком  несподіваного  рішення  Аргентини  захопити  Фолклендські  острови,  які 

 вже  більше  століття  перебували  під  суверенітетом  Великої  Британії  [1,  c. 9]. 

 Хоча  Сполучені  Штати  роками  займали  нейтральну  позицію  у  питанні 

 суверенітету  Фолклендських  островів,  з  таким  розвитком  подій  вони  не  могли 

 залишатися  стороннім  спостерігачем  у  цьому  конфлікті.  Мета  цього 

 дослідження  полягає  у  висвітленні  позиції  Сполучених  Штатів  напередодні 

 аргентинсько-британського конфлікту та їхньої ролі у його вирішенні. 

 Задовго  до  цього  конфлікту  США  мали  давні  й  тісні  політичні,  військові  й 

 розвідувальні  зв’язки  з  Великою  Британією,  яка  була  їхнім  союзником  в  роки 

 Другої  світової  війни,  а  також  після  неї  (в  рамках  НАТО).  Водночас 

 адміністрація  Р. Рейгана  намагалась  підтримувати  нормальні  відносини  з 

 військовим  урядом  генерала  Гальтьєрі  в  Аргентині,  сподіваючись  на 

 співробітництво  в  боротьбі  проти  радянського  впливу  в  Латинській  Америці.  У 

 Вашингтоні  побоювалися,  що  падіння  режиму  Гальтьєрі  може  призвести  до 

 повернення  до  влади  лівого  пероністського  уряду  [2,  c.  411].  Крім  цього,  в 

 Аргентині  на  той  час  проживало  від  12  до  15  тис.  американців  [2,  c.  651], 

 безпеку котрих США не могли гарантувати в разі різкого погіршення відносин. 

 Ключову  роль  у  започаткуванні  перемовин  між  Аргентиною  і  Великою 

 Британією  та  у  їх  медіації  відіграв  держсекретар  США  Александр  Хейг.  Його 

 стратегія  протягом  Фолклендської  кризи  полягала  в  тому,  щоб  уникнути 

 «непотрібної»  війни.  Він  також  прагнув  продемонструвати  свою  ефективність 

 як держсекретаря. 
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 Напередодні  вторгнення  Аргентини,  президент  Рейган  написав  Маргарет 

 Тетчер  про  те,  що  йому  не  вдалося  переконати  аргентинського  президента 

 Гальтьєрі  зупинити  поклики  до  відкритої  збройної  агресії.  Водночас  він 

 зазначив,  що  не  зважаючи  на  нейтральну  позицію  США  у  питанні  суверенітету 

 Фолклендських  островів,  у  разі  використання  Аргентиною  військової  сили, 

 Штати відмовляться від нейтралітету. [2, c. 163]. 

 На  зустрічі  представників  адміністрації  Р. Рейгана  в  Білому  домі, 

 поспішно  організованій  7  квітня  1982  р.,  було  вирішено,  що  А. Хейг  спробує 

 виступити  посередником  між  двома  сторонами  [2,  c.  14].  Поки  Британська 

 оперативна  група  пливла  на  південь,  до  Фолклендських  островів,  відбувалася 

 так  звана  «човникова  дипломатія  Хейга».  Пропозиції  Хейга  багато  раз 

 змінювалися,  але  в  їх  основі  були  домовленості  щодо  виведення  аргентинських 

 військ  з  Фолклендських  островів,  створення  після  цього  певної  форми 

 міжнародної  «тимчасової  адміністрації»  на  них,  та  проведення  переговорів  про 

 довгостроковий суверенітет. 

 А. Хейг  їздив  між  Лондоном,  Буенос-Айресом  і  Вашингтоном, 

 намагаючись  впровадити  свою  схему  якнайкраще,  але  так  і  не  досяг  від 

 аргентинської  сторони  твердої  згоди  на  жодну  зі  своїх  пропозицій.  У  певний 

 момент  у  аргентинської  хунти  виникла  звичка  в  останній  момент  відмовлятися 

 від  поступок  і  взагалі  діяти  хаотично  [2,  c.  500].  Місія  Хейга  була  припинена  29 

 квітня  1982  р..  Того  дня  президент  написав  Маргарет  Тетчер,  що  обома 

 сторонами  було  докладено  всіх  зусиль  для  досягнення  справедливого  і  мирного 

 рішення,  й  уряду  Аргентини  було  запропоновано  вибір  між  таким  рішенням  і 

 подальшими  військовими  діями.  Аргентина  не  поспішала  йти  на  поступки. 

 Рейган  заявив,  що  уряд  Її  Величності  працював  над  безкровним  способом 

 вирішення  конфлікту,  як  і  Сполучені  Штати,  проте  Аргентина  не  залишила 

 Британії  нічого  іншого,  як  продовжувати  військові  дії  на  основі  права  на 

 самооборону [2, c. 667]. 

 На  відміну  від  зваженої  двосторонньої  дипломатії  Хейга,  офіс  міністра 

 оборони  США  Каспара  Вайнбергера  робив  все  для  підтримки  британців  і  майже 
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 не  звертав  уваги  на  тонку  лінію  неупередженості,  якої  дотримувався  Александр 

 Хейг.  Коли  постало  питання  логістичної  підтримки  Америкою  британського 

 флоту,  з  боку  Вайнбергера  не  було  жодних  заперечень  щодо  використання 

 острова  Вознесіння  в  ролі  своєрідного  депо  постачання  припасів  і  надання 

 додаткового  палива  для  підтримки  зусиль  британської  авіації  на  базі  Wideawake 

 [2,  c. 181].  Британцям  постійно  надавалася  остання  американська 

 розвідувальна  інформація  [2,  c.  444].  США  постачали  Британії  данні  морської 

 радіолокаційної  розвідки  і  робили  стратегічно  важливі  повітряні  дозаправки 

 британських  літаків.  Найпопулярнішими  предметами  постачання  з  боку  США 

 були  ракети  типу  Harpoon  та  AIM  9L  Sidewinder  для  літаків  Nimrod  та  Harrier  [2, 

 c. 969; 3, c. 326]. 

 30  квітня  1982  р.  було  скликано  раду  національної  безпеки  США,  щоб 

 заслухати  звіт  А. Хейга  і  прийняти  рішення  на  основі  документа  Державного 

 департаменту  «Наступні  кроки  щодо  Фолклендських  островів».  У  ньому  було 

 викладено  низку  дій,  які  США  могли  вжити  як  санкції  по  відношенню  до 

 Аргентини.  Усі  вони  були  спрямовані  на  підтримку  Британії,  а  також  на 

 збереження  за  Сполученими  Штатами  здатності  виступати  посередником, 

 забезпечити  безпеку  дипломатів  і  американських  громадян  в  Аргентині,  й 

 мінімізувати  негативні  наслідки  впливу  конфлікту  на  їхні  інтереси  в  Латинській 

 Америці  [2,  c.  903].  Помітним  елементом  цього  засідання  було  звинувачення 

 Аргентини  в  непримиренності,  що  свідчило  про  схильність  США  остаточно 

 підтримати  в  цьому  конфлікті  Велику  Британію.  Також  обговорювалися  деякі 

 варіанти  впровадження  більш  серйозних  економічних  санкцій  проти  Аргентини 

 і  переміщення  американських  військово-морських  сил  у  регіон  [2,  c.  680],  але 

 вони ніколи не були реалізовані. 

 3  травня  1982  р.,  разом  з  новинами  про  знищення  аргентинського 

 крейсера  ARA  General  Belgrano,  поширились  чутки  про  те,  що  незадовго  до 

 інциденту  США  допомогли  британцям  визначити  його  місце  знаходження. 

 Автори  перших  повідомлень  навіть  припускали  застосування  британцями 

 ядерної  зброї  для  потоплення  цього  крейсера  [2,  c.  736].  Багато 
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 латиноамериканських  лідерів  були  стривожені  почутими  новинами,  адже  в  їхніх 

 очах  США  відкрито  поставили  під  загрозу  їхню  систему  взаємовідносин  [2,  c. 

 804].  Зрештою  будь-які  занепокоєння  латиноамериканських  країн  щодо  дій 

 США  були  нівельовані  подіями  14  червня  1982  р.  Велика  Британія  здобула 

 рішучу  перемогу  в  битві  біля  міста  Стенлі  на  Фолклендських  островах  і  вийшла 

 з  конфлікту  переможницею.  Військовий  режим  в  Аргентині  невдовзі  було 

 повалено  [2,  c.  1155],  мали  відбулися  вільні  вибори.  Із  завершенням  конфлікту,  у 

 Латинській  Америці  ще  деякий  час  зберігалися  антиамериканські  настрої,  що 

 непокоїло США. Але це не мало суттєвих наслідків. 

 Вже  в  серпні  1982  р.  США  почали  розглядати  перспективу  скасування 

 санкційного  ембарго  на  продаж  зброї  [2,  c.  1221]  заради  покращення  стосунків  з 

 новим  режимом  в  Аргентині.  Британська  реакція  на  таке  рішення  Штатів 

 деякий  час  була  негативною  [2,  c.  1397],  але  вже  скоро  британці  почали 

 проявляти більш нейтральне ставлення [2, c. 1420]. 

 Таким  чином,  Сполучені  Штати  відіграли  важливу  роль  у  вирішенні 

 конфлікту  за  Фолклендські  острови.  У  ролі  медіатора  США  балансували  між 

 своїм  союзником  Великою  Британією  і  перспективним  партнером  в  Латинській 

 Америці –  Аргентиною.  Зрештою  збройна  агресія  Аргентини,  на  противагу 

 досягненню  консенсусу  шляхом  мирних  переговорів,  змусили  США  відкрито 

 підтримати  Велику  Британію.  Стратегічна  підтримка  США,  безсумнівно,  мала 

 велике  значення  для  швидкого  припинення  конфлікту.  Це,  у  свою  чергу, 

 спричинило  занепокоєння  серед  латиноамериканських  держав  щодо  подальших 

 намірів  США  в  регіоні.  Після  зміни  режиму  в  Аргентині,  що  відбулась  після 

 війни, США швидко нормалізували з нею політичні відносини і зняли санкції. 
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 БОРОТЬБА США З АЛЬ-КАЇДОЮ В ІРАКУ 

 (20. 01. 2005 Р. - 20. 01. 2007 Р.) 

 Маглакелідзе Давід Зазайович  , 

 студент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 Силам  коаліції  в  Іраку  протистояли  ісламістські  терористичні  угруповання, 

 такі  як  сунітська  Аль-Каїда  та  шиїтські  Армія  Махді  і  Організація  Бадр. 

 Посиленню  Аль-Каїди  в  Іраку  сприяли  накази  Коаліційного  тимчасового  уряду 

 в  2003 р.  Зокрема,  наказ  №1  стосувався  ліквідації  партії  Баас  в  Іраку  і  заборону 

 колишнім  її  членам  здійснювати  державну  службу  та  займати  високі  посади  у 

 приватному  секторі.  Виконання  цього  наказу  тимчасово  паралізувало  роботу 

 місцевої  влади  в  Іраку  і  ліквідувало  політичну  еліту  Іраку,  що  погіршило 

 ефективність  державного  управління  в  країні.  До  того  ж,  від  цього  наказу 

 постраждали  вчителі,  лікарі  і  держслужбовці  низького  рангу,  що  призвело  до 

 зростання  безробіття  і  антиамериканських  настроїв  серед  іракців.  Наказ  №2 

 Коаліційного  тимчасового  уряду  розпускав  іракську  армію,  яка  навесні  2003 р. 

 налічувала  300  тис.  осіб.  Через  такий  крок  в  Іраку  суттєво  збільшилася 

 кількість  безробітних  колишніх  військовослужбовців,  які  вступали  у 

 терористичні організації [13]. 

 Головною  метою  військ  США  в  Іраку  була  стабілізація  країни  і  підготовка 

 боєздатної  іракської  армії,  яка  могла  б  самостійно  захищати  країну  від 

 терористів.  Під  час  слухань  перед  комітетом  зі  збройних  сил  у  Сенаті  3 лютого 
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 2005 р.  генерал  Р. Маєрс  робив  акцент  на  формуванні  армії  Іраку  як  на  кінцевій 

 меті  перебування  військ  коаліції  в  Іраку.  Він  заявив,  що  війська  США 

 ефективно  здійснюють  підготовку  іракської  армії,  особливо  в  сфері 

 командування,  контролю,  комунікацій,  комп'ютерних  технологій  і  військової 

 розвідки.  За  наданими  ним  даними,  станом  на  19  січня  2005 р.  в  Іраку  було 

 підготовлено  і  озброєно  79, 116  тис.  співробітників  міністерства  внутрішніх 

 справ  і  56, 949  тис.  співробітників  Міністерства  оборони  (загалом  136, 065  тис. 

 людей).  Проте  Р. Маєрс  підкреслив,  що  боєздатними  на  той  момент  було 

 близько 40 тис. іракських солдат [11, 31-34]. 

 В  квіт  ні  2005 р.  командир  міжнародних  коаліційних  сил  в  Іраку  Дж. Кейсі 

 розробив  план  дій  щодо  підгото  вки  іракських  збройних  сил.  Було  створено  250 

 груп  військових  радників,  що  займалися  підготовкою  іракських  солдат.  Кожна 

 група  складалася  з  10  радників.  Кожна  з  груп  мала  бути  прив'язана  до  окремої 

 дивізії,  бригади  або  батальйону.  15  груп  були  направлені  на  підготовку 

 іракських  прикордонників.  Водночас  з  цим  сили  коаліції  мали  провести  серію 

 антитерористичних  операцій  на  території  Іраку.  За  ду  мкою  Дж. Кейсі,  військові 

 операції  проти  повстанців  давали  змогу  виграти  час  для  ви  конання  головної 

 мети — формування боєздатної іракської армії [10, 383-386]. 

 П  ротягом  2005 р.  був  встановлений  стандарт  тренування  іракських  солдат. 

 Він  був  взятий  з  аналогічного  стандарту  тренування  солдат  США:  5  тижнів 

 основної  підготовки,  3-7  тижнів  спецпідготовки,  в  залежності  від  завдання, 

 перед  яким  постане  бойова  одиниця.  За  допомогою  сил  коаліції  в  Іраку  було 

 засновано  військову  академію,  офіцерську  академію,  школу  військової  поліції, 

 об'єднаний  штабний  коледж.  Ці  дії  були  направлені  на  формування 

 професійного  офіцерського  складу  іракської  армії.  Іракська  поліція  проходила 

 підготовку  в  шістьох  поліцейських  академіях  в  Іраку  і  в  одній  академії  в 

 Йорданії.  Під  час  навчання  поліцейських  основний  акцент  було  зміщено  з 

 вивчення  використання  вогнепальної  зброї  на  тактику  протидії  терористам. 

 Загони  цивільної  оборони  виявилися  неефективними  і  були  інкорпоровані  в 

 склад іракської армії [9]. 
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 Однак  підготовка  боєздатних  збройних  сил  проходила  повільно.  29  вересня 

 2005 р.,  під  час  слухань  у  Сенаті  щодо  військової  стратегії  і  операцій  США  в 

 Іраку  перед  комітетом  зі  збройних  сил  генерал  Дж. Абізаїд  та  генерал  Дж. Кейсі 

 заявили,  що  ста  ном  на  той  день  лише  один  іракський  батальйон  був  готовий  до 

 ведення  бойових  дій  самостійно,  хоча  в  попередній  доповіді  йшлося  про  три 

 повністю боєздатних батальйони [12]. 

 С  таном  на  грудень  2005 р.  ефективність  іракської  армії  не  підвищилася.  На 

 початку  2005 р.  посол  США  в  Іраку  Д. Негропонте  перенаправив  2  мільярди 

 доларів  з  програми  по  розбудові  інфраструктури  на  тренування  іракської  армії. 

 Генерал  Д. Петреус  дозволив  іракським  солдатам  використовувати  бойові  набої 

 на  навчаннях.  Попри  ці  заходи  іракська  армія  формувалася  повільно  через 

 етнічні,  племінні,  релігійні  і  регіональні  відмінності  солдат,  відсутність 

 дисципліни,  низький  бойовий  дух,  проблеми  з  постачанням  до  армії  і 

 відсутність  стабільного  іракського  уряду.  Всього  в  Іраку  було  115  військових  і 

 поліцейських  батальйонів.  З  них  один  належав  до  1-го  рівня,  тобто  був 

 повністю  боєздатним.  Третина  військових  батальйонів  була  частково  боєздатна, 

 тобто  належала  до  2-го  рівня.  Дві  третини  військових  і  половина  поліцейських 

 батальйонів  були  допоміжними  військами,  тобто  належали  до  3-го  рівня. 

 Половина  поліцейських  батальйонів  вважалася  небоєздатною,  тобто  належала 

 до 4-го рівня [5]. 

 Інша  причина  підсилення  Аль-Каїди  полягала  в  тому,  що  після  повалення 

 режиму  С  . Хус  ейна  суніти  в  тратили  своє  панівне  становище  в  країні.  Натомість, 

 після  виборів  у  січні  2005   р.  в  уряді  і  парламенті  значно  збільшилася 

 репрезентація  шиїтів  і  курдів.  На  рівні  місцевої  влади  це  означало  в  тому  числі  і 

 те,  що  сунітська  іракська  еліта  втратила  б  контроль  над  південними  шиїтськими 

 і  північними  курдськими  регіонами.  Така  ситуація  дозволила  аль-Каїді  стати 

 основною організаційною силою сунітського повстанського руху [1, 26-27]. 

 А  рмія  Махді  понесла  великі  втрати  в  серпні  2004 р.  в  результаті  боїв  із 

 силами  коаліції.  Для  підвищення  боєздатності  організації  один  із  очільників 

 Армії  Махді  К. аль-Хазалі  звернувся  по  допомогу  до  К. Сулеймані,  який  на  той 
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 момент  очолював  сили  спеціального  призначення  Корпусу  вартових  ісламської 

 революції  “Кудс”.  Протягом  другої  половини  2004 р.  бойовики  Армії  Махді 

 пройшли  підготовку  у  військових  таборах  в  Ірані,  де  взяли  за  основу  своєї  нової 

 тактики  досвід  терористичної  діяльності  Корпусу  вартових  ісламської 

 революції в Сирії і Лівані [10, 391-392]. 

 Протягом  лютого  2005 р.  діяльність  терористів  посилилася.  Вона  полягала 

 у  здійсненні  терористичних  актів  проти  військ  коаліції,  місцевої  поліції, 

 іракських  держслужбовців  і  цивільного  населення.  7  лютого  в  Багдаді  відбувся 

 напад  на  поліцейський  відділок,  загинуло  15  осіб.  Наступного  дня  смертник 

 підірвав  себе  у  натовпі,  вбивши  21  особу  і  поранивши  27.  В  той  же  день 

 відбувся  замах  на  місцевого  політика.  9  січня  на  вулицях  Багдаду  було 

 розстріляно  іракського  журналіста  разом  із  сином  [6].  В  березні  було  вбито 

 суддю  Б.   а  ль  -   Мервані  та  його  сина,  члена  Патріотичного  союзу  Курдистану 

 А  .   аль   -   Мерв  ані.  10  березня  відбулося  вбивство  начальника  багдадської 

 районної поліції в результаті нападу на його автомобіль [7]. 

 Широке  використання  терористами  саморобних  вибухових  пристроїв 

 призвело  до  зміни  в  тактиці  сил  коаліції.  У  військових  підрозділах  США  в  Іраку 

 були  створені  «червоні  групи»,  основною  функцією  яких  була  боротьба  з 

 підривниками.  24  травня  2005 р.  Конгресом  було  виділено  129  млн.  доларів  на 

 закупку  засобів  радіоелектронної  боротьби  «Ворлок»  («Warlock»)  для  захисту 

 машин від підриву [1, 66-67]. 

 1-18  вересня  2005 р.  в  місті  Таль  Афар  була  проведена  операція 

 «Відновлення  прав”  («Restoringrights»).  Це  була  перша  широкомасштабна 

 антитерористична  операція  в  Іраку  в  2005 р.  До  неї  було  залучено  5  тис. 

 військових  Іраку  і  США.  Головною  метою  операції  було  оточення  і  знищення 

 бази  Аль-Каїди  в  місті  Таль  Афар.  За  повідомленням  іракського  уряду,  в  ході 

 операції  було  ліквідовано  163  терористи,  загинуло  9  іракських  солдат  і  6 

 поліцейських [4]. 

 Однак  загалом  рівень  насильства  в  Іраку  лише  зростав.  Після  підриву 

 Аль-Каїдою  шиїтської  мечеті  аль-Аскарійя  в  місті  Самарра  22  лютого  2006 р. 
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 країна  постала  перед  загрозою  громадянської  війни.  Намагаючись  стабілізувати 

 ситуацію,  армія  США  16  березня  2006 р.  провела  операцію  «  Рій  »  (  «  Swarmer  »  ). 

 Незважаючи  на  те,  що  це  була  наймасштабніша  повітряна  операція  з  в  Іраку  з 

 2003 р.,  вона  не  дала  очікуваного  результату.  Винуватців  підриву  мечеті  знайти 

 не  вдалося,  так  само  як  і  запобігти  подальшому  зростанню  міжконфесійного 

 насильс  тва в Іраку [2]. 

 Протягом  2006 р.  військам  коаліції  вдалося  виконати  низку  успішних 

 операцій.  8  червня  2006 р.  було  ліквідовано  лідери  Аль-Каїди  в  Іраку 

 А. аль-Заркаві  [3].  Його  заступник  Х.   аль-Саїді  був  захоплений  в  полон 

 3 вересня  2006 р  .  Саме  він  був  організатором  п  ідриву  мечеті  аль-Аскарійя  в 

 лютому  2006 р  [8].  Однак  воєнно-політична  ситуація  в  Іраку  погіршувалася. 

 Остання  велика  спроба  Дж. Кейсі  виправити  ситуацію  —  оп  ерація  «Разом 

 вперед»  («Togetherforward»),  розпочата  14  червня  20  06 р.  В  серпні-жовтні 

 2006 р.  відбулося  продовження  операції  під  назвою  «Разом  вперед  2» 

 («Together forward 2»). 

 Загалом  в  операції  взяли  участь  50  тис.  солдат.  З  них  7  тис.  -  війська 

 коаліції,  8,5  тис.  -  війська  Іраку,  решта  —  іракська  поліція.  Операція  була 

 проведена  у  Багдаді,  який  був  центром  збройної  боротьби  терористів.  Мета 

 операції  —  зачистка  міста  від  бойовиків.  Війська  США  та  Іраку  мали  стати 

 о  сновною  ударною  силою,  а  поліція  мала  утримувати  зачищені  райони  після 

 закінчення  бойових  дій.  Операція  виявилася  провальною  за  багатьма 

 причинами.  Серед  них:  акцент  на  зачистці  сунітських  районів  міста, 

 корумпованість  і  неефективність  іракської  поліції,  а  також  ігнорування  того 

 факту,  що  частково  насильство  спричинене  не  тільки  діяльністю  терористів,  а  й 

 конфліктами  серед  цивільного  населення.  Після  закінчення  операції  рівень 

 хаосу в столиці лише збільшився [10, p. 569–570]. 

 Отже,  боротьба  США  з  терористичними  угрупованнями  в  Іраку  в  період 

 2005–2006 рр.  відбув  алася  у  двох  основних  напрямках:  підготовка  Збройних  сил 

 Іраку  і  проведення  сп  ільних  антитерористичних  операцій  на  території  країни. 

 Підготовка  іракської  армії  і  поліції  проходила  повільно.  Іракські  війська  не  були 
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 здатні  самостійно  боротися  з  терористами,  їм  бракувало  організації  і 

 дисципліни.  При  цьому  армія  і  поліція  Іраку  була  ефективною  допоміжною 

 силою  в  операціях,  що  були  проведені  силами  коаліції  в  2005–2006 рр. 

 Більшість  масштабних  антитерористичних  операцій  були  успішними  на 

 тактичному  р  івні,  проте  вони  не  могли  вирішити  проблему  поступової 

 дестабілізації  Іраку,  яка  відбувалася  через  етнорелігійні  конфлікти  серед 

 населення і погане гуманітарне становище країни. 
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 Чилі  –  держава,  яка  має  велике  індіанське  населення,  але  не  настільки 

 численне  як  сусідня  Болівія.  Це  обумовлено  тим,  що  ще  з  часів  Тауантінсуйу 

 (держави  інків)  ці  землі  не  були  густонаселеними  і  лише  деякі  райони  стали 

 домівкою  для  проживання  племен.  Саме  таким  народом  і  є  араукани  (або 

 мапуче).  Вони  складають  найчисленнішу  індіанську  частину  населення  - 

 близько  1.3  млн  осіб.  Всього  ж  населення  Чилі  становить  близько  18  млн.  осіб. 

 Тобто  частка  арауканів  становить  близько  7%  від  загальної  чисельності  всього 

 населення,  ще  3%  індіанського  населення  становлять  аймара,  атакаменьо,  кечуа 

 та ямана, але їхня чисельність не перевищує 50 тис. осіб. 

 У  1990  р.  вже  у  новому  контексті,  який  називається  переходом  до 

 демократичного  режиму,  участь  руху  народу  мапуче  у  переговорах  із  новим 

 інституційним  порядком  в  державі  викликав  ще  один  внутрішній  розкол.  Це  був 

 час  перед  святкуванням  пам’ятної  дати  з  нагоди  відкриття  Америки  Колумбом. 

 Корінні  народи  по  всьому  континенту  виступили  з  акціями  протесту  проти 

 такого  святкування,  до  цього  почали  додаватися  гасла  із  вимогами  визнання 

 сучасних  індіанців  нащадками  того  корінного  населення,  а  за  цим  і  прав  на 

 повне  автономне  користування  власними  землями.  Було  створено  Комісію 

 проти  святкування,  яку  підтримали  і  корінні  народи  Чилі.  Власне  ця  організація 

 дала  початок  іншій  -  Раді  усіх  земель,  яку  очолив  вождь  АуканУілкаман.  Ця 

 організація  дуже  швидко  поширилась  у  районах  Арауканії  у  період  1991–1992 

 рр.  Лідери  Ради  усіх  земель  заявляли,  що  процес  повернення  історичних  земель, 
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 що  були  окуповані,  не  є  вирішенням  усіх  сучасних  проблем,  але  надасть 

 фундамент  для  існування  народу  мапуче  у  майбутньому.  Землю  лідери  народу 

 мапуче називають єдиним елементом за який вони ще можуть втриматися. 

 Прихід  демократичного  режиму  у  реальності  дещо  відрізнявся  від 

 очікувань  самого  корінного  населення.  В  результаті  дій  Ради  усіх  земель  та 

 інших  організацій  спрямованих  на  захист  прав  корінного  населення 

 адміністрація  Патрісіо  Асокар  ініціює  прийняття  першого  кримінального  акту 

 супроти  дій  мапуче  після  періоду  диктатури.  У  1992  р.  відбувається  насильне 

 виселення  членів  громади  мапуче  із  територій,  що  були  ними  зайняті  [1].  Через 

 це  близько  144  членів  Ради  було  засуджено  до  різних  термінів  згідно  із  Законом 

 про  державну  безпеку,  за  узурпацію  та  “відновлення”  власних  територій.  Ця 

 справа  була  передана  до  Міжамериканської  комісії  з  прав  людини  в  ОАД. 

 Мапуче  подали  позов  проти  Чилі,  відповідно  до  Американської  конвенції  з  прав 

 людини.  Через  це  тільки  у  1998  р.  Чилі  підписало  мирну  угоду,  згідно  з  якою 

 мало  відшкодувати  моральні  та  економічні  збитки  [2],  що  були  нанесені 

 постраждалим та реабілітувати затриманих у 1992 р. 

 Неоліберальна  модель,  що  була  прийнята  ще  за  диктатури  Аугусто 

 Піночета,  дуже  вдало  була  прийнята  і  новою  демократичною  владою  в  1990-х 

 рр.  Разом  з  тим  і  лишився  територіальний  устрій,  прийнятий  ще  1974  р.  [3] 

 Згідно  цьому  устрою  землі,  що  відповідали  критеріям  лісу,  були  передані 

 лісовим  господарствам.  Але  саме  ці  землі  та  ліси  разом  складали  общинні 

 території  народу  мапуче.  Разом  із  політикою  неолібералізму  до  Чилі  почали 

 надходити  інвестиції,  особливо  ті,  що  знаходились  у  лісовій  промисловості.  Але 

 мапуче  намагалися  цього  не  допустити.  Для  цього  влада  знову  почала 

 застосовувати  методи  репресій  за  допомогою  загонів  карабінерів  та  спецназу. 

 Мапучезганялися  зі  своєї  землі,  а  на  них  будувались  великі  лісооброблювальні 

 підприємства.  Враховуючи  зв’язок  індіанців  із  землею  та  тим,  що  на  ній  росте, 

 це переросло у трагедію. 

 Сучасний  етап  розвитку  руху  мапуче  показує  нам  те,  що  політика 

 втручання  у  екосистему  та  автономне  життя  громади  індіанців  призводить  до 
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 невтішних  наслідків.  Громади  мапуче  все  частіше  шукають  альтернатив  у 

 боротьбі  за  власні  права  та  стабілізацію  ситуації  в  регіоні.  Спочатку  вони 

 намагались  дотримуватись  кроків,  що  були  політикою  Ради  усіх  земель.  Але 

 террор  з  боку  карабінерів  та  лісової  охорони  змушує  громади  все  частіше 

 мобілізовуватися  та  використовувати  все  більш  радикальні  методи  боротьби  для 

 захисту.  Тому  з  1997  р.  проводиться  новий  етап  мобілізації  та  об’єдання 

 арауканських  громад.  Більш  радикальні  методи  починають  хвилювати  і 

 політичну  владу  в  країні.  Наприклад,  1  грудня  1997  р.  три  вантажівки,  що 

 рухались  із  лісовою  продукцією,  що  рухались  із  лісового  господарства  в  Арауко 

 були  спалені  в  районі  Лумако  представниками  мапуче  [5].  Після  цього 

 починають  проводитися  дії  щодо  спалення  врожаю  на  великих  фермерських 

 господарствах або напади на лісництва в Арауканії. 

 Ситуація  погіршилася  після  подій  11  вересня  2001  р.  в  США,  коли 

 відповідно  до  міжнародної  ситуації  термін  терорист  був  доданий  до  списку 

 обвинувачень  також  і  в  сторону  членів  громади  мапуче.  2002  р.  було  прийнято 

 закон  направлений  проти  тероризму  [4],  та  його  успішно  почали  застосовувати 

 проти  корінного  населення.  Незважаючи  на  тиск  міжнародних  організацій  і 

 зобов’язання  не  використовувати  цей  закон  у  конфлікті  із  народом  мапуче 

 Мішель  Бачелет  та  його  уряд  продовжили  використання  цього  закону  під  час 

 судових  процесів  направлених  на  справи  щодо  підпалу  маєтків  великих 

 землевласників. 

 Загалом,  після  початку  2000-х  рр.  громадські  та  мілітарні  організації 

 мапуче  продовжували  вести  боротьбу  проти  влади  Чилі.  Це  ставалося  з  різних 

 причин.  Але  все  ж  таки  ряд  організацій  продовжує  вести  мирний  діалог  із 

 владою  задля  досягнення  широкої  автономії  лише  інституційний  шляхом.  Але 

 Спільнота  громад  критикує  їх  за  такі  дії,  адже  лише  радикальні  методи  можуть 

 наблизити  перемогу  для  народу  мапуче.  Саме  Спільнота  громад  виступає  за 

 незалежність  народу  мапуче  від  Чилі  і  розуміє,  що  може  зробити  це  лише 

 збройний  шляхом.  Лідер  організації  Хосе  Уенчунао  в  своїх  інтерв’ю 

 неодноразово  наголошував,  що  на  діалог  вони  можуть  піти  лише  за  умови,  що 
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 припиниться  кровопролиття  із  боку  влади  та  силових  структур  [6].  Останні 

 випадки  були  досить  гучними  для  Чилі.  Були  знайдені  тіла  підлітків,  що  були 

 застрелені.  Мапуче  звинувачують  в  усьому  карабінерів,  які  мають  повний 

 імунітет  для  таких  звинувачень,  адже  тільки  вони  забезпечують 

 підконтрольність даної території офіційній владі. 
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 ПЕРША ХВИЛЯ ЕМІГРАЦІЇ УКРАЇНЦІВ ДО ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ: 

 ВНЕСОК УКРАЇНЦІВ У РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

 Мотузюк Арсеній Ігорович  , 

 студент,  Національний університет біоресурсів 

 і природокористування України 

 Південна  Америка  —  це  другий  за  чисельністю  українських  емігрантів 

 континент  у  Західній  півкулі.  Загальновідомим  є  той  факт,  що  поняття 

 “українська  еміграція”  є  притаманним  саме  для  українців  Галичини.  Основною 

 сферою  їхньої  діяльності  було  сільське  господарство.  Немалу  роль  у  їх 

 нелегкому  житті  відігравав  фактор  безземелля.  У  ці  буремні  часи  земля 

 переважно  належала  польським  поміщикам.  Всі  ми  погодимось,  що  важка  праця 

 на  чужій  землі  є  не  тим  самим,  що  робота  на  власній.  Будь-який  землероб 

 завжди  хоче  розбагатіти  в  майбутньому  році,  а  із  таким  скрутним  земельним 

 становищем  вірогідність  фінансового  успіху  дорівнювала  нулю.  Коли  ви  дійсно 

 починаєте  шукати  нові  можливості,  або  внутрішньо  налаштовані  на  них,  то 

 всесвіт  зазвичай  підштовхує  вас,  відкриваючи  віконця  для  таких  можливостей. 

 Тими  віконцями  стали  агенти  пароплавних  компаній,  які  підбурювали  українців 

 до  еміграції.  Через  цей  та  багато  інших  факторів  робота  вербувальників  почала 

 стрімко  зростати.  З  цього  часу  почалася  перша  хвиля  української  еміграції  за 

 Атлантичний  океан.  Українство  мало  чотирьох  країн-фаворитів  для  еміграції  у 

 цій  частині  світу,  ними  стали:  США,  Канада,  Бразилія  та  Аргентина,  на  останніх 

 двох й буде полягати специфіка дослідження. 

 Наприкінці  XIX  –  на  поч/  XX  ст.  Аргентини  стає  популярною  серед 

 українських  емігрантів.  На  це  є  певні  небезпідставні  причини.  По-перше, 

 густота  населення  в  цій  країні  була  дуже  низькою,  населення  становило  близько 

 чотирьох  мільйонів  осіб.  По-друге,  земельний  фонд  держави  складав  80 

 мільйонів  гектар,  а  розореної  площі  було  близько  30%,  тобто  24  млн.  гектар. 

 Таке  складне  становище  змушувала  аргентинський  уряд  проводити  активну 
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 імміграційну  політику.  По-третє,  вартість  подорожі  до  завітного  краю 

 покривалась  коштом  держави.  По  прибуттю  в  Буенос-Айрес  українців  поселяли 

 в  спеціальний  готель,  де  одночасно  могло  розміщуватись  6  тис.  осіб,  де 

 іммігранти  проживали  допоки  не  знайдуть  собі  роботу  та  не  оформлять  всі 

 потрібні їм документи [4, с. 1]. 

 Привівши  до  розуму  всі  формальності,  українці  почали  розглядати 

 можливості  купівлі  землі,  чи  не  за  цим  вони  сюди  прибули?  Виявилось,  що 

 земля  в  провінції  Буенос-Айресу  мала  найбільшу  родючість  через  це  не  була 

 вона  такою  дешевою,  як  їм  обіцяли  еміграційні  агенти.  Коштували  ці  землі 

 дорого,  а  фінансові  можливості  українці  були  невеликі,  тому  ці  землі  стали 

 недоступними  для  них.  Українці  сильно  засмутились,  через  це  частина 

 переїхала  до  Бразилії.  На  допомогу  емігрантам  прийшов  поляк  Михайло 

 Шеляговський.  Він  був  добре  знайомий  з  губернатором  провінції  Місіонес,  а 

 також  він  знав,  що  Хосе  Лянуссе  має  план  заселення  землеробами  своєї  області. 

 Шеляговський  розказав  про  новоприбулих  українців,  які  є  справжніми 

 хліборобами  і  господарями.  Апелюючи  цими  фактами  вже  незабаром 

 опинились  українці  в  цьому  краю  [1,  с.  15–16].  До  їхнього  прибуття  у  краю  був 

 лише  один  хлібороб,  маючи  за  пазухою  лине  пів-гектара  землі.  Емігранти 

 відчули  прихильне  ставлення  до  себе  з  боку  губернатора.  Прибувшим  у 

 Місіонес  українцям  надавалася  змога  купити  50  гектарів  землі,  що  була 

 поділена  для  рільництва  та  скотарства.  Для  Аргентини  це  був  перший 

 експеримент  малих  господарств,  де  мали  працювати  лише  члени  родини,  бо 

 найняти  на  роботу  когось  не  було  можливим  —  не  вистачало  людей  [1,  с.  31]. 

 Українці  не  лише  були  перші  землероби  у  цій  провінції,  а  й  також 

 першопрохідцями  нової  форми  землеволодіння  для  цієї  країни,  бо  до  цього 

 переважну  частину  господарств  складали  великі  за  площею  та  людським 

 фондом  організації,  тодішніми  агрохолдингами.  Губернатор  надавав  можливість 

 взяти  землю  в  кредит  на  10  років,  українці  цією  пропозицією  скористалися, 

 деякі  настільки  добре  почали  господарювати,  що  погасили  свої  кредити  вже 

 після  перших  жнив,  маючи  добрий  врожай.  У  1898  р.  Хосе  Лянуссе  написав  звіт 
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 до  уряду  щодо  українських  емігрантів,  де  зазначив:  “Новоприбулі  провели 

 перші  жнива  і  почали  мати  довіру  до  урожайності  цієї  землі,  а  також  почали 

 писати  листи  додому,  де  описали  про  якість  землі  та  опіку  уряду”.  Звіт 

 губернатора  виявився  чистою  правдою,  потік  емігрантів  до  його  провінції  став 

 стрімко  зростати.  Українці  були  надзвичайно  працьовиті,  подекуди  вони  мали 

 три  або  чотири  врожаї  зі  своїх  полів  на  рік  —  чим  вам  не  казка?  Сам  губернатор 

 висвітлював  їхню  високу  працьовитість,  називаючи  італійських  чи  іспанських 

 емігрантів ледарями порівняно з українцями. 

 Хосе  Лянуссе  так  описував  емігрантів  з  України:  «Вони  живуть  ощадно, 

 харчуються  добре,  доглядають  свою  худобу.  Їхні  воли,  коні  й  корови 

 відзначаються  своєю  лагідністю  та  блиском  шерсті.  Люблять  худобу,  і  за  кожний 

 заощаджений  гріш  купляють  корови  й  коні.  За  кілька  років  кожне  поселення 

 перетворюється  на  хутір,  де  комбінують  землеробство  із  тваринництвом.  Це  є 

 українська  еміграція  і  я,  як  аргентинець,  бажаю,  щоб  вона  поширилася  і  на  інші 

 частини  республіки»  [1,  с.  17].  Українство  осіло  не  тільки  в  провінції  Місіонес, 

 а  також  в  провінції  Чако.  В  цьому  краю  зіткнулись  українці  з  великою 

 проблемою,  якою  було  аборигенне  населення,  але  йому  українці  зуміли  дати 

 раду.  Зовнішній  вигляд  хуторів  часто  був  схожий  до  волинських  хуторів,  бо 

 більшість  емігрантів  були  з  Волині.  На  противагу  набігам  індіанцям,  земля  тут 

 була  не  червоною,  як  у  Місіонесі,  а  чорною,  як  на  Батьківщині  [1,  с.  34].  Також 

 саме українці почали першими займатися бджільництвом у Аргентині [1]. 

 Бразилія  не  була  другою  Аргентиною  для  українців.  По-перше,  вже  після 

 двох  тижнів  з  моменту  прибуття  емігрантів  до  країни,  влада  відмовилась  від 

 допомоги  українцям.  По-друге,  землі  які  надавав  бразильський  уряд  були 

 безкоштовними,  але  вони  знаходилися  у  джунглях  через  це  багато  українців 

 почало  хворіти  на  незвичні  для  них  тропічні  хвороби.  По-третє,  щоб  заробити 

 хоч  на  якісь  знаряддя  та  тварин  для  ведення  сільського  господарства  мали 

 працювати  на  будівництві  залізниці  у  штаті  Парана.  Нелюдське  ставлення 

 бразильської  влади  до  поселення  українців  у  джунглі,  а  також  важкі  умови 

 праці на будівництві залізниці призвели до великих людських втрат [5]. 
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 Свій  вклад  у  розвиток  сільського  господарства  також  вніс  Іван  Євгенійович 

 Овсинський,  який  розробив  всесвітньо  відому  технологію  землеробства  no-till, 

 яку  навряд  знали  українські  емігранти,  бо  видав  свою  працю  він  у  Російській 

 Імперії.  Цю  технологію  застосовує  переважна  більшість  сучасних,  як 

 аргентинських,  так  і  бразильських  фермерів.  На  мою  думку,  саме  через  неї 

 Аргентина  та  Бразилія  займають  передові  позиції  в  світі  з  експорту  зернових 

 культур. 

 Отже,  українці  внесли  вагомий  внесок  у  розвиток  сільського  господарства 

 Південної  Америки.  Дякуючи  українським  емігрантам  Аргентина  та  Бразилія 

 зуміли  освоїти,  а  в  подальшому  розорати  багато  земель.  Я  вважаю,  що  завдяки 

 нашій нації ВВП цих двох країн є більшим, ніж у інших країн цього материка. 
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 ВИКЛИКИ ЕПОХИ «ПОСТ-ПРАВДИ» ЯК КАТАЛІЗАТОР 

 ТРАНСФОРМАЦІЙ У ПОЛІТИЧНІЙ АТМОСФЕРІ США 

 Ожерельєва Діана Петрівна  , 

 студентка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 Вихід  у  світ  1989  р.  статті  відомого  американського  неолібераліста, 

 соціального  філософа  та  політолога  Ф.  Фукуями  «Кінець  історії?»  знаменувало 

 тріумф  західної  цивілізації  з  огляду  на  реформістські  рухи  в  Радянському 

 Союзі  та  Східній  Європі,  поширення  споживацької  культури.  Кінець  «холодної 

 війни»  сприймався  завершальною  ланкою  в  ході  історії,  «завершенням 

 ідеологічної  еволюції  людства  і  універсалізації  західної  ліберальної  демократії 

 як остаточної форми управління» [3]. 

 Проте  подальший  хід  історії  довів  трансформацію  ціннісних  орієнтирів 

 ліберальної  демократії  з  огляду  на  політичну  атмосферу  США,  а  Френсіс 

 Фукуяма  визнав  згодом,  що  припустився  стратегічної  помилки,  подавши  на 

 сторінках  консервативного  журналу  «The  American  Interest»  у  2014  р.  свіжий 

 погляд  на  теперішній  перебіг  подій  –  «The  Decay  of  American  Political 

 Institutions»  («Занепад  американських  політичних  інститутів»).  Ключова  ідея 

 була  закладена  вже  в  перших  рядках  публікації:  «Ми  маємо  проблему,  але  не 

 можемо  чітко  розглянути  її,  тому  що  занадто  часто  ігноруємо  уроки  історії». 

 Фукуяма  як  представник  консервативної  частини  американського 

 політологічного  товариства  виклав  у  рамках  статті  занепокоєння  щодо 

 відсутності  в  політичній  системі  країни  ключових  принципів  побудови 

 демократичного  суспільства,  заповіданих  батьками-засновниками  з  огляду  на 

 Римську модель демократії [4]. 

 Насправді,  висунуте  на  початку  XX  ст.  Вудро  Вільсоном  твердження  про 

 необхідність  «зробити  світ  безпечнішим  для  демократії»,  у  контексті  перипетій 

 XXI  ст.  потребує  корегувань,  зважаючи  на  необхідність  «зробити  демократію 

 безпечнішою  для  світу».  Доказом  тому  стане  висунута  Френсісом  Фукуямою 
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 закономірність,  що  ставить  під  сумнів  функціональну  спроможність  ліберальної 

 демократії  в  контексті  США:  «незворотній  процес  зростання  присутності 

 американської  держави  в  ХХ  ст.»  приховав  занепад  якісних  показників  цього 

 процесу,  а  тому  Фукуяма  зробив  висновок  про  кризу  представництва,  коли  люди 

 починають  усвідомлювати,  що  «…демократична  влада  вже  не  відображає  їхні 

 інтереси, а замість цього обслуговує інтереси різних тіньових еліт» [4]. 

 Подальший  хід  думок  політолога  після  бентежного  переконання  в  тому, 

 що  «інститути  управління  стають  все  більш  і  більш  неефективними…» 

 визначило  повстання  електорату  з  обох  боків  політичного  спектру  проти 

 «корумпованого  і  орієнтованого  лише  на  себе  істеблішменту»  у  ході 

 президентських  виборів  2016  року  з  метою  очищення  політичного  простору. 

 Проте  в  контексті  передвиборчої  кампанії  2016  р.  застороги  Френсіса  Фукуями 

 не  були  почуті:  «…нав'язувані  хрестоносцями-популістами  панацеї  майже 

 повністю  марні,  і  якщо  їх  узяти  на  озброєння,  то  вони  придушать  зростання, 

 погіршать  існуючі  біди  і  погіршать  ситуацію  скоріш  за  все».  І  саме  тому  в  січні 

 2021  р.  після  «походу  на  Капітолій»  у  Вашингтоні,  який  політолог  сприйняв  як 

 точку  відліку  в  теперішній  американській  історії,  на  сторінках  журналу  «Foreign 

 Affairs»  з’явилася  стаття  із  красномовною  назвою:  «Rotten  to  the  Core?  How 

 America's  Political  Decay  Accelerated  During  the  Trump  Era»  («Прогнило 

 наскрізь?  Як  політичний  розпад  Америки  прискорився  в  епоху  Трампа»).  Варто 

 зауважити,  що  Френсіс  Фукуяма  наважився  зробити  діагноз  з  огляду  на 

 політичні  перипетії  в  США,  зважаючи  на  те,  що  впливові  групи  еліти  тримають 

 під  контролем  уряд  США  як  і  раніше,  трансформуючи  державну  політику 

 відповідно  до  своїх  інтересів,  підривають  легітимність  влади  в  цілому: 

 «Сполучені  Штати  розколоті,  обтяжені  внутрішніми  проблемами  і  суперечать 

 своїм власним демократичним ідеалам» [5]. 

 З  огляду  на  вище  зазначені  перипетії  постмодерного  світу  в  рамках 

 політичної  атмосфери  США  на  поч.  XXI  ст.  варто  засвідчити  той  факт,  що 

 людство  опинилося  у  світі  пост-правди.  Цю  дефініцію,  зважаючи  на 

 тлумачення,  подане  в  Оксфордському  словнику,  можна  пояснити  таким  чином: 
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 формування  громадської  думки  в  інтересах  політичних  лідерів  через  заклики  до 

 переживань,  емоцій  і  переконань  на  противагу  об’єктивним  фактам.  Це  явище 

 безсумнівно  має  негативний  вплив  на  функціональну  здатність  суспільного 

 організму  ліберальної  демократії,  а  тому  наукова  спільнота  намагається 

 всебічно осмислити розповсюдження цього нового явища [7, p. 24–25]. 

 З  огляду  на  той  факт,  що  філософія  та  історія  представляють  собою  тісно 

 пов’язані  галузі  пізнання,  вважала  за  доцільне  простежити  витоки  кризових 

 явищ,  які  ставлять  під  сумнів  функціональну  здатність  ліберальної  демократії 

 на  поч.  XXI  ст.,  у  засторогах  і  побоюваннях,  які  з’являлися  протягом  XX  ст.  на 

 сторінках  праць  зокрема  таких  філософів  як  А.  Токвіль,  С.  К’єркегор,  Ф.  Ніцше. 

 Масовано  використовуючи  дефініцію  «масового  суспільства»,  згадані  філософи 

 передчували  настання  «епохи  мас»  як  прямий  здобуток  саме  демократії.  З 

 огляду  на  проблеми  функціонування  інформаційного  суспільства  на  початку 

 XXI  ст.  вважаю,  що  запобігти  негативний  вплив  інформаційного  перенасичення 

 на  функціонування  ліберальної  демократії  можна  шляхом  усебічного  аналізу  й 

 вивчення  концепцій  «пост-правди»  і  «масового  суспільства»  як  нерозривних  і 

 взаємообумовлених понять [7, p. 233]. 

 «Масове  суспільство»  виступає  прямою  загрозою  демократії,  яка  зазнає 

 поступового  виродження,  унеможливлюючи  існування  громадянського 

 суспільства.  Так  А.  Токвіль,  зважаючи  на  ключові  цінності  ліберальної 

 демократії,  простежив  таку  закономірність  на  шляху  формування  «масового 

 суспільства»:  через  схожість  і  рівність  усіх  людей  у  демократичних 

 суспільствах  вони  стають  підвладними  «постійній  і  суворій  грі  випадку»,  але 

 через  закономірну  повторюваність  їхніх  успіхів  і  падінь  «драма  лишається  та 

 сама, і лише актори змінюються» [11, p. 503]. 

 У  контексті  порушеної  проблеми  уваги  заслуговують  ідеї  автора 

 концепцій  «кінець  соціального»,  «кінець  історії»  французького  філософа  та 

 соціолога  Ж.  Бодріяра,  для  якого  «мовчазна  більшість»  як  синонім  до  «масового 

 суспільства»  виступає  стрижневим  фактором  формування  постмодерного  світу 

 в  цілому.  Хочу  зауважити,  що  в  працях  Ж.  Бодріяра  простежується  саме  ця 
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 запропонована  єдність  дефініцій  «пост-правди»  і  «масового  суспільства»: 

 «образи  ТБ  хочуть  бути  метамовою  світу,  що  відсутній»,  тобто  засоби  масової 

 комунікації  визначають  нові  реалії,  стають  творцями  суспільного  й  політичного 

 простору,  де  межа  між  істиною  та  оманою,  реальністю  та  фікцією  стирається. 

 Постулюючи  мас-медіа  як  засіб  нав’язування  власної  абстрактної  логіки  в 

 постмодерну  епоху,  Ж.  Бодріяр  актуалізує  проблему  домінування 

 парадоксальної  логіки  над  діалектичною,  вказує  на  переважання  імітацій, 

 симулякрів  на  противагу  реальності,  істині,  об’єктивності,  що  й  власне 

 породжує  домінування  «фейкових  новин»  над  фактами  на  сучасному 

 політичному просторі США [6, p. 4-5]. 

 Також  в  умовах  постсучасності,  зважаючи  на  комунікативну 

 раціональність  Ю.  Габермаса,  треба  говорити  про  переважання  комунікативного 

 розуму  в  основі  нового  виміру  реальності,  у  рамках  якого  зорієнтованість  на 

 спільне  обговорення  проблем  учасниками  діалогу  визначає  нові  обриси 

 раціональності.  Проте  з  огляду  на  політичну  систему  США  з  настанням  епохи 

 пост-правди  варто  зазначити  про  заміщення  реальності  теорією  гіперреальності 

 Ж.  Бодріяра,  відповідно  до  якої  в  сучасному  «конфліктному  світі 

 суперечностей»  соціальні  мережі  перетворилися  на  посередника  між 

 віртуальними  комунікантами,  що  й  визначає  теперішній  політичний  простір,  де 

 засоби  масової  комунікації  опосередковують  досвід  громадян,  стираючи  межі 

 між дійсністю та ілюзією [10]. 

 Саме  крізь  призму  діалогічної  спрямованості  нинішнього  буття  філософії 

 можна  простежити  ключову  проблему,  що  спричиняє  формування  «масового 

 суспільства»  і  ставить  під  загрозу  функціонування  ліберальної  демократії  в 

 США.  У  цьому  аспекті  американські  вчені  під  час  виділення  глобальних 

 проблем  зосереджують  особливу  увагу  на  фігурі  президента  як  передовому 

 політичному  лідері,  який  і  постає  ключовою  перепоною  у  взаємодії 

 демократичних  інститутів  і  комунікаційних  технологій.  Перш  за  все,  варто 

 говорити  про  зловживання  ЗМІ  з  боку  президентів,  на  думку  групи 

 американських  дослідників  у  роботі  «Президентське  телебачення»,  що 
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 призводить  до  неможливості  повноцінно,  відкрито  й  об’єктивно  аналізувати  й 

 сприймати  національні  питання.  У  цьому  контексті  на  перший  план  висувається 

 також  актуалізація  проблеми  популізму  як  логічного  наслідку  боротьби 

 організованої  меншості  за  владу.  Популізм  у  рамках  інформаційного  простору 

 перетворюється  на  рушійний  механізм  масованого  придушення  громадянської 

 ініціативи,  духовної  свободи,  на  тлі  якого  набирають  сили  корупція  та 

 політиканство,  а  перевага  саме  в  ухваленні  паліативних  рішень  лише  консервує 

 існуючі  суперечності:  «Автори  американської  Конституції  відчайдушно 

 намагалися  запобігти  перетворення  влади  президента  в  монополію,  але  наша 

 неспроможність  тримати  під  контролем  телебачення  дала  можливість 

 останньому перетворитися на своєрідний електронний трон» [8, p. 7]. 

 Залежність  населення  США  як  осередку  ліберальної  демократії  від 

 платформ  соціальних  медіа  варто  простежити  через  інформацію,  яку  надає 

 дослідницький  центр  П’ю  (Pew  Research  Center)  у  Вашингтоні  про  соціальні 

 проблеми  та  громадську  думку.  Так  з  огляду  на  запропоновану  інформацію 

 можна  припустити,  що  YouTube  користується  найвищим  попитом,  тримаючи  в 

 орбіті  впливу  73%  дорослого  населення  США.  Далі  треба  говорити  про  високу 

 залежність  населення  від  Facebook  (69%)  та  Instagram  (37%).  Якщо  спиратися 

 на  дані,  які  представила  головний  аналітик  eMarketer  Дебра  Ахо  Вільямсон,  то 

 відповідно  до  майже  ідентичного  відсоткового  співвідношення  на  одному  рівні 

 попитом користуються Twitter (22%), Snapchat (24%) та Whatsapp (20%) [2]. 

 У  контексті  порушеної  проблематики  уваги  заслуговує  запропонована  Елі 

 Парайзер  у  книзі  «The  Filter  Bubble:  What  The  Internet  Is  Hiding  From  You» 

 дефініція  «The  Filter  Bubble»  («фільтруючий  міхур»),  появу  якої  спричинили 

 саме  соціальні  медіа,  що  на  відміну  від  традиційних  засобів  масової  інформації 

 сприяють  розповсюдженню  та  масованому  поглинанню  вузько  та  однобоко 

 висвітленої  інформації,  що  позбавляє  людей  можливості  вибору  і,  власне, 

 породжує  проблему  поширення  неправдивої  інформації  («фейкових  новин»). 

 (Pariser,  E.,  2011).  Спираючись  на  роботи  Пабло  Барбери  (Pablo  Barberá)  «How 

 Social  Media  Reduces  Mass  Political  Polarization.  Evidence  from  Germany,  Spain, 
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 and  the  US»,  а  також  Ейтана  Бакші  (Eitan  Bakshi),  Соломона  Мессінга  (Solomon 

 Messing)  та  Лади  Адамік  (Lada  A.  Adamic)  «Exposure  to  Ideologically  Diverse 

 News  and  Opinion  on  Facebook»,  варто  зауважити,  що  через  соціальні  мережі 

 люди  попри  все  потрапляють  у  вир  широкого  спектру  політичних  думок,  що  не 

 можна  було  реалізувати  шляхом  традиційних  засобів  масової  інформації,  які  не 

 спроможні були спричинити настільки посилену поляризацію [1, p. 125]. 

 Якщо  звернутися  до  американського  словника  Merriam-Webster,  то  можна 

 дефініцію  «фейкових  новин»  визначити  так:  різновид  новин,  що  повсякчас 

 використовується  для  пояснення  й  опису  політичної  історії,  яка  проте  «завдає 

 шкоди  агенції,  організації  чи  особі».  До  того  ж,  у  контексті  порушеної 

 проблематики  поширення  “фейкових  новин”  варто  зазначити  про  її  вплив  на 

 існування  політичної  спільноти  вже  понад  125  років,  але  з  огляду  на  глобальне 

 розширення  інформаційного  простору  в  постмодерну  епоху,  лише  на  початку 

 XXI  ст.  можна  спостерігати  масштабну  активізацію  популістів,  які  прагнуть 

 інфантилізовану масу сформувати в масове суспільство [9]. 

 Отже,  можливості  ЗМІ  все  масштабніше  стають  основним  інструментом  у 

 руках  політичних  сил  у  рамках  передвиборчої  боротьби  для  маніпуляції 

 свідомістю  населення,  для  формування  електоральної  поведінки  громадян, 

 після  чого  й  спрацьовує  ефект  мас.  Широке  розповсюдження  «пост-фактів»,  що 

 стало  можливим  після  початку  епохи  пост-правди  від  2016  року,  поставило  під 

 сумнів  не  лише  інформаційну  безпеку,  а  й  функціональну  спроможність 

 ліберальної  демократії,  доказом  чого  стала  порушена  проблематика  на 

 Мюнхенській  конференції  з  безпеки  вже  наступного  2017  р.,  представлена  в 

 самій  назві  звіту  «Пост-правда,  пост-Захід,  пост-порядок»:  увагу  зосереджено 

 на  вразливості  ліберальної  демократії  перед  кампаніями  розповсюдження 

 дезінформації  в  рамках  політики  пост-правди.  Спостерігається  тенденція 

 зростання  прихильності  серед  громадян  країн  ліберальної  демократії  до 

 політики  ізоляціонізму  на  противагу  відкритості  й  глобалізації,  що 

 перетворюється  на  живильне  середовище  для  активізації  такого  явища  як 

 популізм. 
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 ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ЛАТИНОАМЕРИКАНСЬКОЇ 

 ІНТЕГРАЦІЇ (НА ПРИКЛАДАХ ALADI ТА MERCOSUR) У 

 80 - 90  -Х РР XX СТ. 

 Фечко Іван Іванович  , 

 студент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 У  період  після  Другої  світової  війни,  у  ІІ  половині  XX  ст.,  склались 

 сприятливі  обставини  для  зародження  інтеграційного  процесу  серед  країн 

 Латинської  Америки.  Першою  організацією,  яка  дала  старт  цьому  процесу  та 

 закріпила  концепт  «Латинська  Америка»  на  даному  рівні  була  CEPAL  1 

 (Економічна  комісія  ООН  для  Латинської  Америки  та  Карибського  Басейну). 

 Напрацювання  групи  «технократів»  CEPAL  на  чолі  з  Раулем  Пребішом  були 

 використані  при  створенні  першого  інтеграційного  об’єднання  – 

 Латиноамериканської  асоціації  вільної  торгівлі  (ALALC).  У  рамках  цієї 

 організації  було  створено  ще  два  менших  об’єднання  - 

 Центральноамериканський  спільний  ринок  (CACM)  у  1960  р.  та  Андський  пакт 

 у  1969  р.  Попри  сподівання,  які  покладалися  на  організації  так  званої  «першої 

 інтеграційної хвилі», ці спроби не досягли реального успіху. 

 Ідеї  даних  організацій  полягали  у  створенні  інтеграційних  проєктів  з 

 спільним  ринком  закритого  типу  регіоналізму,  тобто  щоб  перевага  надавалась 

 внутрішньорегіональній  торгівлі,  протекціонізму  власних  товарів  від  зовнішніх 

 конкурентів.  Проблема  полягала  в  тому,  що  повної  лібералізації  торгівлі  між 

 країнами-учасниками  не  було  досягнуто  через  протекціоністські  пориви  їх 

 урядів.  У  цих  умовах  зовнішня  торгівля  продовжувала  займати  основну  частину 

 експорту-імпорту  економік  країн.  Також  існування  одночасно  декількох 

 організацій  породжувало  зайву  конкуренцію  та  бюрократизацію  цих  структур. 

 1  Прим.  тут  і  далі  абревіатури  латиноамериканських  організацій  вказані 
 іспанською мовою. 
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 Тим  не  менше,  отриманий  досвід  був  використаний  і  вже  на  поч. 80-рр. XX  ст. 

 інтеграційний процес починає перезавантажуватись. 

 У  1978  р.  у  намаганнях  дати  нового  подиху  недієвій  ALALC  відбувається 

 початок  переговорів  про  переформатування  організації  у  ALADI  – 

 Латиноамериканську  асоціацію  інтеграції.  Головна  причина  полягала  у 

 невдалих  спробах  відкрити  зону  вільної  торгівлі  (спочатку  планували  на  1972, 

 потім  перенесли  на  1980  р.,  але  також  виявилось  безрезультатно).  Нова 

 організація  була  офіційно  заснована  у  1980  р.  відповідно  до  підписання 

 Договору  у  Монтевідео.  При  формуванні  ALADI  відбулось  часткове 

 переосмислення  інтеграційного  підходу.  Це  було  відображено  у  двосторонніх 

 конвенціях  про  частковий  митний  платіж.На  відміну  від  ALALC,  було  надано 

 дозвіл  укладати  двосторонні  чи  багатосторонні  угоди  між  членами  організації 

 та країнами поза даною організацією [1]. 

 Окремо  в  договорі  зазначалось  про  намір  спільно  координувати  розвиток 

 торгівлі,  промисловості,  культури.  Спільно  проводити  інвестиційну  політику 

 (підкреслювалось  особливе  значення  та  підтримка  латиноамериканським 

 інвестиціям),  програми  індустріалізації  (що,  до  речі,  було  ще  пропозицією  Рауля 

 Пребіша  під  час  роботи  у  CEPAL).  Попри  вказані  спроби  результат  не  виявився 

 бездоганним.  Основна  проблема  –  протекціонізм  окремих  держав-членів 

 продовжував  залишатись  найбільшою  завадою  до  формування  загального  ринку 

 [2]. 

 Негативно  на  процес  перезапуску  інтеграційного  руху  відіграла  велика 

 боргова  криза  1982  р.,  яка  охопила  практично  весь  регіон.  Тоді  зовнішній  борг 

 ряду  країн  перевищив  їх  купівельну  спроможність  і  вони  вже  були  не  в  змозі 

 виконувати  свої  зобов’язання.  Ця  криза  особливо  завдала  удару  по  намірам 

 розширювати  регіональну  торгівлю,  адже  країни  почали  проводити  політику  на 

 зниження  внутрішнього  попиту  та  обмеження  імпорту,  аби  зберегти  у  себе 

 валюту.  80-  ті  рр.  через  кризу  стали  називатися  «втраченим  десятиріччям», 

 через  великий  економічний  удар  та  затримку  розвитку  регіону  [3].  У  таких 
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 умовах  економічні  інтеграційні  погляди  були  надто  ослаблені,  можливість 

 виходу з кризи через об’єднання не була знайдена. 

 Через  погіршення  процесу  регіональної  інтеграції,  спостерігається 

 тенденція  до  укладання  двосторонніх  угод  між  основними  країнами.  Нові 

 виклики  80-х  рр.  та  слабкий  стан  ALADI  змушував  шукати  подальшої  інтеграції 

 інтеграційних  моделей.  Обидві  найбільші  держави  Південної  Америки  – 

 Аргентина  та  Бразилія  перебували  у  перехідному  стані  від  диктатури  до 

 побудови  демократичного  режиму  та  переорієнтації  економіки.  Початок 

 процесу  утворення  нової  організації  було  закладено  з  підписанням  Декларації  у 

 Фос-ду-Ігуасу  у  1985 р.  У  ній  було  проголошено  про  відродження  темпів 

 торгівлі  між  країнами,  відмовою  принципам  суперництва  на  користь 

 взаємовигідній  співпраці  та  відновлення  демократії  (диктаторські  режими  були 

 важливим  елементом  зупинки  дружніх  відносин,  а  відтак  інтеграційного  руху). 

 Також  було  утворено  офіційну  Змішану  комісію  високого  рівня  з  питань 

 інтеграції,  яка  мала  займатися  розробкою  конкретних  кроків  щодо  об’єднавчого 

 руху [2]. 

 У  1986  р.  відбувся  саміт  президентів  головних  економік  Південної 

 Америки  –  Аргентини  (Рауля  Альфонсина)  та  Бразилії  (Жозе  Сарні). 

 Підсумками  зустрічі  стало  підписання  важливого  договору  –  «Програми 

 Аргентино-бразильської  інтеграції»  (складалась  з  11  протоколів),  в  якій  було 

 переглянуто  ряд  важливих  моментів  економічної  співпраці  –  тарифних 

 преференцій,  двонаціональних  компаній,  інвестиційних  фондів, 

 започатковувалися  економічні  дослідження  та  ядерна  співпраця.  Згідно  першого 

 протоколу  договору  фактично  утворювався  прообраз  митного  союзу,  який 

 охоплював  половину  товарів  країн.  Одразу  було  підкреслене  політичне  значення 

 даного  договору  не  тільки  для  Аргентини  та  Бразилії,  але  й  усього  континенту, 

 адже  поступове  усунення  суперечностей  між  двома  найпотужнішими  силами 

 Латинської  Америки  (у  відносинах  між  якими  ще  з  конфлікту  1828  р.  існували 

 гострі  тертя)  закладає  фундамент  до  створення  міцного  інтеграційного 

 об’єднання для всього регіону [4]. 
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 Через  два  роки,  у  1988  р.  країни  інтенсифікували  свою  взаємодію  та 

 уклали  Договір  про  інтеграцію,  співробітництво  та  розвиток.  Ціль  нового 

 двостороннього  документу  полягала  в  остаточному  усунені  всіх  тарифних  й 

 нетарифних  бар’єрів  у  торгівлі  товарами  і  послугами  та  гармонізацію 

 макроекономічної  політики.  6  квітня  1988  р.  до  цього  процесу  приєднується 

 Уругвай  з  підписанням  Альворадського  акту.  Троїста  інтеграція  згідно 

 документу  мала  розвиватись  на  принципах  поступовості,  гнучкості  і  рівності  [2, 

 с. 246]. 

 Вихід  регіону  з  кризи  на  початку  90-х  рр  XX  ст.,  політична  стабілізація, 

 сприяли  відновленню  інтеграційного  процесу,  створенню  удосконалених 

 проєктів.  Як  продовження  початого  у  середині  80-х  рр  зближення  між 

 Бразилією  та  Аргентиною,  було  утворено  організацію  MERCOSUR  (Mercado 

 Comun  del  Cono  Sur  з  ісп.  Об'єднаний  ринок  країн  Південного  конуса).  Про 

 плани  запустити  нову  економічну  співдружність  заявили  президенти  обох 

 держав у Буенос-Айресі у 1990 р. [2, с. 241]. 

 Підписання  угоди  про  утворення  MERCOSUR  відбулось  26  березня  1991 

 р.  в  м.  Асунсьйон.  Країнами-співзасновниками  Об’єднаного  ринку  Південного 

 Конусу,  окрім  вищевказаних  держав,  також  стали  сусідні  Парагвай  та  Уругвай. 

 17  червня  1992  р.  в  Лас-Леньяс  був  підписаний  Протокол  про  чітку  хронологію 

 подальшого формування організації. 

 З  початку  в  Асунсьонському  договорі  була  зазначена  тимчасова  структура, 

 тому  17  грудня  1994  р.  до  нього  було  підписано  Додатковий  Протокол  про 

 Інституційну  Структуру.  Відповідно  до  нього  утворювалися  три  органи,  що 

 приймають  рішення:  Рада  спільного  ринку,  Група  спільного  ринку  та  Торгова 

 комісія;  і  три  органи  представницького  та  консультативного  характеру:  Спільна 

 парламентська  комісія,  Економіко-соціальний  консультативний  форум  та 

 Адміністративний  секретаріат.  При  прийнятті  рішення  був  необхідний 

 консенсус всіх країн-учасників організації [5]. 

 Одним  з  ключових  моментів  даного  договору  було  підняття  MERCOSUR 

 на  вищий  інтеграційний  рівень  –  із  зони  вільної  торгівлі  до  митного  союзу  з 
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 усуненням  більшості  внутрішніх  тарифів  та  запровадження  спільного 

 зовнішнього  тарифу.  Митний  союз  розпочав  діяти  з  1  січня  1995  р.  Договір 

 закріпив  MERCOSUR  як  суб’єкта  міжнародних  відносин  у  праві  підписувати 

 договори  з  іншими  країнами  чи  організаціями.  Було  визначено  необхідність 

 надавати  більше  уваги  країнам  або  регіонам  менш  розвиненого  рівня,  аби 

 усунути прірву між ними [6]. 

 На  противагу  доволі  перспективному  проєкту  MERCOSUR,  головним 

 лобістом  якого  виступала  Бразилія,  у  1994  р.  у  Маямі  відбулось  підписання  про 

 створення  ALCA  (Зона  вільної  торгівлі  Америк),  куди  мали  увійти  всі 

 американські  країни  за  виключенням  Куби.  Відтак  утворюється  суперництво 

 між  панамериканським  проєктом  Вашингтону  ALCA  та  південноамериканським 

 MERCOSUR  Бразилії  [2,  с.237].  Багато  країн  Латинської  Америки  вбачали 

 загрозу  у  створенні  спільного  ринку  з  США,  як  чергову  спробу  утвердити 

 економічну  та  політичну  гегемонію  США,  тому  цей  проєкт  з  початку  мав  мало 

 шансів  на  реалізацію  .  США  більше  зусиль  концентрувала  на  формуванні  зони 

 вільної  торгівлі  з  Канадою  та  Мексикою  (НАФТА,  яка  також  була  утворена  у 

 1994 р.). 

 Для  повного  розуміння  тенденції  розвитку  міжамериканських  відносин  у 

 90-х  рр  XX  ст.  варто  також  додати,  що  інші  існуючі  інтеграційні 

 латиноамериканські  організації  (регіонального  рівня)  також  зазнають  змін. 

 Найсуттєвіші  зміни  відбулись  у  діяльності  Андського  пакту.  У  1996  р. на  з’їзді 

 президентів  країн-учасниць  в  м.Трухільйо  було  погоджено  Протокол  про 

 внесення  змін  до  Андської  субрегіональної  інтеграційної  угоди 

 (основоположного  документу,  відомого  як  Картагенський  договір  1969  р.).  Було 

 утворено  Андське  співтовариство  (Comunidad  Andina  –  CAN)  та  Андську 

 інтеграційну  систему  [7].У  Центральній  Америці  у  1990  р.  було  домовлено  про 

 відновлення  інтеграції  та  перезапуск  Центральноамериканського  спільного 

 ринку  (MCCA)  [8].  У  1993  р.  було  укладено  договір  про  вільну  торгівлю,  який 

 включав  заходи  до  активізації  обміну  більшістю  продуктів,  лібералізацію 
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 капіталу  та  вільну  мобільність  людей.  Цього  ж  року  ці  країни  утворили  Систему 

 центральноамериканської організації (SICA) [2, с. 248]. 

 Трансформація  була  проведена  для  того,  щоб  адаптуватися  до  нової 

 регіональної  реальності  –  тріумфу  неолібералізму  в  Латинській  Америці.  Тепер 

 не  було  акценту  на  преференційні  умови  для  вітчизняних  товарів,  а  інституції 

 були  відкриті  до  підписання  договорів  з  третіми  країнами.  Це  можна  вважати 

 другою  хвилею  латиноамериканської  інтеграції,  яка  розпочиналась  у  другій 

 половині  80-х  рр.  XX  ст.,  як  реакція  на  зовнішні  зміни  та  пошук  виходу  з  кризи  і 

 тривала протягом 90-х рр. XX ст. 

 Отже,  у  зв’язку  з  занепадом  інтеграційних  проєктів  першої  хвилі 

 латиноамериканської  інтеграції  протягом  70-х  рр.  XX  ст.,  країни  регіону 

 починають  шукати  можливості  перезапустити  процес  з  урахуванням  нових 

 тенденцій  та  виправлення  минулих  помилок,  трансформувати  ідеї.  Для 

 перезапуску  інтеграційного  процесу  було  вирішено  реорганізувати  основну 

 організацію  регіону  ALALC  у  ALADI  (Латиноамериканську  асоціацію 

 інтеграції).  Враховуючи  допущені  раніше  помилки,  було  погоджено  дозволити 

 укладати  двосторонні  або  багатосторонні  угоди  в  тому  числі  з  третіми  країнами. 

 Проте  ALADI  не  виправдав  сподівань,  насамперед  через  перешкоди  у  вигляді 

 протекціонізму  країн-учасників  та  боргову  кризу  1982  р.,  яка  зупинила 

 інтеграційний процес та змусила країни зменшувати зовнішню торгівлю. 

 Для  подолання  наслідків  кризи  «втраченого  десятиліття»  виникла  потреба 

 повернутись  до  інтеграційних  форм  співпраці.  Лідерами  в  цьому  напрямку 

 стали  головні  економіки  Південної  Америки  –  Бразилія  та  Аргентина.  Процес 

 формування  MERCOSUR  стимулювався  великим  обопільним  кордоном, 

 спільним  прагненням  подолати  пережитки  диктаторських  режимів, 

 необхідністю  нарощувати  торгові  обороти  для  переорієнтації  економіки  та 

 пошуку  інвестицій,  тенденціями  до  глобалізації  у  світі.  Починаючи  з  1985  р. 

 було  поступово  укладено  декілька  поетапних  угод  для  інтенсифікації 

 економічної  співпраці.  Остаточно  організацію  було  утворено  у  1991  р.  разом  з 

 165 



 Уругваєм  та  Парагваєм,  а  до  1995  р.  організація  поступово  перейшла  до  статусу 

 митного союзу та найбільш перспективної організації Латинської Америки. 

 Окрім  утвореного  у  1991  р.  MERCOSUR,  у  90-ті  рр.  XX  ст.  в  Латинській 

 Америці  також  було  реорганізовано  майже  всі  існуючі  раніше  організації  – 

 MCCA,  SICA  (утворено),  CAN  тощо.  Особливість  трансформації  всіх  цих 

 організацій  полягала  в  тому,  що  вони  рухалися  в  напрямку  неолібералізму,  були 

 відкриті  до  підписання  договорів  з  іншими  країнами.  Отже,  це  можна  вважати 

 другою  хвилею  латиноамериканської  організації  відкритого  регіоналізму,  на 

 противагу  першій  хвилі  (60–70-ті  рр.  XX  ст.)  коли  в  основі  був  закритий 

 регіоналізм.  Утворення  ALADI  можна  вважати,  на  нашу  думку,  перехідним 

 етапом  між  I  та  II  хвилею,  адже  має  ознаки  обох  етапів.  Відповідність  умовам 

 часу,  менша  географія  на  кожну  організацію,  однорідність  країн  давали  надії  на 

 успіх  цих  організацій.  Попри  це,  так  і  не  було  впроваджено  елементів  примусу, 

 що давало змогу країнам саботувати спільний рух на догоду власним інтересам. 
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 ПОЗИЦІЯ США 

 ПІД ЧАС ЕСКАЛАЦІЇ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО КОНФЛІКТУ 

 (ЛИСТОПАД 2021 р. – СІЧЕНЬ 2022 р.) 

 Цецульніков Єгор Юрійович  , 

 студент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 24  лютого  2022  р.  розпочалось  масштабне  військове  вторгнення  Росії  в 

 Україну,  найбільше  в  Європі  з  часів  Другої  світової  війни.  Початкові  оголошені 

 цілі  В. Путіна  полягали  у  недопущенні  територіального  розширення 

 військового  альянсу  НАТО  і  зміні  державної  влади  в  Україні.  2  березня 

 141 країна-член  ООН  проголосувала  за  резолюцію  «Агресія  проти  України»,  що 

 свідчило  про  безперечну  підтримку  України  більшістю  держав  світу.  Проте 

 важливими  були  не  лише  дії  постфактум,  але  і  превентивні  заходи  щодо 

 недопущення  вторгнення  або  мінімізації  можливих  втрат.  Провідну  роль  в 

 цьому питанні відігравали США. 

 США  знали  про  плани  Росії  вторгнутися  в  Україну  заздалегідь  завдяки 

 донесенням  спецслужб.  Проте  колишні  репутаційні  втрати,  пов’язані  з 

 використанням  неперевірених  даних  розвідки  щодо  розробок  Іраком  біологічної 

 та  хімічної  зброї  [1]  обумовили  стриманість  у  оприлюдненні  відповідних 

 секретних  даних.  За  словами  речниці  ЦРУ  Ніколь  де  Хей,  спецслужби 

 приділили  особливу  увагу  перевірці  інформації  щодо  потенційного  наступу 

 Росії  на  Україну  перед  тим  як  надати  секретним  даним  якомога  більшого 

 розголосу [2]. 

 Перші  ознаки  підготовки  до  вторгнення  Росії  з’явились  навесні  2021  р.  [2], 

 коли  Росія  збільшила  військові  сили  на  кордоні  з  Україною  до  80 тис.  осіб.  Це 

 відбувалося  напередодні  навчань  НАТО  Steadfast  Defender-21,  зокрема  у  Східній 

 Європі,  запланованих  на  травень  2021  р.  Тому  рішення  про  концентрацію 

 армійських корпусів біля України сприймалось як реакція на ці навчання [5]. 
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 Восени  2021  р.  американські  спецслужби  дізналися,  що  Росія  планує 

 мобілізацію  військових  сил  навколо  України,  значно  більших,  ніж  під  час 

 весняних  навчань.  Окрім  даних  розвідки,  інформацію  про  стан  справ  постачали 

 комерційні  супутники  [10;  14].  У  Вашингтоні  відповідальними  за  поширення 

 секретної  інформації  визначили  директорку  Національної  розвідки  Евріл  Хейнс 

 і  радника  президента  з  питань  національної  безпеки  Джейка  Саллівана  [2]. 

 Співробітники  національної  безпеки  США  обговорили  надсекретні 

 розвідувальні  дані  на  зустрічі  в  Білому  домі  27  жовтня.  Е. Хейнс  попередила, 

 що  російські  сили  можуть  бути  готові  до  нападу  до  кінця  січня  2022  р.  [5]. 

 Важливою  подією  стала  поїздка  директора  ЦРУ  Вільяма  Бернса  до  Москви  3 

 листопада  з  метою  проінформувати  російське  керівництво  про  обізнаність  щодо 

 намірів нападу на Україну [2]. 

 Перші  офіційні  заяви  про  концентрацію  сил  російської  армії  з  метою 

 вторгнення  в  Україну  почали  з’являтись  в  листопаді  2021  р.  17  листопада 

 Е. Хейнс  повідомила  про  плани  Москви  союзників  США  по  НАТО  [8].  Того  ж 

 дня  під  час  зустрічі  в  Пентагоні  міністр  оборони  України  О. Резніков  закликав 

 США  надати  Україні  системи  протиповітряної  оборони,  додаткові  протитанкові 

 озброєння  і  боєприпаси,  зауваживши,  що  перші  атаки  Росії  можуть  відбуватися 

 на  Донбасі  в  напрямі  зони  Операції  об’єднаних  сил  [7].  У  відповідь  голова 

 Об'єднаного  комітету  начальників  штабів  генерал  Марк  Міллі  заявив,  що 

 Україна  може  зіткнутися  з  масованим  вторгненням  вздовж  всього  кордону  [12]. 

 19  листопада  Генеральний  секретар  НАТО  Єнс  Столтенберг  на  конференції 

 німецької  атлантичної  асоціації  «NATO  Talk-2021»  заявив  про  готовність Росії 

 застосувати військову силу проти своїх сусідів [11]. 

 Того  ж  місяця  Пентагон  розпочав  роботу  над  новим  пакетом  військової 

 допомоги  для  України  в  розмірі  200  млн.  доларів.  Проте  Білий  дім  призупинив  її 

 надання,  розраховуючи  на  дипломатичні  методи  зниження  ескалації,  що 

 викликало  обурення  деяких  законодавців  з  Республіканської  партії[6]. 

 Представники  президентської  адміністрації  вважали,  що  поставок  зброї  буде 

 недостатньо,  щоб  утримати  РФ  від  вторгнення.  Міністр  оборони  США  Ллойд 
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 Остін  виступав  за  стриманий,  поступовий  підхід  до  надання  допомоги 

 українським  силам  та  зміцнення  оборони  НАТО.  Кількість  і  клас  озброєння 

 мали  змінюватися  відповідно  до  нових  даних  американської  розвідки  про 

 наміри Росії [6]. 

 22  листопада  2021  р.  М. Міллі  провів  телефонну  розмову  з 

 головнокомандувачем  Збройних  сил  України  генерал-лейтенантом  В. Залужним, 

 щоб  обговорити  «діяльність  Росії  в  цьому  районі»  [7].  Представники 

 американської  і  британської  розвідок  ставали  все  більше  впевненими,  що 

 президент  РФ  В. Путін  планує  військові  дії  з  метою  окупації  більшої  частини 

 України і зміни державної влади на проросійську [9]. 

 На  початку  грудня  2021  р.  американські  ЗМІ  повідомили  про  плани 

 використання  близько  175-тис.  російського  угруповання  для  вторгнення  в 

 Україну  до  кінця  січня  2022  р.  [14].  Білий  дім  розглядав  варіанти  стримування 

 цього  вторгнення  шляхом  надання  додаткової  військової  допомоги  Києву  та 

 погрози  санкціями  [15].  Проте  на  той  час  у  Вашингтоні  переважала  думка,  що 

 ці дії втягнуть США у збройне протистояння з РФ. 

 Під  час  візиту  в  Москву  помічниці  голови  держдепартаменту  з  питань 

 Європи  і  Росії  Карен  Донфрід  в  середині  грудня  2021  р.,  заступник  міністра 

 закордонних  справ  Росії  Сергій  Рябков  передав  їй  два  повністю  підготовлені 

 договори:  один  –  із  США,  інший  –  з  НАТО  [3].  Вони  передбачали  повний 

 перегляд  заходів  безпеки  в  Європі  з  часу  закінчення  «холодної  війни».  НАТО 

 мало  вивести  всі  свої  військові  сили  з  країн  Східної  Європи,  а  також  не 

 приймати до свого складу колишні радянські республіки. 

 Після  провалу  переговорів  з  Росією,  27  грудня  2021  р.  Джо  Байден  дав 

 дозвіл  на  посилення  військової  допомоги  Україні,  включаючи  протитанкові 

 ракети  Javelin,  міномети,  гранатомети,  стрілецьку  зброю  і  боєприпаси  [12]. 

 Через  три  дні,  30  грудня  2021  р.,  він  провів  телефонну  розмову  з  В. Путіним,  під 

 час  якої  заявив,  що  США  не  планують  розміщувати  наступальні  ракети  в 

 Україні  та  закликав  Росію  до  деескалації.  Проте  консенсусу  не  вдалося  досягти: 
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 Байден  говорив  про  заходи  щодо  зміцнення  довіри,  Путін  –  про  фактичне 

 послаблення Заходу [9]. 

 У  середині  січня  2022  р.  Вільям  Бернс  здійснив  таємну  поїздку  до  Києва 

 для  зустрічі  з  В. Зеленським.  Тепер  США  мали  ще  більше  інформації  про  плани 

 Росії.  Було  визначено,  що  швидкий  удар  по  Києву  мав  відбутися  з  боку  Білорусі. 

 Директор  ЦРУ  надав  важливу  інформацію,  яка  суттєво  допомогла  Україні  в 

 перші  дні  війни.  Так,  він  попередив,  що  російські  війська  планують  захопити 

 аеропорт  «Антонов»  у  Гостомелі  й  використати  його  для  важких 

 військово-транспортних  літаків,  щоб  забезпечити  швидкий  прорив  до  столиці 

 для  ліквідації  українських  урядовців  [13].  У  свою  чергу,  розвідувальні  дані, 

 якими  адміністрація  Д. Байдена  поділилася  з  Конгресом,  свідчили  про  різницю 

 у  прогнозах  керівництв  США  і  України  щодо  цілей  та  пріоритетів  РФ  у 

 майбутній  військовій  кампанії.  В. Зеленський  і  його  головні  радники  з  питань 

 безпеки  заявили,  що  головна  загроза  полягає  в  намаганнях  Москви 

 дестабілізувати країну, однак не у повномасштабному вторгненні [13]. 

 Таким  чином,  після  того  як  у  жовтні  2021  р.  керівництво  США  отримало 

 дані  розвідки  про  підготовку  повномасштабного  вторгнення  РФ  в  Україну,  воно 

 намагалося  вплинути  на  В.  Путіна  з  метою  недопущення  такого  розвитку  подій, 

 проте  не  мали  успіху.  Попри  негативний  досвід  розголошення  даних  розвідки,  в 

 листопаді  2021  р.  представники  адміністрації  Д.  Байдена  почали 

 оприлюднювати  секретну  інформацію  про  плани  РФ  через  офіційні  заяви  і  ЗМІ. 

 Одночасно  активізувалися  військово-дипломатичні  контакти  між  США  і 

 Україною  з  метою  попередити  українську  владу  про  потенційну  загрозу.  Після 

 того  як  переговори  США  з  РФ  не  зупинили  ескалацію  ситуації  навколо  України, 

 з  27  грудня  США  стали  надавати  українському  командуванню  озброєння  і 

 розвіддані,  необхідні  для  підготовки  до  оборони.  Наслідком  цього  став 

 успішний  спротив  українських  збройних  сил  і  зрив  швидкого  наступу  на  Київ  з 

 ціллю ліквідації вищої державної влади. 
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 СЕКЦІЯ 3:  НОВА ТА НОВІТНЯ ІСТОРІЇ КРАЇН ЄВРОПИ 

 THE SYSTEM OF OFFICIAL POLITICAL VALUES IN THE 

 TOTALITARIAN COMMUNIST REGIMES IN THE CENTRAL AND 

 EASTERN EUROPE (1944-1989) 

 Hrushetskyi Bohdan  , 

 Associate professor of Department of international relations and social sciences 

 National University of Life and Environmental Sciences 

 The  establishment  of  totalitarian  communist  regimes  in  Central  and  Eastern 

 Europe  was  ensured  due  to  the  impact  of  the  fundamental  factor  -  the  military  and 

 political  dominance  of  the  USSR  in  the  region  after  the  World  War  II.  So  it  had  an 

 external  character  and  did  not  based  on  the  system  of  political  values  of  the  society  of 

 the  studied  region.  Created  at  the  last  stage  of  the  World  War  II,  anti-fascist 

 associations  from  different  parties  spoke  in  favor  of  broad  socio-political  reforms  in 

 their  countries.  Thus,  the  Hungarian  National  Independence  Front  announced  the 

 restoration  of  a  democratic  political  system  based  on  private  land  ownership  and  free 

 enterprise with the nationalization of some large enterprises [9, p. 507]. 

 A  political  system  was  formed,  which  combined  social  reforms  with  democracy 

 while  maintaining  a  market  economy  and  civil  liberties.  A  number  of  centrist  and 

 leftist  parties  (Independent  Smallholders'  Party  in  Hungary,  National  Social  Party  in 

 Czechoslovakia,  the  Farmers'  Front  in  Romania,  etc.)  really  shared  the  values  that 

 corresponded  to  the  proclaimed  political  system.  For  example,  the  National  Social 

 Party  believed  that  democracy  should  be  preserved  as  well  as  the  achievements  of 

 economic  liberalism.  The  main  political  values  for  them  were  the  improvement  of  the 

 welfare of society through its consolidation and spiritual improvement [5, p. 54-56]. 

 But  for  the  communist  parties  such  slogans  were  considered  only  as  a  tactical 

 maneuver.  The  use  of  the  idea  of  anti-fascist  fronts  and  people's  democracy  in  this 
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 vein  was  confirmed  by  the  statements  of  communist  leaders  from  different  countries. 

 As  early  as  March  19,  1944,  Dobri  Terpeshev,  a  key  member  of  the  Bulgarian 

 Workers’  Party,  informed  party  leader  Georgi  Dimitrov:  «Our  political  line  has 

 created  among  our  allies,  among  political  parties  and  public  figures  the  conviction 

 that  we  are  fighting  for  the  people's  democratic  power  of  the  Fatherland  Front»  [5,  p. 

 35]. 

 Having  concentrated  key  positions  in  the  government  in  their  hands,  the 

 communists,  largely  with  the  support  of  the  Soviet  occupying  forces,  were  able  to 

 quickly  concentrate  all  power  in  their  hands.  Thanks  to  gradual  repressions,  both  the 

 opposition  forces  and  the  allied  parties  were  defeated,  and  the  left-wing  social 

 democrats were forced to join the communists. 

 Balkan  states  (Albania,  Bulgaria  and  Yugoslavia)  with  the  weak  pluralistic 

 traditions  were  the  first  to  make  the  transition  to  a  one-party  dictatorship,  where  the 

 communists  defeated  their  opponents  as  early  as  1945-1946.  The  final  turn  to  a 

 totalitarian  regime  in  other  countries  of  Central  and  Eastern  Europe  occurred  in 

 1947-1948.  At  the  same  time,  the  communist  parties  abandoned  their  former  tactics, 

 oriented  towards  populistic  democratic  slogans.  The  program  of  the  Hungarian 

 Working  People's  Party,  created  in  1948  as  a  result  of  the  unification  of  communists 

 and  left-wing  social  democrats,  proclaimed  adherence  to  the  ideology  of 

 Marxism-Leninism  as  a  doctrine  of  building  socialism,  the  implementation  of 

 complete  nationalization  and  comprehensive  economic  planning  [9,  p.  522-523].  At 

 the  third  meeting  of  the  Cominform  (November  16-19,  1949),  the  representatives  of 

 Czechoslovakia  and  Poland  recognized  the  fallacy  of  the  national  paths  to  socialism 

 and declared the Soviet model the only correct one [5, p. 73]. 

 A  system  of  political  values  supported  by  the  official  Marxist  ideology  was 

 formed.  These  include  a  planned  economy,  the  security  of  the  existing  system,  order 

 based  on  the  party  and  Soviet  systems,  equality  in  consumption.  The  attitude  to  the 

 forms  of  development  was  different  in  different  countries  and  in  different  periods, 

 however,  by  the  end  of  the  existence  of  the  communist  system,  the  ideas  of 

 development  were  replaced  by  the  ideas  of  maintaining  stability,  which  was 
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 associated  with  the  announcement  of  the  successful  completion  of  the  construction  of 

 socialism. 

 The  constituent  elements  of  the  planned  economy  were  nationalized  enterprises, 

 and  the  main  methods  of  implementation  were  command-and-control  methods. 

 Propaganda  assured  that  only  the  nationalization  of  industry  could  protect  workers 

 from exploitation and distribute profits more evenly. 

 The  ideal  of  agricultural  development  was  declared  to  be  complete 

 collectivization,  which  was  not  realized  only  in  Poland  and  Yugoslavia.  As  the  Polish 

 sociologist  Tereza  Bogutska  pointed  out,  official  propaganda  announced  that  the 

 achievement  of  prosperity  «depends  on  the  form  of  ownership  of  the  means  of 

 production»  [3,  p.  85].  The  most  consistent  course  towards  the  complete 

 nationalization  of  the  economy  was  pursued  in  Czechoslovakia:  it  was  here  that  the 

 private sector was liquidated in the most radical way. 

 The  value  of  security  in  the  official  ideology  of  the  communist  regimes  was 

 viewed  through  the  prism  of  maintaining  the  existing  system  through  mainly 

 collective  actions  together  with  their  allies  in  the  Warsaw  Pact,  or  independently 

 (Albania, Yugoslavia, partly Romania). 

 Propaganda  told  that  order  in  the  socialist  countries  of  Central  and  Eastern 

 Europe  was  ensured  by  transferring  the  so-called  «soviet  system»  to  the  local  soil, 

 following  the  example  of  the  USSR.  It  implied  the  existence  of  supreme  power 

 among  the  entire  people,  the  will  of  which  is  carried  out  through  councils  headed  by 

 the  supreme  council.  In  practice,  however,  such  a  structure  turned  out  to  be  extremely 

 truncated,  since  the  supreme  councils  met  only  a  few  times  a  year  to  approve  the 

 decisions  already  prepared  by  their  presidiums.  The  highest  positions  in  the  councils, 

 in  particular  the  presidiums,  were  not  elected,  but  belonged  to  the  party 

 nomenclature. 

 Subsequently,  even  these  extremely  limited  powers  of  the  soviets  were 

 increasingly  curtailed.  For  example,  the  1971  Bulgaria’s  Constitution  introduced  a 

 provision  on  the  «unity  of  state  power»,  which  effectively  abolished  the  separation  of 
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 powers.  The  principle  of  unity  was  reflected  in  the  creation  of  a  new  body  –  State 

 Council headed by de-facto dictator Todor Zhivkov [5, p. 123]. 

 The  main  decision-making  functions  in  state  administration  were  concentrated 

 in  the  hands  of  the  ruling  parties.  Only  their  representatives,  with  the  exception  of  a 

 small  number  of  non-partisans,  could  apply  for  the  highest  government  positions.  A 

 more  complete  coverage  of  the  population  of  the  party  was  provided  by  various  mass 

 organizations:  democratic  fronts  (communists  and  representatives  of  liquidated 

 parties  loyal  to  them  or  non-party),  Komsomol,  trade  unions.  Built  on  the  basis  of 

 strict  centralization,  such  a  structure  ensured  the  complete  concentration  of  power  in 

 the  hands  of  the  top  leadership  of  the  party,  which  could  represent  either  one  person 

 (especially  in  the  first  post-war  decade)  or  a  collective  body.  According  to  the 

 Bulgarian  political  scientist  Kamen  Denchev,  «in  practice,  in  the  countries  of  Eastern 

 Europe,  the  phenomenon  of  the  "party-state"  was  formed  with  the  complete 

 concentration  of  all  political  power  in  it,  the  bureaucratization  of  the  political  system 

 took  place»  [6,  p.  37].  Moreover,  such  a  party  system  of  government,  which  was 

 actually  the  leading  one,  was  unconstitutional.  Only  in  the  1970s.  in  the  constitutions 

 of  a  number  of  socialist  countries  of  Central  and  Eastern  Europe,  clauses  were 

 included  on  the  leading  role  of  the  communist  parties  without  a  clear  legal 

 explanation of the essence of such a statement. 

 The  party  (main)  and  soviet  (auxiliary)  management  structures  thus  became 

 integral  parts  of  the  official  interpretation  of  such  a  political  value  as  order.  The 

 surviving  remnants  of  democratic  procedures,  such  as  general  elections,  provided  few 

 legitimacy  to  the  soviet  system,  but  not  at  all  to  the  party  system,  in  which,  as  we 

 have already considered, all the levers of government were concentrated. 

 As  for  tolerance  in  politics  communist  rule  instills  in  the  population  an  inability 

 to  compromise  and  an  unwillingness  to  cooperate  voluntarily  in  groups  [10,  p.  7]. 

 This makes the political culture of society intolerable. 

 Another  political  value  -  equality  -  was  interpreted  as  equality  in  consumption 

 and  was  carried  out  by  equalizing  the  incomes  of  the  richest  and  poorest  residents.  In 

 Hungary,  the  gap  between  these  categories  has  decreased  to  200-300%  [9,  p.  546]. 
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 The  Slovak  scholar  Jan  Bunchak  considers  Czechoslovakia  to  be  the  most  egalitarian 

 country  in  Central  and  Eastern  Europe,  where  income  differences  were  extremely 

 small [4, p. 115]. 

 The  people  of  Poland  were  also  committed  to  the  official  value  of  economic 

 egalitarianism  until  the  mid-1980s.  This  was  evidenced  both  by  the  analysis  of  the 

 political  programs  of  various  opposition  groups  in  the  1950s  and  1970s,  and  by  the 

 data  of  sociological  studies  of  1980-1981.  According  to  the  latter,  80-90%  of  the 

 population  supported  the  reduction  of  the  income  gap.  At  the  same  time,  the 

 meritocratic  principle  of  strict  differentiation  of  earnings  in  accordance  with 

 qualifications  was  popular  among  62%  of  Polish  citizens  [2,  p.  57].  Similar  figures 

 were  given  by  studies  in  1982  in  Hungary:  69%  of  its  inhabitants  considered  the 

 dependence of wages on its efficiency to be fair, 24% supported the opposite [1]. 

 In  the  most  orthodox  form,  the  communist  system  of  political  values  was 

 preserved  in  Albania  and  Romania.  This  was  facilitated  by  the  presence  of  an 

 agrarian  society  with  its  traditional  values  of  hierarchy  and  non-interference  in 

 politics,  low  literacy  of  the  population,  as  well  as  the  poor  development  of  the 

 national  intelligentsia.  The  Party  of  Labor  of  Albania  preserved  in  its  program 

 provisions  the  ideas  of  «the  dictatorship  of  the  proletariat»  and  «the  intensification  of 

 the  class  struggle  in  the  course  of  the  development  of  the  revolution».  These 

 provisions  were  included  in  the  1976  Albanian  Constitution  [7,  p.  182].  The  same 

 values  dominated  the  Romanian  official  ideology,  as  expressed  in  Ceausescu's  1989 

 statement  about  the  «underestimation  of  the  class  struggle  by  some  regimes»  [8,  p. 

 664]. 
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 ПОЗАСУДОВІ ВБИВСТВА СОЮЗНИХ ЛЬОТЧИКІВ У НАЦИСТСЬКІЙ 

 НІМЕЧЧИНІ У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: ЗЛОЧИН ТА 

 ПОКАРАННЯ 

 Акімов Михайло Олександрович  , 

 к.ю.н., доцент, Національна академія внутрішніх справ 

 Друга  світова  війна  увійшла  до  історії  як  багато  в  чому  непересічний 

 збройний  конфлікт.  На  превеликий  жаль,  вона  унікальна  і  через  скоєння  під  час 

 неї  найтяжчих  воєнних  злочинів.  Йдеться  перш  за  все  про  масові  вбивства, 

 вчинені  на  виконання  рішень  вищого  керівництва  нацистської  Німеччини  – 

 «Nach  und  Nebel  Erlass»,  «Kommando  Befehl»,  «Kugel  Erlass»  тощо.  Сюди  ж 
 180 



 належать  і  позасудові  вбивства  тих  союзних  льотчиків,  які  опинилися  на 

 території Німеччини, будучи збитими у повітряних боях або зенітним вогнем. 

 Бомбардувальне  Командування  Королівських  ВПС  Великобританії 

 здійснило  перші  нальоти  на  промислові  об’єкти  у  Німеччині  ще  навесні 

 1940 року.  Два  роки  потому,  після  того,  як  Командування  очолив  головний 

 маршал  авіації  Артур  Харріс,  нічні  нальоти  на  Любек,  а  згодом  (у  рамках 

 операції  «Millennium»)  удари  по  Кельну,  Ессену  та  Гамбургу  показали, 

 наскільки  зросли  можливості  бомбардувальної  авіації  і  яких  втрат 

 промисловому  потенціалу  вона  здатна  спричинити.  Влітку  того  ж  року  денні 

 бомбардування  із  англійських  аеродромів  розпочали  американці.  Пізніше,  у 

 січні  1943 року,  у  Касабланці,  союзники  схвалили  директиву  «Pointblank»  – 

 план  цілодобових  систематичних  ударів  по  об’єктах  воєнної  промисловості  у 

 містах Німеччини. 

 Повітряна  битва  за  Рур  (березень  –  липень  1943 р.)  та  операція 

 «Gomorrah»,  або  битва  за  Гамбург  (липень  –  серпень  1943 р.)  істотно  вплинули 

 на  промислове  виробництво  і  ще  більше  на  моральний  стан  населення.  Явна 

 неспроможність  люфтваффе  перешкодити  цілодобовим  нальотам 

 демонстрували явну недолугість нацистських керманичів. 

 Добре  розуміючи  небезпеку,  що  її  несуть  бомбардування  і  для  воєнної 

 промисловості,  яка  уможливлює  подальше  ведення  війни,  і  для  самої  влади,  що 

 трималася  виключно  на  фанатичній  вірі  та  загальному  страху  репресій,  нацисти 

 вдалися  до  випробуваного  рішення  –  переклали  власну  провину  на  союзників. 

 Для  початку  за  розпорядженням  рейхсміністра  пропаганди  Геббельса  німецькі 

 газети,  журнали  та  радіо  повністю  змінили  риторику:  замість  термінів  «ворог» 

 та  «літаки  противника»  з’явились  «льотчики-терористи»,  «льотчики-вбивці», 

 «дітовбивці»,  «повітряні  гангстери»  та  «повітряні  варвари».  Одночасно 

 бомбардування  німецьких  міст  були  проголошені  «аморальними»,  тоді  як 

 нальоти  люфтваффе  на  британські  та  радянські  міста  вважались  «звичайними 

 бойовими  операціями»  [3,  с.  88].  Метою  цього  було  створити  у  населення 

 почуття  відрази  та  ненависті  до  союзних  льотчиків  (замість  традиційної  поваги, 
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 що  нею  завжди  користувалися  військовослужбовці  та  професія  військового)  і 

 одночасно  виправдати  позасудові  розправи  як  «законне  право  помсти»  за 

 знищення німецьких міст. 

 Зустрівшись  із  відверто  пасивним  ставленням  вермахту  до  своїх  планів, 

 Геббельс  звернувся  за  сприянням  до  рейхсфюрера  СС  Гіммлера.  Останній 

 10 серпня  1943 р.  наказав  підпорядкованим  йому  як  міністру  внутрішніх  справ 

 Німеччини  підрозділам  поліції  «не  втручатись»  у  будь-які  сутички  між 

 союзними  льотчиками,  які  вистрибнули  з  парашутами  або  здійснили  вимушені 

 посадки  на  німецькій  території,  та  місцевим  населенням,  якщо  такі  сутички 

 виникнуть,  «оскільки  це  не  є  завданням  поліції»  [4,  с.  39].  Після  цього  Гіммлер, 

 головнокомандувач  люфтвафферейхсмаршал  Герінг  та  начальник  РСХА 

 обергруппенфюрер  СС  Кальтенбруннер  спільно  узгодили  перелік  тих 

 повітряних  бойових  операцій,  вчинення  яких  союзниками  в  подальшому 

 визнаватиметься  «актами  тероризму»  та  матиме  своїм  наслідком  притягнення 

 льотчиків,  які  їх  здійснювали,  до  відповідальності,  засудження  і  страту 

 «винних».  «Це  дуже  далекосяжний  план»,  –  записав  Геббельс  у  своєму 

 щоденнику  22 грудня  1943 р.,  в  розпал  повітряної  битви  за  Берлін,  –  «але  за 

 певних умов він може призвести до вагомого результату» [2]. 

 Очолити  «прояви  народного  гніву»  мала  НСДАП  –  нацистська 

 націонал-соціалістська  робітнича  партія  Німеччини.  У  своєму  циркулярі  усім 

 партійним  організаціям  на  місцях  рейхсляйтер  Мартін  Борман  вказав:  «Відомі 

 численні  випадки,  коли  члени  екіпажів  ворожих  літаків,  які  вистрибнули  з 

 парашутами  або  здійснили  вимушені  посадки,  були  вбиті  після  захоплення  на 

 місці  розлюченим  до  найвищої  мірі  населенням.  Жодних  заходів  поліцейського 

 реагування  або  кримінального  переслідування  до  цивільного  населення, 

 причетного  до  цих  випадків,  не  було  вжито…  Збиті  льотчики  загалом  не 

 повинні  бути  захищені  від  агресії  натовпу.  Я  очікую,  що  весь  персонал  поліції 

 відмовиться  надати  захист  цим  гангстерам.  Ті  представники  влади,  що 

 діятимуть  всупереч  суспільним  настроям,  відповідатимуть  особисто  переді 

 мною.  Вимагаю  довести  мою  точку  зору  до  відома  всіх  співробітників  поліції  та 
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 жандармерії»  [4,  с.  40].  Відповідно,  гауляйтери  у  багатьох  регіонах  Німеччини 

 просто  наказали  вбивати  усіх  союзних  льотчиків,  які,  будучи  збитими, 

 опиняються  в  межах  конкретної  адміністративної  одиниці,  посилаючись  на  те, 

 що  бомбардування  –  це  нелюдський  спосіб  ведення  війни,  тому  ті,  хто  його 

 здійснюють, не мають вважатись військовополоненими. 

 Насправді  чинний  на  той  час  (і  для  Німеччини,  і  для  її  противників) 

 міжнародно-правовий  акт  –  Женевська  конвенція  про  поводження  з 

 військовополоненими  1929 р.  –  визначав  поняття  та  правовий  статус 

 військовополоненого,  режим  їх  утримання  та  забезпечення,  порядок  залучення 

 до  праці,  лікування  та  навіть  репатріації.  Зокрема,  встановлювалось,  що 

 військовополонений  перебуває  під  владою  держави,  яка  його  захопила  (а  не 

 окремих  осіб  чи  підрозділів  цієї  держави),  і  така  держава  зобов’язана 

 піклуватись  про  нього  (у  тому  числі  і  про  його  безпеку);  військовополонений 

 має  право  на  повагу  до  його  особи  та  честі,  на  захист  та  гуманне  ставлення; 

 будь-які  репресалії  стосовно  нього  заборонені  [1].  Таким  чином,  потрапляючи  в 

 полон,  військовослужбовець  не  міг  бути  страчений  без  суду,  а  надто  виданий  на 

 розправу  будь-кому,  і  за  жодних  умов  не  можна  було  карати  за  сам  факт  участі  у 

 бойових діях. 

 Нарешті,  у  своїй  статті  в  газеті  «Фелькішер  Беобахтер»  29 травня  1944 р. 

 Геббельс  проголосив:  «Хто  правий?  Убивці,  які  боягузливо  зловживають 

 гуманним  ставленням  з  боку  своїх  жертв,  чи  жертви,  які  захищають  себе  за 

 принципом  «око  за  око  та  зуб  за  зуб»?  На  це  питання  неважко  відповісти.  Для 

 нас  просто  неприйнятно  використовувати  армію  чи  поліцію  проти  нашого  ж 

 населення,  яке  поводиться  із  цими  дітовбивцями,  як  вони  на  те  заслуговують… 

 Уніформа  –  частина  німецької  військової  честі,  а  для  «повітряного  бандита»  це 

 робочий  одяг  його  злочинного  ремесла…  За  таких  умов  самосуд  неминучий,  і 

 не  слід  дивуватись,  що  наших  людей  переповнює  священна  лють  помсти  за  ці 

 цинічні злочини» [2]. 

 Протягом  другої  половини  війни  сотні  американських  та  британських, 

 канадських  та  австралійських,  новозеландських  й  інших  льотчиків  були 
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 жорстоко  вбиті  на  території  Німеччини  цивільним  населенням,  партійними 

 функціонерами,  членами  гітлерюгенду  та  фольксштурму  –  розстріляні  або 

 забиті  камінням,  сільськогосподарськими  інструментами  чи  палицями  у 

 Саарбрюкені,  Золінгені,  Пфорцхаймі,  Інгольштадті,  Гессені,  Ростоку  та  багатьох 

 інших  місцях  та  селищах.  Точна  кількість  жертв  досі  не  з’ясована  і  навряд  чи 

 буде  достеменно  відомою;  за  різними  підрахунками,  жертвами  «вбивств 

 льотчиків»  (їх  було  багато,  що  самі  німці  почали  застосовувати  новий  термін  – 

 «Fliegermorde»)  стали  від  200  до  350 осіб,  і  йдеться  лише  про  документально 

 підтверджені  випадки  на  території  Німеччини;  ще  60 осіб  були  жорстоко  побиті, 

 але  спромоглися  вижиті,  а  близько  100 льотчиків  були  вбиті  на  території  Австрії 

 [3,  с.  24].  З  огляду  на  це  не  дивно,  що  після  капітуляції  Німеччини  кримінальні 

 переслідування  осіб,  винних  у  позасудових  вбивствах  союзних  льотчиків, 

 призвели  до  перших  судових  процесів,  що  їх  провели  британські  та 

 американські військові суди у відповідних зонах окупації. 

 Підсудним  (працівникам  поліції  та  жандармерії,  партійним  керівникам, 

 військовослужбовцям  та  цивільним)  пред’явили  звинувачення  у  порушенні 

 міжнародного  права  (Гаазької  конвенції  про  закони  та  звичаї  сухопутної  війни 

 1907 р.,  Женевської  конвенції  про  поводження  з  військовополоненими 1929  р.). 

 У  переважній  більшості  випадків  суди  виносили  обвинувальні  вироки  та 

 призначали  покарання  від  декількох  років  позбавлення  волі  до  смертної  кари 

 (щоправда,  всі  вироки  могли  бути  оскаржені  в  апеляційному  порядку,  і  таке 

 оскарження  часто  призводило  до  пом’якшення  призначеного  покарання).  Так, 

 серед  засуджених  до  смертної  кари  за  «вбивства  льотчиків»  (у  тому  числі  за 

 віддання  наказу  про  це)  були  вищий  керівник  СС  та  поліції  в  Нідерландах 

 бригадефюрер СС  Карл  Еберхард  Шенгарт  (страчений  у  1946 р.),  гауляйтер 

 Мекленбурга  Фрідріх  Гільдебрандт  (страчений  у  1948  р.),  вищий  керівник СС 

 та  поліції  у  Рейні  группенфюрер СС  Юрген  Штроп  (після  засудження  виданий 

 Польщі,  повторно  засуджений  за  знищення  Варшавського  гетто  та  страчений  у 

 1952 р.).  Серед  засуджених  до  довічного  позбавлення  волі  були  генерал  зенітної 

 артилерії  Август  Шмідт  (за  віддання  наказу  про  те,  щоб  військовослужбовці 
 184 



 люфтваффе  не  захищали  військовополонених  від  місцевого  населення;  пізніше 

 покарання  пом’якшене  до  10  років  позбавлення  волі)  та  військовий  лікар  Алоіз 

 Грізль  (за  ненадання  допомоги  пораненому  американському  льотчику;  пізніше 

 покарання пом’якшене до 15 років позбавлення волі) [2]. 
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 ПРИЧИНИ НЕВДАЧІ СУЕЦЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ КАМПАНІЇ ДЛЯ 
 ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ 

 Довгий Ярослав Олегович  , 
 студент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 На  рішення  Великобританії  припинити  військові  дії  вплинули  багато 

 факторів:  економічних,  міжнародних  та  внутрішніх  соціально-політичних. 

 По-перше,  ворожа  позиція  США  та  їх  економічний  тиск  на  країну,  яка  була  на 

 межі  девальвації  фунта  стерлінгів.  По-друге,  очевидний  розподіл  сил  на 

 міжнародній  арені  не  на  користь  агресорів  за  активної  підтримки  Єгипту  з  боку 

 СРСР  та  інших  арабських  та  азіатських  країн.  По-третє,  внутрішні  розбіжності 

 в  кабінеті  Е.  Ідена,  де  до  6  листопада  розклад  сил  був  такий,  що  вчорашні 

 прихильники  воєнних  дій  проти  Єгипту  стали  висловлюватися  на  користь 

 припинення  вогню  та  завершення  військової  операції,  політичний  провал  якої 

 був очевидним. [1, c. 497] 

 Розпочнемо  розгляд  з  економічних  причин.  Оскільки  Банк  Британії 

 втратив  45  млн.  доларів  у  період  з  30  жовтня  по  2  листопада,  а  постачання 

 британської  нафти  було  обмежено  закриттям  Суецького  каналу,  британці 

 звернулися  за  негайною  допомогою  до  МВФ,  але  Сполучені  Штати  відмовили  у 

 цьому  найближчому  трансатлантичному  союзникові.  Фактично  Ейзенхауер 

 наказав  своєму  міністру  фінансів  Джорджу  М.  Хамфрі  підготуватися  до 

 продажу  частини  облігацій,  що  належать  уряду  США,  у  фунтах  стерлінгів.  Уряд 

 Великобританії  розглядав  можливість  вторгнення  в  Кувейт  і  Катар,  якщо  США 

 запровадять нафтові санкції. [8, c. 258–261] 

 Міністр  фінансів  Великобританії  Гарольд  Макміллан  повідомив  свого 

 прем'єр-міністра  Ентоні  Ідена,  що  Сполучені  Штати  повністю  готові  виконати 

 загрозу  ненадання  фінансової  допомоги.  Він  також  попередив  свого 

 прем'єр-міністра,  що  валютні  резерви  Великобританії  просто  не  витримають 

 девальвацію  фунта  стерлінгів,  яка  відбудеться  після  дій  Сполучених  Штатів;  і 

 що  протягом  кількох  тижнів  після  такого  рішення  країна  не  зможе  імпортувати 
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 продукти  харчування  та  енергоносії,  потрібні  для  підтримки  населення  на 

 островах.  Одночасно  з  діями  США  Саудівська  Аравія  запровадила  нафтове 

 ембарго  проти  Великої  Британії  та  Франції.  США  відмовлялися  заповнити 

 порожнє  місце,  поки  Великобританія  та  Франція  не  погодилися  на  швидке 

 виведення  військ.  Інші  члени  НАТО  відмовилися  продавати  нафту,  отриману  від 

 арабських країн, у Велику Британію чи Францію. 

 Міжнародний  тиск  був  ще  значно  ширшим.  На  міжнародній  арені  з  часом 

 Суецької  кризи  збіглися  події  в  Угорщині,  де  у  вересні-жовтні  1956  р.  була 

 спроба  послабити  жорсткий  контроль  з  боку  Радянського  Союзу  над  розвитком 

 країни.  Наприкінці  жовтня  в  Угорщині  відбулися  багатотисячні  демонстрації  з 

 вимогою  демократичних  свобод.  Здійснене  Москвою  24  жовтня  силове 

 втручання у ці події викликало жорсткий опір Угорщини. 

 Ця  подвійна  криза  призвела  до  того,  що  вперше  в  умовах  холодної  війни 

 Вашингтон  та  Москва  опинилися  на  одному  боці.  Радянський  Союз  підтримав 

 резолюції  США  щодо  засудження  потрійної  агресії  проти  Єгипту,  у  свою  чергу, 

 США  на  початковому  етапі  відмовилися  підтримати  резолюцію,  запропоновану 

 новим лідером Угорщини І. Надем засуджуючу дії СРСР в Угорщині. [2, c. 227] 

 Радянське  керівництво  мало  у  своєму  розпорядженні  інформацію  з 

 Лондона  і  Вашингтона,  що  Захід  не  робитиме  спроб  втрутитися  у  справи 

 Угорщини.  Хоча  3  листопада  американська  делегація  внесла  резолюцію,  що 

 засуджувала  дії  Москви  в  Угорщині,  радянська  делегація  скористалася  правом 

 вето. 

 Внаслідок  введення  військ  у  Будапешт  4  листопада  1956  р.  та  придушення 

 антирадянських  виступів  населення  спроба  Угорщини  вийти  з  орбіти  впливу 

 Радянського  Союзу  закінчилася  провалом.  У  президента  США  воєнна  акція  на 

 тлі  подій  в  Угорщині  викликала  особливо  негативну  реакцію,  оскільки 

 британсько-французько-ізраїльський  напад  відволікав  увагу  від  угорських 

 подій,  якими  в  іншій  ситуації  західні  держави  не  забули  б  скористатися  в 

 пропагандистському  плані.  Подвійна  криза  призвела  до  того,  що  зацікавленим 

 сторонам  не  вдалося  повною  мірою  використати  труднощі  супротивників  у 
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 своїх  інтересах.  Вперше  в  історії  СРСР  та  США  опинилися  на  одному  боці 

 проти колоніальних держав, засудивши в ООН дії Лондона, Парижа та Ізраїлю. 

 Також,  щоб  належним  чином  проаналізувати  дії  Сполучених  Штатів  у 

 Суеці,  необхідно  зрозуміти  основу,  на  якій  були  прийняті  політичні  рішення,  які 

 частково  сягають  початку  холодної  війни.  Із  заявою  дипломата  Джорджа 

 Кеннана  в  1947  р.  про  те,  що  США  повинні  стримувати  «експансивні  тенденції 

 Росії»,  було  розроблено  та  розширено  велику  «стратегію  стримування». 

 Адміністрація  Трумена  і  держсекретар  Джордж  Маршалл  в  1947  р.  додали 

 більшої  конкретики  стратегії  стримування  Кеннана,  прийнявши  доктрину 

 Трумена  і  план  Маршалла.  Президент  заявив,  що  «політика  Сполучених  Штатів 

 має  полягати  у  підтримці  вільних  народів,  які  чинять  опір  поневоленню  …  під 

 тиском  ззовні,  політика,  яка  б  забезпечила  легітимність  використання 

 стримування спочатку в Європі та Азії, а потім на Близькому Сході» [5, c. 52]. 

 Таким  чином,  Суецька  криза  стала  важливим  поворотним  моментом  через 

 те,  що  США  приділяли  першочергову  увагу  стриманню  Радянського  Союзу,  а  не 

 підтримці  їхніх  союзників  задля  продовження  наступу,  який  міг  підірвати 

 стосунки  США  і  Єгипту,  і  зробити  можливим  дрейф  останнього  у  сторону  Росії. 

 Криза  продемонструвала  здатність  США  та  їхню  зацікавленість  діяти  проти 

 будь-кого,  коли  справа  стосувалася  підтримки  їхньої  стратегії  стримування. 

 Однак  США  не  перестали  підтримувати  своїх  союзників  після  Суецу,  що  є  ще 

 одним  свідченням  того,  що  в  їхній  великій  стратегії  стримування  лідерство  в 

 «трансатлантичному  світі»  було  ключовим  компонентом  їхньої  політичної  мети. 

 Ейзенхауер  та  Даллес  не  могли  відокремити  США  від  структури  альянсу  НАТО 

 і не хотіли цього. 

 Ще  одним  блоком  причин  виступали  внутрішні  соціально-політичні.  Хоча 

 громадськість  вважала,  що  британський  уряд  виправдовує  вторгнення  поділом 

 ізраїльських  та  єгипетських  сил,  протести  проти  війни  відбулися  у  Британії 

 після  її  початку.  У  популярному  телевізійному  ток-шоу  «Свобода  слова»  31 

 жовтня  відбулися  особливо  запеклі  дебати  між  лівим  істориком  А.  Дж.  П. 

 Тейлором  та  лейбористським  журналістом  та  майбутнім  лідером  партії 
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 Майклом  Футом,  які  назвали  свого  колегу  зі  «Свободи  слова»,  члена 

 парламенту  від  консерваторів  Роберта  Бутбі  «злочинцем»  через  підтримку 

 війни.  Один  телевізійний  критик  сказав  про  «Свободу  слова»  під  час  війни,  що 

 «команда,  здавалося,  була  не  тільки  на  межі,  а  й  фактично  втратила 

 самовладання…  Бутбі  вирував,  Фут  кипів,  а  Тейлор  кричав  із  явною 

 справжньою  злістю…»  [3,  c.  149].  Гнівні  дебати  стосовно  Суецької  війні  на 

 «Свободі  слова»  відбивали  неоднозначну  громадську  реакцію  на  війну. 

 Британський  уряд  чинив  тиск  на  Бі-бі-сі,  щоб  вона  підтримала  війну,  і  серйозно 

 розглядав можливість захоплення мережі [4, c. 96–118]. 

 Головна  помилка  Е.  Ідена  полягала  в  тому,  що  він  не  розпочав  військову 

 кампанію  одразу  у  липні  1956  р.,  коли  загальне  обурення  з  приводу 

 націоналізації  Насером  компанії  Суецького  каналу  знаходилось  на  піку.  [6,  c. 

 254–255]  Вже  до  осені  громадське  обурення  вщухло,  і  багато  людей  у 

   Великобританії  просто  змирилось  з  фактом,  що  відбувся,  не  бачачи  причин  для 

 війни.  Це  було  особливо  актуально,  оскільки  твердження  Ідена  про  те,  що 

 єгиптяни  будуть  безнадійно  неправильно  управляти  каналом,  виявилися 

 безпідставними,  і  що  до  вересня  1956  р.  стало  ясно,  що  зміна  керівництва  не 

 вплинула  на  судноплавство.  Що  ще  важливіше,  одержимість  Ідена  секретністю 

 та  його  бажання  зберегти  підготовку  до  війни  у    максимально  можливій 

 таємниці  означали,  що  уряд  Ідена  не  зробив  нічого  протягом  кількох  місяців,  що 

 передували  нападу,  щоб  пояснити  британському  народу,  чому  війна  необхідна. 

 Багато  хто  з  резервістів,  покликаних  на  національну  службу  влітку  і  восени 

 1956  р.,  згадували,  що  відчували  себе  спантеличеними  і  розгубленими,  коли 

 уряд  Ідена  почав  готуватися  до  нападу  на  Єгипет,  в  той  же  час  Іден  публічно 

 наполягав  на  тому,  що  хоче  мирного  вирішення  суперечки,  і  був  проти  нападу 

 на Єгипет. [6, с. 206–210] 

 Згідно  з  опитуваннями  тогочасної  громадської  думки,  37%  британців 

 підтримали  війну,  а  44%  були  проти  [7].  Газета  Observer  у  провідній 

 (редакційній)  статті  нападала  на  уряд  Ідена  за  його  «дурість  та  нечесність»  у 

 нападі  на  Єгипет,  у  той  час  як  Manchester  Guardian  закликала  своїх  читачів 
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 писати  листи  протесту  своїм  депутатам.  The  Economist  говорив  про  «дивний 

 союз  цинізму  та  істерії»  в  уряді,  а  The  Spectator  заявив,  що  Ідену  незабаром 

 доведеться  зіткнутися  з  «жахливим  звинуваченням».  Більшість  листів, 

 спрямованих  депутатам  від  їхніх  виборців,  були  проти  нападу  у  Суеці. 

 Примітно,  що  багато  листів  приходили  саме  від  виборців,  які  вважали  себе 

 консерваторами. 

 Таким  чином,  комплекс  причин  та  тиску,  які  давили  на  консервативний 

 уряд  Ентоні  Ідена  як  ззовні,  так  і  внутрішньо,  змусили  його  піти  на  скасування 

 всієї  військової  авантюри.  22  грудня  закінчився  вивід  британсько-французьких 

 військ  з  Порт-Саїда,  що  почався  на  початку  грудня.  А  вже  на  початку  березня 

 1957 р. Ізраїль вивів свої війська з єгипетської території. 
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 БИТВА ПРИ ЛЕЙТЕНІ 1757 Р. 

 Максим Владиславович Дойчик  , 

 студент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 Семирічна  війна  1756–1763  рр.  була  одним  із  найбільших  конфліктів  XVIII 

 ст.  Вона  охопила  кілька  континентів,  проте  нашу  вагу  привернула  одна  битва, 

 яка  стала  знаковою  для  австро-прусського  протистояння  тієї  епохи.  Битва  при 

 Лейтені  1757  р.  є  яскравим  прикладом  професіоналізму  та  талановитості 

 прусського  короля  Фрідріха  ІІ,  який  маючи  вдвічі  менше  сил  зміг  здобути 

 блискучу  перемогу.  Доцільно  зазначити,  що  постать  цього  войовничого  короля 

 заслуговує  на  окреме  дослідження,  адже  він  зробив  великий  внесок  у  розвиток 

 військового мистецтва тих часів. 

 Попри  значні  успіхи  прусського  війська  після  битви  під  Росбахом  5 

 листопада  1757  р.  становище  Фрідріха  ІІ  залишалося  невтішним,  адже  він 

 втратив  по  суті  більшість  території  Сілезії,  через  активний  наступ  австрійських 

 військ.  Тобто  можна  сказати,  що  перед  королем  з’явилася  загроза  завершення 

 війни  поразкою  у  1757  р.  Монарх  вирушив  маршем  з  13  тисячним  військом  до 

 Сілезії,  де  по  дорозі  з’єднався  із  20  тисячним  корпусом  генерала  Ганса  Йоахима 

 фон  Цітена  [9,  с.  122].  Командувач  австрійських  військ,  Карл  Лотаринзький, 

 вирушив  на  зустріч  до  свого  супротивника.  Вони  зустрілися  5  грудня  1757  р., 

 чисельність  пруссаків  складала  33  тис.  осіб  (21  тис.  піхота  та  12  тис.  кавалерії) 

 проти 65 тис. австрійців (44 тис. піхоти та 21 тис. кавалерії) [5, с. 189]. 

 Фрідріх  думав  використати  таку  ж  тактику  «косого  бойового  порядку»,  як 

 це  було  при  Коліні,  проте  з  урахування  помилок.  Карл  Лотаринзький  вважав,  що 

 у  цій  битві  краще  зайняти  оборону  і  вичікувати,  щодо  намірів  свого 

 супротивника  він  сподівався  на  атаку  на  його  правий  фланг,  що  начебто  і 

 підтвердилося.  Адже  під  час  наступу  основних  прусських  сил  кілька  ескадронів 

 гусарів  зійшлися  у  бою  із  ворожою  кіннотою.  До  речі  Фрідріх  ІІ  тоді  думав,  що 
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 його  кавалерія  натрапила  на  авангард,  що  виявилося  не  правдою.  Тим  не  менш 

 цей  напад  був  сприйнятий  австрійцями  як  основний  напрямок  руху  пруссаків. 

 Тому  Карл  Лотаринзький  прийняв  цілком  логічне  рішення  перекинути 

 більшість  сил  із  лівого  флангу  на  правий,  він  використав  навіть  резерви,  що 

 стало  його  помилкою.  Таким  чином  на  цих  позиціях  лишилися  баварські  та  інші 

 частини, які не відрізняли ні високим бойовим духом, ні гарним оснащенням. 

 Саме  у  це  вразливе  розташування  ворожих  військ  прусський  король 

 спрямував  основні  сили,  створивши  кількісну  перевагу  над  супротивником  [1,  с. 

 237].  Тож,  піхотні  батальйони  своїм  стрімким  наступом  подолали  місцеві 

 частини  із  своїх  позицій  і  змусили  їх  неорганізовано  відступати.  В  таких  умовах 

 австрійському  війську  було  важко  перебудувати  свої  частини  у  вірному 

 напрямку.  Із  успіхами  пруссаків  на  лівому  фланзі  наступ  почала  і  центральна 

 частина  війська,  яка  штурмувала  позиції  австрійської  піхоти  на  пагорбах  [8,  с. 

 136].  Спочатку,  такий  маневр  не  давав  результатів,  проте  завдяки  офіцерам,  які 

 особисто  очолили  цей  наступ,  даючи  приклад  простим  солдатам,  вдалося 

 вибивати  австрійців  з  їх  позицій  [10,  с.  111].  Треба  сказати,  що  у  цій  битві  вони 

 показали  себе  не  гірше  тих,  хто  наступав,  адже  вони  не  поступалися  противнику 

 навіть  клаптику  землі.  Ситуацію  докорінно  змінив  вогонь  із  прусських  гармат, 

 який картечними ядрами розривав австрійську піхоту. 

 Карл  Лотаринзький  вважав,  що  битву  ще  можна  виграти,  якщо  застосувати 

 усю  свою  кінноту.  Він  направив  її  у  наступ,  проте  Фрідріх  виявився  обачнішим, 
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 він  завчасно  тримав  свою  кавалерію  у  резерві,  на  чолі  із  Г.  Й.  Цітеном,  вона 

 спостерігала  за  тим  як  прусська  піхота  активно  наступає,  тому  вони  також 

 рвалися  у  бій.  Від  цієї  атаки  залежала  доля  битви,  у  випадку  поразки  прусської 

 кінноти  це  стало  б  фатальним  для  її  піхоти,  яка  б  стала  відкритою  для  нападу  зі 

 сторони  ворога.  Проте  австрійські  вершники  програли  цей  бій,  а  вони,  тікаючи, 

 почали  збивати  власну  ж  піхоту  [7,  с.  82–85].  Ця  подія  спричинила  загальний  та 

 неорганізований  відступ.  Разом  із  кавалерією  розпочала  наступ  піхота  Карла 

 Генріха  фон  Веделя  [3,  с.  37].  Фрідріх  наказав  не  припиняти  вогонь  артилерії, 

 щоб  вороже  військо  відчувало  скрутність  свого  становища.  Далі  прусський 

 король  вирішив  з  малим  загоном  переслідувати  відступаючих  і  він  спитав  у 

 своїх  солдат,  які  втомилися  після  битви,  хто  у  разі  небезпеки  піде  за  ним,  на  що 

 викликалися  три  батальйони.  Під  час  цього  маневру  Фрідріха  на  його  загін  було 

 відкрито  вогонь  із  рушниць,  але  він  був  короткочасним  та  без  втрат,  було 

 віддано  наказ  ад’ютанту,  щоб  прибули  ті  три  батальйони  йому  на  допомогу.  Тим 

 часом  король  підійшов  до  Лісси,  населений  пункт,  куди  відступали  деякі 

 частини  австрійської  армії.  І,  на  диво  для  прусського  монарха,  там  він  зустрів 

 практичне  все  вороже  офіцерство.  Він  його  полонив,  адже  йому  прийшло  на 

 підмогу не ті три батальйону, а все військо. 

 Щодо  втрат  то  вони  були  наступними:  зі  сторони  Пруссії  –  6 382  вбитими, 

 а  з  боку  Австрії  –  11  тис.  вбитими  та  стільки  ж  полоненими  [4].  Карл 

 Лотаринзький  повернувся  в  Богемію  разом  із  розбитим  військом,  яке  на  початку 

 кампанії  налічувало  близько  100  тис.  осіб,  а  після  ледь  з  30  тис.  [6,  с.  140].  Ця 

 перемога  набула  широкого  розголосу  по  всій  Європі,  особливо  їй  зраділа 

 Велика Британія, де активно святкували цю подію [2, с. 186]. 
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 Отже,  битва  при  Лейтені  мала  величезне  значення  не  лише  для  Пруссії,  а  й 

 для  перебігу  Семирічної  війни  загалом.  Завдяки  перемозі  Фрідріха  ІІ  цей 

 військовий  конфлікт  не  закінчився  на  другому  році  війни,  а  продовжився.  Так  у 

 цієї  німецької  держави  збільшилися  шанси  на  успіх.  Стратегічне  значення 

 Лейтену  полягає  у  тому,  що  у  ході  усунення  противника  з  цього  регіону,  була 

 звільнення  практично  вся  Сілезія,  що  позитивно  позначилося  на  економічному, 

 політичному  та  військовому  становищі  Пруссії.  Хоч  війна  ще  не  скінчилася, 

 проте  більшість  ворогів  Фрідріха  ІІ  було  послаблено.  Щоправда  тепер 

 прусському  королю  довелося  перейти  від  активних  наступальних  дій  до 

 оборони,  адже  у  нього,  як  й  у  інших  воюючих  держав,  закінчувалися  ресурси, 

 щоб  вести  цю  війну.  Тобто  можна  сказати,  що  наступні  п’ять  років 

 кровопролиття  будуть  своєрідною  грою,  хто  перший  виснажиться  і  Пруссія  не 

 збирається  у ній програвати. 
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 НАРИС ДО ІСТОРІЇ ФРАНЦУЗЬКОГО НАЦІОНАЛІЗМУ 

 Коваль Ілля Андрійович  , 

 студент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 Часто  французів  називають  першою  нацією,  а  більшість  словників 

 визначають  початок  «націоналізму»  як  суспільно-політичного  явища  саме  від 

 початку  Великої  французької  революції  у  1789  р.  Як  в  ході  дослідження 

 з’ясувалося  –  це  далеко  від  істини,  проте  саме  французький  націоналізм  задав 

 тренд  для  формування  сучасних  західноєвропейських  націй,  а  сама  Франція 

 стала першою дійсною національною державою в Європі. 

 Для революційних змін Франція готувалась: був сформований власний 

 просвітницький  рух,  який  перейняв  ідеї  британських  просвітників,  опанував  їх  і 

 додав  до  них  власні  напрацювання.  Так  Монтеск’є  довершив  систему  правової 

 держави  та  запропонував  класичні  для  нас  гілки  влади:  виконавча,  законодавча 

 та  правова,  зробивши  висновок,  що  ідеальним  державним  устроєм  є  або 

 демократія,  або  монархія.  Інший,  мабуть  найбільш  відомий,  французький 

 просвітник,  який  жив  певний  час  в  Англії  та  звідти  власне  й  привіз  до  Франції 

 ідей  колег  з  Туманного  Альбіону,  Вольтер.  Попри  його  величезну  популярність 

 як  серед  сучасників,  так  і  серед  нинішнього  покоління,  більшість  його  ідей  не 

 пройшли  перевірку  часом:  освічений  абсолютизм  та  виховання  монарха 

 філософами,  проте  його  стремління  відділити  світське  суспільство  від 

 величезного  релігійного  впливу  було  цілком  логічним  і  з  часом  стало 

 доконаною  дією,  бо  вже  після  його  смерті  покоління  прихильників  його  ідей 

 таки  «придавили  цю  гадину».  Але  в  саме  контексті  націоналізму  найбільш 

 цікавими  серед  усього  розмаїття  французьких  просвітителів  є  політичні  погляди 

 уродженця  Женеви  Жан-Жака  Руссо.  Саме  він,  базуючись  на  поглядах  Мільтона 

 та  Гоббса,  абсолютизував  їхні  знання  й  дещо  радикалізував  поняття  народу  та 

 нації.  За  свої  переконаннями  Руссо  не  відрізняв  волі  однієї  людини,  від  волі 
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 нації  —  єдиного  політичного  організму  громадян  і  навіть  за  умови  незгоди 

 індивідуума, нація все рівно змусить його погодитися на вибір більшості. 

 А  сама  нація  в  той  же  час  має  бути  віддана  державі  й  громадянин  має 

 виконати  волю  влади  своєї  держави,  навіть  якщо  для  цього  йому  потрібно 

 померти  [1,  c.  34–46].  Всі  ці  просвітники  своїми  ідеями  сформували  певну 

 альтернативну  бази  цінностей  тодішньому  консервативному  суспільству,  яким 

 згодом і скористалися революціонери. 

 Другим  важливим  фактором  для  революції  стало  скрутне  становище 

 Франції  в  кінці  XVIII  ст.  Французи  почали  відставати  від  англійців  у  плані 

 економічного  розвитку:  в  Англії  вже  відбулася  індустріальна  революція,  а  у 

 Франції  нею  навіть  і  не  пахло.  Абсолютизм  вже  припинив  свої  військові 

 перемоги,  а  без  них  загострились  проблеми  державного  управління: 

 неефективна  податкова  система,  яка  просто  грабувала  країну,  і  95%  населення  і 

 при  цьому  й  сама  держава  майже  нічого  не  заробляла,  а  лише  з  кожним  новим 

 роком  влазила  у  все  більші  борги.  При  цьому  й  суспільством  не  прогресувало, 

 залишаючись  по  середньовічному  ієрархізованим  за  3  станами:  І  –  духівництво, 

 ІІ  –  аристократія  та  ІІІ  –  всі  інші.  При  тому  перші  два  стани  не  платили  податків 

 взагалі,  а  лише  наживалися  на  всіх  інших,  які  тримали  на  собі  весь  тягар 

 економіки  країни.  І  в  цей  же  час  нацією  себе  називали  лише  представники 

 другого  стану.  Разом  з  таким  поганим  становищем  в  кінці  1780-х  країною 

 прокотилися  ще  засухи  та  голод,  що  тільки  підготувало  соціальну  базу 

 майбутньої  революції,  яка  жадала  зміни  ситуації,  яка  тягнула  всіх  на  дно, 

 перетворюючи могутню державу на атавізм свого часу. 

 З  Великою  французькою  революцією  (1789–1799  рр.)  своє  втілення 

 знайшлимайже  всі  ліберальні  ідей  французького  просвітнитцва,  а  разом  з  ними 

 йгромадянський  націоналізм,  яким  просякнуті  Декларація  прав  людини  та 

 громадянина  (1789)  та  Конституція  Франції  (1791).  Перша  утверджувала  права 

 громадянина,  їхню  непорушність,  справедливість  та  демократичність  держави, 

 а  девіз  “Свобода,  Рівність  та  Братерство”,  точніше  останнє  його  слово  стало 

 початку  становлення  французів  саме  як  нація,  при  цьому  зникла  структуризація 
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 на  якісь  стани.  Закріпилось  же  становлення  політичної  французької  нації  вже  в 

 Конституції,  де  вперше  проголошувався  національний  суверенітет,  тобто  нація 

 стала  невіддільною  від  держави,  а  братерство  стало  означати  фанатичний 

 патріотизм  до  Вітчизни,  який  щоправда  виллється  в  якобінський  терор,  але 

 стане  рушійною  силою,  яка  дозволить  молодій  республіці  вижити  під  натиском 

 іноземних  монархій.  Саме  в  цей  час  у  1793  р.  введена  загальна  військова 

 повинність,  яка  згуртувала  націю,  зробивши  армію  не  просто  рекрутами,  які  все 

 життя  воюють,  а  на  монолітну  силу,  яка  не  відривалася  на  все  своє  земне 

 існування  від  Батьківщину,  а  лише  за  необхідності.  І  французький  народ 

 вистояв  викувавши  своє  політичне  право  у  жорсткій  кровопролитній  боротьбі  зі 

 старою  системою  світобачення.  І  навіть  після  фактичного  падіння  Республіки  з 

 приходом  Наполеона,  влада  вже  відходила  від  народу,  а  не  міфічного 

 божественного  права  королів,  тому  Бонапарт  не  французький  імператор,  а 

 імператор  французів,  тобто  імператор  за  згоди  французької  нації  [2,  c.13–19]. 

 Після  поразки  Наполеона  націоналістично-патріотичний  рух  французів  не 

 вщухав,  що  доводять  декілька  революцій  у  19  столітті,  що  не  дали  закріпитися 

 королям  на  посаді  голови  Франції  на  довгий  час,  бо  монархії  вже  морально 

 застаріли  для  нової  французької  громадянської  нації,  під  впливом  романтизму 

 французи  почнуть  знаходити  історичне  коріння  своєї  нації,  створюючи 

 національні  міфи,  тому  в  саме  цей  час  національною  героїнею  стає  Жанна 

 Д’Арк.  Реваншистського  забарвлення  французький  націоналізм  набув  після 

 поразки  у  франко-прусській  війні  і  протримається  аж  до  кінця  Першої  світової 

 війни,  при  тому  він  почне  активно  змішуватися  з  соціалізмом,  який  зародився  в 

 XIX ст. у Франції [3, c. 273–281]. 

 Першою  національною  європейською  державою  стала  Франція  під  час 

 Великої  французької  революції,  яка  закріпивши  у  своєму  законодавству  основі 

 права  та  обов’язки  громадянина  та  нації.  Саме  Франція  поширила 

 ліберально-націоналістичні  ідеали  по  Європі  у  ХІХ  ст.  разом  зі  своїми 

 військами  під  час  Наполеонівських  війн  та  стимулювала  європейські  народи  до 

 об’єднання. 
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 ВИТОКИ ПОЛІТИЧНОЇ РЕФОРМИ В ІСПАНІЇ 1976 РОКУ 

 Кошель Олексій Олегович  , 

 студент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 Впродовж  1975–1978  рр.  відбувся  перехід  Іспанії  до  демократії.  За  цей  час 

 кардинальних  змін  зазнала  сфера  державного  устрою,  що  спричинило  демонтаж 

 франкістської  авторитарної  системи,  включно  із  проведенням  загальної  амністії 

 політичних  в’язнів,  першими  за  десятки  років  вільними  виборами  та 

 ухваленням  демократичної  конституції.  Ключовою  подією  Транзиту  стало 

 ухвалення Закону про політичну реформу. 

 Магістральна  стратегія  переходу  до  демократії:  «від  закону  до  закону 

 через  закон»,  –  запропонована  Торкуанто,  полягала  у  відході  від  диктатури 

 через  поступове  реформуванні  чинної  тоді  франкістської  політичної  системи. 

 Вона  опиралась  на  сім  Основних  законів  королівства,  що  замінювали 

 конституцію:  Закон  про  працю  (1938),  Закон  про  Кортеси  (1942),  Хартія 

 іспанців  (1945),  Закон  про  референдум  (1945),  Закон  про  правонаступництво 
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 (1947),  Закон  про  принципи  Національного  руху  (1959),  Органічний  закон  про 

 державу (1966) [1]. 

 Перехід  Іспанії  до  демократії  почався  з  приходом  до  влади  уряду  Адольфо 

 Суареса  та  ухваленням  Закону  про  політичну  реформу  в  1976  р.  Це  був  восьмий 

 та  останній  Органічний  закон.  Його  схвалення  на  всенародному  референдумі 

 закріпило  демократичні  принципи  і  дозволило  провести  перші  вибори,  не 

 порушивши законів франкізму [2]. 

 Останні  роки  іспанської  диктатури  були  відзначені  поганим  здоров’ям 

 Франсіско  Франко,  терористичним  насильством,  в  результаті  якого,  серед 

 іншого,  був  убитий  прем’єр-міністр  Луїс  Карреро  Бланко,  і  соціальним 

 конфліктом,  що  виник  внаслідок  економічної  кризи.  Зі  смертю  диктатора  в 

 листопаді  1975  року  голоси,  які  захищали  перехід  до  демократії,  набрали  сили 

 як  всередині,  так  і  за  межами  уряду.  Але  витоки  політичної  реформи  варто 

 шукати  в  структурних  змінах  режиму  внаслідок  економічного  зростання  1950  – 

 1960-х років. 

 Впродовж  1930–1940-х  рр.,  диктатура  Франко  опиралась  на  традиційні 

 інститути  (армію,  церкву,  клани),  які  представляли  «фамілії»  фалангістів, 

 карлістів,  монархістів  та  авторитарних  католиків.  Однак  до  середини  1960-х  рр. 

 угрупування,  які  підтримували  режим,  не  були  вже  такими  впливовими  та 

 відходили від процесу прийняття рішень. 

 На  додаток,  режим  мав  владнати  наслідки  Четвертого  Конгресу 

 Європейського  руху,  що  відбувся  на  початку  червня  1962  р.  в  Мюнхені.  На 

 конгрес  прибули  118  іспанців,  які  належали  до  всіх  опозиційних  сил  Франко,  які 

 вперше  після  Громадянської  війни  влаштували  національне  примирення  в 

 столиці  Баварії,  проголосивши  при  цьому  свою  відданість  демократії  та  Європі. 

 Загалом,  вони  були  вихідцями  з  Іспанії  –  членами  монархістських, 

 християнсько-демократичних,  ліберальних,  соціалістичних  і  націоналістичних 

 кіл.  Комуністи  направили  на  збори  спостерігачів,  хоча  безпосередньої  участі  в 

 вони  не  брали.  Також,  на  конгресі  були  присутні  лідери  у  вигнанні,  наприклад, 

 лідер  Соціалістичної  партії  Іспанії  Родольфо  Льопіс,  який  залишив  Іспанію  в 
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 1939  р.  наприкінці  громадянської  війни.  Вони  прибули  на  Конгрес  з  метою 

 прийняття  резолюції,  що  включала  вимогу  функціонування  демократичних 

 інститутів  у  країнах,  які  входили  і  які  мали  намір  приєднатись  до 

 Європейського  економічного  співтовариства.  Очевидно,  що  така  резолюція 

 шкодила  інтересам  Франко  і  тому  його  уряд  відповів  репресіями  проти 

 делегатів.  Ці  дії  режиму  були  засуджені  та  розцінені  європейськими 

 демократіями  як  провал  політичної  еволюції  режиму  Франко.  Проведення 

 конгресу  опозиції  мало  кілька  наслідків,  по-перше,  це  не  була  спроба  скинути 

 диктатуру,  а  примирити  дві  сторони  громадянської  війни  на  цінностях 

 демократії  та  європейської  інтеграції.  Зокрема,  соціаліст  Льопіс  пообіцяв 

 поважати  монархію,  якщо  монархія  поважатиме  Соціалістичну  партію.  Пройде 

 п’ятнадцять  років  до  того  моменту,  поки  цінності  ухваленої  резолюція  та 

 взаємовизнання ляжуть в основу процесу демократизації Іспанії. 

 По-друге,  провал  політичної  легітимації  диктатури  через  приєднання  до 

 ЄЕС  дещо  ослабив  імідж  влади  і  в  середині  країни.  Щоб  виправити  цю  помилку 

 і  відбудувати  образ  режиму  закордоном,  Франко  включив  до  уряду 

 «апертуристів»  (ісп.  apertura  -  відкриття),  аби  продемонструвати  готовність  до 

 «відкритості» та «оновлення» диктатури [3, c. 140]. 

 Пристосування  режиму  до  міжнародного  контексту,  що  виник  після  Другої 

 світової  війни,  означало  зміцнення  відносин  між  державою  і  церквою  на  шкоду 

 домінуванням  профашистського  елементу  Національного  руху,  просуваючи 

 представників  католицького  авторитаризму.  Це  крило  режиму  посприяє 

 поліпшенню  відносин  зі  Сполученими  Штатами  Америки  та  з  Ватиканом  та 

 візьме  участь  у  державному  управлінні.  Пізніше  вже  світська  прокатолицька 

 команда  технократів,  пов’язана  із  організацією  Opus  Dei,  здійснить  часткову 

 економічну  лібералізацію.  Армія  залишалася  однією  з  опор  франкізму,  але 

 прихильність  церкви  до  Франко  зменшилася.  До  того  ж,  до  1960-х  років 

 відбулось  оновлення  «фамілій»  за  рахунок  зміни  поколінь,  ротації  політичного 

 управлінського  персоналу.  Запровадження  фахової  кваліфікації  як  основного 

 критерію  для  зайняття  посади,  а  не  ідеологічних  переконань  чи  статусу 
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 колишнього  комбатанта  табору  Франко,  спричинить  втрату  державною 

 адміністрацією  частини  ідеологічного  навантаження,  притаманного  ранньому 

 франкізму. 

 Таким  же  чином,  соціально-економічні  перетворення  і  те,  що  державне 

 втручання  в  економіку  призвело  до  утворення  численних  компаній  державним 

 капіталом,  позначилось  і  на  ролі  держави  в  економіці.  Зросла  кількість 

 професійної  бюрократії,  державних  службовців  та  чиновників,  що  посприяло 

 зміні  інституційного  скелета  режиму.  Це  не  означало,  що  групи-засновники 

 режиму  втрачали  присутність  на  середніх  та  нижчих  щаблях  управлінського 

 апарату,  де  вирішувались  ключові  питання.  Але  вищі  політичні  позиції 

 обіймали батьки-засновники та учасники Громадянської війни (1936–1939 рр.). 

 Отже,  уряд  повністю  витіснив  Національний  рух  як  центр  прийняття 

 рішення.  Більше  того,  в  умовах  політичної  стабільності  та  економічного 

 зростання,  режим  відчував  себе  сильним  у  1960-х  роках,  що  дозволяло  Франко 

 приділяти  все  більше  часу  своїм  особистим  справам.  Він  надає  достатню 

 автономію  міністрам  у  відповідних  справах  і  дозволяє  деяким  з  них  формувати 

 групи  для  планування  політичного  майбутнього  без  Франко.  А  в  1969  році 

 Франко  призначив  принца  Хуана  Карлоса  своїм  правонаступником,  який 

 перетворився  на  альтернативний  центр  тяжіння  лояльності  серед  номенклатури. 

 Поступово  розгорається  суперництво  між  новими  політичними  групами,  що 

 відрізняється  від  попередніх  десятиліть.  Якщо  в  попередні  роки  йшлося  про 

 міжкланову  боротьбу  за  те,  яким  має  бути  характер  режиму,  то  тепер  –  яким 

 чином реформувати чи продовжити його існування після смерті Франко. 

 Суперництво  між  групами  режиму  вилилось  у  багаторічну  дискусію  щодо 

 легалізації  асоціацій,  тобто  політичних  течій,  всередині  Національного  руху. 

 Апертуристи  вважали,  що  за  економічним  зростанням  обов’язково  має 

 слідувати  і  політична  лібералізація.  Щоправда,  вона  не  повинна  підривати 

 основ  органічної  демократії.  Тобто,  на  думку  апертуристів,  кінцевим 

 результатом  легалізації  асоціація  мав  бути  поділ  Національного  руху  на 

 консервативну  та  ліберальну  партії.  Інмовілісти  ж  сприймали  асоціації  та 
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 фрагментацію  політичного  класу  на  окремі  партії,  що  неодмінно  призведе  до 

 падіння режиму [4]. 

 Вперше  питання  про  асоціації  внесли  на  розгляд  Національного  руху 

 відбулось  у  1969  р.,  але  його  схвалення  відклали  через  корупційний  скандал  у 

 справі  «Matesa»,  який  призвів  до  структурної  кризи  управління  та 

 переформатування  уряду.  Вдруге,  1973  р.  постав  проект  Закону  про  політичну 

 участь  іспанців,  який  допускав  політичні  асоціації,  як  просто  тенденції 

 всередині  Руху.  Але  коли  вранці  20  грудня  Національна  рада  зібралася  для 

 обговорення  тексту,  надійшла  новина  про  вбивство  президента  уряду  Карреро 

 Бланко, і проект знову був відкладений. 

 12  лютого  1974  р.  новий  президент  Карлос  Аріас  Наварро  презентуючи 

 програму  дій  уряду,  продемонстрував  готовність  до  відкритості  режиму, 

 особливо  щодо  питань  політичних  асоціацій.  Цей  проект  політичної 

 лібералізації  залишився  в  історії,  як  «Дух  12  лютого».  План  президента  також 

 передбачав  більшу  демократизацію  місцевого  самоврядування,  зокрема  мери  та 

 високі  посадовці  кожного  регіону  мали  призначатись  не  урядом,  а  самими 

 громадянами.  Крім  того,  мала  збільшиться  кількість  депутатів  Кортесів, 

 обраних  народом.  Проте  обіцянки  Аріаса  в  промові  12  лютого  залишилися 

 лише  «духом».  Наприклад,  Закон  про  асоціації  не  був  затверджений  під  час 

 мандата  Араіса.  Він  очолив  інмовілістське  крило  режиму  та  вступив  у  боротьбу 

 за  владу  із  принцом  Хуаном  Карлосом  –  офіційним  правонаступником  Франко 

 [5]. 

 Починаючи  з  1969  р.,  навколо  Хуан  Карлоса  формувалась  група 

 реформістів  зі  стану  «апертуристів».  Боротьба  за  владу  між  принцом  та  головою 

 уряду  протягом  1974–1975  рр.,  фактично,  була  проявом  розколу  еліт 

 франкістського  режиму.  Апертуристи  вже  не  розраховували  на  формування 

 двопартійної  системи  із  представників  франкістської  диктатури.  Натомість, 

 покладали  надії  на  створення  багатопартійної  системи  за  участю  заборонених 

 лівих  та  національних  партій.  Нарешті,  після  смерті  Франко  Аріас  Наварро 

 пішов  у  відставку  1  липня  1976  р.,  і  саме  Суарес  завершив  процес  відкриття 
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 Іспанії  через  ухвалення  Закону  про  політичну  реформу,  легалізацію  політичних 

 партій  і,  зрештою,  призначення  перших  демократичних  виборів  після  Другої 

 республіки [6]. 

 Новий  голова  уряду  доручив  Торкуато  Фернандесу-Міранді,  керівнику 

 франкістських  кортесів,  розробити  закон,  який  дозволить  країні  рухатися  до 

 демократії.  У  той  же  час  він  розпочав  розмови  з  різними  політичними  акторами, 

 щоб  досягти  свого  проекту  «узгодженого  розриву»:  ліквідувати  диктатуру, 

 реформуючи  франкістську  систему  за  сприянням  та  схваленням  опозиції.  Так 

 почався  період,  відомий  як  Транзиція  –  перехід  Іспанії  до  демократії.  18 

 листопада  1976  р.  франкістські  кортеси  схвалили  закон  425  голосами  з  531,  що 

 було  названо  «самогубством  франкізму»,  не  без  протесту  найбільш  нерухомих 

 секторів,  відомих  як  «бункер».  Цікаво,  що  представити  законопроєкт  перед 

 кортесами  було  доручено  Мігелю  Прімо  де  Рівері,  онуку  диктатора  та 

 племіннику засновника Фаланги [7]. 

 Наступними  кроками  для  впровадження  демократії  в  Іспанії  були 

 ліквідація  Національного  руху  та  корпоративних  спілок,  відновлення  діяльності 

 політичних  партій.  Найскладніше  було  легалізувати  Комуністичну  партію 

 Іспанії,  проти  якої  виступали  консервативні  кола  та  військові.  Після  кількох 

 таємних  зустрічей  Суареса  з  комуністоми,  Каррільо  прийняв  монархію  в  обмін 

 на  легалізацію.  Перші  з  часів  Другої  республіки  вибори  відбулися  15  червня 

 1977  р.  Таким  чином,  були  створені  Кортеси,  передбачені  Законом  про 

 політичну  реформу,  в  яких  партія  на  чолі  з  Суаресом,  Союз  демократичного 

 центру,  отримала  більшість.  Головною  опозиційною  партією  стала  Іспанська 

 соціалістична робітнича партія. 

 Отже,  політична  реформа  1976  р.  була  результатом  довготривалої  боротьби 

 між  апертуристами  та  інмовілістами.  Її  витоки  можна  простежити  у  спробі 

 легалізації  асоціацій  всередині  Національного  руху,  яка  полягала  у  переході  до 

 двопартійної  системи.  Небажання  консервативних  кіл  режиму  узаконити 

 асоціації  призвело  до  зміни  стратегії  реформаторів  –  виключити  консервативні 

 кола  з  політичного  поля  та  побудувати  багатопартійну  систему,  легалізувавши 
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 Соціалістичну,  комуністичну  та  регіоналістські  партії.  Таким  чином,  Закон  про 

 політичну  реформу  став  компромісним  інструментом  розриву  з  диктатурою  та 

 переходу Іспанії до демократії. 
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 ПИТАННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ АВСТРІЇ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД 

 Кучеров Артем Андрійович  , 
 студент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 У  ХІХ  ст.  за  лідерство  серед  німецьких  земель  між  собою  конкурували 

 найбільші  німецькомовні  центри,  Австрія  і  Пруссія.  Перемога  Пруссії  над 

 конкурентом  у  війні  1866  р.  зробила  її  провідною  німецькою  державою,  яка 

 взяла  курс  на  реалізацію  «малого»  об’єднання  німецьких  земель  без  участі 

 Австрії.  Тим  не  менш,  Відень  змирився  із  поразкою,  щоб  надалі  отримувати 

 підтримку  від  Другого  Німецького  Рейху,  оскільки  клаптикова  імперія 

 перебувала  під  тиском  національних  рухів  на  Балканах.  Таким  чином, 

 Австро-Угорщина  відігравала  роль  «супутника»  Німецької  імперії  до 

 завершення Першої світової війни [1]. 

 Тоді  прагнення  до  об’єднання  знайшло  підтримку  і  у  політичних  колах 

 обох  країн.  2  березня  1919  р.  у  Берліні  відбулась  зустріч  двох  Міністрів 

 закордонних  справ,  Отто  Бауера  від  Австрії  і  Ульріха  Брокдорф-Ранцау  від 

 Німеччини.  Укладений  «Берлінський  протокол»  стосувався  практичної  сторони 

 реалізації  аншлюсу.  Проте  переможці  у  Першій  світовій  війні,  головно  Франція, 

 жадали  відплати  за  чотири  роки  кровопролитної  війни  та  були  проти  злиття 

 двох  переможених  держав.  Заборона  приєднання  Австрії  до  Німеччини  була 

 пізніше  прописана  у  Версальському  та  Сен-Жерменському  (ст.  80  і  88)  мирних 

 договорах [2]. 

 Після  розпаду  Австро-Угорської  монархії  економічне  становище  Австрії 

 було  вкрай  складним.  Виплачування  репарацій  та  зовнішніх  торгів  було 

 надважким  тягарем  для  Відня.  Карликова  Австрія  з  населенням  близько  6,5  млн 

 осіб  втратила  гірничодобувні  та  промислові  ресурси  Чехословаччини,  угорське 

 сільське  господарство  і  залишилася  лише  з  дрібною  промисловістю  та 

 дезорганізованою  інфраструктурою.  У  1922  р.  економіку  поглинула 
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 гіперінфляція:  хліб  здорожчав  майже  у  15  тис  разів.  Безробіття  сягнуло  рівня, 

 який поставив під сумнів саме існування Республіки [3]. 

 Тому  у  1919  р.  більшість  у  Форарльберзі  підтримала  приєднання  до 

 Швейцарії,  а  у  1921  р.  Тіроль,  Зальцбург  і  Штирія  проголосували  за  злиття  з 

 Веймарською  Республікою.  Подальші  плебісцити  не  відбулись  через  протест 

 держав-переможниць  [2],  які  усвідомили  скрутне  становище  Австрії  та 

 ініціювали  у  Лізі  Націй  розробку  дорожньої  карти  виходу  Австрії  з  кризи. 

 Відколи  були  підписані  протоколи  між  Австрією,  Італією,  Британією,  Францією 

 та  Чехословаччиною,  ситуація  стрімко  покращувалась  [4,  с.  205–209].  Того  разу 

 незалежність  Австрії  вдалося  зберегти.Наступним  випробуванням  стала  Велика 

 депресія.  Друга  економічна  криза  вчергове  відкрила  вікно  Овертона  для 

 аншлюсу.  Союзники  намагались  цьому  перешкодити,  надаючи  позики  Австрії 

 за  умови  збереження  її  незалежності.  Однак  більш  дієвим  виявилася  зміна 

 вектору політичною елітою країни. 

 Попри  велику  підтримку,  яку  отримували  соціал-демократи  на  виборах  в 

 Австрії,  уряд  у  30-х  рр.  ХХ  ст.  формували  християнські  соціалісти. 

 Внутрішньополітична  напруга  між  конкурентами  не  згасла,  і  у  1934  р.  питання 

 щодо  заходів  проти  страйку  залізничників  заблокувало  роботу  Парламенту. 

 Канцлер  Енгельберт  Дольфус  скористався  моментом  для  захоплення  влади  зі 

 схвалення  федерального  Президента  Вільгельма  Мікласа,  однопартійця 

 Дольфуса у складі християн-соціалістів [5]. 

 Після  розпуску  Парламенту  Дольфус  заборонив  діяльність  конкурентних 

 політичних  партій:  соціал-демократичну,  комуністичну  і  націонал-соціалістичну 

 [6].  Його  режим  набував  рис  фашизму,  за  взірець  якого  він  обрав  італійський 

 устрій.  Італо-австрійські  двосторонні  відносини  розвивались  стрімкими 

 темпами,  оскільки  Австрія  відігравала  ключову  роль  у  геополітичній  стратегії 

 італійського диктатора Беніто Муссоліні. 

 Тим  часом  у  Німеччині  економічна  криза  підняла  на  політичний  Олімп 

 правих  нацистів.  Наступного  року  після  приходу  до  влади  Адольф  Гітлер 

 організовував  вбивство  австрійського  канцлера,  адже  проіталійська  політична 
 207 



 верхівка  Австрії  була  налаштована  категорично  проти  співпраці  із  Німеччиною. 

 Про  це  яскраво  свідчить  той  факт,  що  канцлер  Дольфус  під  час  путчу  помер, 

 стікаючи  кров’ю,  через  відмову  підписати  звернення  до  Гітлера  [7].  Дізнавшись 

 про  путч,  Беніто  Муссоліні  без  вагань  віддав  наказ  чотирьом  італійським 

 дивізіям  підійти  до  австрійського  кордону.  Тож  Рим  зміг  відстояти  незалежність 

 Відня,  оскільки  зробив  ціну  інтервенції  для  Німеччини  занадто  високою  [8,  c. 

 44–45].  Проте  відтоді  позиції  Німеччини  значно  посилились  на  відміну  від 

 італійських. 

 Італія  приєдналася  до  союзу  із  Великою  Британією  і  Францією,  створеного 

 під  час  зустрічі  у  Стрезі  у  1935  р.  з  метою  стримування  Німеччини.  Проте 

 коаліція  швидко  розпалась  із  жовтневим  вторгненням  Італії  в 

 Ефіопію.Засудження  з  боку  мирно  налаштованого  світу  змусило  Італію  змінити 

 вектор  своєї  зовнішньої  політики  в  бік  співпраці  з  Третім  Рейхом,  який  не 

 наклав  санкції  за  вторгнення  та  першим  визнав  африканські  завоювання  Італії. 

 1  листопада  1936  р.  Беніто  Муссоліні  вперше  голосно  окреслив  свою  співпрацю 

 із  Гітлером  як  «вісь  Берлін-Рим».  Ціною  такої  співпраці  мала  стати  Австрія,  яка 

 довгий час розглядалась Муссоліні, як сфера його впливу та інтересу. 

 Однак  наступник  Дольфуса  Курт  Шушніг  продовжив  на  посаді  канцлера 

 політику  свого  попередника:  авторитарне  управління  країною  із  проіталійським 

 курсом,  який  не  враховував  швидку  зміну  розстановки  сил  на  європейській 

 арені.  Італійське  Королівство  вже  не  могло  виступати  гарантом  незалежності 

 Австрії.  Сподіваючись  на  примирення  із  політичними  ворогами,  11  липня 

 1936 р.  Курт  Шушніг  підписав  австро-німецьку  угоду,  за  якою  два  портфелі  в 

 австрійському  уряді  передавались  нацистам,  а  заколотники  мали  бути 

 амністовані.  Секретний  протокол  зобов’язував  Австрію  консультуватися  із 

 Німеччиною  з  усіх  питань  зовнішньої  політики.  Квітнева  зустріч  1937  р.  у 

 Венеції  також  не  дала  канцлеру  бажаних  результатів:  Беніто  Муссоліні  виявив 

 до  австрійського  питання  байдужість,  за  якою  хотів  сховати  свою  безпорадність. 

 Відень залишився без союзників. 
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 У  лютому  1938  р.  А.  Гітлер  використав  обшуки  у  віденському  штабі 

 нацистської  партії  як  привід  для  активації  плану  із  ліквідації  незалежності 

 Австрії.  Курт  Шушніг  отримав  принизливий  ультиматум,  положення  якого 

 створювали  умови  для  захоплення  влади  в  Австрії  нацистами.  Намагаючись 

 завадити  державному  перевороту  австрійський  канцлер  призначив  референдум 

 «За  вільну  і  німецьку,  незалежну  і  соціальну,  за  християнську  та  єдину 

 Австрію!».  Голосувати  мали  право  особи  від  24  років,  що  виключало  з  участі  у 

 плебісциті  молодь,  прихильну  до  нацистів.  Під  погрозою  військового 

 вторгнення  Курт  Шушніг  пішов  у  відставку  та  відкликав  референдум.  Однак 

 федеральний  президент  Австрії  Вільгельм  Міклас  відмовився  призначити 

 нациста  Артура  Зейсс-Інкварта  наступним  канцлером.  Реакція  Берліна  була 

 миттєвою – вторгнення 12 березня 1938 р. [9] 

 Італію  про  таке  рішення  німці  повідомили  лише  за  декілька  годин  до 

 початку  інтервенції.  У  листі  до  Муссоліні  Гітлер  пояснював  свої  дії  намірами 

 Австрії  та  Чехословаччини  буцімто  відновити  стару  монархію  Габсбургів  і 

 напасти  на  Німеччину.  Беніто  Муссоліні  не  мав  іншого  вибору  як  визнати 

 аншлюс,  що  сприймалось  в  Італії  як  цілковита  поразка.  Наступного  дня,  13 

 березня,  Австрійська  Республіка  стала  частиною  Великого  Німецького  Рейху  і 

 змінила  свою  назву  на  Остмарку.  Це  рішення  було  «легалізоване»  плебісцитом, 

 який постфактум засвідчив підтримку приєднання більше, ніж 99%. 

 Таким  чином,  місто  із  великою  історією  статусу  столиці  однієї  з 

 найбільших  європейських  імперій  наприкінці  міжвоєнного  періоду 

 перетворилось  на  центр  одного  із  регіонів  Третього  Рейху.  Ідея  «Великого 

 об’єднання»  німецьких  земель  знайшла  своє  втілення,  однак  на  цей  раз  без 

 політичної  підтримки  з  боку  самої  Австрії.  Перша  Республіка  не  знайшла  свого 

 місця  у  Версальському  світоустрої,  втративши  імперський  масштаб  і 

 опинившись  у  сфері  інтересів  італійських  фашистів.  Прихід  до  влади  у 

 Німеччині  реваншистів  поставив  країну  у  центр  баталій  двох  європейських 

 тоталітарних  режимів,  в  яких  Австрія  втратила  свою  суб’єктність.  Послаблення 

 позицій  Італії,  головного  гаранта  незалежності  Австрії,  відкрило  можливості 
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 для  експансії  Німеччини.  Переможці  у  Першій  світовій  війні  врятували  Австрію 

 від  економічного  провалля,  однак  не  були  готові  захищати  кордони,  проведені 

 ними на Паризькій мирній конференції. 
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 Після  завершення  Другої  світової  війни  частина  європейських  держав 

 (Польща,  Чехословаччина,  Угорщина,  Румунія,  Болгарія,  Югославія,  Албанія, 

 Німецька  Демократична  Республіка)  потрапила  до  сфери  впливу  Радянського 

 Союзу  і,  відповідно,  була  змушена  брати  участь  у  розгортанні  холодної  війни  у 

 складі  соціалістичного  блоку.  Але  дуже  швидко,  а  саме  вже  у  50-х рр. ХХ ст.  в 

 країнах  Східної  Європи  почала  наростати  внутрішня  нестабільність,  яка 

 обумовлювалась  декількома  причинами,  однією  з  яких  стала  смерть  лідера 

 СРСР  Й. Сталіна  у  1953 р.  й  лібералізація  політичного  курсу  керівництва  країн 

 регіону  в  період  «відлиги».  Ще  однією  причиною  стала  індустріалізація 

 означених  країн  за  радянським  зразком,  яка  здійснювалася  в  країнах  Східної 

 Європи  й  призвела  до  значного  погіршення  матеріального  становища 

 насамперед  селянства,  оскільки  основні  капіталовкладення  спрямовувалися  в 

 промисловість.  Водночас  становище  робітників  і  службовців  також  було  не 

 набагато  кращим.  Економічні  реформи,  які  відбувались  в  цей  період  практично 

 зводилися  нанівець  догматичним  втручанням  вищого  партійного  керівництва. 
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 Також  на  внутрішню  нестабільність  в  країнах  Східної  Європи  впливали  успіхи 

 країн  Західної  Європи  у  відновленні  економіки  в  післявоєнний  період.  Все  це 

 значно  посилювало  невдоволення  комуністичними  режимами,  викликаючи 

 наростання  кризи  в  країнах  регіону,  що  проявлялась  у  виступах,  протестах, 

 демонстраціях,  революціях,  першим  з  яких  було  повстання  у  Берліні  у  червні 

 1953 р. 

 Одразу  після  смерті  Й. Сталіна  у  1953 р.,  розпочалась  боротьба  за  владу  в 

 СРСР  –  Л. Берія,  М. Хрущов,  Г. Маленков,  В. Молотов.  У  цей  період 

 керівництво  НДР,  як  і  уряди  інших  соціалістичних  країн,  очікувало  чітких 

 вказівок  від  керівництва  СРСР  щодо  подальшого  плану  дій,  але  цього  не 

 відбувалось.  Економічна  криза  у  Східній  Німеччині  поглиблювалася,  що  було 

 спричинене  збільшенням  виробничих  норм,  вивезенням  матеріальної  бази  з 

 НДР  до  СРСР  та  тяжкими  репараціями.  Все  це  загострювало  й  без  того 

 напружену  ситуацію  в  соціальній  сфері  й  у  червні  1953 р.  країною  прокотилася 

 хвиля  страйків,  які  поступово  переросли  в  антиурядові  демонстрації.  Лунали 

 заклики  до  виведення  окупаційних  радянських  військ  із  території  Німеччини  та, 

 навіть,  об’єднання  країни  (адже  рівень  життя  в  Західній  Німеччині  завдяки 

 економічній  та  фінансовій  допомозі  західних  держав  зростав  доволі  значними 

 темпами). 

 Досить  швидко  демонстрації  в  НДР  були  придушені  радянськими 

 військами.  Зрештою,  східнонімецький  уряд,  відставки  якого  вимагали 

 демонстранти,  після  подій  червня  1953 р.  лише  зміцнився.  Тим  міністрам,  які 

 співчутливо  поставилися  до  вимог  мітингувальників,  довелося  залишити  свої 

 посади.  До  1 липня  1953 р.  становище  у  НДР  загалом  стабілізувалося  й  у 

 Берліні було скасовано воєнний стан. 

 Відразу  після  подій  1953 р.  за  активної  допомоги  Радянського  Союзу  стала 

 створюватися  Національна  Народна  Армія  (ННА)  НДР.  У  1954 р.  окупаційні 

 функції  радянських  військ  у  Німеччині  було  скасовано.  Правовою  основою 

 перебування  Групи  радянських  військ  на  території  Східної  Німеччини  були 

 Договір  про  відносини  між  НДР  та  СРСР  від  20 вересня  1955 р.  та  Угода  з 
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 тимчасового  розташування  радянських  військ  на  території  НДР,  підписана 

 12 березня  1957 р.,  що  діяли  до  об’єднання  Німеччини.  У  1957 р.  охорона 

 державного  кордону  НДР  була  повністю  передана  німецьким  прикордонним 

 військам.  Лише  після  цих  подій  СРСР  почав  надавати  НДР  економічну 

 допомогу,  наслідком  чого  стало  значне  покращення  (найвищий  показник  серед 

 соціалістичних  держав)  рівня  життя  в  НДР  до  кінця  1960-х рр.  Через  деякий  час 

 СРСР  відмовився  від  репарацій  і  скоротив  витрати  німців  на  утримання  своїх 

 військ  в  Німеччині.  33  великих  німецьких  підприємства,  які  стали  радянською 

 власністю, були повернуті уряду НДР [1]. 

 На  початку  1960-х рр.  в  більшості  країн  регіону  були  зроблені  спроби 

 провести  економічні  реформи.  Не  відмовляючись  від  наріжних  принципів 

 економічної  системи  соціалізму  (пріоритет  держави  в  економіці, 

 планово-адміністративна  система  управління  і  розподілу  матеріальних  благ 

 тощо),  передбачалося  надавати  підприємствам  відносну  економічну 

 самостійність.  Однак,  зберігаючи  державну  власність,  партійно-бюрократична 

 номенклатура  забезпечувала  можливість  повного  підпорядкування  всіх  сфер 

 життя своїм інтересам. 

 Основною  подією  гонки  озброєнь  і  «холодної  війни»  цього  періоду  в 

 Європі  стала  Берлінська  криза  1961 р.  На  відміну  від  Й. Сталіна,  для  якого  НДР 

 довгий  час  був  лише  плацдармом  для  зміцнення  радянського  впливу  у  всій 

 Німеччині  та  Європі  в  цілому,  М. Хрущов  насамперед  домагався  від  Заходу 

 визнання  НДР,  повоєнних  кордонів  у  Європі  та  на  цій  основі  –  переходу  від 

 конфронтації  до  розрядки  та  зниження  рівнів  воєнного  протистояння  на 

 континенті. 

 Повної  стабілізації  становища  НДР  після  придушення  повстання  1953 р. 

 досягнути  не  вдалося,  відбувався  масовий  відтік  населення  через  Берлін  до 

 ФРН,  переважно  представників  інтелігенції,  і,  навіть,  кваліфікованих  робочих 

 (справа  була  не  лише  в  кращій  матеріальній  забезпеченості  фахівців  у  ФРН,  а  й 

 у  політичному  курсі  СЄПН,  яка  утискала  престиж  інтелігенції  в  НДР).  У  НДР 
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 розуміли,  що  відкритий  західний  кордон  завдавав  країні  чималих  економічних 

 збитків [2]. 

 У  змаганні  двох  німецьких  політико-економічних  систем  особливу  роль 

 відігравав  Берлін.  Перебуваючи  на  становищі  анклаву  біля  Східної  Німеччини, 

 але  водночас  тісно  інтегрований  у  західнонімецьку  економіку,  Західний  Берлін 

 уособлював  економічний  добробут  і  політичні  свободи,  що  ще  більше 

 контрастувало  з  реаліями  НДР.  У  1957–1958 рр.  НДР  здійснила  низку  заходів, 

 які  мали  підвищити  продуктивність  праці  у  сфері  сільського  господарства  та 

 промисловості,  які,  проте,  не  призвели,  до  відчутних  результатів.  Стагнація  у 

 східнонімецькій  економіці  накладалася  на  загострення  військово-політичних 

 реалій навколо неї. 

 Після  того,  як  НДР  і  ФРН  стали  членами  протилежними  за  суттю 

 військово-політичних  блоків  –  відповідно  Варшавського  договору  і  НАТО  – 

 почалося  прискорене  переозброєння  обох  німецьких  держав.  Це  відбувалося 

 всупереч  обмеженням,  обумовленим  у  рішеннях  Потсдамської  конференції. 

 Напруженість  у  міждержавних  відносинах  НДР  і  ФРН  незабаром  набула 

 кризових  рис.  Усередині  соціалістичного  блоку  тим  часом  теж  зростала  напруга 

 –  низка  східноєвропейських  країн,  насамперед  Польща,  не  бажала  штучно 

 стримувати свої економічні контакти з ФРН та Західним Берліном. 

 Зрештою  М. Хрущов  обрав  наступний  варіант  дій  щодо  Західного  Берліна. 

 Замість  того,  щоб  душити  місто  блокадою,  передбачалося  поступово 

 переорієнтувати  його  економіку  на  східні  ринки,  інтегрувати  його  в  систему 

 кооперації  соціалістичних  країн,  зберігаючи  при  цьому  його  «особливий» 

 статус.  М. Хрущов  також  не  планував  будь-яких  військово-політичних  акцій 

 проти  Західного  Берліна,  але  був  не  проти  тримати  Захід  у  напрузі.  Він  робив 

 ставку  на  те,  що  західні  країни  не  починатимуть  війну  через  місто  і  врешті-решт 

 підуть на переговори з німецького питання [2, c. 149]. 

 Небезпека  полягала  в  тому,  що  з  самого  початку  конфлікту  керівник  НДР 

 В. Ульбріхт  не  приховував,  що  не  вірить  у  можливість  статусу  вільного  міста 

 для  Західного  Берліна.  Питання  мирної  інтеграції  Західного  Берліна  до  НДР  у 
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 керівництві  Східної  Німеччини  навіть  не  вивчалося  по  суті.  Ставка  була 

 остаточно  зроблена  на  «відрив»  Західного  Берліна  від  ФРН  не  економічними,  а 

 адміністративними  і  військовими  методами.  Передбачалося,  що  Москва  надасть 

 усю  необхідну  допомогу.  Дивлячись  з  такої  позиції,  ризик  прямого  зіткнення 

 систем зростав, ситуація ставала дедалі загрозливішою. 

 Зрештою  у  вересні  1959 р.  Д. Ейзенхауеру  на  зустрічі  з  М. Хрущовим  в 

 Кемп-Девіді  вдалося  переконати  радянського  лідера,  що  з  берлінського  питання 

 повинні  бути  проведені  додаткові  переговори.  Після  зустрічі  двох  лідерів 

 розбіжності  щодо  Берліна  втратили  риси  гострої  кризи  і  на  півтора  роки  набули 

 форми уповільненої конфронтації. 

 На  початку  1961 р.  нова  адміністрація  США  на  чолі  з  Дж. Кеннеді  дала 

 чітко  усвідомити  СРСР,  що  у  сфері  озброєння  США  значно  випереджає 

 Радянський  Союз.  Наростання  напруженості  зрештою  призвело  до  загострення 

 відносин  та  чергової  Берлінської  кризи.  Але  до  М. Хрущова  доходила 

 інформація  про  те,  що  в  оточенні  Дж. Кеннеді  ще  не  вирішили,  що  робити  з 

 «німецьким  питанням».  Деякі  заяви  американської  адміністрації  можна  було 

 розцінити як пошуки компромісних розв’язок. 

 Зрештою,  влітку  1961 р.  відбулась  зустріч  М. Хрущова  та  Дж.  Кеннеді  на 

 якій  сторони  чітко  обґрунтували  позиції  з  «німецького  питання»  і  стало 

 зрозумілим,  що  жодна  сторона  не  шукає  компромісного  рішення.  Після  цього 

 відбулось  нарощування  військового  потенціалу  обох  держав,  а  В. Ульбріхт 

 зазначив  про  можливість  спорудження  стіни  для  ізолювання  Західного  Берліна. 

 Тоді,  однак,  ця  заява  пройшла  фактично  непоміченою.  Але  вже  на  початку 

 серпня  1961 р.  М. Хрущов  підтримав  ідею  очільника  НДР,  коли  ситуація 

 навколо Берліна могла стати початком військової ескалації. 

 Незважаючи  на  тактичний  успіх,  пов’язаний  із  блискавичним  зведенням 

 Берлінського  муру,  до  чого  Захід  виявився  не  готовим,  у  стратегічному  плані 

 цей  крок  був  програшним.  У  своїх  спогадах  М. Хрущов  зазначав,  що  стіна 

 допомогла  йому  відновити  статус-кво  в  Німеччині  і  що  Дж. Кеннеді  «зазнав 
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 поразки»  у  Берліні  [3].  Документи,  однак,  засвідчують,  що  ніхто  у  радянському 

 керівництві не розцінював підсумки Берлінської кризи як перемогу. 

 Берлінська  стіна  проіснувала  до  1990 р.  і  стала  своєрідним  символом 

 протистояння  двох  німецьких  держав,  поділу  Європи,  «холодної  війни»  і 

 остаточного встановлення біполярного світу. 

 Отже,  з  одного  боку,  радянські  керівники  робили  певні  кроки  для 

 вдосконалення  структури  соціалістичного  табору,  що  залишилася  після 

 керівництва  Й. Сталіна.  На  сталінську  систему  значно  впливали  відгомони 

 війни  та  перших  повоєнних  угод.  Однак,  коли  радянські  керівники, 

 орієнтуючись  на  розділ  Німеччини,  стали  перетворювати  НДР  в  свого  надійного 

 союзника  (так  само  як  США  –  Західну  Німеччину),  стало  зрозуміло,  що  цих 

 угод  недостатньо.  Хвилювання  в  Берліні  в  червні  1953 р.  прискорили  події. 

 Зміни  у  відносинах  з  німцями  спричинили  зміну  відносин  з  іншими  країнами, 

 що поклало початок перегляду спадщини війни. 

 З  іншого,  внутрішні  кризи  в  країнах  соціалістичного  табору  мали 

 загрозливий  характер  для  системи  європейської  безпеки,  що  лише  була  в 

 процесі  становлення  та  мала  реагувати  на  щоразу  нові  виклики  «холодної 

 війни».  Ставало  зрозумілим,  що  радянська  система  не  в  змозі  запропонувати  хоч 

 який-небудь  прийнятний  варіант  вирішення  проблем,  які  виникали  в  країнах 

 соцтабору,  де  щоразу  з  більшою  силою  лунали  заклики  до  демократизації, 

 лібералізації  тощо.  А  західні  держави  через  розподіл  сфер  впливу,  що  відбувся 

 після  Другої  світової  війни,  були  не  в  змозі  якимось  чином  вплинути  на 

 ситуації,  та  й  рамки  «холодної  війни»  того  часу  не  дозволили  б  їх  втручання 

 через  реальну  загрозу  глобального  конфлікту  двох  систем  (процес  балансування 

 «на  межі»  у  50-60 рр.  ХХ ст.  був  основною  характеристикою  тогочасних 

 міжнародних відносин). 
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 РОЛЬ Л. Р. КОНРАДІ У ПОШИРЕННІ АДВЕНТИЗМУ НА 

 ЄВРОПЕЙСЬКОМУ КОНТИНЕНТІ 

 Овчар Марія Олексіївна  , 

 студентка, Київський національний університет імені Т. Шевченка 

 Церква  Адвентистів  сьомого  дня,  попри  свою  давню  історію  залишається 

 малодослідженою  у  світовій  та  українській  історіографії  зокрема.  Ідейно 

 споріднена  з  ідеалами  Реформації,  вона  водночас  виступає  самодостатньою 

 гілкою  пізнього  протестантизму.  Адвентисти  наголосили  на  незмінності  Десяти 

 заповідей,  особливо  суботнього  дня  відпочинку,  який  був  змінений  католицькою 

 церквою  у  добу  раннього  Середньовіччя,  нагадали  про  Другий  прихід  Христа  й 

 актуалізували  Святе  Письмо,  як  єдине  мірило  істини.  Дана  церква  дотримується 

 слів,  проголошених  Мартіном  Лютером  1517  року,  –  «sola  scriptura»  (тільки 

 Писання).  На  сьогодні  адвентизм  відомий  численними  мас-медійними, 

 видавничими,  освітніми,  культурними,  медичними  й 

 профілактично-оздоровчими закладами. 

 Із  заснуванням  структури  церковної  організації  1863  р.  у  Північній 

 Америці  в  середовищі  Адвентистів  сьомого  дня  (АСД)  стало  поступово 

 формуватися  розуміння  необхідності  активної  місіонерської  діяльності.  В  січні 

 1886  року  пастор  Л.Р.  Конраді  разом  зі  своєю  дружиною  відправляється  на 
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 пароплаві  «Орегон»  в  Європу,  де  у  Базелі  (Швейцарія)  вже  була  невелика  група 

 адвентистів. 

 Людвіг  Ріхард  Конраді  (1856–1939)  народився  у  Карлсруе  (Німеччина). 

 Через  франко-прусську  війну  економічне  становище  його  родини  було  важким, 

 тож  у  16  років  він  один  емігрував  до  США.  Там  він  працював  на  фермі  та 

 вперше  познайомився  з  вченням  церкви  АСД.  1878  року  Конраді  офіційно  став 

 членом  цієї  деномінації,  після  чого  вступив  на  навчання  у  адвентистський 

 теологічний  коледж  в  Батл-Крік.  Будучи  дуже  успішним  студентом  він  за 

 півтора  роки  вже  отримав  диплом  та  почав  служити  на  Середньому  Заході  серед 

 німецькомовних  мігрантів  [4,  c.  19–28].  Конраді  вирізнявся  особливим  запалом 

 та  енергійністю,  його  непохитний  ентузіазм  залишав  слід  у  душі  кожного,  хто  з 

 ним  знайомився.  Він  був  природженим  лідером  з  нестримною  жагою  до  роботи. 

 Його  лекції  та  проповіді  вирізнялися  переконливістю  та  простотою  [4,  c.  33]. 

 Найважливіші  події  у  процесі  місіонерської  діяльності  Конраді  у  Європі 

 приведені на Рис. 1 

 Рис. 1 Схема найважливіших подій у місіонерській діяльності Л.Р. Конраді на 
 європейському континенті 

 Серед  невеликої  кількості  адвентистів  у  Базелі  панували  песимістичні 

 настрої,  що  паралізувало  їх  місіонерську  роботу.  Конраді  завжди  притримувався 
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 свого  основного  принципу:  залишатися  працювати  на  одному  місці  доки  не 

 утвориться  громада.  Вже  через  пів  року  на  березі  Женевського  озера  були 

 хрещені  новонавернені  та  утворена  німецькомовна  церква.  У  червні  1886  р. 

 Конраді  поїхав  до  Росії,  де  в  Одесі  зустрівся  з  Герхардом  Перком.  Ця  зустріч 

 ознаменувала  початок  активного  розповсюдження  адвентизму  на  території  Росії 

 і  відповідно  України.  У  Криму  вже  існували  окремі  сім’ї  німецьких  емігрантів, 

 що  дотримувались  адвентистського  вчення.  У  містечку  Берди-Булат 

 (Привольне)  була  утворена  перша  громада  АСД  на  території  України.  Однак, 

 Конраді  був  заарештований  і  лише  через  своє  американське  громадянство  та 

 втручання посла США Г.Н. Латропа зміг виїхати з Росії [3, c. 87]. 

 Наступні  три  роки  Конраді  працював  у  Базелі.  У  1888  р. 

 Середньоєвропейська  місія,  що  включала  всю  Європу  (окрім  Британії  та 

 Скандинавії)  вже  складалася  з  25  громад  чисельністю  716  чоловік.  Також  у  1887 

 він  зв’язався  з  невеликою  групою  християн  у  Голландії,  що  дотримувались 

 суботи,  яка  в  результаті  стала  першою  громадою  АСД  у  цій  країні.  Конраді  був 

 єдиним  делегатом  від  Європи  на  конференції  у  Міннеаполісі  (США)  восени 

 1888  р.  Він  наполіг  на  утворенні  німецької  місії  у  Гамбурзі,  адже  це  місто  було 

 економічним  центром  Німеччини.  Надалі  Гамбург  став  відправною  точкою  для 

 систематичної  місіонерської  діяльності.  Керівництво  Російською  місією 

 відбувалося  з  Гамбургу,  де  з  1889  року  у  місіонерській  школі  почали  готувати 

 літературних євангелистів з багатьох країн [1]. 

 1899  р.  у  Фріденсау  (Німеччина)  була  відкрита  адвентистська  семінарія  зі 

 спеціальним  відділом  для  студентів  з  Росії,  що  вивчали  богослов’я.  До  Першої 

 світової  війни  в  Росії  вже  було  понад  12  тис  адвентистів.  1890  р.  Конраді 

 познайомився  з  баптистським  пастором  Й.  Ротмаєром  з  Угорщини,  коли  той 

 дізнався  про  вчення  АСД,  став  адвентистом.  Таким  чином  місія  поширилась 

 також  на  Угорщину.  Цього  року  румунський  уряд  запросив  колоністів  з 

 Бессарабії  та  Криму  приїхати  в  райони  розорені  після  війни  з  Турцією,  щоб 

 відроджувати  сільське  господарство.  Серед  переселенців  були  родини 

 адвентистів,  які  утворили  громаду  на  території  Румунії.  1891  р.  Конраді  вирішує 
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 поїхати  до  Болгарії,  де  вже  проживала  невелика  кількість  адвентистів.  Через 

 деякий  час  він  утворює  там  громаду,  яка  стала  центром  місіонерської  діяльності 

 у ції країні [2]. 

 Протягом  наступних  років  Л.  Конраді  працював  на  території  Польщі, 

 Сербії,  Хорватії  та  на  Балканах.  По  всій  Європі  успішно  функціонували 

 адвентистські  громади,  які  так  чи  інакше  були  зобов’язані  своїм  існуванням 

 цьому  місіонеру.  1901  р.  з  ініціативи  Конраді  відбулася  реорганізація  німецької 

 місії.  Громади,  що  нараховували  3600  членів  були  об’єднані  в  уніонну 

 конференцію,  яка  отримала  більше  самостійності  у  прийнятті  рішень,  а  також 

 підпорядкувала  собі  місії  у  Голландії,  Росії,  Австро-Угорщині,  Балканах  та 

 Північній  Африці.  Конраді  став  президентом  цієї  загальноєвропейської 

 організації.  1928  року  він  організував  перший  міжнародний  молодіжний 

 конгрес  у  м.  Хемніц  (Німеччина).  Надалі  адвентизм  у  Європі  зростав  швидкими 

 темпами, а Конраді залишався керівником цієї місії до 1922 р. [4, c. 63] 

 Таким  чином,  завдяки  активній  місіонерській  діяльності  Л.  Конраді, 

 кількість  адвентистів  у  Європі  з  1886  р  до  1914  р  зросла  від  1000  до  33  500 

 членів  церкви.  Найбільші  успіхи  прослідковуються  у  Німеччині,  адже  Конраді 

 був  уродженцем  цієї  країни.  Розпочавши  свою  діяльність  у  Базелі,  а  пізніше  у 

 Гамбурзі  він  ще  за  життя  став  живою  легендою,  прикладом  мужності, 

 незламності  та  цілеспрямованості  у  розповсюдженні  істини.  Протягом  40  років 

 свого  служіння  Конраді  організував  перші  громади  АСД  у  Німеччині,  Голландії, 

 Росії,  Австро-Угорщині,  Румунії,  Болгарії  та  багатьох  інших  країнах. 

 Незважаючи  на  конфлікти  з  керівництвом  церкви  наприкінці  життя  та 

 виключенням  через  свій  незалежний  та  лідерський  характер,  роль  Конраді  у 

 розповсюдженні місії у Європі є незаперечною. 
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 ПОЗИЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «АЛЬТЕРНАТИВА ДЛЯ НІМЕЧЧИНИ» 

 ЩОДО ПОВНОМАСШТАБНОГО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ В 

 УКРАЇНУ (ЛЮТИЙ-КВІТЕНЬ 2022 Р.) 

 Панасюк Михайло Васильович  , 

 студент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 Повномасштабне  вторгнення  Російської  Федерації  в  Україну  розпочалось 

 24  лютого  2022  р.  та  стало  величезним  викликом  для  міжнародної  спільноти. 

 Країни-члени  ЄС  та  в  особливості  Німеччина  засудили  загарбницькі  дії  Росії  в 

 Україні.  Але  в  самій  ФРН  існують  політичні  кола,  які  є  прихильниками 

 президента  Російської  Федерації  Володимира  Путіна  та  його  імперської 

 політики. Одна із них є політична партія «Альтернатива для Німеччини». 

 «Альтернатива  для  Німеччини»  -  це  правопопулістська  партія,  яка  була 

 заснована  у  2013  р.  на  тлі  Європейської  боргової  кризи,  як  партія  євроскептиків. 

 З  часом  вона  досягла  значних  електоральних  успіхів,  пройшовши  у  Бундестаг  у 

 2017  р.:  тоді  вона  стала  3  політичною  силою  Німеччини,  отримавши  12.6  % 

 голосів  [3].  У  2021  р.  партія  дещо  втратила  кількість  своїх  прибічників, 

 отримавши  результат  у  10.3  %  [4],  але  все  одно  залишається  вагомим  гравцем  у 

 німецькому  парламенті.  За  час  свого  існування  партія  значно  розширила  свою 

 ідеологію:  з  початкових  «євроскептиків»  2013  р.,  з  2015  р.  АдН  все  більше  має 

 антимігрантську  та  антиісламську  риторику,  а  також  активно  виступає  за 
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 поліпшення  відносин  з  Російською  Федерацією  та  скасування  з  боку  ЄС  та 

 Німеччини санкцій [7]. 

 Варто  відзначити,  що  агресивна  політика  РФ  щодо  України  не  залишила 

 осторонь  «Альтернативу  для  Німеччини».  Починаючи  з  2014  р.,  коли  Росія 

 анексувала  Крим,  речники  АдН  досить  неоднозначно  оцінювали  ті  події: 

 засуджуючи  Росію,  вони  намагались  знайти  виправдання  її  дій.  У  2015  р., 

 внаслідок  приходу  до  керівництва  «Альтернативи  для  Німеччини» 

 представників  націонал-консервативного  крила  на  чолі  з  Фрауке  Петрі  та  Йорга 

 Мойтена  партія  починає  займати  все  більшу  проросійську  орієнтацію:  поїздки 

 деяких  членів  АдН  до  анексованого  Криму  2016–2019  рр.  та  ОРДЛО  у  2018  та 

 2020  рр.  [1],  а  також  співпраця  молодіжного  крила  АдН  з  «Молодою  гвардією 

 Єдиної  Росії».  Але  в  самій  партії  існували  і  протилежні  погляди,  які  вважали  цю 

 «співпрацю» використанням партії у російських інтересах [2]. 

 Повномасштабне  вторгнення  Росії  в  Україну,  яке  триває  з  24  лютого  2022  р. 

 створило  серйозні  виклик  для  АдН.  Сама  партія,  в  якій  з  2019  року  триває 

 внутрішньопартійний  конфлікт  між  «більшими  екстремістами»  та 

 «поміркованими»  за  провадження  політичного  курсу  [9  ,  с.  18–20],  не  змогла 

 одразу  сформувати  чітку  позицію  щодо  війни  в  Україні.  Керівництво  партії  в 

 особі  федерального  речника  Тіно  Хрупалли  та  заступника  федерального 

 речника  Аліси  Вайдель  ще  24  лютого  заявили:  «Напад  Росії  на  Україну  нічим  не 

 виправданий.  Росія  повинна  негайно  припинити  бойові  дії  і  вивести  свої  війська 

 з  України.  Вирішення  міждержавних  конфліктів  може  відбуватися  тільки  за 

 столом  переговорів»  [17].  Але  це  була  не  загальнопартійна  позиція,  а  лише  її 

 керівництва.  Підтвердження  цьому  є  заява,  зроблена  24  лютого  земельної 

 асоціації  АдН  в  Тюрингії  Бйорном  Хьокке,  який  вже  «стриманіше»  відреагував 

 на  військові  дії,  назвавши  Україну  «жертвою  геополітичного  конфлікту  в 

 глобальному  масштабі  між  НАТО  (Захід)  і  Росією  (Схід)»  та  закликавши  до 

 мирного  врегулювання  війни  [11].  З  цієї  заяви  ми  можемо  побачити,  що  Б. 

 Хьокке  прямо  не  засудив  агресивні  дії  Росії,  поклавши  спільну  відповідальність 

 на військові дії в Україні на Росію та НАТО. 
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 25  лютого  Федеральний  виконавчий  комітет  «Альтернативи  для 

 Німеччини»  виступив  з  більш  чіткою  позицією,  засудивши  «насильницькі  дії 

 Росії»  та  закликавши  до  негайного  припинення  всіх  бойових  дій  російських 

 збройних  сил.  Підтверджується,  що  «архітектура  європейської  безпеки  та 

 стійкий  мирний  порядок  можуть  ґрунтуватися  лише  на  принципах 

 національного  суверенітету,  територіальної  недоторканності  та  невтручання  у 

 внутрішні  справи»,  причиною  війни  Федеральний  виконавчий  комітет  вбачає  у 

 «стратегічному  конфлікті  інтересів  США  та  Росії»,  тому  АдН  пропонує  «баланс 

 інтересів  між  США,  Європою  та  Росією  через  обов’язкові  механізми  контролю 

 над  озброєнням»  [5].  27  лютого  очільник  партії  Тіно  Хрупалла  у  своїй  промові  в 

 Бундестазі  неоднозначно  висловився  щодо  Росії,  заявивши,  що  «треба  бути 

 вдячним  Росії  за  єдність  Німеччини,за  єдність  і  за  виведення  російських  військ 

 з  Німеччини  у  1994  р.»  та  виступив  проти  «нової  гонки  озброєнь»,  тобто  проти 

 збільшення  фінансування  Бундесверу  [6].  Ця  промова  неоднозначно  була 

 сприйнята  іншими  членами  АдН,  що  супроводило  посиленням  розколу  між 

 західно-  та  східнонімецькими  земельними  асоціаціями:  багато  членів  АдН 

 подали  у  відставку  земельних  та  районних  парламентах,  часто  з  посиланням  на 

 курс партії щодо України [12]. 

 Для  того  щоб  владнати  суперечку  на  10  березня  парламентська  група 

 «Альтернативи  для  Німеччини»  у  Бундестазі  опублікувала  компромісний 

 «Позиційний  документ  про  російсько-українську  війну»,  який  складається  з  9 

 пунктів.  В  цьому  документі  засуджується  «агресивна  війна  з  боку  Росії  з 

 порушенням  міжнародного  права»,  закликає  російського  президента  негайно 

 припинити  бойові  дії  і  розгорнути  миротворчі  місії  ООН  та\чи  ОБСЄ  в  Україні. 

 Натомість  основний  цинізм  полягає  у  тому,  що  партія  «оплакує»  за  «жертвами  з 

 обох  сторін»,  наче  Україна  проводить  військові  дії  на  території  Росії.  Важливим 

 моментом  також  є  те,  що  партія  відкидає  вступ  України  в  НАТО  та  ЄС, 

 економічні  санкції  проти  Російської  Федерації  та  постачання  зброї  до  України. 

 У  документі  не  згадується  про  дотримання  територіальної  цілісності  та 

 суверенітет  України,  натомість  партія  закликає  до  введення  у  експлуатацію 
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 «Північного  потоку  2»  [14].  Хоча  з  початку  війни  в  Україні  «Альтернатива  для 

 Німеччини»  намагається  певним  чином  дистанціюватись  від  Росії  та  розвіяти 

 враження  «маріонетки  Москви»,  ця  заява  вказує  на  домінацію  проросійських 

 сил всередині партії. 

 Варто  відзначити,  що  деякі  члени  АдН  у  своїх  заявах  відверто 

 користуються  елементами  російської  пропаганди  щодо  висвітлення  подій  в 

 Україні.  Зазвичай  це  роблять  ті  члени  АдН  які  їздили  до  тимчасово  окупованого 

 Криму  та  ОРДЛО  як  псевдоспостерігачі  на  виборах;  ті,  хто  має  близькі  зв’язки  з 

 російським  керівництвом  та  дає  інтерв’ю  російським  пропагандистським  медіа. 

 Так  Райнер  Ротфусс,  заступник  голови  АдН  у  Баварії  намагається  виправдати  дії 

 Росії  тим,  що  «її  геополітичні  інтереси  були  проігноровані».  Р.  Ротфусс  називає 

 дії  Росії  як  «війна  агресії  з  порушенням  міжнародного  права»  і  при  цьому 

 «співчуває»  Росії  тим,  що  вона  «страждає  від  історичної  травми,  коли  в  неї 

 вторгається  Захід  раз  у  століття»  [8].  Член  АдН  Гуннар  Ліндеманн  взагалі 

 прямо  ретранслює  путінську  пропаганду  щодо  бомбардування  Росією 

 пологового  будинку  в  Маріуполі  9  березня,  зазначаючи,  що  там  була  військова 

 база  «Азова»  [10].  Але  не  всі  члени  АдН  дотримується  тією  чи  іншою  мірою 

 пропутінські  наративи.  Так,  депутат  Бундестагу  Штеффен  Котре  25  березня 

 заявив  про  начебто  діяльність  «біолабораторій  з  виробництва  біологічної  зброї» 

 [15]  в  Україні,  на  що  його  колега  Норберт  Кляйнвехтер  розкритикував  виступ 

 назвавши  це  «огидною  путінською  пропагандою»  на  своїй  сторінці  у  Твіттер 

 [13]. 

 28  квітня  німецький  Бундестаг  підтримав  постачання  німецької  важкого 

 озброєння  до  України.  «Альтернатива  для  Німеччини»  з  критикою  поставилась 

 до  цієї  події,  федеральний  речник  партії  Тіно  Хрупалла  заявив,  що  тим  самим 

 федеральний  уряд  Німеччини  «підписав  декларацію  про  приєднання  до  війни». 

 Тіно  Хрупалла  закликає  уряд  залишатися  «нейтральним  посередником» 

 заявивши,  що  «  війна  в  Україні  –  це  не  наша  війна».  Саму  «Альтернативу  для 

 Німеччини»  він  представив  як  «єдину  партію,  яка  виступає  за  мир  у  Європі» 

 [16].  Такі  заяви  показують  справжнє  обличчя  проросійської  АдН,  яка 
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 намагається  «не  провокувати»  Росію  та  не  поглиблюючи  свій 

 внутрішньопартійний розкол. 

 Можемо  підсумувати,  що  позиція  політичної  партії  «Альтернатива  для 

 Німеччини»  щодо  війни  в  Україні  є  досить  неоднозначною,  оскільки  з  однієї 

 сторони  партія  закликає  припинити  бойові  дії  з  боку  Росії,  а  з  іншої  виступає  за 

 «Північний  потік  2»,  не  надання  Україні  важкого  озброєння  та  членства  в  НАТО 

 і  ЄС  та  скасування  економічних  санкцій  щодо  Росії.  Ця  позиція  спричинена 

 внутрішньопартійними  конфліктами  та  значними  проросійськими  впливами 

 всередині  партії.  Своїми  заявами  партія  продемонструвала  неможливість 

 відходу  від  «проросійської  лінії»  і  тому  бажає  дотримуватись  статусу  «партії 

 миру в Європі». 

 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

 1.  Німецькі  ультраправі  приїхали  до  «ЛНР»  в  Луганськ  //  Європейська 

 Правда.  04.02.2022.  [Електронний  ресурс]  –  Режим  доступу: 

 https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/02/4/7105970/ 

 2.  Панасюк  М.  Позиція  політичної  партії  «Альтернатива  для  Німеччини» 

 щодо  російської  анексії  Криму  /  М.  Панасюк  //  Крим  у  координатах 

 історії:  збірник  матеріалів  другого  наукового  семінару  /  Упорядники:  І. 

 Степанець,  О.  Машевський,  О.  Купчик.  Київ:  ВПЦ  «Київський 

 університет», 2021. - 262 с. 

 3.  Bundestagswahl  2017.  //  Der  Bundeswahlleiter  (Offizielle  Website).  –  2017. 

 [Електронний  ресурс]  –  Режим  доступу: 

 https://www.bundeswahlleiter.de/bundestagswahlen/2017/ergebnisse/bund-99.h 

 tml 

 4.  Bundestagswahl  2021.  //  Der  Bundeswahlleiter  (Offizielle  Website).  –  2021. 

 [Електронний  ресурс]  –  Режим  доступу: 

 https://www.bundeswahlleiter.de/bundestagswahlen/2021/ergebnisse/bund-99.h 

 tml 

 225 

https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/02/4/7105970/
https://www.bundeswahlleiter.de/bundestagswahlen/2017/ergebnisse/bund-99.html
https://www.bundeswahlleiter.de/bundestagswahlen/2017/ergebnisse/bund-99.html
https://www.bundeswahlleiter.de/bundestagswahlen/2021/ergebnisse/bund-99.html
https://www.bundeswahlleiter.de/bundestagswahlen/2021/ergebnisse/bund-99.html


 5.  BundesvorstandfordertsofortigeEinstellungallerKampfhandlungenrussischerStr 

 eitkräfte  //  Die  Alternative  für  Deutschland  (Offizielle  Website).  (25.02.2022). 

 [Електроннийресурс]  –  Режимдоступу: 

 https://www.afd.de/bundesvorstand-fordert-sofortige-einstellung-aller-kampfha 

 ndlungen-russischer-streitkraefte/ 

 6.  Chrupalla  T.  Meine  Rede  im  Bundestag  vom  27.02.2022  /  Tino  Chrupalla  // 

 Youtube  (6  min.  31  sec.).  [Електроннийресурс]  –  Режимдоступу: 

 https://www.youtube.com/watch?v=fuopLRVcWuA 

 7.  Deutschland.  Aber  normal.  Programm  der  Alternative  für  Deutschland  für  die 

 Wahl  zum  20.  Deutschen  Bundestag.  //  Die  Alternative  für  Deutschland 

 (Offizielle  Website).  –  2021.  [Електроннийресурс]  –  Режимдоступу: 

 https://www.afd.de/wp-content/uploads/sites/111/2021/06/20210611_AfD_Pro 

 gramm_2021.pdf 

 8.  Halder.  A.,  Khamis  S.  AfD  in  Bayern:  Zum  Teil  auf  Moskaus  Linie?  /  Astrid 

 Halder,  Sammy  Khamis  //  BR24.  (30.03.2022).  [Електронний  ресурс]  – 

 Режим  доступу: 

 https://www.br.de/nachrichten/bayern/afd-bayern-zum-teil-auf-moskaus-linie,T 

 0GlTp4 

 9.  Häusler  A.,  Roeser  R.  Die  AfD  vor  der  Bundestagswahl  2021  /  A.  Häusler, 

 R.Roeser. // DGB-Bundesvorstand. – 2021. – 36 S. 

 10.  Hoffmeister  H.,  Müller  A.K.,  Röbel  S.  Putins  nützliche  Idioten  /  Helge 

 Hoffmeister,  Ann-Katrin  Müller,  Sven  Röbel  //  DER  SPIEGEL.  (24.03.2022). 

 [Електронний  ресурс]  –  Режим  доступу: 

 https://www.spiegel.de/politik/deutschland/russland-verbindungen-der-afd-puti 

 ns-nuetzliche-idioten-a-64cfd8f3-2735-4047-857b-0249940ad8cb 

 11.  Höcke:  Es  hätte  nie  so  weit  kommen  dürfen!  //  AfD  Fraktion  im  Thüringer 

 Landtag  (Offizielle  Website).  (24.02.2022).  [Електронний  ресурс]  –  Режим 

 доступу: 

 https://afd-thl.de/2022/02/24/hoecke-es-haette-nie-so-weit-kommen-duerfen/ 

 226 

https://www.afd.de/bundesvorstand-fordert-sofortige-einstellung-aller-kampfhandlungen-russischer-streitkraefte/
https://www.afd.de/bundesvorstand-fordert-sofortige-einstellung-aller-kampfhandlungen-russischer-streitkraefte/
https://www.youtube.com/watch?v=fuopLRVcWuA
https://www.afd.de/wp-content/uploads/sites/111/2021/06/20210611_AfD_Programm_2021.pdf
https://www.afd.de/wp-content/uploads/sites/111/2021/06/20210611_AfD_Programm_2021.pdf
https://www.br.de/nachrichten/bayern/afd-bayern-zum-teil-auf-moskaus-linie,T0GlTp4
https://www.br.de/nachrichten/bayern/afd-bayern-zum-teil-auf-moskaus-linie,T0GlTp4
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/russland-verbindungen-der-afd-putins-nuetzliche-idioten-a-64cfd8f3-2735-4047-857b-0249940ad8cb
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/russland-verbindungen-der-afd-putins-nuetzliche-idioten-a-64cfd8f3-2735-4047-857b-0249940ad8cb
https://afd-thl.de/2022/02/24/hoecke-es-haette-nie-so-weit-kommen-duerfen/


 12.  Joswig  G.Wie  hältst  du’s  mit  Russland?  /  Gareth  Joswig  //  Taz.  (29.03.2022). 

 [Електроннийресурс]  –  Режимдоступу: 

 https://taz.de/Die-AfD-und-der-Krieg-in-der-Ukraine/!5844230/ 

 13.  Norbert  Kleinwächter  /  Twitter  (25.03.2022).  [Електроннийресурс]  – 

 Режимдоступу: 

 https://twitter.com/NKleinwaechter/status/1507355537494753294 

 14.  Positionspapier  zum  Russland–Ukraine-Krieg  //  AfD  Kompakt  (10.03.2022). 

 [Електронний  ресурс]  –  Режим  доступу: 

 https://afdkompakt.de/2022/03/10/positionspapier-zum-russland-ukraine-krieg/ 

 15.  Steffen  T.  Der  Krieg  lastet  schwer  auf  der  AfD  /  Tilman  Steffen  //  Die  Zeit. 

 (18.04.2022).  [Електронний  ресурс]  –  Режим  доступу: 

 https://www.zeit.de/politik/deutschland/2022-04/afd-ukraine-krieg-tino-chrupal 

 la-waffenlieferung-sanktionen/komplettansicht 

 16.  Tino Chrupalla: Wir sind die Partei für Frieden in Europa // Die Alternative für 

 Deutschland (Offizielle Website). (28.04.2022). [Електронний ресурс] – 

 Режим доступу: 

 https://www.afd.de/tino-chrupalla-wir-sind-die-partei-fuer-frieden-in-europa/ 

 17.  Weidel/Chrupalla: Russischer Angriff ist durch nichts gerechtfertigt // Die 

 Alternative für Deutschland (Offizielle Website). (24.02.2022). [Електронний 

 ресурс] – Режим доступу: 

 https://www.afd.de/weidel-chrupalla-russischer-angriff-ist-durch-nichts-gerecht 

 fertigt/ 

 227 

https://taz.de/Die-AfD-und-der-Krieg-in-der-Ukraine/!5844230/
https://twitter.com/NKleinwaechter/status/1507355537494753294
https://afdkompakt.de/2022/03/10/positionspapier-zum-russland-ukraine-krieg/
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2022-04/afd-ukraine-krieg-tino-chrupalla-waffenlieferung-sanktionen/komplettansicht
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2022-04/afd-ukraine-krieg-tino-chrupalla-waffenlieferung-sanktionen/komplettansicht
https://www.afd.de/tino-chrupalla-wir-sind-die-partei-fuer-frieden-in-europa/
https://www.afd.de/weidel-chrupalla-russischer-angriff-ist-durch-nichts-gerechtfertigt/
https://www.afd.de/weidel-chrupalla-russischer-angriff-ist-durch-nichts-gerechtfertigt/


 БИТВА ЗА БОҐСАЙД — ЯСКРАВИЙ ЗРАЗОК ПРОТЕСТУ І 

 ВКАЗІВНИК 

 Преловський Олег Андрійович  , 

 студент, Київський національний університет імені Т. Шевченка 

 Національний  конфлікт  у  Північній  Ірляндії,  що  також  відомий  як  Халепи 

 (радимо  вживати  цей  термін),  який  тривав  у  регіоні  понад  30  років  до 

 підписання  Страсноп’ятничної  угоди  10  квітня  1998  р.,  ознаменувався,  з-поміж 

 багатьох  своїх  особливостей,  різними  формами  вуличного  і  політичного 

 протесту,  які  відзначалися  сильною  жорстокістю  і  жертвами.  Битва  за  Боґсайд, 

 що  тривала  з  12  по  14  серпня  1969  р.,  стала  однією  з  найбільш  знакових  не 

 лише  в  контекстові  Ольстеру,  а  втім  і  для  вивчення  історії  протестів  у  цілому. 

 Метою  цієї  статті  є  прослідкувати  перебіг  подій  і  провести  паралелі  з 

 подальшим розвитком. 

 Сутички  на  Боґсайді  –  переважно  католицькому  районі  англіканського 

 Лондондеррі  –  були  характерною  рисою  для  тодішньої  ситуації  в  регіоні.  Часто 

 вони  мали  місце  через  невдоволення  релігійної  меншости  демонстраціями 

 протестантів,  наприклад  масовим  святкуванням  Славного  Дванадцятого  — 

 торжество  з  нагоди  перемоги  Славної  революції  та  особисто  Вільяма 

 Оранського,  що  щорічно  відбувається  12  липня.  Так  само  сталося  в  1969  році, 

 коли  членів  Помаранчевого  ордену  закидали  камінням  при  спробі  пройти  через 

 Боґсайд.  Намагання  поліції  придушити  сутички,  які  виникли  як  реакція  на 

 спроби  чинити  спротив,  зазнали  невдачі.  Навіть  застосування  сльозоточивого 

 газу  не  зупиняли  нікого  з  обох  сторін,  позаяк  тоді  спрацював  ефект 

 реакційности. 

 Наразі,  перш  ніж  перейти  до  предметного  розгляду  битви  за  Боґсайд,  яка 

 сталася  за  місяць,  сконцентруємося  на  деяких  питаннях  конфлікту  загалом. 

 Коли  йде  мова  про  ефект  реакційности,  то  маємо  розуміти:  учасники  колотнечі 

 не  лише  протистояли  один  одному,  а  втім  побачили  третю  сторону,  якою  стали 
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 правоохоронці.  Розглядаючи  останніх,  маємо  виокремити  Королівських 

 поліціянтів  Ольстеру,  які  були  регулярною  установою,  що  діяла  за  потреби  і 

 доручення,  а  також  В-спеціяльних,  які  також  відомі  під  назвою  Спеціяльні 

 поліціянти  Ольстеру  –  нерегулярні  напіввійськові  загони,  які 

 вкомплектовувалися  на  добровольчих  засадах.  Останні  відрізнялися  більшою 

 схильністю  до  застосування  надмірної  сили,  а  також  неособливо  дотримувалися 

 будь-яких  урегулювань  чи  регламентувань.  Незважаючи,  що  проіснували  50 

 років,  вони  були  скликані  лише  за  нагальних  потреб,  за  можливости 

 виникнення  воєнізованих  провокацій.  У  1969  р.  їхня  активність,  можемо 

 ствердити,  була  найбільшою,  що  врешті  призвело  до  їхньої  ліквідації 

 наступного  року.  У  ході  початку  збройних  Халеп  В-спеціяльні  зіграли,  на  нашу 

 думку,  вагому  ролю  саме  для  укріплення  антагонізму  всередині 

 північноірляндського  суспільства,  зокрема  для  подальшого  міцного 

 несприйняття поліційних сил, а разом з тим — посилення духу невизначености. 

 Таким  чином,  коли  на  придушення  сутичок  12  липня  з’явилися  і  регулярні, 

 і  спеціяльні  поліційні  підрозділи  в  їхній  бік  так  само  було  запущено  не  лише 

 каміння,  а  й  бензинові  бомби  [3,  p.  665–666].  Район  стрімко  був 

 забарикадований  жителями,  а  сутички  що  протривали  до  ранку,  давали 

 розуміння,  що  протистояння  досягло  свого  піку  і  має  вибухнути  дуже  скоро. 

 Тож  Боґсайд  чекав  облоги.  Тут  доцільно  звернути  увагу  на  подібні 

 протистояння,  що  сталися  за  рік,  проте  у  Белфастові  [3,  p.  678].  Тоді  відбулися 

 події  відомі  як  Комендантська  година  на  Фоллз  в  однойменному  районові,  коли 

 протягом  35  годин  відбувся  обшук  будівель  з  метою  попередити  теракти  і 

 знайти  вибухівку.  Існують  різні  думки  щодо  доцільности  і  метод  під  час 

 комендантської  години,  одначе  вважаємо:  завчасне  впровадження  подібних 

 обмежень  на  Боґсайді  літом  1969  р.  могло  призвести  до  зменшення  втрат  і, 

 безсумнівно,  стало  б  шляхом  до  послаблення  напруги.Особливо  це  аспект  є 

 ваговитим,  враховуючи  ослабленість  і  роздробленість  ІРА,  яка  відбулася  того  ж 

 1969 р. 
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 На  12  серпня  по  Лондондеррі  планувалося  проходження  чергової 

 протестантської  маніфестації  Хлопців  підмайстер’я.  На  загал,  це  дійство  вражає 

 своєю  церемоніяльністю:  різноманітні  духові  інструменти,  ударні,  велика 

 кількість  учасників,  костюми.  Однак  вся  парадність  була  порушена  при  підході 

 до  барикад  Боґсайду.  Підкреслимо:  протестанти  в  Ольстері  є 

 лоялістами-юніоністами,  себто  прибічниками  Великої  Британії,  тоді  як 

 католики  –націоналісти-республіканці,  отже  прагнуть  возз’єднання  двох  частин 

 Ірляндії  в  одну  державу.  Щойно  марш  наблизився  до  межі  районів,  як  в  бік 

 лоялістів  полетіли  каміння  й  цвяхи,  а  за  переказами  репортерів  The  Guardian[3, 

 p.  666]  з  однієї  з  позиції  були  випущений  шматок  мармуру.  Бійню,  що  одразу 

 зайнялася,  були  вимушені  заспокоїти  поліціянти,  які  мимоволі  стали  жертвами 

 хаотичного  натовпу.  Додамо,  що  брали  участь  в  сутичках  також  деякі  знакові 

 члени  парляменту  [2],  які  відомі  через  свою  активність  в  громадянському 

 рухові, наприклад республіканець від соціял-демократів Купер. 

 Щодо  дій  правоохоронців,  то  вони  були  доволі  неефективними  і 

 незв'язними.  Задля  зменшення  напору  збіговища  поліція  виступила  проти  нього 

 з  позиції  сили,  а  поряд  з  тим  инша  частина  зайнялася  розбирати  барикади,  крізь 

 які  змогли  пробратися  ряд  лоялістів.  На  думку  католиків  це  мало  призвести  до 

 нападу  на  їхні  житла,  що,  на  погляд  автора,  було  доволі  сумнівним  висновком, 

 частково  через  те,  що  більшість  терористичних  вчинків  скоєні  саме 

 республіканцями.  Очевидно  те,  що  жителі  Боґсайду  як  і  жителі  инших  районів 

 були  фактично  замкнуті  у  внутрішній  боротьбі.  У  зв’язку  з  цим  вагомою 

 проблемою  було  все  ж  придушення  безладдя  –  два  шляхи  протидії  були 

 поступово  впроваджені.  Першим  стало  масове  застосування  сльозоточивого 

 газу,  що  показало  свою  бездіяльність,  а  додатково  роздратувало  соціюм,  що 

 несприйняття  поліціянтів  вчергове  зміцнішало.  На  цьому  етапові  робимо 

 висновок,  що  ситуація  тотожна  тому,  що  відбулося  місяцем  раніше,  коли  не  було 

 жодного  рішення  прийнято,  а  значить  призвело  до  повторення  протестного 

 сценарію.  Доречно  наголосити,  що  така  ситуація  є  щонайкращим 
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 підтвердженням  статистики,  коли  на  силу  є  лише  противага  иншої  сили,  а  дії 

 поліції завжди є каталізатором протесту. 

 Власне  насущна  сила  була  задіяна  як  другий  шлях  протидії.  Після  двох  діб 

 погромів,  14  серпня  1969  р.  на  запит  північноірляндського  прем’єр-міністра 

 Чичистера-Кларка  чотириста  солдатів  1-го  батальйону  Йоркширського  полку 

 принца  Велзького  було  направлено  на  вулиці  Деррі.  Одночасно  відбулася  подія, 

 яку  слід  детально  розглядати  в  контексті  геополітичному,  але  насамперед  у 

 контексті  взаємних  відносин  сусідніх  держав.  На  події  на  Боґсайді  реагує  тишех 

 Джек  Лінч,  що  виступає  з  промовою,  в  якій  йдеться,  що  «ми  не  можемо  стояти 

 осторонь»  [6],  а  отож  для  збереження  інтересів  ірляндців  на  острові  Дублін  має 

 надіслати  свій  військовий  контингент  на  поміч.  До  слова,  завважимо,  що  на  той 

 час  Республіка  Ірляндія  в  свій  конституції  [7]  мала  положення  про  прагнення 

 сполучення  ірляндської  нації  під  єдиним  стягом  в  єдиних  кордонах.  Зрештою, 

 на  кордоні  Великої  Британії  відбувається  скупчення  армії  ірляндців,  а  в 

 Лондондеррі  перебувають  британці.  Лондон  ж  загалом  дав  зрозуміти  Дубліну, 

 що самостійно розбереться зі своїми проблемами [1]. 

 Насправді  такий  крок  був  вдалим  лиш  на  перший  погляд.  Збройні  сили  Її 

 Величности  витіснили  до  обмежений  вулиці  Боґсайду  націоналістів,  що 

 завершило  битву  де-факто.  Попри  це,  в  Деррі  з’явилося  квазі-утворення  під 

 назвою  Вільне  Деррі  [8],  до  котрого  входили  Боґсайд  і  сусідній  Креґґан. 

 Британська  армія  не  входила,  не  розбивала  цей  утвір,  що  існував  до  1972  р.,  тоді 

 як  Ірляндська  республіканська  армія  все  ж  діяла  на  рівні  рекрутства  та 

 поширення  про-республіканської  пропаґанди.  Зазначимо,  що  результатом 

 перебування  ЗС  Великої  Британії  стала  операція  Стяг,  яка  протривала  до  2007  р. 

 Не  деталізуючи  її  перебіг,  виділимо  аспекти  помітного  підкріплення  в  якості 

 правоохоронних  сил,  на  кшталт  збільшеного  патрулювання  в  регіоні  подвійної 

 загрози,  долучення  в  разі  брак  поліційних  засобів  владнання,  а  також 

 упередження терактів, себто пошук бомб і їхнє винищення. 

 Місцеві  націоналістичні  активісти  називають  Битву  за  Боґсайд  «величним 

 часом  в  історії  міста;  часом,  коли  прості  люди  підіймалися,  прості  люди 
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 протестували,  прості  люди  бунтували…»  [4].  Споглядаючи  світлини  [5],  що 

 відображають  тодішні  події,  можемо  заявити,  що  певним  чином  для  католицької 

 меншости  це  стало  піднесенням  духу  і  виходом  із  застою,  втім  для 

 громадськости  і  міста  —  вандалізм  і  жертви,  які  вийдуть  за  межі  Деррі,  а  потім 

 будуть повторені і посилені вже за 3 роки. 

 Підбиваючи  підсумки,  ствердимо,  що  літо  1969  р.,  яке  стало  часом 

 піднесеного  напруження,  продемонструвало  способи  залагодження  конфлікту 

 на  більш  та  менш  вдалих.  У  цій  роботі  вдалося  простежити  хід  подій,  які  стали 

 початком збройного протистояння північноірляндських Халеп. 
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 РОЗКОЛ СУФРАЖИСТСЬКОГО РУХУ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ НА 
 ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ 

 Скрипник Вікторія Сергіївна  , 
 студентка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 Рух  за  надання  жінкам  виборчого  права  зародився  у  Великій  Британії  за 

 часи  правління  королеви  Вікторії  (1837–1901  рр.)  і  був  одним  із  соціальних 

 рухів,  що  суттєво  вплинув  на  лібералізацію  суспільно-політичного  життя 

 держави.  У  60-х  рр.  XIX  ст.  виникають  перші  суфражистські  організації, 

 теоретичним  підґрунтям  яких  стали  праці  Мері  Волстонкрафт  «На  захист  прав 

 жінок»  [7]  та  Джона  Стюарта  Мілля  «Підкорення  жінок»  [1].  Утворені  у  другій 

 половині  XIX  ст.  суфражистські  об’єднання  починають  провадити  активну 

 агітаційну  кампанію  за  надання  жіноцтву  виборчих  прав.  Проте,  у 

 Вікторіанську  епоху  суфражизм  не  відігравав  значної  ролі  в  державі,  що 

 пов’язано  з  усталеними  за  правління  Вікторії  суворою  мораллю  та 

 консервативними  звичаями,  які  чітко  регламентували  місце  та  правила 
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 поводження  жінок  у  суспільстві,  порушення  цих  норм  викликало  осуд  у 

 громадськості. 

 З  початком  XX  ст.  і  зміною  монарха  на  британському  троні,  починається 

 якісно  новий  етап  розвитку  суфражистського  руху  у  Великій  Британії.  За 

 Едуарда  VII,  що  став  королем  після  смерті  своєї  матері  королеви  Вікторії  у  1901 

 р.,  суспільні  норми  значно  пом’якшилися.  Це  дозволило  суфражисткам 

 провадити  свою  кампанію  більш  вільно,  використовуючи  нові  методи  боротьби 

 та способи донесення своїх вимог до громадськості та політичних діячів. 

 Ще  у  1897  р.  було  створено  Національний  союз  товариств  жіночого 

 виборчого  права  (National  Union  of  Women’s  Suffrage  Societies),  який  об’єднав 

 17  великих  товариств,  а  згодом  включав  у  себе  близько  500  філій 

 суфражистських  організацій  по  усій  Великій  Британії  [4].  Провідна  роль  у  союзі 

 належала  Міллісент  Фосетт  —  одній  із  найвідоміших  діячок  суфражизму  у 

 Великій  Британії,  що  все  своє  життя  присвятила  змаганню  за  права  жіноцтва. 

 Суфражистки  організовували  мирні  мітинги  та  демонстрації,  мали  декілька 

 друкованих  видань,  через  які  поширювали  свої  вимоги  політичного, 

 економічного  та  соціального  характеру,  співпрацювали  з  різними  політичними 

 силами,  зокрема,  Лейбористською  та  Ліберальною  партіями,  заручилися 

 підтримкою багатьох відомих британських політиків того часу. 

 У  той  же  час,  у  середовищі  суфражисток  помічається  тенденція  до  розколу 

 –  деякі  учасниці  руху  починають  схилятися  до  більш  радикальних  способів 

 донесення  своїх  вимог  до  уряду  та  громадськості.  Так,  у  1903  р.  Еммелін 

 Панкхьорст  було  засновано  Жіночий  соціально-політичний  союз  (Women's 

 Social  and  Political  Union),  який  проголосив  своїм  девізом  —  «Дії,  а  не  слова» 

 [5].  Ця  організація  використовувала  більш  радикальні  методи:  мітинги,  що 

 часто  закінчувалися  сутичками  із  правоохоронними  органами,  побиття  вікон, 

 закидання  камінням  державних  установ,  підпалювання  пустих  будівель,  акції 

 голодування у випадках арештів. 

 Хоча,  розпочали  радикальні  суфражистки  свою  діяльність  відносно  мирно. 

 Лише  в  1905  р.  організація  привернула  увагу  громадськості  епатажною 
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 поведінкою  кількох  своїх  представниць.  Тоді  Крістабель  Панкхьорст  та  Енні 

 Кенні  у  Манчестері  перервали  передвиборчу  зустріч  двох  ліберальних  політиків 

 –  Вінстона  Черчилля  та  Едварда  Грея,  щоб  запитати,  чи  підтримують  вони 

 надання  жінкам  виборчого  права.  Жоден  із  політиків  не  відповів,  тому  жінки 

 витягли  банер  з  написом  «Право  голосу  для  жінок»,  після  чого  були 

 заарештовані.  Вони  відмовилися  платити  штраф,  вважаючи,  що  їх  ув’язнення 

 спричинить більший резонанс. 

 У  період  з  1908  до  1914  рр.  спостерігалася  найбільша  активність 

 радикальних  суфражисток  у  вчиненні  різноманітних  акцій  вандалізму  та 

 насилля  —  вони  підпалювали  будинки  і  поля  для  гольфу,  обрізали  телеграфні 

 дроти,  підривали  поштові  скриньки,  розбивали  вікна  й  вітрини  магазинів, 

 церков  та  приватних  будинків  політиків,  що  не  підтримували  їх  діяльність,  було 

 здійснено  напади  й  на  самих  депутатів  [3].  Багато  членів  Жіночого  союзу 

 розглядали  такі  дії  надмірними  й  покидали  організацію.  Еммелін  Панкхьорст  у 

 книзі  «Моя  власна  історія»  обґрунтувала  радикальні  дії  учасниць  Жіночого 

 соціально-політичного  союзу  наступним  чином:  «ми  вважали,  що  потрібно 

 зробити  щось  кардинальне,  аби  зламати  апатію  чоловіків  Англії,  які  з 

 байдужістю  сприймають  страждання  жінок,  пригноблених  несправедливими 

 законами» [2, с. 270]. 

 Може  скластися  враження,  що  на  початку  XX  ст.  більшу  увагу  та 

 поширення  мала  радикальна  течія  суфражизму.  Насправді  ж,  Національний 

 союз  теж  активно  працював,  розробляв  нові  тактики  боротьби,  залучав  усе 

 більше  нових  учасників  руху,  розширював  свою  соціальну  базу,  намагаючись 

 приєднати  жінок  робітничого  класу,  до  1914  р.  кількість  членів  цієї  організації 

 становила  близько  54  тис.  [6]  Войовнича  поведінка  учасниць  Жіночого  союзу 

 переконувала  Національний  союз  у  шкідливості  радикальних  дій.  Натомість 

 учасниці  Національного  союзу  залишалися  на  поміркованих  позиціях.  Вони 

 проводили  мирні  мітинги  з  агітаційними  плакатами  та  брошурами, 

 співпрацювали з партіями та окремими депутатами парламенту. 
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 Загалом,  описаний  період  розвитку  суфражизму  у  Великій  Британії 

 відзначився  масштабними  кампаніями,  гучними  справами  та  новими 

 досягненнями  у  боротьбі  за  жіноче  виборче  право.  Існувало  два  головних 

 підходи  щодо  здійснення  суфражистської  діяльності,  кожен  з  яких  мав  свої 

 переваги,  але  й  недоліки  теж.  Суперечливість  войовничого  напряму  в 

 суфражизмі  викликає  багато  запитань,  щодо  ролі  насильницьких  методів  у 

 здобутті  права  голосу  для  жінок.  А  формування  Національним  союзом 

 звернень,  петицій  до  членів  уряду,  хоч  і  залишалося  більш  розсудливим  та 

 зваженим  шляхом,  було  досить  повільними  кроками.  Втім,  початок  XX  століття 

 був  часом  справжнього  розквіту  суфражизму,  його  найпродуктивнішим 

 періодом. 
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 СЕКЦІЯ 4: НОВА ТА НОВІТНЯ ІСТОРІЯ КРАЇН АЗІЇ НА АФРИКИ 

 АФГАНСЬКА КРИЗА У ДІЯЛЬНОСТІ ООН (1988 –1991 РР.) 

 Базан Юлія Володимирівна  , 

 аспірантка, ЦДПУ ім. В. Винниченка 

 25  грудня  1979 р.  розпочалося  радянське  вторгнення  в  нейтральну  державу, 

 одного  із  активних  учасників  Руху  неприєднання  –  Демократичну  республіку 

 Афганістан.  Інтервенція  Кремля  сприяла  ескалації  афганської  кризи, 

 безпосереднім  учасником  якої  став  Радянський  Союз.  Різке  засудження 

 вторгнення  міжнародним  співтовариством  загострило  міжблокове  протистояння 

 та  зумовило  глобальний  характер  кризи  в  ДРА.  Плани  розв’язання  проблеми 

 висували  різні  сторони,  навіть  не  залучені  в  неї  безпосередньо.  За  таких  умов 

 ініціативу в «афганському» питанні спробувала взяти на себе ООН. 

 В  результаті  восьми  раундів  афгансько-пакистанських  переговорів 

 (1982–1988 рр.)  за  посередництва  ООН  були  узгоджені  умови  дипломатичного 

 врегулювання,  які  передбачали  виведення  радянських  військ  з  ДРА,  вироблення 

 міжнародних  гарантій  і  зобов’язань  про  невтручання  у  внутрішні  справи 

 Афганістану  і  Пакистану,  а  також  розв’язання  питання  про  повернення 

 афганських біженців [9, с 120]. 

 14  квітня  1988 р.  в  Женеві,  за  присутності  Генерального  секретаря  ООН 

 П. де Куельяра,  міністри  закордонних  справ  Афганістану  (А. Вакіль)  і 

 Пакистану  (С. Якуб  Хан),  а  також  СРСР  і  США  як  країн-гарантів,  підписали 

 домовленості  про  політичне  врегулювання  «афганського  питання»  [10,  с 43]. 

 Пакет  Женевських  угод  складався  з  чотирьох  документів:  «Двосторонньої 

 домовленості  між  Республікою  Афганістан  та  Ісламською  Республікою 

 Пакистан  про  принципи  взаємовідносин,  невтручання  і  відмову  від  інтервенції» 

 [2,  с. 3–4]  і  «Двосторонньої  угоди  між  Республікою  Афганістан  та  Ісламською 
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 республікою  Пакистан  про  добровільне  повернення  афганських  біженців» 

 [2, с. 5];  «Угоди  про  взаємозв’язки  для  врегулювання  ситуації  щодо 

 Афганістану»,  підписаної  міністрами  закордонних  справ  Афганістану, 

 Пакистану,  США  та  СРСР  [2,  с. 6];  «Меморандуму  порозуміння  досягнутих 

 домовленостей»,  підписаного  представниками  Афганістану,  Пакистану,  СРСР  та 

 США  [2,  с. 7–8]  і  «Декларації  про  міжнародні  гарантії»,  підписаної  СРСР  та 

 США.  Останнім  передбачалося  гарантування  СРСР  і  США  дотримання  умов, 

 передбачених  в  двосторонній  угоді  між  Афганістаном  і  Пакистаном  та 

 утримання  від  будь-яких  форм  втручання  у  внутрішні  справи  цих  країн  [2, 

 с. 9–10]. 

 Угода  про  принципи  взаємовідносин  між  Афганістаном  і  Пакистаном 

 передбачала  взаємну  повагу  Сторін  до  суверенітету,  політичної  незалежності, 

 нейтрального  статусу  одна  одної;  утримання  від  збройної  інтервенції,  підривної 

 діяльності  та  військової  окупації,  спрямованих  проти  однієї  зі  Сторін; 

 недопущення  на  території  однієї  зі  Сторін  навчання,  озброєння  та  фінансування 

 найманців  з  метою  ведення  ворожих  дій  проти  іншої  Сторони;  взаємну  повагу 

 до  політичної,  економічної,  соціальної,  культурної  систем  одна  одної  [5, с. 3  –5]. 

 Угода  про  повернення  біженців  передбачала  підтвердження  урядами 

 Афганістану  та  Пакистану  права  всіх  афганських  біженців,  які  тимчасово 

 перебували  на  території  Пакистану,  добровільно  повернутися  на  свою 

 батьківщину,  вільно  пересуватися,  працювати,  обирати  місце  проживання, 

 користуватися  тими  ж  правами  та  обов’язками,  що  й  решта  громадян 

 Республіки  Афганістан  [5,  с 7–8].  У  «Декларації  про  міжнародні  гарантії» 

 йшлося  про  зобов’язання  СРСР  та  США  утримуватися  від  втручання  у 

 внутрішні  справи  Афганістану  й  Пакистану  та  поважати  умови  двосторонньої 

 угоди  між  цими  країнами.  Відповідно  до  «Угоди  про  взаємозв’язки  для 

 врегулювання  ситуації  щодо  Афганістану»  та  «Меморандуму  порозуміння 

 досягнутих  домовленостей»  виведення  радянських  військ  з  Афганістану  мало 

 розпочатися  15  травня  1988 р.  та  завершитися  у  дев’ятимісячний  строк.  До  15 

 серпня 1988 р. мала бути виведена перша половина військ [5, с. 9–11]. 
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 Після  підписання  Женевських  домовленостей  П. де Куельяр  ініціював 

 створення  Місії  добрих  послуг  ООН  в  Афганістані  і  Пакистані  (UNGOMAP). 

 [1, с 69].  Відтак  31  жовтня  1988 р.  відбулося  2828-е  засідання  Ради  Безпеки 

 ООН[6,  с 3],  на  якому  15-ма  голосами  «за»  була  прийнята  резолюція  №  622. 

 Відповідно  до  неї,  Радбез  погоджувався  із  заходами  щодо  врегулювання  в 

 Республіці  Афганістан,  про  які  йшлося  у  листах  П. де Куельяра  від  14  та  22 

 квітня  1988 р. –  тимчасове  направлення  військових  спостерігачів  з  числа 

 збройних  сил  ООН  в  Афганістан  і  Пакистан  з  метою  реалізації  місії  добрих 

 послуг.  Резолюція  також  вимагала  від  Генерального  секретаря  ООН  постійного 

 інформування Радбезу щодо прогресу, досягнутого в регіоні [8, с. 15]. 

 У  зону  конфлікту  було  направлено  50  спостерігачів  з  Канади,  Данії, 

 Австрії,  Фіджі,  Фінляндії,  Ірландії,  Гани,  Непалу,  Швеції  та  Польщі.  Місія 

 поділялася  на  дві  частини:  перша  в  Кабулі,  друга  в  Ісламабаді.  Мандат  місії 

 передбачав  спостереження  за  взаємним  невтручанням  сторін  у  їхні  внутрішні 

 справи,  за  виведенням  радянських  військ  з  Афганістану,  за  добровільним 

 поверненням біженців [4, с 43]. 

 Поряд  із  зусиллями,  спрямованими  на  політичне  врегулювання  конфлікту, 

 ООН  організувала  міжнародну  гуманітарну  допомогу  афганцям.  У  1988 р. 

 Генеральний  секретар  призначив  Координатора  всієї  діяльності  системи  ООН 

 щодо  гуманітарної  й  економічної  допомоги  Афганістану.  В  жовтні  1988 р.  з 

 ініціативи  П. де  Куельяра  в  штаб-квартирі  ООН  у  Нью-Йорку  відбулася 

 Конференція,  присвячена  мобілізації  міжнародної  допомоги  Республіці 

 Афганістан.  Почали  здійснюватися  програми  гуманітарної  й  економічної 

 допомоги ООН [1, с 71]. 

 3  листопада  1988  р.  на  45-му  пленарному  засіданні  43-ї  сесія  ГА  ООН 

 було  схвалено  «Програму  економічної  і  гуманітарної  допомоги  Афганістану»  з 

 боку  ООН.  Її  було  прийнято  у  червні  1988 р.  та  затверджено  на  XXXV  сесії 

 Ради  Управляючих  Програми  розвитку  ООН  та  на  ІІ  сесії  Економічної  і 

 Соціальної  Ради  ООН.  У  Програмі  йшлося  про  низку  заходів,  які  мали 

 реалізовуватися  продовж  двох  етапів:  на  першому,  впродовж  18  місяців  після 
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 виведення  Обмеженого  контингенту  радянських  військ,  передбачалося 

 сприяння  поверненню  й  облаштуванню  біженців,  відновлення  інфраструктури, 

 на  що  передбачалося  виділити  1 млрд. 166 млн. дол.;  на  другому  етапі,  продовж 

 1990–1993 рр.,  передбачалося  капітальне  відновлення  економіки  та  соціальної 

 сфери Республіки Афганістан [7, с. 33–34]. 

 ООН  доклала  значних  зусиль  задля  підписання  Женевських  угод  та 

 врегулювання  афганської  кризи.  Зрештою  15  лютого  1989 р.  радянські  війська 

 залишили  територію  Республіки  Афганістан.  Однак  після  виведення  ОКРВ  з 

 Афганістану  ситуація  в  країні  залишалася  досить  складною.  В  Республіці 

 Афганістан  тривала  запекла  громадянська  війна.  Радянський  Союз  продовжував 

 підтримувати  кабульський  режим,  а  США  і  Пакистан  –  моджахедів  [3,  с. 413]. 

 15  березня  1990 р.  діяльність  місії  ООН  в  Афганістані  припинилась.  Вона 

 коштувала  ООН  близько  14  млн. доларів.  Після  припинення  діяльності  мандату 

 UNGOMAP  Генеральний  секретар  утворив  Офіс  Генерального  секретаря  в 

 Афганістані  і  Пакистані  з  метою  сприяння  політичному  врегулюванню  ситуації 

 в зоні конфлікту [1, с. 70]. 

 У  травні  1991 р.  Генеральний  секретар  сформулював  принципи 

 врегулювання  афганської  кризи,  які  передбачали:  забезпечення  політичної 

 незалежності,  суверенітету,  територіальної  цілісності,  неприєднання  й 

 ісламський  характер  Республіки  Афганістан;  право  афганців  самостійно 

 визначати  політичну,  економічну  і  соціальну  системи;  формування  уряду  на 

 широкій основі шляхом діалогу між афганськими політичними силами [1, с 70]. 

 Отже,  слід  віддати  належне  діяльності  ООН  з  метою  врегулювання 

 афганської  проблеми.  Її  винятковою  особливістю  було  те,  що  міжнародні 

 спостерігачі  відвідували  зони  воєнних  дій,  за  відсутності  угоди  про  припинення 

 вогню.  Це  був  також  перший  випадок  втручання  ООН  у  конфлікт,  у  якому  брала 

 безпосередню  участь  армія  наддержави.  Завдяки  зусиллям  ООН  вдалося 

 підписати  Женевські  угоди  14  квітня  1988 р.  Ці  домовленості  були 

 компромісними  і  породжували  надії  на  припинення  громадянської  війни  в 

 Афганістані.  Однак,  їх  мирний  потенціал  виявився  нереалізованим,  адже 
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 компроміс  з  усіх  сторін  був  неповним.  СРСР  продовжував  підтримувати 

 кабульський  режим,  а  США  і  Пакистан  –  моджахедів.  Після  виведення  ОКРВ  із 

 Республіки  Афганістан,  Радянський  Союз  залишався  учасником  афганської 

 кризи та сприяв її ескалації. 
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 РОЗВИТОК СПІВРОБІТНИЦТВА ЯПОНІЇ Й ІНДІЇ 

 У СФЕРІ БЕЗПЕКИ 

 Городня Наталія Данилівна  , 

 д. і. н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 В  умовах  російсько-української  війни  важливе  значення  має  позиція 

 держав  світу  на  підтримку  України  чи  держави-агресора.  У  той  час  як  Японія  – 

 договірний  союзник  США  –  надає  Україні  повну  підтримку,  позиція  Індії,  яка  є 

 багаторічним  партнером  Росії,  досі  залишається  невизначеною.  Це  посилює 

 можливості  Росії,  включаючи  обхід  міжнародних  санкцій.  У  цьому  контексті 

 важливе  значення  має  стан  співробітництва  Індії  з  США  і  їхніми  договірними 

 союзниками,  з  одного  боку,  і  Росією,  з  іншого,  що  створює  для  індійського 

 уряду потребу вибору політичних пріоритетів. 

 Зближення  між  Японією  й  Індією  розпочалося  з  2000  р.  за  ініціативи 

 японського  уряду.  Новий  етап  у  двосторонніх  відносинах  започаткував  візит 

 прем’єр-міністра  Йошіро  Морі  в  Нью-Делі  у  серпні  2000  р.  Проголошене  тоді 

 «глобальне  партнерство»  двох  держав  включало  розвиток  співробітництва  у 

 сфері  безпеки.  Японія  й  Індія  поділяли  демократичні  цінності,  обидві  мали 

 територіальні  суперечки  з  КНР,  були  залежні  від  свободи  морів  і 

 транспортування  енергетичних  ресурсів  з  Близького  Сходу,  обидві  були 

 стурбовані  військовою  модернізацією  Китаю.  Зацікавленості  Японії  у  розвитку 

 співробітництва  з  Індією  у  сфері  безпеки  сприяло  посилення  напруження 

 навколо  островів  Сенкаку  в  Східно-Китайському  морі,  які  були  предметом 
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 територіальних  претензій  КНР.  Індія  була  зацікавлена  у  співробітництві  з 

 Японією передусім у сферах торгівлі, інвестицій, допомоги розвитку. 

 За  ініціативи  Японії  у  2005  р.  Індія  стала  членом  форуму  «Східноазійський 

 саміт»  у  форматі  «АСЕАН+6»,  що  суттєво  посилило  її  залучення  у 

 Східноазійський  регіон  .  З  часу  візиту  прем’єр-міністра  Японії  Д. Коїзумі  в 

 Індію  у  2005 р.  саміти  прем’єр-міністрів  двох  держав  стали  щорічними.  У 

 грудні  2006  р.  під  час  саміту  Манмохана  Сінгха  і  Шінзо  Абе  було  оголошено 

 «стратегічне  і  глобальне  партнерство»  Індії  і  Японії.  Дві  держави  підписали 

 першу  угоду  в  сфері  оборони,  а  їхня  берегова  охорона  почала  здійснювати 

 регулярні  щорічні  обміни.  Хоч  за  оцінкою  МЗС  Індії,  основною  рушійною 

 силою  двосторонніх  відносин  були  нові  економічні  можливості  для 

 корпоративного  сектора  Японії  в  умовах  швидкого  зростання  індійської 

 економіки,  не  менше  значення  мав  спільний  інтерес  Індії  і  Японії  в 

 балансуванні політики КНР. 

 У  серпні  2007  р.  прем’єр-міністр  Ш. Абе  під  час  виступу  в  індійському 

 парламенті  вперше  запропонував  концепцію  Індійсько-Тихоокеанського  регіону. 

 За  його  словами,  оскільки  Японію  й  Індію  –  дві  демократичні  держави  з  двох 

 боків  цих  «морів»  –  об’єднувало  багато  спільного,  існував  імператив 

 поглиблення  дружби  між  ними  на  усіх  можливих  рівнях  [1].  Того  ж  року 

 Японія,  Австралія  і  Сингапур  приєдналися  до  двосторонніх  військових  навчань 

 США  й  Індії  «Малабар»,  відбулась  перша  зустріч  представників  чотирьох 

 держав  (США,  Японії,  Австралії  й  Індії)  для  обговорення  регіональної  ситуації 

 у  сфері  безпеки,  яка  започаткувала  неформальний  форум  у  сфері  безпеки 

 «Квад»  (the  Quad).  Через  протести  китайського  керівництва  зустрічі  «Квад» 

 припинилися,  проте  двостороннє  співробітництво  між  державами-учасницями  у 

 сфері  безпеки  продовжило  розвиватися.  У  2008  р.  Індія  і  Японія  підписали 

 Спільну  декларацію  про  співробітництво  у  сфері  безпеки.  У  вересні  2010 р. 

 було  започатковано  тристоронній  стратегічний  діалог  Індії,  Японії  і  США.  У 

 2012  р.  розпочались  двосторонні  навчання  Індійського  флоту  і  Японських 

 морських сил самооборони JIMEх з акцентом на захисті морської безпеки. 
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 У  грудні  2012  р.  японський  уряд  вдруге  очолив  Шінзо  Абе.  Він  знову 

 повернувся  до  концепції  Індійсько-Тихоокеанського  регіону,  яку  на  той  час  вже 

 підтримала  адміністрація  Б. Обами.  За  словами  Ш. Абе,  завданням 

 американсько-японського  альянсу  було  створення  достатньо  широкої  мережі 

 союзників  і  партнерів  для  забезпечення  «безпеки  і  добробуту»  цього  регіону, 

 адже  не  можна  було  допустити,  щоб  спільні  території  людства,  особливо 

 океани, стали місцями, якими керує сила [2]. 

 У  листопаді  2013  р.  без  будь-яких  консультацій  Китай  оголосив  оборонну 

 зону  ідентифікації  над  Східно-Китайським  морем,  включаючи  острови  Сенкаку, 

 а  в  2014  р.  розпочав  будівництво  штучних  островів  в  Південно-Китайському 

 морі.  Такі  рішення  розцінювались  як  свідчення  довгострокових  планів  Китаю 

 поставити  ці  моря  під  свій  контроль.Паралельно  китайський  уряд  почав 

 реалізовувати  масштабну  ініціативу  інфраструктурного  будівництва  «Один  пояс 

 –  один  шлях»,  яка  стала  інструментом  посилення  впливу  в  державах  регіону  і 

 поза ним. 

 У  цих  умовах  на  початку  грудня  2013  р.  відбувся  перший  за  всю  історію 

 візит  в  Індію  імператора  Японії,  який  було  розцінено  як  «переломний  момент»  у 

 двосторонніх  відносинах  [8].  У  січні  2014  р.  прем’єр-міністр  Ш. Абе  першим  з 

 прем’єр-міністрів  Японії  був  головним  гостем  під  час  святкування  Дня 

 республіки  Індії.  ЗМІ  оцінювали  результати  його  візиту  в  Індію  як  виникнення 

 японсько-індійського  стратегічного  альянсу,  не  менш  важливого  для 

 формування  азійської  геополітики,  ніж  піднесення  Китаю  чи  стратегічний 

 поворот США [4]. 

 Один  з  перших  закордонних  візитів  прем’єр-міністра  Н. Моді  (з  травня 

 2014  р.)  відбувся  в  Японію.  Під  час  цього  візиту  було  оголошено  про  новий 

 рівень  двосторонніх  відносин  –  «особливого  стратегічного  і  глобального 

 партнерства».  У  Токійській  декларації  за  результатами  переговорів  було 

 визначено  спільні  інтереси  та  сфери  співробітництва  Індії  і  Японії,  включаючи 

 торговельно-економічну, фінансову, оборони. 
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 Індія  не  приєдналась  до  ініціативи  КНР  «Один  пояс  –  один  шлях». 

 Натомість  уряд  Н.  Моді  зробив  ставку  на  фінансову  і  технологічну  підтримку 

 Японії  у  розвитку  інфраструктури  як  на  своїх  територіях,  так  і  в  сусідніх 

 державах.  Японія,  у  свою  чергу,  пов’язала  допомогу  розвитку  Індії  з  політикою 

 у  сфері  безпеки,  що  значною  мірою  обумовлювалось  регіональною  політикою 

 КНР,  включаючи  ініціативи  у  сфері  розвитку.  Між  іншим,  у  Токійській 

 декларації  визначалась  мета  подвоєння  впродовж  п’яти  років  кількості 

 японських  компаній  і  прямих  інвестицій  в  Індії.  Японський  уряд  обіцяв  надати 

 Індії  кредит  в  рамках  Офіційної  допомоги  розвитку  (ОДР)  в  розмірі  50  млрд  ієн 

 на реалізацію державно-приватних інфраструктурних проектів [8]. 

 У  листопаді  2014  р.  Н. Моді  оголосив  про  трансформацію  попередньої 

 політики  Індії  «Дивитися  на  схід»  в  політику  «Діяти  на  сході».  При  цьому  він 

 акцентував  на  взаємозалежності  держав  регіону,  на  невирішених  проблемах  у 

 сфері  безпеки  й  імперативі  дотримання  міжнародних  правил  і  норм,  включаючи 

 морську безпеку [7]. 

 Під  час  візиту  Ш. Абе  в  Індію  в  грудні  2015  р.  лідери  двох  держав 

 домовились,  що  шукатимуть  «синергії»  політики  Індії  «Діяти  на  сході»  й 

 Партнерства  Японії  з  розвитку  якісної  інфраструктури,  щоб  спільно  розвивати 

 надійну  і  стійку  інфраструктуру,  яка  поєднуватиме  Індію  зсередини  та  з  іншими 

 державами  регіону.  Згідно  зі  Спільною  заявою  про  бачення  відносин  між  Індією 

 і  Японією  до  2025 р.,  дві  держави  реалізовували  спільні  масштабні  проекти 

 Західного  вантажного  коридору  (DFC),  Індустріальних  коридорів  Делі–Мумбаї 

 й  Ченнаї–Бангалор  тощо  [5].  Японія  підтримала  плани  індійського  уряду 

 стосовно  розвитку  північно-східного  регіону,  створення  інфраструктури  і 

 економічних  коридорів  для  його  поєднуваності  з  іншими  територіями  Індії  й 

 державами  ПСА.  Продовж  років  Індія  не  могла  знайти  іноземних  партнерів  для 

 багатьох  з  цих  проектів  через  територіальний  диспут  з  КНР  за  територію 

 Аруначал-Прадеш.  Потенційні  інвестори  поступалися  тиску  Китаю  і 

 відмовлялися  від  підтримки  інфраструктурних  проектів  у  цьому  регіоні.  Японія 

 виявилась незамінним партнером Індії у його розвитку. 
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 У  листопаді  2016  р.  було  визначено  чотири  основні  сфери  двостороннього 

 співробітництва:  цивільна  ядерна  енергетика,  оборонна  промисловість, 

 протидія  тероризму  і  координація  дій  в  регіональних  питаннях.  Представники 

 двох  держав  підписали  важливу  угоду  про  співробітництво  у  сфері  мирного 

 використання ядерної енергії, переговори про яку тривали кілька років. 

 У  грудні  2017  р.  прем’єр-міністри  Індії  і  Японії  підписали  угоду  про 

 створення  спільного  форуму  «Діяти  на  сході»  як  платформи  двостороннього 

 співробітництва  для  реалізації  відповідної  політики  Індії  та  японської  Стратегії 

 вільного  і  відкритого  Індійсько-Тихоокеанського  регіону.  Між  іншим,  цей 

 форум  мав  визначати  проекти  для  економічного  розвитку  північно-східного 

 регіону:  будівництва  доріг,  постачання  електроенергії,  іригації,  охорони 

 здоров’я  людей,  захисту  довкілля,  менеджменту  природних  лих  тощо.  У  жовтні 

 2018  р.  під  час  13-го  щорічного  саміту  прем’єр-міністрів  було  підписано  32 

 двосторонніх Меморандумів порозуміння і угод. 

 Індія  стала  пріоритетним  напрямом  Офіційної  допомоги  розвитку  Японії. 

 До  2020  р.  в  Індію  поступило  2,7 трлн  дол.,  18%  усієї  ОДР  Японії.  Більшість 

 допомоги  надавалась  у  формі  кредитів  і  спрямовувалась  на  реалізацію 

 інфраструктурних  проектів  [3,  с. 33].  Окрім  кредитів,  суттєво  зросли  обсяги 

 приватних  японських  інвестицій  в  Індії.  До  вересня  2019  р.  вони  склали  понад 

 32  млрд  дол.  Японія  була  для  Індії  третім  найбільшим  інвестором  [6].  Хоч 

 найбільшим  інвестором  Індії  залишався  Китай,  темпи  зростання  японських 

 інвестицій продовж останніх 10 років суттєво перевищили китайські. 

 Крім  двостороннього  рівня  відносин,  у  2015  р.  розпочався  тристоронній 

 Стратегічний  діалог  Індії,  Японії  і  США  на  рівні  міністрів  закордонних  справ. 

 Між  іншим,  на  цих  зустрічах  обговорювались  питання  морської  безпеки, 

 регіональної  архітектури  в  Азійсько-Тихоокеанському  регіоні,  тристороннє 

 співробітництво,  включаючи  гуманітарну  допомогу,  надання  підтримки  після 

 природних  лих,  розвиток  регіональної  поєднуваності.  З  2015 р.  Японія  стала 

 постійним учасником військових морських навчань США й Індії «Малабар». 
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 У  2017  р.  знову  зібрався  чотиристоронній  неформальний  регіональний 

 форум  у  сфері  безпеки  «Квад»  (Quad),  який  став  щорічним.  Усі 

 держави-учасниці  були  зацікавлені  у  збереженні  регіонального  порядку, 

 основаного  на  правилах,  і  мінімізації  негативного  впливу  підйому  КНР.  Проте 

 їхнє  стратегічне  бачення  не  було  ідентичним.  Так,  керівництво  Індії  було  більш 

 стриманим  в  критиці  політики  КНР,  намагалося  балансувати  відносини  з  США, 

 Японією,  Австралією  і  Китаєм.  Це  обумовлювалося  тим,  що  Індія  не  мала 

 прямих  морських  диспутів  з  Китаєм,  натомість  єдина  з  держав-учасниць  «Квад» 

 поділяла  з  ним  сухопутний  кордон,  де  існували  невирішені  територіальні 

 проблеми.  На  відміну  від  Японії  і  Австралії,  вона  не  мала  договірних  відносин  з 

 США  у  сфері  безпеки.  Вона  була  більше  економічно  інтегрована  з  Китаєм,  ніж  з 

 іншими  державами-учасницями  «Квад».  Геополітична  і  економічна  конкуренція 

 Індії  й  КНР  на  регіональному  рівні  поєднувалися  зі  зростаючою  двосторонню 

 торгівлею і співробітництвом у сфері нетрадиційної безпеки. 

 Паралельно  у  2019  р.  було  започатковано  зустрічі  міністрів  закордонних 

 справ  і  оборони  Індії  і  Японії  у  форматі  «2+2».  У  2019  р.  відбувся  двосторонній 

 Бізнес-форум  у  сфері  оборонної  промисловості,  інтенсифікувались  двосторонні 

 військові  навчання.  У  той  час  як  майбутнє  багатостороннього  співробітництва  у 

 рамках  «Квад»  залишається  невизначеним,  співробітництво  між  Японією  й 

 Індією  у  сфері  безпеки  успішно  розвивається,  при  чому  в  різних  галузях, 

 важливих для розвитку Індії. 

 Таким  чином,  позиція  Індії  в  російсько-українській  війні  обумовлена 

 багатьма  чинниками.  Можна  сподіватись,  що  зацікавленість  Індії  у  подальшому 

 розвитку  співробітництва  з  Японією  спонукатиме  її  зайняти  позицію,  більш 

 сприятливу для України. 
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 РОЛЬ СУБАЛЬТЕРНИХ СТУДІЙ В ІСТОРІОГРАФІЧНІЙ РОЗРОБЦІ 

 ПИТАННЯ ІІ БРИТАНСЬКОЇ ІМПЕРІЇ 

 Кузьменко Едуард Костянтинович  , 

 студент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 Постколоніалізм  —  це  критичне  академічне  дослідження  культурної, 

 політичної  та  економічної  спадщини  колоніалізму  та  імперіалізму,  що 

 зосереджене  на  впливі  людського  контролю  та  експлуатації  колонізованих 

 людей  та  їхніх  земель.  Точніше,  це  критичний  теоретичний  аналіз  історії, 

 культури, літератури та дискурсу (зазвичай європейської) імперської влади. 

 Постколоніалізм  охоплює  широкий  спектр  підходів,  і  теоретики  не  завжди 

 можуть  погодитися  щодо  загального  набору  визначень.  Постколоніалізм 

 досліджує  соціальні  та  політичні  владні  відносини,  які  реалізує  колоніалізм, 

 включаючи  соціальні,  політичні  та  культурні  наративи  колонізатора  та 

 колонізованих.  Субдисципліни  постколоніальних  досліджень  досліджують 

 вплив  колоніального  правління  на  практики  фемінізму,  анархізму,  літератури  та 

 християнської думки [5]. 
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 Ключовим  рухом  у  постколоніальних  дослідженнях  було  втручання  в  1980 

 р.  групи  субальтерних  досліджень.  У  «дослідженнях  підпорядкованих»,  терміні, 

 який  вперше  використав  Ранаджит  Ґуха,  слово  «підпорядкований»  означає 

 «назву  для  загального  атрибута  підпорядкування  в  південноазіатському 

 суспільстві,  незалежно  від  того,  чи  воно  виражене  з  точки  зору  класу,  касти, 

 віку,  статі,  посади  або  будь-яким  іншим  способом»  [3,  p.  35].  Субальтерні  студії 

 досліджують  «бінарні  відносини»  підпорядкованих  і  правлячих  класів, 

 вивчаючи  взаємодію  домінування  та  підпорядкування  в  колоніальних  системах, 

 особливо  в  Індії  (хоча  методи  та  підходи  руху  застосовувалися  і  до  інших 

 суспільств, просторів та історичних моментів). 

 Дослідження  субальтерних  дослідників  загалом  мають  на  меті  розкрити 

 історію  груп,  які  в  колоніальних  та  національних  архівах  були  значною  мірою 

 не  документовані.  Звертаючись  до  народних  розповідей  про  суспільну  історію 

 та  пам’ять,  основний  фокус  групи  полягав  у  дослідженні  нижчого  класу  в 

 мережах капіталізму, колоніалізму і націоналізму. 

 Користуючись  методами  «історії  знизу»  культурологів  та  істориків,  таких 

 як  Е.  П.  Томпсон,  Реймонд  Вільямс  та  Ерік  Гобсбаум,  які  набули  поширення  в 

 1960-х  рр.,  група  субальтерних  досліджень  зосереджувалася  на  робітничому 

 класі  та  особливо  селянстві  у  постколоніальній  та  постімперській  Південній 

 Азії,  зокрема  в  Індії.  Ця  група  вчених  виникла  з  Університету  Сассекса  під 

 академічним  керівництвом  професорів  Ранаджита  Ґухи  та  Еріка  Стокса  і 

 складалася  з  наступних  вчених:  Шахід  Амін,  Девід  Арнольд  (приєднався 

 пізніше),  Гаутам  Бхадра,  Діпеш  Чакрабарті,  Н.  К.  Чандра,  Партха.  Чаттерджі, 

 Арвінд  Н.  Дас,  Девід  Хардіман  (приєднався  пізніше),  Стівен  Хеннінгем 

 (приєднався  пізніше),  Джанендра  Панді  та  Суміт  Саркар.  У  1982  р.  ці 

 співробітники  випустили  журнал  «Subaltern  Studies»,  який  публікував  матеріали 

 про  історію  та  суспільство  Південної  Азії  з  нової  візії.  Таким  чином,  цей  проект 

 породив «дослідження субальтерна» як сферу. 

 Формулювання  терміну  «субальтерн»,  використаного  групою,  не  взято  з 

 британського  колоніального  рангу  «субальтерн»,  який  позначав  військових 
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 офіцерів,  які  були  підпорядкованими.  Натомість  термін  «субальтерн»  був  узятий 

 із  власного  використання  цього  слова  італійським  вченим-марксистом  Антоніо 

 Грамші  у  своїх  тюремних  записниках  (англійський  переклад  яких  з’явився  у 

 1966  р.).  У  своєму  первісному  грамшіанському  контексті  «субальтерн»  означав 

 виключно  селян,  які  не  були  інтегровані  в  концепцію  К.  Маркса  про 

 промислово-капіталістичну систему [6, p. 18]. 

 Також  субальтерні  дослідження  намагаються  заповнити  лакуну  в 

 історіографії  між  історією  народу  та  історією  Індії  —  між  тим,  що  було 

 заархівовано  в  оповіді  про  владу  британською  владою,  і  тим,  що  вважалося 

 народною  історією.  Науковці  групи  субальтерн  прагнули  та  й  досі  прагнуть  у 

 наступних  ітераціях  групи  надати  підлеглим  селянам  голос.  Діпеш  Чакрабарті 

 зазначає,  що  субальтерні  дослідження  виникли  з  «антиколоніальної»  думки,  а 

 не  «постколоніальної»,  але  цитує  роботу  Гаятрі  Співак  «Постколоніальні 

 дослідження  та  виклик  зміни  клімату»  і  членство  в  групі  як  інтеграцію 

 «постколоніальних» досліджень у рух [1, pp. 9–32]. 

 За  словами  Ранаджита  Ґухи,  дослідження  «підлеглих»  втручалися  в 

 історичні  школи,  які  не  могли  представляти  історію  націоналізму  в  Індії,  не 

 відзначаючи  ролі  еліти  у  залученні  більшої  нації  до  дискурсу.  Ця  існуюча  версія 

 історії,  стверджує  Р.  Ґуха,  знижувала  внески  субальтерна,  і  тому  група  з 

 вивчення  субальтерна  прагнула  «виправити  елітарні  упередження»  у  сфері,  де 

 «домінує  елітарність  –  колоніальна  елітарність  та  буржуазно-націоналістична 

 елітарність»  [4,  pp.  403–409].  Діпеш  Чакрабарті  стверджує,  що  «задекларована 

 мета  субальтерних  студій  полягала  в  тому,  щоб  створити  історичний  аналіз,  у 

 якому підгрупи розглядалися як суб’єкти історії, а не як її об’єкти» [2, p. 15]. 

 Нижчий  клас  не  був  однорідним  і  не  був  об’єктом,  з  яким  «трапилася» 

 історія,  а  був  живою  групою  людей,  що  складалася  з  активних  членів 

 суспільства.  Ранаджит  Ґуха,  автор  дослідження  «Елементарні  аспекти 

 селянського  повстання  в  колоніальній  Індії»,  плюралізує  дискурси  про  владу, 

 відмовляючись  змішувати  капітал  і  сучасність  в  існуючих  історіях.  Суб’єктність 

 викликає  велике  занепокоєння  в  аналізі  колоніального  суспільства  групою. 
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 Діпеш  Чакрабарті  обговорює,  як  початкові  конфігурації  суб'єкта  в  суб'єктних 

 дослідженнях  працювали  з  розумінням  суб'єктності,  керованої  соціальною 

 справедливістю та політичним бунтом: 

 «Людина  в  нашому  антиколоніальному  режимі  мислення  була  фігурою 

 суверенітету.  Ми  хотіли  зробити  селянина  чи  підполковника  предметом  його 

 історії,  періоду.  І  ми  думали  про  цю  тему  в  образі  автономної  правоносної 

 людини  з  таким  же  доступом  до  репрезентації  в  національній  та  інших  історіях, 

 як  й  іншими  з  більш  привілейованого  середовища»  [1,  pp.  9–32].  Гаятрі  Співак 

 втрутилася  в  постколоніальне  літературознавство  своїм  фундаментальним  есе 

 «Чи  може  підлеглий  говорити?»  і  разом  із  Розалінд  О’Хенлон  критикувала 

 колектив  субальтернатів  за  те,  що  вони  недостатньо  зайшли  у  розгляді 

 гендерних  питань  у  питаннях  підпорядкування.  Найбільш  помітно  це 

 з’являється  у  книзі  Г.  Співак  «Критика  постколоніального  розуму»,  де  в  розділі 

 «Історія»  вона  намагається  знайти  Рані  Сіммура  в  колоніальному  архіві  і 

 визначає,  що  навіть  жінок,  які  вважаються  «елітними»,  рідко  можна  простежити 

 в  колоніальному  архіві.  колоніальному  наративі.  Однак  Д.     Чакрабарті 

 стверджує,  що  участь  Г.  Співак  привела  групу  до  думки  про  дискурсивну  фігуру 

 суб’єкта  як  про  нестабільну  категорію  і  запропонувала  їм  «писати 

 деконструктивні історії суб’єктності» [1, p. 13]. 

 Іншим  критичним  принципом  субальтерністики,  на  момент  її  задуму,  була 

 відмова  від  телеологічного  розуміння  прогресу.  Європейські  історики,  зазвичай 

 представники  руху  «історії  знизу»,  що  писали  про  Індію,  часто  посилалися  на 

 селянську  свідомість  як  на  «дополітичну»,  «феодальну»  чи  «домодерну», 

 припускаючи,  що  вона  може  перерости  в  політичну  свідомість.  Р.  Ґуха  та  інші 

 відкинули  такі  еволюційні  формулювання  політичної  свідомості.  Замість  того, 

 щоб  розглядати  селянську  свідомість  як  «відсталий»  анахронізм  перед 

 обличчям  «сучасного»  політичного  світу,  субальтерні  дослідження 

 стверджують,  що  селянин  був  сучасником  колоніалізму  і  мав  рівну  та  важливу 

 участь у політичній сфері. 
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 Дослідження  систем  того,  що  Гаятрі  Чакраворті  Співак  називає  «світом» 

 (де  колоніальний  чи  імперський  наратив  відокремлює  колонізований  як  «третій 

 світ»,  фетишує  «третій  світ»  як  екзотику,  і  таким  чином  узаконює  колоніальне 

 панування),  є  першочерговою  турботою  підлеглих.  У  цьому  ключі,  замість  того, 

 щоб  зосереджуватися  на  дуже  помітних  проявах  політичної  свідомості,  як-от 

 задокументовані  заворушення  чи  повстання,  субальтерні  дослідження 

 намагаються  виявити  дискурси  інакомислення  та  опору,  що  виникають  у 

 повсякденних  політичних  діях.  Оскільки  архівні  документи  обов’язково 

 віддають  перевагу  еліті  та  правлячому  класу,  повністю  закриваючи 

 неписьменних,  допити  такого  системного  та  документованого  дисбалансу 

 мають вирішальне значення для повнішого розуміння підлеглого. 

 Тобто,  група  субальтерних  істориків  стала  важливою  віхою  історіографії 

 Британської  імперії  (хоча  акцент  у  їх  дослідженнях  був  на  Індії,  згодом  концепт 

 та  підхід  був  використаний  продовжувачами  їх  теорії  відносно  інших  регіонів 

 Британської  імперії).  Група  стала  відповіддю  на  теорію  еліт  та  розробки 

 Кембриджської  школи  історіографії,  показавши  історію  знизу,  давши  слово  тій 

 більшості, яка не мала голосу в колоніальній офіційній історіографії. 
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 ТЕОРІЯ «ПІДНЕСЕННЯ КИТАЮ»: ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ 

 ПОЯВИ ТА ПОЛІТИЧНИЙ ЗМІСТ 

 Мельник Олександра Денисівна  , 

 студентка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 Завдяки  успішній  реалізації  політики  реформ  і  відкритості  Китай  став 

 другою  за  величиною  економікою  світу  та  важливим  гравцем  на  міжнародній 

 арені.  Сьогодні  Китай  не  тільки  має  найбільшу  кількість  населення  у  світі,  але 

 більше  того  має  величезний  внутрішній  та  зовнішній  потенціал  і  також  є 

 країною,  яка  все  активніше  бере  участь  у  світових  справах,  реалізуючи 

 масштабні  інвестиційні  проекти  в  Азії,  Африці  та  Латинській  Америці,  тим 

 самим  змінюючи  існуючий  регіональний  розподіл  влади  та  виклик  для  інтересів 

 США на глобальному рівні. 

 І  виходячи  з  усього  цього  –  цей  досить  динамічний  розвиток  Китаю 

 породжує  багато  контекстів,  дискусій  та  прогнозів  особливо  в  ідеологічній, 

 економічній  і  стратегічній  сферах.  Тому  зараз  для  українського  та  іноземних 

 наукових  і  політичних  кіл  є  дуже  актуальним  розуміння  та  дослідження  такого 

 поняття-образу,  як  «піднесення  Китаю»,  та  похідних  від  нього  явищ.  Одна  з 

 ідей  до  яких  дійшли  сучасні  дослідники  це  те,  що  перетворення  Китаю  в 

 економічну  і  військову  наддержаву  буде  нести  в  найближчому  майбутньому 

 загрозу  національним  інтересам  США  та  безпеці  в  Азіатсько-Тихоокеанському 

 регіоні  [2].  Тому  вивчення  цієї  теми  є  особливо  актуальним  для  розуміння  тих 

 геополітичних  інтересів,  що  розгортаються  сьогодні.  Також  вивчення  цього 
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 питання  дає  нам  можливість  робити  припущення  щодо  майбутнього  Китаю  та 

 світу загалом. 

 Історія  походження  термінів  «китайська  загроза»  та  «мирне  піднесення 

 Китаю»  і  загалом  дискусії  навколо  цього  питання  розпочинають  своє  коріння 

 ще  у  ХІХ  ст.  і  першим  у  світове  використання  увійшло  поняття  «китайської 

 загрози»  [8,  с.  106],  а  вже  потім  йому  на  перевагу  було  створене  поняття 

 «мирного  піднесення  Китаю».  Дискусія  навколо  «теорії  загрози  Китаю» 

 почалася  західноєвропейськими  колами,  а  на  протиставлення  китайською 

 стороною,  а  саме  Чжен  Біцзяном,  віце-президентом  Партійної  школи  ЦК  КПК, 

 було розроблено концепцію «мирного піднесення Китаю» [17]. 

 Варто  навести  декілька  тез  з  приводу  історичного  контексту  появи  теорії 

 Піднесення Китаю з різних напрямків. 

 Історичний  контекст.  Грунтуючись  на  попередніх  історичних  етапах  ми 

 можемо  сказати,  що  традиційна  китайська  мораль  не  ґрунтується  на 

 можливості  захоплення  територій  за  допомогою  сили  і,  відповідно,  сучасний 

 сильний та впливовий Китай не стане загрозою мирній обстановці у регіоні.[4] 

 Історико-політичний  контекст.  Після  встановлення  комуністичної  влади 

 Китай  мав  і  має  до  сьогодні  досить  жорстку  централізовану  структуру  влади, 

 усі  рішення,  стратегії  та  напрямки  для  розвитку  приймає  керуюча  партія  –  КПК 

 [15,  с.  209].  Це  має  за  собою  багато  ризиків  для  міжнародного  співтовариства. 

 Після  подій  на  площі  Тяньаньмень  влада  Китаю  змінила  свою  стратегію  на 

 «режим  умиротворення»,  тобто  тим  самим  вони  приймають 

 «багатосторонність»  для  зміцнення  зв'язків  із  сусідніми  країнами,  яка  в 

 основному  проявляється  у  створенні  великої  кількості  механізмів  для  взаємної 

 співпраці  з  іншими  країнами  і  загалом  направленої  у  цьому  напрямку 

 дипломатичної роботи. 

 Історико-культурний  контекст.  Основні  інтереси  материкового  Китаю 

 продукуються  різними  динамічними  концепціями,  які  постійно  зазнають  деяких 

 змін.  Концепції,  стратегії  та  програми  мають  пряму  імплементацію  у  політичне 

 життя  та  міжнародні  відносини,  тому  їхнє  дослідження  і  відстеження  є  дуже 
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 важливим.  Наразі  Китай  дотримується  концепції  «конфронтаційних  основних 

 інтересів»  [18].  Також  Китай  має  великий  вплив  конфуціанських  цінностей  на 

 суспільство,  які  мають  під  собою  слухняність  та  працьовитість  китайського 

 народу [14]. 

 Історико-економічний  контекст.  Економіка  Китаю  зараз  демонструє 

 реальні  можливості  стати  країною  номер  один,  також  з  кожним  роком  все 

 більше  зростає  її  вплив  на  світову  економіку  та  інші  країни  [20].  Але  в  той  же 

 час  вона  сильно  залежна  і  від  економік  інших  країн,  і  особливо  від  стабільного 

 долара та експорту і імпорту інших держав [6; 9] 

 Соціально-історичний  контекст.  Рівень  забезпеченості  та  щастя 

 китайського  населення  ще  дуже  далекий  від  бажаного  рівня,  хоча  кількість 

 неписьменних,  безробітних  і  людей  без  доступа  до  інтернету  у  відсотках  не  є 

 великою  [10],  але  через  величезну  кількість  населення  Китаю  -  рахунок  йде  у 

 десятках  мільйонів  людей  [1].  Плюсом  до  того  слугує  те,  що  через  політику 

 «одна  родина  -  одна  дитина»  в  країні  зросла  кількість  населення  пенсійного 

 віку,  що  може  мати  серйозні  наслідки  для  економіки  країни  [14].  Виходячи  з 

 вищезазначеного  автор  хоче  наголосити,  що  налагодження  стабільності  для  усіх 

 прошарків  населення  повинно  бути  важливою  задачу  для  китайського 

 керівництва.  І  з  огляду  на  це  зберігати  економічну  стабільність  і  тільки 

 збільшувати  її  –  є  основним  пріоритетом.  Будь-які  конфлікти  Китаю  будуть 

 шкодити  економічному  зростанню  і  тим  самим  віддаляти  китайське  суспільство 

 від покращення рівня життя. 

 Переходячи  до  політичного  змісту,  автор  хоче  розглянути  основні 

 аргументи  різних  точок  зору  на  теорію  «Піднесення  Китаю».  Основними 

 аргументами прихильників «теорії загрози Китаю» є: 

 -  Економічні  аспекти,  які  включають  у  себе  валютну  політику  Китаю, 

 а  саме  постійне  утримання  заниженого  курсу  юаня,  активне  користування 

 перевагами  світової  вільної  торгівлі  Китаєм,  що  призводить  захоплення  ринків 

 за  кордоном,  випадки  розкрадання  інтелектуальної  власності,  використання 

 іноземних технологій, що були фактично вкрадені, тощо [1]; 
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 -  Військовий  аспект,  який  має  на  увазі  те,  що  Китай  вже  декілька  років 

 поспіль  знаходиться  в  горі  рейтингу  найсильніших  армій  світу  і  складає 

 найчисленнішу  армію  світу  [16],  а  також  територіальні  питання,  які  потенційно 

 можуть перерости в військові конфлікти [12, с. 35]. 

 -  Демографічний  аспект,  що  має  під  собою  велику  еміграцію  китайців 

 до  інших  країн,  що  призводить  до  поширення  китайської  культури  у  різних 

 куточках  Землі,  що  у  деяких  регіонах  має  серйозний  характер  і  також 

 асиміляційні  процеси  некитайських  народів  всередині  КНР(насамперед 

 тибетські та уйгурські народи) [11]. 

 -  Культурологічний  аспект,  який  зазначає,  що  економічні  досягнення 

 дозволять  Китаю,  як  конфуціанській  культурі  і  комуністичній  ідеології,  кинути 

 виклик  західним  цінностям  у  світовому  масштабі,  тим  самим  поширивши 

 власні ідеї на весь світ [12, с. 52]. 

 Основними  аргументами  тих,  хто  виступає  за  «мирне  піднесення 

 Китаю»  і  вносить  контраргументи  до  теорії  «загрози  Китаю»  є  економічна 

 залежність  Китаю  від  світу,  теза  про  те,  що  все  це  є  антикитайські 

 упередженнями  і  вони  є  спеціальною  компанією  проти  дійсного  режиму  [5], 

 воєнне  зростання  обумовлене  сильними  сусідами  та  досі  невирішеним 

 «тайваньским  питанням»  і  як  ще  одна  контртеза  -  це  зміна  дипломатичної 

 стратегії  [1],  що  має  за  собою  розширення  дипломатичної  співпраці,  що 

 підтверджує бажання Китаю вирішувати питання мирним шляхом [19]. 

 Також  має  зміст  коротко  описати  думки  основних  учасників  цього 

 дискурсу - американського та китайського кола науковців. 

 Американське  коло  дослідників  активно  досліджує  це  питання  і  має 

 велику  кількість  наукових  праць  з  цієї  тематики  -  в  першу  чергу  тому  що  для 

 США  ця  тема  була  і  залишається  політично  актуальною.  І  саме  через 

 залученість  великої  кількості  науковців  немає  однозначної  думки  з  приводу 

 значення  та  вагомості  теорії  «Піднесення  Китаю»  [12,  с.  47].  Китайська  сторона 

 зі  свого  боку  на  рівні  вищого  керівництва  та  просто  науковців  заперечує  теорію 

 китайської загрози і наполягає на мирному піднесенні своєї країни [7; 17]. 
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 Останнім  тезисом,  що  автор  хоче  зазначити  є  те,  що  хоча  будь-яке 

 передбачення  майбутнього  –  лише  спекуляція.  Невідомо,  як  розвиватимуться 

 китайська  ідентичність,  їхні  цілі  та  державний  потенціал,  але  детальне 

 дослідження  даного  питання  дозволить  нам  розробити  різні  проекції 

 майбутнього і бути готовими до різних варіантів розвитку подій. 
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 СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ ПРОЄКТУ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ 

 АНАТОЛІЇ (GÜNEYDOĞU AНАДОЛУ PROJESI) 

 Меміш Оксана Миколаївна  , 

 к. і. н., Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

 Проєкт  Південно-Східної  Анатолії  (Güneydoğu  Anadolu  Projesi,  GAP)  – 

 багатогалузевий  інтегрований  регіональний  проєкт  розвитку  на  основі 

 концепції  сталого  розвитку  південно-східного  регіону  Туреччини.  Основною 

 метою  GAP  є  усунення  диспропорції  у  соціально-економічному  розвитку 

 регіонів  Туреччини  шляхом  підвищення  рівня  доходів  і  рівня  життя  людей  [5]. 

 Основні  цілі  проєкту  було  поставлено  та  реалізовано  впродовж  1977–2010  рр., 

 однак  будівництво  окремих  об’єктів  та  реалізація  деяких  компонентів  триває  і 

 наш  час.  Так,  у  2019  р.  було  завершено  будівництво  76%  всіх  запланованих 

 ГЕС,  а  з  початком  експлуатації  греблі  Илису  у  2020  р.  цей  показник  сягнув  90% 

 [4].  Загальна  вартість  проєкту  станом  на  2010  р.  становила  42.1  млрд  турецьких 

 лір.  Територіально  Проєкт  охопив  дев’ять  провінцій  (Адияман,  Батман, 

 Діярбакир,  Ізмір,  Кіліс,  Сіїрт,  Шанлиурфа,  Мардін  і  Ширнак),  які  розташовані  у 

 басейнах річок Євфрат і Тигр. 

 Початкова  ідея  та  рішення  щодо  масштабного  господарського 

 використання  води  річок  Євфрат  та  Тигр  належали  Мустафі  Кемалю  Ататюрку, 

 засновнику  республіки.  У  1920-х  та  1930-х  рр.  потреба  в  електричній  енергії 

 була  пріоритетним  питанням.  У  1936  р.  була  заснована  Адміністрація  з 
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 дослідження  електрики,  щоб  встановити,  яким  чином  та  які  саме  річки  в  країні 

 можуть бути використані для виробництва енергії. 

 Вперше  ідею  Проєкту  Південно-Східної  Анатолії  було  озвучено  у  1970-х 

 рр.  Первісно  Проєкт  зводився  до  створення  систем  зрошення  та  виробництва 

 гідроенергії  на  Євфраті  та  Тигрі,  однак  на  початку  1980-х  рр.  він  перетворився 

 на  багатогалузеву  програму  соціально-економічного  розвитку  регіону.  Програма 

 насамперед  була  спрямована  на  такі  сфери  як  сільське  господарство, 

 гідроенергетика,  сільська  та  міська  інфраструктура,  лісове  господарство,  освіта 

 та  охорона  здоров’я.  Протягом  1988–1989  рр.,  до  головних  цілей  Проєкту 

 Південно-Східної  Анатоліїбуло  включено  підвищення  рівня  життя  і  рівня 

 доходів  населення,  а  його  ключовою  метою  стала  ліквідація  диспропорції 

 регіонального  розвитку  і  сприяння  досягненню  національних  цілей,  таких  як 

 соціальна  стабільність  та  економічне  зростання  за  рахунок  підвищення 

 продуктивності  праці  та  створення  нових  робочих  місць  у  галузі  сільського 

 господарства. 

 Головний  компонент  Проєкту  було  спрямовано  на  розширення 

 можливостей  і  масштабу  економічного  використання  водних  ресурсів.Засобом 

 досягнення  цієї  мети  сталобудівництво  протягом  1987–2019  рр.  22  дамб  і  19 

 гідроелектростанцій  з  метою  зрошення  17  тис.  км  2  землі.  Загальний  кошторис 

 компоненту перевищив $32 млрд. 

 Серед  додаткових  компонентів,  передбачених  Проєктом  Південно-Східної 

 Анатолії,  були:  Управління,  експлуатація  та  обслуговування  іригаційних  систем 

 GAP;  Регулювання  води  в  зрошувальних  каналах,  впровадження  ефективних 

 методів  та  технологій  водозбереження;  Очищення  міських  стічних  вод; 

 Повторне  використання  зрошувальних  вод;  Охорона  біологічного  різноманіття; 

 Екологічна  робота  в  регіоні  GAP;  Оцінка  впливу  кліматичних  умов  регіону  на 

 сьогодення  та  майбутнє;  Проект  боротьби  з  ерозією  регіону  Адіяман-Куюлу; 

 Проект  реабілітації  мікроводозбору  Адіяман-Діран;  Проект  заліснення  GAP; 

 Програма  містобудування;  Програма  переселення  та  працевлаштування  людей, 

 які  постраждали  внаслідок  будівництва  каскаду  водосховищ;  Планування  та 
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 забудова  екоміст  та  екосіл  у  пілотних  населених  пунктах;  Створення 

 багатоцільових  громадських  центрів  для  жінок;  Підвищення  рівня  доходів 

 населення,  яке  мешкає  у  незрошуваних  районах;  Створення  Центру  підтримки 

 бізнесу  GAP;  Проект  розвитку  тваринництва  у  регіоні;  Проект  спільного 

 використання  сільськогосподарської  техніки;  План  субрегіонального  розвитку, 

 що  включає  відтік  робочих  рук  із  села;  Освітні  послуги  для  фермерів;  Проєкт 

 «Соціальний  прогрес  для  молоді»;  Проект  громадського  здоров’я  регіону  GAP 

 [5]. 

 Зауважимо,  що  GAP  став  не  єдиним  великим  проєктом,  спрямованим  на 

 вирівнювання  диспропорцій  у  соціально-економічному  розвитку  регіонів. 

 Поруч  з  ним  слід  згадати  Проєкт  Східної  Анатолії,  Проєкт  Зондудак  –  Бартин  – 

 Карабюк,  а  також  Східно-Чорноморський  проєкт.  При  цьому  необхідно 

 враховувати,  що  реалізація  більшості  програм  розрахована  на  досить  тривалий 

 термін,  а  зміни  макроекономічних  показників  регіонів,  що  є  головним  мірилом 

 успіху  або  невдачі  програм,  змінюються  дуже  повільно,  –  як  правило,  протягом 

 десятиліть. 

 Загальний  валовий  гідроенергетичний  потенціал  Туреччини  становить  433 

 ГВт-год/рік,  але  на  початок  2000-х  рр.  було  освоєно  з  господарською 

 метоюлише  125  ГВт-год/рік.  За  рахунок  введення  в  експлуатацію  нових 

 гідроелектростанцій  у  межах  GAP,  стало  можливими  використання  40  % 

 економічно  корисного  гідроенергетичногопотенціалу  країни,  що  в  абсолютному 

 вимірі дорівнює 27 млрд кВт-год електроенергії [7, 361]. 

 Завдяки  реалізації  Проєкту  Південно-Східної  Анатолії  площа  зрошуваних 

 сільськогосподарських  угідь  країни  зросла  вдвічі,  а  в  межах  регіону 

 Південно-Східної  Анатолії  –  з  2,9  до  22,8%  [3,  391].  Виробництво  бавовни 

 зросло  зі  150  000  метричних  тон  до  400  000  метричних  тон,  що  перетворило 

 південно-східні  райони  Туреччини  на  одного  з  найбільших  виробників  бавовни 

 у  світі.  Водночас  зазнала  змін  структура  ВВП  Південно-Східної  Анатолії.  Так,  у 

 2018  р.  порівняно  з  2004  р.  частка  сільського  господарства  зменшилася  з  21  % 

 до  13  %,  натомість  частка  промисловості  зросла  з  22%  до  30%  [5].  Завдяки  GAP 
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 помітно  зросла  роль  Південно-Східної  Анатолії  у  структурі  експорту  країни. 

 Якщо  у  2002  р.  загальний  обсяг  експорту  з  регіону  становив  $689  млн.,  то  у 

 2010  р.  цей  показник  сягнув  4,166  млрд  $.  В  ході  реалізації  Проєкту 

 Південно-Східної  Анатоліїбуло  збудовано  каскад  із  19  гідроелектростанцій  – 

 один  із  найбільших  комплексів  ГЕС  у  світі,  здатний  генерувати  8900 

 гігават-годин.  Станом  на  2010  р.  він  забезпечував  22%  від 

 загальнонаціонального споживання електроенергії. 

 Тривалі  літні  посухи,  звичайні  для  зони  GAP,  раніше  змушували  фермерів 

 вирощувати  традиційні  культури,  які  потребують  малої  кількості  води,  у  тому 

 числі  озимі,  ячмінь,  сочевицю,  кунжут.  Однак  там,  де  завдякиПроєкту 

 Південно-Східної  Анатолії,  набула  поширення  іригація,  фермери  перейшли  на 

 культивацію бавовни, тютюну та інших більш комерційно вигідних культур. 

 Про  позитивний  соціальний  ефект  GAP  свідчить  ряд  фактів.  Так,  рівень 

 неграмотності  серед  мешканців  Південно-Східної  Анатолії  віком  понад  15  років 

 упродовж  2008  –  2019  рр.  знизився  з  12,4  до  4,7  %.  Рівень  дитячої  смертності 

 знизився  із  42%  (2000  р.)  до  12,9%  (2019  р.).  Завдяки  підвищенню  рівня 

 матеріального  благополуччя  населення  регіону  та  створенню  робочих  місць 

 коефіцієнт  міграції  у  Південно-Східної  Анатолії  знизився  з  -7  (2008  р.)  до  -4 

 (2018 р.) [5]. 

 Окремо  в  контексті  соціально-економічного  ефекту  GAP  слід  зауважити, 

 що  проєкт  спирається  на  філософію  сталого  розвитку  людського  потенціалу,  яка 

 спрямована  на  створення  умов  для  комфортного  існування  та  розвитку 

 майбутніх  поколінь.Складовими  цієї  стратегії  є  збалансований  економічний 

 розвиток,  охоронадовкілля,  створення  робочих  місць  та  розвиток 

 інфраструктури.  В  разі  досягнення  цих  цілей  очікується  зменшення 

 регіональної  диспропорції,  нормалізація  рівня  доходів  та  рівня  життя  населення 

 південно-східного  регіону  та  інших  регіонів  Туреччини.  Упродовж  1990-х  – 

 2010-х  рр.  GAP  повністю  трансформував  регіон,  створив  сприятливі  умови 

 длясоціально-економічного  розвитку,  зокрема,  для  розбудови  бізнесу.  З  метою 

 формування  сприятливого  інвестиційного  клімату  відбувалося  будівництво 
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 таких  найважливіших  об’єктів  інфраструктури,  як  аеропорти  та  автомобільні 

 дороги.  GAP  з  1990  по  2010  р.  забезпечив,  за  різними  оцінками,  появу  у  регіоні 

 3 – 3,5 нових робочих місць. 

 Таким  чином,  соціально-економічний  ефект  реалізації  GAP  полягає  в  тому, 

 що:  по-перше,  вдалося  частково  усунути  диспропорцію  у  розвитку  провідних 

 північно-західних  та  депресивних  південно-східних  регіонів,  підвищити  рівень 

 добробуту  населення  Південно-Східної  Анатолії  та  забезпечити  відносну 

 соціальну  стабільність;  по-друге,  значно  наростити  обсяги  виробництва 

 гідроенергії,  та  збільшити  площі  зрошувального  землеробства;  по-третє, 

 протягом  двадцяти  років  забезпечити  у  Південно-Східній  Анатолії  понад  3  млн. 

 нових  робочих  місць;  по-четверту,  створити  в  регіоні  розгалужену  мережу 

 закладів освіти та охорони здоров’я, розбудувати масштабну інфраструктуру. 
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 СТАНОВЛЕННЯ ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 ОРАНЖЕВОЇ ВІЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ 

 Сурмило Дмитро Володимирович  , 

 студент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 У  1854  р.  на  землях  Південної  Африки,  які  були  добровільно  залишені 

 Великою  Британією  через  військову  небезпеку  з  боку  місцевих  племен,  постала 

 Оранжева  вільна  держава.  У  цих  умовах  бури,  що  мешкали  біля  річки 

 Оранжевої  мали  розраховувати  винятково  на  власні  військові  сили  для 

 забезпечення  існування  нової  бурської  республіки.  Метою  цього  дослідження  є 

 висвітлення  передумов,  причин  і  обставин  становлення  державного  устрою  і 

 військової організації Оранжевої вільної держави. 

 Територія  вздовж  р. Оранжева  була  вперше  заселена  білими  людьми  в 

 1835 р.  Поселенці  складалися  з  тих  бурів,  які  покинули  Капську  колонію  з 

 метою  пошуку  нового  дому  на  північ  від  Оранжевої  річки.  Частина 

 переселенців  у  1835–1838  рр.  відправилася  далі  на  північ,  за  річку  Вааль,  де  в 

 1852  р.  заснувала  Південно-Африканську  республіку  (або  Трансвааль).  Інші 

 віддали  перевагу  рівнинам  між  р. Оранжева  на  півдні  та  р. Вааль  на  півночі.  На 

 цій  території  бурами  було  організоване  самоврядування,  але  в  1847  р.  тодішній 

 губернатор  Капської  колонії  сер  Гаррі  Сміт  проголосив  територію,  розташовану 

 між  річками  Вааль  і  Оранжева  британським  володінням  під  назвою 

 «Суверенітет» зі столицею в місті Блумфонтейн [3, с. 10]. 
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 Місцеве  плем’я  басото  на  чолі  з  вождем  Мошвешве  I  постійно  грабувало 

 білих  мешканців  Суверенітету  Оранжевої  річки,  у  зв’язку  з  чим  частина  бурів 

 перейшла  на  північ  через  р. Вааль.  У  цих  умовах  контроль  над  територією 

 Суверенітету  перестав  бути  вигідним  Великій  Британії,  оскільки  коштував  їй 

 занадто  дорого.  Проте,  на  відміну  від  жителів  Трансваалю,  місцеве  біле 

 населення  в  той  час  прагнуло  залишитися  під  британським  захистом  і 

 виступало  лише  за  більшу  свободу  самоврядування.  Британці  з  власної 

 ініціативи  переконали  бурів  перейняти  на  себе  повне  управління  цією 

 територією.  2  січня  1854  р.  була  видана  королівська  прокламація,  згідно  якої, 

 Велика  Британія  виходила  з  долини  Оранжевої  річки  [2,  с. 281–282].  23  лютого 

 1854  р.  була  підписана  Блумфонтейнська  конвенція.  За  її  положеннями, 

 територія Суверенітету Оранжевої річки стала незалежною державою [3, с. 10]. 

 Тимчасовий  уряд  нової  республіки  був  сформований  під  керівництвом 

 Йосіаса  Гоффмана,  бурського  політичного  лідера,  який  невдовзі  став  першим 

 президентом  держави.  На  початку  свого  існування  уряд  африканерів 

 здебільшого  був  зайнятий  розв’язанням  чисельних  прикордонних  питань  з 

 місцевими  вождями  як  в  самій  Вільній  державі,  так  і  на  її  кордонах.  Тільки  за 

 наступника  Гоффмана,  Якобуса  Ніколаса  Бошшофа  (з  1855 р.)  бурська  влада 

 почала  приділяти  увагу  важливим  внутрішнім  питанням,  які  потребували 

 вирішення:  порядку  роботи  судів,  збору  податків,  правил  продаж  пороху  і 

 алкогольних  напоїв  тощо  [4,  с. 19].  Конституцію  держави  було  прийнято  10 

 квітня  1854  р.  В  її  основу  були  покладені  деякі  принципи  Конституції  США, 

 проте  бури  інтерпретували  їх  на  свій  лад,  враховуючи  специфіку  своєї  держави  і 

 тогочасні обставини. 

 Оранжева  держава  за  формою  правління  була  республікою,  де  законодавча 

 влада  Фолксраад  обиралася  шляхом  голосування  громадян  на  основі  майнового 

 цензу  і  цензу  осілості.  Фольксраад  збирався  на  сесію  щороку  в  столиці – 

 м. Блумфонтейн.  Виконавчу  владу  очолював  президент,  який  обирався  на  п’ять 

 років  [4,  с. 11].  Кожна  біла  людина,  яка  прожила  в  країні  принаймні  один  рік  і 

 володіла  нерухомим  майном,  ставала  повноправним  громадянином  Оранжевої 
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 держави.  Правом  балотуватися  до  законодавчого  органу  держави  Фольксрааду 

 мали  особи,  які  досягли  25  річного  віку  і  не  мали  кримінального  минулого  [2, 

 c. 286–288; 3, c. 11.]. 

 Конституція  допускала  надання  виборчих  прав  африканцям,  які 

 відповідали  тим  самим  вимогам  майнового  цензу,  що  й  білі  мешканці.  Проте 

 для  цього  необхідно  було  отримати  спеціальний  дозвіл  законодавчого  органу 

 республіки  в  кожному  окремому  випадку.  Політика,  що  проводилася  в 

 Оранжевій  державі  по  відношенню  до  корінного  населення,  незмінно  була 

 дискримінаційною  [1,  c. 226].  Державною  мовою  була  нідерландська,  що  було 

 визнано постановою 1854 р. [2, c. 296–297; 3, c. 13] 

 Місцева  влада  в  Оранжевій  вільній  державі  була  організована  наступним 

 чином:  головною  посадовою  особою  в  кожному  окрузі  був  ланддрот,  наділений 

 адміністративними  повноваженнями  по  управлінню  землею.  Кожен  округ 

 ділився  на  дрібні  адміністративні  одиниці,  де  громадяни  обирали  свого 

 польового  корнета,  який  мав  судові,  а  у  випадку  бойових  дій –  і  військові 

 повноваження.  Для  кожного  округу  також  окремо  обирали  коменданта –  особу, 

 яка  мала  військову  владу  на  випадок  війни  або  заворушень.  Також  комендант 

 командував  окружним  військом  [2,  c. 295],  яке  складалося  з  місцевих  громадян, 

 фактично, ополченням [4, с. 11.] 

 Коли  військові  дії  все  ж  траплялись,  офіцери  і  польові  корнети  проводили 

 оперативну  нараду  напередодні  запланованого  бою,  на  якій  одного  з  них 

 обирали  комендант-генералом,  тобто  польовим  командиром  всього  бурського 

 війська  на  час  битви  або  військової  операції  [2,  c. 295].  Обраний  колективним 

 рішенням  командувач  передавав  цивільні  повноваження  своєму  заступнику, 

 після  чого  брав  на  себе  повне  керівництво  військом.  При  цьому  він 

 підпорядковувався лише президенту Оранжевої держави [4, с. 11]. 

 Бурські  війська,  відомі  як  командос,  з'явились  на  початку  XVIII  ст,  коли 

 колоністи  почали  просуватися  вглиб  континенту  і  не  могли  розраховувати  на 

 захист  з  боку  Капської  колонії.  Закономірним  результатом  такого  розвитку  подій 

 став  розвиток  міліції,  яка  формувалася  згідно  з  практикою  включення  цивільних 
 267 



 осіб  до  складу  збройних  патрулів  капської  армії.  Ополчення,  в  основному  на 

 конях  і  добре  озброєне,  отримало  назву  «командос»  [5,  с. 198].  В  Оранжевій 

 державі  така  військова  організація  зазнала  подальшого  розвитку  і 

 використовувалася  замість  класичної  регулярної  армії,  як  це  було  в  країнах 

 Європи. 

 Призов  громадян  на  військову  службу  у  випадку  війни  регулювався 

 «законом  про  командос»,  згідно  з  яким  кожен  громадянин  віком  від  16  до  60 

 років  був  військовозобов’язаним  [2,  c.  300].  Також  існувала  постанова  [3,  c. 13], 

 за  якою  здійснювалась  військова  перевірка  чоловіків  віком  від  18  до  40  років. 

 Громадяни  мали  відвідувати  такі  заходи  з  власним  озброєнням  і  верхом  на  коні; 

 жителям  міст  дозволялося  бути  без  коня.  Уряд  надавав  кожному  громадянину 

 гвинтівку  за  собівартістю.  Наприклад,  сучасну  на  той  час  гвинтівку 

 Мартіні-Генрі  можна  було  купити  всього  за  кілька  шиллінгів,  що  фактично  було 

 її собівартістю [3, c. 13]. 

 Таким  чином,  в  Оранжевій  вільній  державі  громадянами  були  фермери 

 європейського  походження  –  бури.  Вони  переселилися  на  ці  землі  з  півдня  і 

 мали  досвід  суспільної  консолідації  та  самовизначення.  Після  того  як  в  1854  р. 

 бури  здобули  можливість  створити  власну  державу,  вони  продемонстрували 

 свою  державотворчу  зрілість.  Можна  стверджувати,  що  бурське  суспільство 

 було  досить  демократичним,  оскільки  в  Оранжевій  державі  існували  державні 

 інституції  (парламент  і  президент),  які  обиралися  громадянами,  й  судові 

 установи.  Водночас  це  було  мілітаризоване  суспільство,  у  якому  фактично 

 кожен  дорослий  громадянин  був  військовозобов'язаним  і  мав  вогнепальну 

 зброю  на  випадок  війни.  За  умов  відсутності  війни,  громадяни  проходили  певні 

 військові навчання для підтримки бойової готовності. 
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 РЕТРОСПЕКТИВА ТУРЕЦЬКОЇ НАЦІОНАЛІСТИЧНОЇ ДОКТРИНИ НА 

 ОСНОВІ СВІТОГЛЯДНОГО АНАЛІЗУ РУНІЧНИХ ПАМ’ЯТОК ДАВНІХ 

 ТЮРКІВ 

 Титаренко Дарія Андріївна  , 

 студентка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 Соціальні  та  політичні  вектори  народів,  глобальні  зміни,  що  відбуваються  у 

 навколишньому  житті,  зумовлені  витоками  своїми,  історичним  корінням, 

 культурним  та  мовним  підґрунтям  суспільної  свідомості.  В  контексті  буремних 

 події  сучасної  міжнародної  політики,  де  одним  з  головних  східних  гравців  є 

 Республіка  Туреччина  і  для  кращого  розуміння  тенденцій  і  особливостей 

 розвитку  сучасних  тюркських  народів  варто  звернутись  до  величних  творінь  їх 

 предків,  рунічних  пам’яток  Орхоно-Єнісейської  групи,  «Книги  Ворожінь»,  а 

 також  повідомлень  китайських  хроністів,  джерела  яких  внаслідок  тривалого 

 сусідства з тюрками багаті на важливі факти. 

 Влада  та  її  роль  в  житті  народу.  За  наявністю  власної  писемності,  а  тим 

 паче  за  описами  їх  життя  ми  можемо  зрозуміти,  що  тюрки  були  могутнім 

 народом,  який  відігравав  далеко  не  останню  роль  в  регіоні.  В  період 

 безперестанних  воєн  і  походів,  внутрішніх  міжплемінних  конфліктів,  в 

 намаганнях  витримати  оптимальний  градус  дипломатичних  відносин  з 

 сусідами,  такими  як  Китай,  Арабський  халіфат,  Согдійська  держава,  тюрки 

 представляли  грізну  силу,  займали  великі  життєві  простори,  контролювали  і 

 мали свій вплив на величезній території. 

 Питання  влади  в  текстах  пам'яток  є  однією  з  головних  проблем.  Змістовна 

 сторона  текстів  націлена  не  тільки  на  те,  щоб  описати  події  хронологічно,  але  і 

 розповісти,  як  саме  правили  кагани,  розкрити  їх  мудрість  або  нерозсудливість, 

 їх  слабкість  або  силу  духу  і  витривалість,  турботливість  до  власного  народу  і 

 прояви  стійкості  і  наполегливості  у  боротьбі  з  ворогами.  Каган  –  головна 

 політична  і  соціальна  фігура  тогочасного  суспільства.  Тому  діяльності  каганів  в 
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 порівнянні  з  іншими  подіями  і  особистостями  відводиться  неймовірно  багато 

 уваги.У  розумінні  давніх  тюрків,  якщо  каган  сильний  і  мудрий,  то  цим 

 примножується  надбання  народу,  поліпшується  його  добробут,  держава  досягає 

 розквіту.  Подібна  ситуація  в  тексті  Кюль-Тегіна  описується  кілька  разів  і 

 результати  діяльності  кожного  з  каганів  вносяться  в  хроніку  клішованими 

 виразами:  «[тих  хто]  мали  коліна  він  змусив  стати  на  коліна,  [тих  хто]  мали 

 голови  він  змусив  схилити  голови»,  «незаможний  народ  зробив  багатим, 

 нечисленний  народ  зробив  численним»(  КТб.2)  [5,  с.  36].  В  тому  ж  тексті 

 Кюль-Тегіна  детально  викладаються  заслуги  цих  каганів:  «вони  облаштували 

 тюркський  народ»;«створили  державу  і  владу»;  «народи,  що  живуть  по 

 чотирьох  кутах,  підкорили,  змусили  до  миру»;  «вони  були  мудрі  кагани,  вони 

 були  могутні  кагани»;  «їх  воєначальники  теж  були  мудрими  і  мужніми»;  «їх 

 беки  і  народ  були  вірними»;  «їх  смерть  засмутила  всіх  ,  «ті,  хто  в  скорботі  і 

 плачучі йшли звідусіль»;  (КТб.1-5) [5, с. 36-43] 

 Кагани  робили  чимало  заради  добробуту  та  процвітання  своєї  держави  та  її 

 народу,  можливо  іноді  ці  заслуги  були  перебільшеними,  адже  висловлювались 

 від  першої  особи.  Нерідко  у  записах  присутні  не  тільки  описи,  а  і  заклики 

 володаря,  які  мають  доволі  прагматичний  характер,  бо  націлені  на  об'єднання  і 

 слухняність  народу  заради  створення  могутньої  і  сильної  держави.  Тільки 

 таким  чином  можна  було  вести  успішну  військову  діяльність,  якщо  в  тилу  було 

 мирно і спокійно. 

 Система  міфологічних  уявлень  та  вірувань.  Проаналізувавши 

 джерельну  базу,  знайшовши  спільні  сюжети,  елементи  і  найменування,  ми 

 можемо  відтворювати  міфологічні  концепції  та  системи  вірувань  і 

 підкріплювати  їх  логічними,  послідовними  аргументами.  Для  того  щоб  далі 

 говорити про зміст тюркського світу, варто спочатку окреслити його форму. 

 Космогонія.  Тож  одним  з  визначальних,  на  мою  думку,  міфів,  який  заклав 

 фундамент  філософської  парадигми  давніх  тюрків  є  космогонічна  міфологія, 

 яка  включає  в  себе  теогонію,  модель  світобудови  і  осягнення  законів  космічного 

 і  людського  буття.  Тож  почнемо  з  міфу  про  створення  і  влаштування  світу,  який 
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 за  класифікацією  С.  Г.  Кляшторного[4,  с.  240-241]  є  одним  з  шести  основних 

 міфологічних  сюжетів,  що  входять  в  три  цикли.  Одухотворення  природних  сил, 

 характерне  для  шаманізму  (на  ряду  з  тенгріанством  –  система  вірувань  давніх 

 тюрків),  в  період  становлення  тюркської  державності  локалізується  в 

 універсальній  міфологічної  структурі  –  троїстому  Всесвіті,  де  є  світлі  небесні 

 боги,  демонічні  сили  підземного  світу,  а  також  боги  і  духи,  які  є  такими  собі 

 протеже  серединного  світу,  де  живе  людина:  «Коли  було  створено  (або  виникло) 

 згори  блакитне  небо  знизу  темна  (букв.  бура)  земля,  між  нами  обома  були  сини 

 людські» [ КТб. 1]. 

 При  цьому  переважна  більшість  дослідників  виділяють  небо,  як  головний 

 світ,  яким  керує  бог  Неба  –  Тенгрі.  Саме  тому  релігію  часто  визначають  як 

 тенгріанство  або  тенгріїзм,  і  навіть  класифікують  як  монотеїстичну.  Дуже 

 цікавим  є  факт,  що  окрім  керування  світом  і  функції  верховного  бога,  немає 

 прямих  доказів  що  Тенгрі  вважався  творцем  світу.  Але  ми  маємо  один 

 непрямий.  Про  існування  у  тюрків  уявлення  про  творця  (і  не  вказано  що  це 

 Тенгрі),  повідомляв  Феофилакт  Симокатта  в  своїй  «Історії»  :  «поклоняються 

 тому, хто створив небо і землю» [6, с. 161]. 

 Небо  не  було  єдиним,  однорідним  концептом,  а  складалось  з  кількох  сфер, 

 щонайменше  двох  –  «високого  неба»  (недосяжного)  і  «ближнього  неба»  (туди, 

 куди  долітають  пташки).  Символами  і  невід’ємними  атрибутами  неба  були 

 циклічно  змінюючі  одне  одного  сонце  і  місяць.  Сонце  часто  визначало 

 напрямок,  а  для  кочівників  це  особливо  важливо,  вони  здебільшого  прямували 

 «вперед,  в  бік,  де  народжується  сонце»  [КТм,  2].  До  речі,  і  двері  каганського 

 шатра  були  відкриті  і  повернуті  на  схід,  «з  благоговіння  до  країни  де  сходить 

 сонце»  [2,  с.  230].  З  чого  ми  можемо  зробити  висновок  про  існування  солярних 

 культів у давніх тюрків. 

 Окрім  поділу  вертикального  був  і  горизонтальний  –  Середній  світ.  Згідно  з 

 реконструкцією  С.Г.  Кляшторного  [4,  с.  240–245],  давні  тюрки  представляли 

 землю  у  вигляді  чотирикутника  (квадрата),  причому  відомі  давнім  тюркам 

 народи населяли край середнього світу. 
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 «Живуть  по  чотирьох  кутах  (тобто  сторонах  світу)  народи  я  всіх  примусив  до 

 миру і зробив їх не ворожими (собі), всі вони мені підкорилися» [КТб. 29–30]. 

 За  межами  суходолу,  по  чотири  сторони,  з  листів  Ишбара-кагана  [9,  с. 447], 

 ми  знаємо  про  «чотири  моря»,  які  формують  абсолютний  край  світу.  Імовірно 

 саме  море  малось  на  увазі  як  крайня  межа  тюркських  походів  на  схід  або 

 південний  схід.  При  цьому  в  центрі  світу  перебували  самі  тюрки,  тобто  їх 

 держава  «Отюкенська  чернь»,  резиденція  тюркських  каганів  і  звідти  вони 

 ходили  у  військові  походи  «вперед»,  «назад»,  «направо»  і  «наліво»  щоби 

 покорити  своїх  ворогів  і  територій  чотирьох  кутів  світу.  Ми  можемо  зробити 

 висновок,  що  тюрки  уявляли  собі  горизонтальну  космологічну  модель  світу,  у 

 вигляді чотирикутного плоского простору, оточеного з усіх боків морями. 

 Власне  тюркська  земля,  їх  територія  теж  є  сакральною  одиницею,  яка  має 

 назву  Єр-суб  («yer-sub»:  земля-вода)  і  часто  виступає  в  опозиції  до  блакитного 

 неба.  В  ландшафтній  схемі  Єр  –  суб  сприймається  як  площина,  але  як 

 обов’язково  має  вертикаль  –  сакралізовану  горну  вершину  (идук  баш)  або  горну 

 систему  («идук  Отюкен  иш»:  священну  Отюкенську  чернь;  «Кьогмен  єр  суб»: 

 Кьогменську  країну).  Дана  територія,  що  містить  суходіл  і  водний  простір  є 

 «своєю»,  тобто  єдино  придатною  для  тюркського  і  абсолютно  непридатним  до 

 ворожого  племені  («батьківщиною»  яких  ми  вже  визначили  чотири  кути,  тобто 

 сусідню  до  тюркської  територію,  «чужу»).  Крім  того,  Батьківщина  не  тільки 

 сакралізується,  а  і  виокремлюється  як  племінне  божество  –  і  тим  самим 

 вводиться в міфологію: 

 «Згори  Небо  тюрків  і  священна  Земля-Вода  тюрків  (тобто  Батьківщина)  так 

 сказали: “так не загине народ тюркський, народом хай буде”.» [КТб 10-11] 

 Без  перебільшення  в  міфології  майже  кожного  народу  світу  існує  міф  про  кінець 

 всесвіту.У  давніх  тюрків  «кінець»,  «катастрофа»  була  завуальована  під 

 непорядок,  потрясіння,  крах  держави  і  в  джерелах  представлена  скоріше 

 натяками  ніж  напряму.  Будь-яке  порушення  існуючого  світового  порядку 

 потягне  за  собою  проблеми:  «так  як  небо  і  земля  були  збентежені  (тобто 

 наступили  надзвичайні  смути),  він  (народ  токуз-огузів)  став  нам  ворогом..» 
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 [КТб  44]  .  Крім  того  про  космічну  катастрофу  сказано  в  давньотюркській  «Книзі 

 ворожінь»  наступне: 

 «Кажуть:  імла  висіла  над  головою,  прах  здіймався  знизу.  Молоді  птахи 

 збивалися  зі  шляху  літаючи,  молоді  олені  збивалися  зі  шляху  біжучи,  сини 

 людські збивалися зі шляху ходячи.»  [10, с. 12-13] 

 Пантеон  Божеств.  В  таку  схему  влаштування  світу  органічно  вплелись 

 релігійні  вірування,  а  точніше  пантеон  божеств.  Верховне  божество  пантеону  – 

 Тенгрі  (Небо),  божество  Верхнього  світу.  На  відміну  від  неба  –  частини  косму, 

 він  ніколи  не  згадується  як  «kök»(блакитне,  дальне  небо)  або  «qalyq»  (небокрай, 

 ближнє  небо).  Місцем  проживання  Тенгрі  було  високе,  безмежне  небо,  куди 

 відправлялись «чисті» души померлих. Він характеризується : 

 -  розташуванням зверху  «…Зверху Небо тюрків…»  [КТб  10]; 

 -  функціями  покровителя  «  Небо,  керуючи  зі  своїх  небесних  висот…»  [КТб 

 11]; 

 -  вершителя  людських  доль  «Час  (тобто  долі)  розподіляє  небо  (тобто 

 бог),  (але  так  чи  інакше)  сини  людські  всі  народжені  з  тим,  щоб  померти» 

 [  КТб 50]; 

 -  каральною  функцією  «Небо,  —  можно  думати,—(тебе,  тюркський 

 народе) погубило (вмертвило)»  [Тон 3]; 

 -  зв’язком  з  чоловічим  началом,  що  ми  можемо  припустити  з 

 перманентного  епітету  каган  –  небоподібний  «Небоподібний,  небом 

 народжений  (або  на  небі  народжений)  тюркский  каган,  я  нині  сів  (правити)» 

 [КТм 1], при відсутності вказівок на антропоморфічні особливості. 

 Умай  –  богиня  родючості  і  берегиня  домашнього  вогнища  та  «синів  людських», 

 які  проживають  в  Середньому  світі.  Їй  належать  риси  істоти  жіночого  роду  «для 

 (тобто  на  радість)  її  величності  моєї  матері-катун,  подібної  Умай»  [КТб  31]  , 

 її  іноді  класифікують  як  богиню  родючості,  яка  уособлює  жіноче  начало,  яке 

 підтверджується  паралеллю:  батько-каган,  подібний  небу,  -  цариця  -мати-катун, 

 подібна  Умай.В  цьому  ж  таке  Середньому  світі,  я  би  навіть  сказала  –  ним 

 самим,  є  божество  Єр-Суб  (земля  -  вода)  -  гори,  скелі,  річки,  озера  –  все  це  є 
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 широким  і  значущим  поняття  Батьківщина.  Володарем  Нижнього  світу,  світу 

 мертвих  є  Еркліг,  який  окрім  того  «розлучає»  людей  і  посилає  «вісників  смерті» 

 в  світ  живих  людей,  визначає  долю  кожного,  обриває  життя  і  забирає  душу.Але 

 є  і  духи-божества,  їх  функції  вужчі,  але  не  менш  важливі.  До  прикладу,  Бог 

 доріг  (або  шляху)  Йол  Тенгрі  –  посланник  між  Верхнім  і  Середнім  світами,  між 

 верховним богом – Тенгрі і простими тюрками. 

 Етногонія  і  генеологія.  Ми  маємо  чимало  безпосередньо  історичних 

 свідчень  про  ранню  історію  племені  türk,  вони  базуються  на  повсякденних 

 офіційних  записах  (хроніках)  і  текстах  документів,  а  от  в  китайських  хроніках 

 Чжоу  шу,  Бей  ши  та  Суй  шу  (переклади  та  аналітику  яких  ми  маємо  змогу 

 читати  завдяки  Selenge  Yayınları  [9,  с.  445–448],  Bahaeddin  Ögel  [8,  с.  84–88], 

 Piter  Golden  [7,  с.85–277],  Арістову  М.  [1,  с.  4–6])  зазначені  дві  генеологічні 

 легенди,  які  безпосередньо  і  цікавлять  нас  в  контексті  дослідження  системи 

 міфологічних  уявлень  тюрків  про  власну  етногонію  і  генеологію.  В  обох  версіях 

 генезу  свою  тюрки  вели  від  вовчиці  –  не  побоюсь  сказати,  головного  символу  в 

 тюркській  міфології.  Дані  про  генеалогію  тюрків  ми  черпаємо  з  китайських 

 джерел,  адже  хроністи  саме  цієї  країни  зберегли  для  нащадків  відомості  про 

 міфи  та  історії  власних  васалів  –  племені  Тукюе  (тюрків).  Саме  вовчиця 

 врятувала  плем’я  від  повного  винищення  і  вона  дала  їм  життя.  Тому  цей  міф  є 

 одним  з  найпопулярніших  і  найбільш  відомих.  Образ  вовчиці  і  досі  вважається 

 одним  з  головних  символів  тюрків.  Цей  символ  широко  використовується  в 

 націоналістичних  та  пантюркістських  організаціях  в  сучасній  Туреччині, 

 особливо молодою генерацією. 

 Турецький  націоналізм.  Ідеологія  турецького  націоналізму  в  ХХ  ст.  на 

 території  спочатку  Османської  імперії,  а  згодом  і  Турецької  республіки  набула 

 неабиякої  популярності,  а  деякий  час  навіть  вважалась  офіційною  державною 

 ідеологією.  За  визначенням  вона  дуже  близька  до  тюркізму  (також 

 пантюркізму),  і  є  політичною  ідеологією,  заснованої  на  ідеях  єдності  і 

 згуртованості  турецького  народу  як  національної,  етнічної  та  мовної  групи. 

 Актуальність  даної  доктрини  не  згасає  і  в  ХХІ  ст.  Зараз  третє  місце  за 
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 чисельністю  в  парламенті  займає  Партія  націоналістичного  руху.  До  2010  р. 

 вони  знаходились  в  опозиції  до  влади,  але  з  2015  р.  вступили  з  нею  в  союз.  Дана 

 партія  має  численну  підтримку  серед  молодої  частини  населення,  з  чого  ми 

 можемо  припустити,  що  націоналістична  ідеологія  актуальна  нині  в  Туреччині,  і 

 не збирається занепадати. 

 Повертаючись  до  витоків  варто  згадати  головного  ідеолога  турецького 

 націоналізму,  Зію  Ґьокальпа.  Інтелектуальна  діяльність  Ґьокальпа 

 характеризувалася  його  баченням  соціологічної  моделі  для  Туреччини,  яка  б 

 єднала  людей  за  національною  ознакою,  ґрунтуючись  на  культурній,  мовній  та 

 історичній  спільності.  Він  висунув  теорію  про  турецьку  націю  та  запропонував 

 всебічний  синтез  тюркізації,  ісламізації  та  модернізації  [12,  с.  15–30].  Також 

 варто  зазначити  що  для  формування  національної  самоідентичності  необхідно 

 усвідомити  спільне  історичне  коріння,  культурний  спадок.  Саме  з  цією  метою 

 Ґьокальп  здійснив  дослідження  на  тему  еволюції  турецької  родини  [12,  с. 

 247–252],  доісламської  турецької  релігії  та  державності  .  У  своїх  коротких 

 нарисах  він  охопив  широкий  спектр  тем  –  від  фундаменту  турецької 

 національної  ідентичності  –  релігії,  родинного  устрою,  літератури,  музики,  до 

 програми її розвитку – економіки, політики, розвитку соціуму. 

 Цей  лідер  думок  помер  раніше,  ніж  його  ідеї  могли  бути  втілені,  що  додає 

 інтересу  до  дослідження  його  роботи:  він  не  міг  змінити  своїх  ідей,  вони 

 лишились  незмінними  в  його  працях.  Особисто  мене  зацікавила  ця  робота 

 своєю  ґрунтовністю,  глибиною  філософської  думки,  мислення  і  пізнання.  Автор 

 дослідив  соціологічні  аспекти  питання,  культурні  корені  нації  –  від  казок,  до 

 епосу.  Зауважив  і  про  важливу  роль  мови  в  становленні  нації.  Ґьокальп 

 представив  читачеві  в  розрізі  національний  спадок,  усі  фактори,  що  дозволяють 

 свідчити про єдність та незламність турецької нації. 

 Після  заснування  Турецької  Республіки  Мустафа  Кемаль  Ататюрк  разом  з 

 реформами  в  системі  освіти  приділяв  увагу  і  актуалізації  історії  нації. 

 Найголовніше,  спираючись  на  існуючу  міфологію,  «тюрків»  висвітлювали  як 

 унікальну,  бойову  та  могутню  расу,  яка  походила  з  Центральної  Азії.  У  цій 
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 розповіді  їх  славна  подорож  зрештою  привела  їх  до  Малої  Азії  на  рубежі  XI  ст., 

 де  вони  створили  свій  новий  дім.  І  найголовніше  –  що  вони  мають  свою 

 самодостатню культуру та мову і потребують повернення до власного коріння. 

 Наразі  особливо  популярними  націоналістичні  ідеї  є  серед  молоді. 

 Наприклад  Ülkücülük  -  Ідеалісти,  праворадикальне  крило  Партії 

 націоналістичного  руху,  мають  свої  осередки  майже  в  кожному  турецькому 

 регіоні.  Символом  організації,  яку  крім  того  часто  іменують  Bozkurtlar  –  Сірі 

 вовки,  є  безпосередньо  вовк  –  уособлення  честі  і  доблесті,  а  також  тотемічний 

 образ  для  давньотюркських  племен.  Головними  ідейними  пріоритетами 

 молодиків  є  пантюркізм  та  націоналізм,  кінцевою  метою  боротьби  є  створення 

 Великого  Турану  на  основі  національної  історичної  спадщини.  Дуже  цікаво  що 

 етнічний  фактор  ставиться  Ідеалістами  вище  за  релігійний.  Навіть  в  «Клятві 

 ідеаліста»,  яку  зачитують  при  вступі  до  Сірих  вовків,  останні  рядки  звучать  як 

 «Tanrı  Türkü  Korusun»  (Тенгрі,  благослови  тюрків).  В  оригіналі  фраза  належить 

 другому  після  Зії  Гьокальпа  турецькому  ідеологу  та  теоретику  пантюркізму  – 

 Ніхалю  Атсизу.  Хоча  часто  в  клятві  використовують  і  «Allah  Türk'ü  Korusun  ve 

 Yüceltsin» (хай береже Аллах тюрків та прославляє їх). 

 Самобутня  тюркська  національна  ідентичність  викристалізовувалась 

 століттями  і  має  більш  ніж  тисячолітню  історію.  Аутентична  система 

 світосприйняття,  з  власними  богами  (мається  на  увазі  їх  імена  є  безпосередньо 

 тюркськими,  а  не  запозиченими  з  мов  сусідніх  народів),  власна  писемність,  а 

 відповідно  мова  і  культурна  традиція  –  все  це  глибше  і  глибше  вкоріняє  тюрків 

 як  давню  і  окрему  націю.  Усвідомлення  даного  факту  ще  з  ХХ  ст.  знайшло  своє 

 відображення  в  формуванні  теорії  ідеології  турецького  націоналізму  і 

 пантюркізму  –  які  в  різній  мірі,  але  подають  ідею  самостійності  і  права  на 

 незалежний  розвиток  народу,  об’єднаного  національною,  мовною,  культурною 

 та історичною спільністю. 
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 КОРЕЙСЬКА ВІЙНА: ВПЛИВ НА ВНУТРІШНІЙ РОЗВИТОК ТА 

 МІЖНАРОДНЕ СТАНОВИЩЕ КНР 

 Щиголь Орест Миколайович  , 

 студент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 Корейська  війна  відіграла  значну  роль  в  формуванні  КНР  в  50-х  рр.  ХХ  ст., 

 залишила  свій  слід  в  політичній,  економічній  сферах  життя  країни, 

 «національній  пам'яті»  китайського  народу,  визначила  на  десятиліття 

 міжнародний  статус  Китаю  і  його  положення  в  тодішній  міжнародній  системі, 

 по-новому вибудувала відносини КНР з країнами-сусідами по регіону. 

 Усі  впливи  Корейської  війни  можна  для  зручності  систематизації  спрощено 

 поділити  на  2  великі  підрозділи:  внутрішні  та  зовнішні.  Серед  внутрішніх 

 наслідків можна виділити ряд таких: 

 Вплив  на  економіку.  В  перші  роки  існування  КНР,  коли  за  планами  мало 

 відбуватись  інтенсивне  укріплення  промисловості  та  аграрного  сектору, 

 повномасштабна  участь  у  збройному  конфлікті  відволікла  колосальні  ресурси 

 на  потреби  воєнної  економіки.  Так,  із  повідомлення  Джоу  Еньлая  Сталіну  в 

 1952  р.,  витрати  на  оборону  в  1950  р.  складали  44%  всього  бюджету,  в  1951  р.  – 

 52%,  у  1952  р.  –  27,9%  [9,  с.  84].  В  загальній  сумі  на  війну  було  витрачено  6,2 

 млрд.  юанів  [3,  с.  25].  Конфлікт  на  Корейському  півострові  вилився  у 

 всезагальне  економічне  ембарго  зі  сторони  «об'єднання  капіталістичних  країн 

 світу»,  перекривши  значну  частину  шляхів  експорту  та  імпорту  [9,  с.  84], 

 зумовивши зростання економічної залежності Китаю від СРСР. 

 З  іншого  боку,  різке  погіршення  відносин  з  США  дозволило  КНР  прийняти 

 рішення  про  націоналізацію  усього  їхнього  майна,  як  державного,  так  і 

 приватних  підприємств  (зокрема  Шанхайської  електрокомпанії,  Шанхайської 

 телефонної  компанії,  заводів  і  фабрик  «Стандарт  вакуум  ойл  компані»  та  ін.), 

 розміщених  в  Китаї,  заморозити  банківські  рахунки,  пов'язані  зі  Сполученими 

 Штатами.  «Таким  чином  в  руках  правління  КНР  зосередилися  належні  раніше 
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 іноземцям  найбільші  сучасні  заводи  і  фабрики,  шахти,  рудники,  електростанції, 

 вся  залізнична  сітка  і  авіаційний  транспорт,  зовнішня  торгівля  і  телеграф.»  [9,  с. 

 84–85]. 

 Після  війни,  в  Китай  почала  поступати  допомога  із  СРСР.  За 

 домовленостями,  Радянський  Союз  мав  допомогти  Китаю  в  будівництві  156 

 промислових  об’єктів,  розбудові  виробничої  інфраструктури  (такі  проекти,  як 

 будівництво  китайської  ділянки  трансконтинентальної  залізниці).  Було  надано 

 кредит  130  млн.  доларів,  відбувався  обмін  технічною  інформацією, 

 відправлялись  радянські  радники,  і  т.д.  [8,  с.  372].  Масштаби  радянської 

 допомоги  були  куди  меншими  від  допомоги,  яку  США  надавали  країнам 

 Західної  Європи  в  період  з  1948  по  1952  рр.,  проте  були  достатніми  для 

 забезпечення деякого економічного зростання в КНР. 

 Також,  воєнні  потреби  і  зростання  впливу  СРСР  призвели  до  того,  що  в 

 Пекіні  переглянули  концепції  підходу  до  по  подальшого  розвитку  економіки. 

 Перед  Корейською  війною  Мао  підкреслював  наявність  «нового  підходу 

 єдиного  демократичного  фронту»,  який  передбачав  поступовий  і  мирний  шлях 

 до  соціалізму,  зі  створенням  збалансованої  економіки:  співпрацю  з  міською 

 буржуазією  та  інтелігенцією,  збереження  класу  заможних  селян,  продовження 

 торгівлі із Заходом і рівномірний розвиток важкої і легкої промисловості. 

 Той  факт,  що  рішення  Мао  вступити  у  війну  підтримали  далеко  не  всі,  а 

 також  посилення  зовнішньої  небезпеки  змусили  його  вжити  надзвичайних 

 заходів  щодо  мобілізації  країни.  Міська  буржуазія  і  заможні  селяни  стали 

 об'єктами  різких  звинувачень.  Економічна  політика  змінила  свій  напрямок  із 

 запланованого  -  на  стрімку  націоналізацію  за  сталінським  зразком,  із 

 відстороненням  від  питань  планування  економіки  китайських  інтелектуалів  і 

 пануванні там радянських фахівців і партійних кадрів [8, с. 372–373]. 

 Людські  втрати.  Точну  кількість  загиблих  на  війні  китайців  дізнатися 

 тяжко.  Проте  навіть  за  більш  скромними  підрахунками  китайські  війська 

 втратили  від  800  до  900  тис.  людей,  серед  них  300–400  тис.  –  вбитими  (при, 

 приблизно,  80  тис.  загиблих  зі  сторони  ООН)  [5,  с.  393–394]. 
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 Пропагандистською  поразкою  для  Китаю  стала  відмова  майже  3/4  полонених 

 (14  тис.  з  21  тис.)  від  репатріації  в  материковий  Китай,  і  добровільна  відправка 

 на  Тайвань  [1,  с.  3].  Одним  із  чинників  цього  був  соціальний  склад  НВАК,  про 

 що – далі. 

 Сприйняття  війни  населенням.  Корейська  війна  не  була  на  своєму  початку 

 сприйнята  однозначно  позитивно  ні  серед  командних  лав,  ні  серед  рядового 

 населення.  Так,  іще  до  відправки  військ  на  Корейський  півострів,  більшість 

 офіцерів  і  членів  політбюро  виступали  проти  участі  у  війні.  В  запереченнях  був 

 зроблений  наголос  на  необхідності  відновлення  економіки  Китаю  та  зміцнення 

 влади  нового  режиму  над  усією  країною.  Одним  з  прикладів  такої  позиції  може 

 слугувати  Лінь  Бяо,  один  із  найкращих  генералів  Народно-визвольної  армії 

 (НВАК),  котрий  відмовився  командувати  китайськими  військами,  посланими  до 

 Кореї  [1,  с.  6].  Із  сумом  про  надзвичайно  тяжкі  умови  і  величезні  втрати  писали 

 після  війни  офіцери  [6,  с.  183–184].  Це  були  люди  з  відповідною  комуністичною 

 політичною  освітою,  часто  ветерани  громадянської  війни,  вірні  ідеології  і 

 партії. 

 Гіршими  були  відгуки  менш  надійних  елементів,  «звільнених  солдат», 

 колишніх  солдат-націоналістів,  що  приєднались  до  НВАК  в  кфнці 

 громадянської  війни,  чи  партизанів-антикомуністів,  що  здалися  в  полон  і  були 

 призвані  в  КНДФ,  у  яких  були  більш  як  змішанні  почуття  до  режиму.  На 

 початку  війни  частина  китайців  скаржилися,  що  війна  не  виправдана,  і  що 

 Китай  втручається  у  справи  інших  країн,  відправляючи  війська  до  Кореї. 

 Поширеною  була  думка,  що  Китай  надто  слабкий,  щоб  кинути  виклик 

 Сполученим  Штатам.  Офіційним  джерелам  новин  часто  не  довіряли,  і  люди 

 знаходили  інші  джерела,  включаючи  гонконгські  газети  та  радіопередачі 

 Гоміньдану  [1,  с.  12].  Під  час  Корейської  війни  Уряд  іще  не  встиг  сформулювати 

 повсюдної  тотальної  влади  на  місцях,  і  багато  особистих  розповідей  чи 

 скептичних поглядів могло проникнути у суспільство. 

 Та  все  ж,  як  ми  можемо  судити  з  огляду  на  наступні  десятиліття,  КНР,  з 

 допомогою  пропагандистських  програм  (Широкомасштабні  кампанії 
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 «Супротиву  Америці  і  допомоги  Кореї»  [2,  с.  21–23]  іще  під  час  війни,  зйомка 

 патріотичних  фільмів  тощо),  висвітленню  позитивних  аспектів  війни  і 

 замовчуванню  негативних  (як  кількість  загиблих  китайських  солдат)  і  т.д., 

 зуміла уникнути сценарію негативного сприйняття в суспільстві. 

 Хоч  неоднозначність  в  сприйнятті  подій  Корейської  війни  не  була 

 викорінена  повністю,  домінуючим  став  її  образ  як  справедливої,  переможної 

 війни,  в  якій  Китай  допоміг  своєму  сусідові  протистояти  іноземному 

 вторгненню  та  американському  імперіалізму  [4,  с.  17].  Хоча  китайська  армія 

 зазнала  величезних  втрат,  материковий  Китай  продемонстрував  своєму 

 населенню,  що  може  протистояти  передовим  іноземним  державам,  і  поклав 

 кінець  «Століттю  китайського  приниження».  Це  також  призвело  до  загального 

 сплеску  патріотизму  та  підвищення  лояльності  до  нової  влади,  а  трагедію 

 людських втрат перетворило в акт героїзму. 

 Серед зовнішніх наслідків можна виділити такі: 

 Зміцнення  КНР  на  міжнародній  арені.  Невдалі  спроби  Америки  звільнити 

 Північ  свідчили  про  відродження  Китаю,  як  великої  держави  Східної  Азії. 

 Китай  змусив  найсильнішу  державу  світу  піти  на  компроміс  і  на  рівних  вести 

 переговори  зі  своїми  представниками.  Надалі,  учасникам  міжнародних  подій 

 було  необхідно  сильніше  піклуватися  про  позицію  Китаю  при  розробці  своїх 

 планів.  Приміром,  у  сер.  1960  р.  Вашингтон  уникав  відправки  своїх  сухопутних 

 військ  в  Північний  В'єтнам  саме  з  побоювання,  що  це  викличе  пряму 

 інтервенцію Китаю [8, с. 370–371]. 

 Водночас,  ця  війна  навчила  обережності  і  сам  Китай.  Після  завершення 

 війни  стало  зрозумілим,  що  в  подальшому  вірогідність  ув'язнення  КНР  в 

 подібному  конфлікті  буде  розглядатись  китайським  керівництвом  як  крайній 

 варіант.  «Коли  Сполучені  Штати  загострили  війну  у  В'єтнамі,  Китай  надав 

 матеріальну  підтримку,  але  ясно  дав  зрозуміти,  що  не  братиме  безпосередньої 

 участі,  якщо  Сполучені  Штати  не  нападуть  на  Китай  або  не  вторгнуться  до 

 Північного  В'єтнаму.  Повідомляється,  що  в  1970-х  рр.  Ніксона  запевнили,  що 

 Китай  не  буде  втручатися  від  імені  Північної  Кореї,  якщо  вона  почне  нову  війну, 
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 а  з  1990-х  рр.  те  саме  казали  Пхеньяну.  Військові  авантюри  Китаю  після  війни  в 

 Кореї  –  його  каральні  експедиції  проти  Індії  у  1962  р.  та  В'єтнаму  у  1979  р.  – 

 були  навмисно  обмежені  за  масштабами  та  тривалістю.»  [1,  с.  8]  Величезний 

 внесок  Китаю  в  Корейську  війну  виявився  одноразовою  акцією,  яка  навряд  чи 

 повториться.  Після  підписання  договорів  з  Кім  Ірсеном  в  1953  р.,  сила  впливу 

 Китаю  в  КНДР  твердо  наблизилася  до  радянської.  Вплив  Китаю  став 

 поширюватися  далеко  за  межі  Північно-Східної  Азії.  Про  це  говорить  хоча  б  та 

 роль,  яку  Чжоу  Еньлай  грав  на  конференціях  в  Женеві  і  Бандунзі  [8,  с.  371–372] 

 в 1954 і 1955 рр. відповідно. 

 Вплив  на  питання  об'єднання  Китаю.  З  іншої  сторони,  вв'язування  в  війну 

 на  Корейському  півострові  повністю  заблокувало  на  найближчі  десятиліття 

 будь-яку  перспективу  об'єднання  Тайваню  з  материковим  Китаєм.  Напередодні 

 війни  Сполучені  Штати  виявляли  дуже  обмежений  інтерес  до  цих  островів  і 

 відмовилися  брати  участь  в  обороні  Тайваню  [8,  с.  373–374].  У  1949  і  першій 

 половині  1950  р.  КНР  сподівалася  швидко  повернути  собі  Тайвань  і  рішуче 

 покласти  край  громадянській  війні  в  Китаї.  Початкова  мета  полягала  в  тому, 

 щоб  розпочати  операції  влітку  1950  р.  Однак,  з  початком  бойових  дій,  США 

 різко  змінили  свою  позицію  в  сторону  активного  захисту  даних  територій. 

 Сьомий  флот  США  був  розгорнутий  у  Тайванській  протоці  [1,  с.  4],  і  плани  були 

 відкладені  на  невизначений  термін.  Після  закінчення  громадянської  війни, 

 війська  континентального  Китаю  в  червні  1950  р.  перевірили  надійність  позицій 

 Чан  Кайши  на  островах  Цзінмень  і  Мацу  —  що  призвело  лише  до  невдоволення 

 Вашингтону,  який  заявив  про  готовність  захищати  Тайвань  і  надалі  й  завдати  у 

 випадку чого ядерного удару відплати [8, с. 373–374]. 

 Погіршення  відносин  із  західним  блоком.  Після  комуністичної  революції  в 

 КНР  частина  правління  США  надіялася  на  китайсько-радянський  розкол  і 

 враховувала  значні  шанси  на  те,  що  співпраця  між  Китаєм  і  «Капіталістичним 

 блоком»  піде  по  сценарію  Югославії.  [1,  с.  4]  Такий  розвиток  подій  був  не 

 самим  вірогідним,  проте  коли  дві  сторони  виявились  воюючими  одна  з  одною, 

 шанси на мирну співпрацю були зведені нанівець. 
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 Закріплення  союзу  із  СРСР,  зростання  радянських  впливів.  Курс  на  альянс  з 

 Радами,  який  спочатку  вибрав  Мао,  був  результатом  його  побоювань  щодо 

 намірів  США,  а  Корейська  війна  тільки  посилила  ці  побоювання  [3,  с.  28], 

 одночасно  посиливши  і  залежність  Китаю  від  СРСР.  Так,  зокрема,  під  час  і 

 після  війни,  прослідковується  зростання  впливу  СРСР  на  китайську  економіку, 

 методи та особливості її формування. 

 Закладення  підвалин  розколу  з  СРСР.  Однак,  тенденція  до  зближення 

 виявилася  нетривалою.  Залежність  КНР  від  Радянського  Союзу,  відмова 

 списувати  2  млрд.  доларів  боргу  за  радянську  допомогу  Китаю  в  Кореї  [8,  с. 

 373],  образа  за  часто  несвоєчасну  та  недостатню  допомогу  під  час  бойових  дій 

 (для  прикладу  –  порушення  обіцянки  про  підтримку  з  повітря)  і  відмова  в 

 допомозі  з  поверненням  Тайваню  [1,  с.  5],  породили  швидко  зростаючу 

 напруженість.  До  того  ж,  смерть  Сталіна  і  заміна  його  на  посту  більш 

 скромними  керівниками  додала  Мао  Цзедуну  почуття  власної  величі  і  сприяла 

 бажанню самостійно формувати свій зовнішній та внутрішній курси. 

 Перехід  Хрущова  до  політики  «мирного  співіснування»  у  відносинах  з 

 країнами  Заходу  [7,  с.  237–238]  та  розвінчання  культу  особи  Сталіна  на  ХХ 

 з’їзді  КПРС  вбили  іще  декілька  кілків  в  перспективи  плідної 

 китайсько-радянської  співпраці.  Перші  ознаки  майбутнього  розколу  ми  можем 

 помітити  вже  в  1954  і  1955  рр.,  під  час  чистки  Цзяо  Цзяня  і  в  деяких  деталях 

 п'ятирічного плану КНР [8, с. 372–373]. 
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 СЕКЦІЯ 5: ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ 

 ДОПОМОГА КРАЇН ЄВРОПИ УКРАЇНСЬКИМ БІЖЕНЦЯМ В УМОВАХ 

 РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ 

 Балан Альона Євгенівна  , 

 студентка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 Від  24  лютого  2022  р.  мільйонам  українців  довелося  залишити  Україну  та 

 знаходити  притулок  в  різних  країнах.  До  речі,  приплив  біженців  з  України  до 

 Європи  є  найчисленнішою  міграційною  хвилею  з  часів  Другої  світової  війни. 

 Варто  розібратись,  яку  допомогу  отримують  наші  біженці  в  Європі.  За 

 підрахунками  Управління  Верховного  комісара  ООН  у  справах  біженців,  на  23 

 квітня  2022  р.  з  України  виїхали  понад  5,1  млн  осіб,  зокрема  близько  2,9  млн  – 

 до  Польщі,  774  тис.  –  до  Румунії,  443  тис.  –  до  Молдови,  354  тис.  –  до 

 Словаччини  [1].  Європейці  ж  вважають,  що  прибуття  українців  ніяк  не 

 нашкодить,  а  лише  посилить  європейську  єдність,  оскільки  вони  усвідомлюють 

 небезпеку, яку несе агресія росії. 

 Громадська  підтримка  прийняття  українських  переселенців  зумовлена 

 культурною  близькістю,  численними  родинними  зв’язками  і,  звичайно, 

 досвідом  спілкування  завдяки  багаторічній  трудовій  міграції  українців  до  ЄС. 

 Співчуття  серед  населення  викликає  також  склад  біженців,  оскільки  майже  90  % 

 становлять  жінки  та  діти.  Не  можна  не  згадати  про  високий  рівень  освіти  та 

 кваліфікації  українців,  знання  мов,  працьовитість  наших  людей  та  бажання  бути 

 фінансово  незалежними,  що  значно  збільшує  їх  шанси  на  облаштування  та 

 інтеграції в країнах перебування, і, звичайно, все це приваблює роботодавців. 

 Що  ж,  на  яку  допомогу  можуть  розраховувати  українські  біженці  в 

 Польщі?  Волонтери  зустрічають  біженців  на  кордоні  з  їжею,  допомагають 

 знайти  житло  або  транспорт,  якщо  ті  хочуть  рухатися  далі.  «Багато  експертів 

 зараз  намагаються  порахувати,  скільки  українців  наразі  перебувають  у  Польщі. 
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 Експерти  Варшавського  університету  дійшли  висновку,  що  дві  третини 

 залишилися  у  Польщі,  тобто  ми  можемо  сказати  про  1,7  млн  біженців»,  – 

 розповідає  Анатолій  Зимнін  (спікер  агенції  EWL).  «Допомога,  яку  поляки 

 надають  українцям,  вражає.  Усе  громадянське  суспільство  Польщі  зараз  працює 

 для  того,  щоб  допомагати  біженцям  з  України.  Житло,  їжа,  одяг,  предмети 

 першої  необхідності  надаються  біженцям-українцям  безплатно,  не  треба 

 платити  за  громадський  транспорт  тощо»,  –  каже  Джонні  Деніелс  з 

 ізраїльського  фонду  From  the  Depths,  що  допомагає  біженцям  з  України.[2] 

 АнджейКоркус  (СЕО  агенції  EWL)  зазначає,  що  причиною,через  яку  українці 

 обирають  саме  цю  країну,  може  бути  ринок  праці  Польщі  та  можливість 

 працевлаштування.  До  прикладу,  за  даними  Mind,  зараз  спрощені  умови  для 

 працевлаштування  лікарям-біженцям  з  України  надає  Польща  та  Франція,  проте 

 у  Польщі  приватним  лікарям  простіше.  Українці,  які  приїхали  до  Польщі  через 

 воєнні  дії  можуть  отримувати  матеріальну  допомогу  від  ООН  впродовж  3 

 місяців  в  розмірі  700  злотих,  близько  146,5  євро  на  першу  особу  із  сім'ї  та  по 

 610  злотих  або  128  євро  на  наступних  чотирьох  людей.  Проте,  аби  отримати  ці 

 кошти,  потрібно  перетнути  саме  польсько-український  кордон,  а  не  в'їхати  в 

 Польщу через треті країни (PESEL мати не обов'язково) [3]. 

 Перейдемо  до  такої  країни,  як  Молдова.  У  перший  день  війни  українці 

 стояли  в  черзі  на  кордоні  з  Молдовою.  Президентка  Молдови  Мая  Санду  ще 

 вранці  24  лютого  заявила:  «Всі  пункти  пропуску  відкриті  й  працюють  у 

 посиленому  режимі.  Ми  підтримаємо  цих  людей»  [4].  Чимало  волонтерів 

 зустріли  і  зустрічають  біженців  на  кордоні.  Там  допомагають  знайти  житло  або 

 транспорт,  пропонують  медичну  допомогу,  їжу  та  одяг.  Державні  структури 

 також  надають  транспорт  і  житло.  Безліч  біженців  і  зараз  знаходяться  у 

 виставковому  центрі  Moldexpo  у  Кишиневі.  За  останніми  даними  до  Молдови 

 в’їхало  близько  450  тис.  українських  біженців.  Прикордонна  поліція  дозволила 

 їм  в’їзд  без  паспортів  лише  на  підставі  внутрішніх  документів,  що  засвідчують 

 особу,  та  без  надання  ковід-сертифікатів.  На  території  Молдови  залишаються 

 понад  93  тис.  українських  біженців,  половина  з  них  –  неповнолітні.  Нещодавно, 
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 а  саме  04.05.2022  р.  був  прийнятий  закон,  згідно  з  яким  громадяни  України,  які 

 в’їхали  до  Молдови  на  підставі  документа,  що  засвідчує  особу,  зможуть  виїхати 

 з  країни,  показавши  той  самий  документ,  навіть  у  разі,  якщо  строк  його  дії 

 закінчився.  Таке  рішення  ухвалила  Національна  комісія  з  надзвичайних 

 ситуацій  Молдови.  У  документі  зазначено,  що  ці  умови  спрощеного  перетину 

 державного  кордону  можна  застосувати  лише  один  раз  [5].  Особи,  які  виїхали  з 

 України  в  Молдову  можуть  отримати  грошову  допомогу.  Це  стосується 

 громадян  України  або  громадян  інших  країн,  які  проживали  в  Україні.  Люди,  які 

 підпадають  під  критерії  для  отримання  грошової  допомоги,  можуть  отримати 

 2200  молдовських  лей  на  місяць.  Грошова  допомога  буде  виплачуватись 

 протягом кількох місяців для осіб, які залишаються в країні. 

 Перейдемо  до  Румунії.  Для  перетину  кордону  достатньо  закордонного 

 біометричного  паспорта.  Якщо  він  відсутній  —  можна  скористатися 

 українським  паспортом.  Діти  віком  до  16  років,  які  їдуть  з  батьками,  мають 

 показати  свідоцтво  про  народження.  Крім  того,  діти  мають  право  перетнути 

 кордон  з  одним  із  батьків.  Румунія  приймає  українських  біженців  за  спрощеною 

 процедурою.  В  країні  відкрили  шість  центрів,  де  можуть  безпечно  розміститися 

 біженці.  Вони  розташовані  в  Тіміші,  Марамуреші,  Сучаві,  Джурджі,  Тульчі  та 

 Бухаресті.  Уряд  Румунії  розміщує  матерів  з  дітьми  без  чоловіків  безкоштовно. 

 Харчування  надають  безкоштовно  до  врегулювання  ситуації.  «Прийняте 

 Євросоюзом  рішення  передбачає  надання  громадянам  України  та  резидентам 

 України  право  жити,  працювати,  отримувати  медичну  допомогу,  житло  та  освіту 

 негайно  на  строк  до  одного  року,  без  необхідності  проходити  тривалі  процедури 

 надання притулку», — повідомило МВС України. 

 Всі  діти  та  молоді  люди  з-поміж  біженців  з  України  мають  можливість 

 вступитидо  румунських  навчальних  закладів.  Громадяни  України  можуть 

 безкоштовно  відкривати  поточний  рахунок  у  Румунії,  здійснювати 

 міжбанківські  та  внутрішньобанківські  платежі.  Якщо  ви  або  член  вашої 

 родини  залишили  Україну  24  лютого  2022  р.  або  після  цієї  дати,  перебували  в 

 Румунії  щонайменше  7  днів  і  вам  потрібна  грошова  допомога  для  ваших 
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 основних  потреб,  існує  спеціальна  форма,  щоб  призначити  зустріч,  після 

 розгляду  якої  вам  зможуть  надати  фінансову  допомогу.  Шукачі  притулку 

 отримують  фінансову  допомогу  від  Румунської  держави  у  розмірі  20  RON 

 (приблизно 4 євро) на особу на день. 

 Цікаво,  яку  допомогу  надають  у  Чехії?  За  словами  міністра  внутрішніх 

 справ  Віта  Ракушана,  до  Чехії  прибуло  270  000  осіб.  За  словами  деяких 

 губернаторів,  кількість  новоприбулих  складає  близько  300  тис.  людей. 

 Міністерство  внутрішніх  справ  видало  понад  200  тис.  віз.  До  речі,  іноземцям  із 

 країн,  що  не  входять  до  ЄС,  у  Чехії,  зазвичай,  потрібні  дозволи  на  роботу,  але, 

 за  новим  законом  біженці  з  України  з  візою  мають  такий  самий  статус,  як  і 

 іммігранти  з  посвідкою  на  проживання.  Українці  можуть  не  звертатись  по 

 дозвіл,а  шукати  роботу  безпосередньо,  їм  не  потрібно  йти  до  бюро  з 

 працевлаштування.  Біженці  також  зможуть  зареєструватися  як  безробітні.  Потім 

 бюро  з  працевлаштування  надасть  їм  консультації  та  підтримку,  а  за 

 необхідності,  перепідготовку  та  допомогу  з  працевлаштування.  Бюро  праці  вже 

 запропонувало  на  своєму  сайті  342  тис.  вакансій.  Три  чверті  були  для  людей  без 

 освіти  або  з  базовою  освітою.  Близько  13  350  посад  призначалися  для  студентів 

 університетів  та  23  600  посад  для  випускників  середніх  шкіл.  Одноразово  всім 

 біженцям  в  Чехії  виділяється  допомога  в  розмірі  5  тис.  крон  (184  євро).  Перша 

 виплата  буде  надана  автоматично  всім  після  пред'явлення  паспорту.  Якщо 

 біженець  доведе,  що  перебуває  в  тяжкому  матеріальному  становищі,  то  може 

 повторно  звертатися  за  допомогою  у  такому  ж  розмірі  на  термін  не  більший  ніж 

 наступні  5  місяців.  Тобто,  загалом,  біженець  з  України  отримує  право  на  шість 

 гуманітарних  допомог  по  5000  крон  (через  пів  року  біженці  зможуть 

 отримувати  державну  допомогу,  але  уже  в  рамках  стандартної  соціальної 

 допомоги).  Людям  у  віці  65+,  які  не  мають  права  на  пенсію,  держава  виплачує 

 по 5 тис. крон. 

 Як  щодо  українських  біженців  у  Німеччині?  Дедалі  більше  українців, 

 втікаючи  від  війни  росії  з  Україною,  прибувають  до  Німеччини.  В  цій  країні 

 працює  спрощена  система  в'їзду  для  переселенців  з  України.  Німеччина,  до 
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 речі,  не  обмежуватиме  приймання  українських  біженців,  а  уряд  виділив  два 

 мільярди  євро  на  соціальний  захист  біженців  з  України.  Перед  будівлею 

 вокзалу  на  площі  Washington  platz  знаходиться  намет  «Welcome  Hall  Land 

 Berlin»,  куди  і  потрібно  звернутися  тим,  хто  хоче  отримати  допомогу, 

 інформацію  чи  зробити  тест  на  коронавірус.  Українці,  які  отримали  захист  на 

 підставі  §24  закону  про  перебування  іноземців,  мають  дозвіл  на  роботу.  На  цей 

 час  вони  отримують  соціальну  допомогу  на  підставі  закону  про  шукачів 

 притулку,  яка  становила  трохи  більше  ніж  300  євро  на  місяць  для  дорослої 

 людини  (залежно  від  місця  перебування).  Але  з  1  червня  українці,  які  отримали 

 дозвіл  на  проживання  відповідно  до  §24  закону  про  перебування  іноземців, 

 отримуватимуть соціальну допомогу, яку отримують німецькі безробітні [6]. 

 Цікаво,  яку  допомогу  надає  Великобританія?  Понад  122  тис.  людей  в 

 Англії,  10  тис.  –  в  Уельсі,  та  6  тис.  –  у  Північній  Ірландії  вирішили  надати 

 житло  українським  біженцям.  Це  одна  з  особливостей  Великої  Британії:  якщо 

 ви  вирішите  їхати  в  цю  країну,  гарантовано  отримаєте  житло.  Держава 

 забезпечує  базові  соціальні  виплати  непрацездатним  людям,  а  також  людям,  які 

 перебувають  у  пошуку  роботи  або  мають  низький  дохід.  Це  називається 

 «єдиною  соціальною  виплатою».  Усі  біженці,  які  прибувають  з  України, 

 зможуть  безкоштовно  отримати  медичну  допомогу,  також  допомогу  у  вигляді 

 одягу  та  їжі.  За  словами  Пріті  Пателя,  міністра  внутрішніх  справ,  заходи,  що 

 введені  Британією,  також  охоплюютьправо  на  роботу,  пільги  таосвіту.  "Народ 

 України  переживає  неймовірні  страждання  від  рук  путінського  варварського 

 режиму.  Ми  надаємо  безпечний  притулок  деяким  із  цих  людей,  і  як  тільки  вони 

 прибудуть  до  Англії,  вони  зможуть  отримати  доступ  до  необхідної  підтримки, 

 включаючи  охорону  здоров'я,  освіту,  пільги  та  право  на  роботу,  що  допоможе 

 забезпечити  певну  стабільність  у  важкий  час",  —  сказала  Патель  [7].  Ви  маєте 

 право  на  отримання  одноразової  допомоги  на  суму  200  £.  Цю  допомогу  можна 

 отримати  звернувшись  до  місцевої  ради  за  місцем  проживання  Вашого 

 спонсора, якщо він у вас є. 
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 Отже,  як  висновок,  можна  сказати,  що  якщо  біженці  тікають  від  війни  в 

 Україні  та  приїжджають  до  Європейського  Союзу,  вони  знайдуть  ключову 

 інформацію  про  свої  права  щодо  перетину  кордону  в  країні  ЄС,  про  те,  хто  має 

 право  на  тимчасовий  захист  та  на  звернення  за  міжнародним  захистом,  а  також 

 про  права  на  поїздки  всередині  Європейського  Союзу.  В  будь-якій 

 країні(особливо  на  кордоні)  зараз  можна  побачити  волонтерів,  які  вже  чекають 

 на  українців,  та  готові  допомогти.  Європа  готова  до  біженців  з  України  та 

 намагається  допомогти.  Очевидно,  що  сусідні  країни  взяли  на  себе  найбільший 

 «удар»  у  вигляді  біженців,  але  варто  помітити,  що  вони  виявились  до  цього 

 найбільш  готовими.  Допомога  європейських  країн  зараз,  як  ніколи,  має 

 величезне значення, за що ми їм вельми вдячні. Слава Україні! 
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 ТЕНДЕНЦІЇ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОГО ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОЇ 

 ДІАСПОРИ У США ТА КАНАДІ ПРОТЯГОМ 2014-2021 РОКІВ 

 Земляна Євгенія Володимирівна  , 

 студентка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 Культурно-мистецький  потенціал  української  діаспори  є  важливим  у 

 розумінні  продовжувача  культурних  традицій  своєї  країни,  збереження  етнічної 

 ідентичності,реакції  на  сучасні  події  в  Україні  та  підтримці  в  форматі  мистецтва 

 [1].  Починаючи  з  2014  р.  й  до  сьогодення,  українська  діаспора  засвідчила  свою 

 активність  у  форматі  гуманітарної  допомоги  (медичні  аптечки,  комплекти 

 військової  форми,  фінансова  допомога),  підтримці  через  медіапростір:  статті, 

 світлини,  звіти,  збори,  виставки  (Український  музей  в  Нью-Йорку  неодноразово 

 проводив  подібні  акції  задля  підтримки  нашої  країни,  наприклад,  виставка 

 «Революція  Гідності:  образи  з  Українського  Майдану  2013–2014»,  освітні  курси 

 тощо  ). 

 Деякі  діаспоряни  як  з  США,  так  і  з  Канади  брали  безпосередню  участь  у 

 воєнних  діях  на  території  України  з  2014  р.  (в  пам'ять  про  Марка  Паславського, 
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 загиблого  на  Донбасі  чоловіка  з  українським  корінням  з  США,  в  музеї 

 української діаспори було проведено виставку «Нью-Йорк – Іловайськ»).[2] 

 Мистецько-культурний  потенціал  висвітлено  у  збереженні  національної 

 пам'яті,  зокрема  за  ініціативою  української  діаспори  в  США  та  Канаді 

 споруджуються  пам'ятники  визначним  постатям  (наприклад,  таким  символом 

 діаспоряни  вважають  Кобзаря  –  як  маркер  самоідентифікації  українців), 

 публікуються  книги/статті  українською  мовою,  проводяться  фестивалі  (в 

 Торонто,  Канаді  щорічно  проходить  найбільший  Український  тематичний 

 фестиваль,  загалом  таких  івентів  налічується  понад  10),  відзначаються  свята  або 

 важливі  для  України  дати  (святкування  шевченківських  днів  в  школах 

 українознавства  США,  вшанування  Дня  скорботи  за  героями  України,  День 

 пам'яті за загиблими героями Небесної сотні) [3]. 

 Українська  діаспора  в  США  має  розвинену  систему  культурно-мистецького 

 потенціалу,  дослідницьких  установ,  музеїв,  арт-центрів,  колективів.  Частина 

 небайдужих  діаспорян  –  це  люди  старшого  покоління,  а  наступників 

 продовжувати  проекти  виявляється  не  так  багато  [4].  Яскравим  прикладом  може 

 слугувати  історія  Дарії  Чайківської,  директорки  Центра  української  культури  у 

 Лос-Анджелесі,  США.  Осередок  протягом  30-ти  років  активно  популяризує  та 

 презентує  українське  мистецтво  жителям  міста,  проводить  тематичні  лекції  та 

 виставки.  Український  арт-центр  значно  «ожив»  після  подій  Революції  Гідності, 

 цьому  сприяла  поява  молодих  іммігрантів.  Наразі  вони  разом  із  засновницею 

 осередку  мають  на  меті  побудувати  перший  музей  українського  мистецтва  в 

 Лос-Анджелесі, єдиною проблемою є лише питання коштів та часу [5]. 

 В  останні  роки  відродилися  давні  зв’язки  бандуристів  США  та  України. 

 Бандурне  мистецтво  загалом  є  яскравим  національним  явищем,  його  активізація 

 сприяє  збереженню  та  розвитку  національного  обличчя.  Проекти 

 бандуристів-діаспорян  включають  в  себе:  спільні  з  американськими 

 представниками  творчі  виступи,  гастрольні  подорожі,  навчання  молоді  грі  на 

 бандурі, розвиток та популяризація окремих постатей або колективів тощо [6]. 
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 Відносини  між  Україною  та  українською  діаспорою  в  Канаді  досягли  свого 

 апогею,  а  саме  після  2014  р.  В  культурному  аспекті  це  представлено 

 різноманітними  проектами,  наприклад:  «Переплетені  долі»  –  шоу,  яке 

 репрезентує  багатство  української  культури,  присвячене  українській  вишивці, 

 історії  вишитого  вбрання  [7];  благодійні  мистецькі  арт-виставки  задля 

 підтримки  України;  понад  80  постійних  пресових  видань  та  близько  1000 

 українських  організацій,  зосередженних  на  пропагуванні  культури, 

 волонтерстві задля допомоги Україні [8]. 

 Про  «будівництво  та  розвиток  ключових  культурних  проектів  та  місць 

 пам’яті  світового  та  національного  значення»  заявила  Організація  Світового 

 конґресу  українців.  До  її  складу  входять  понад  64  країни  світу,  серед  яких 

 Канада  та  США  займають  провідні  позиції.  Йдеться  про  створення 

 комплексу-музею  Героям  «Небесної  Сотні»,  музею-меморіалу  Голодомору  та 

 історико-культурного заповіднику «Бабин Яр» [9]. 

 Отже,  розвиток  культурно-мистецького  життя  української  діаспори  є 

 запорукою  самобутності  нації,  формування  національної  свідомості.  Сьогодні 

 основним  призначенням  культури  в  розумінні  діаспорян  США  та  Канади  є 

 збереження  соціальної  інтеграції.  За  роки  імміграцій,  діаспоряни  створили 

 вагому  культурну  базу,  яка  сьогодні  потребує  молоде  покоління  творчих  та 

 ініціативних  людей.  Діаспора  є  орієнтиром  для  сучасної  української  культури, 

 адже має змогу представляти її на світовому рівні. 
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 ДІЯЛЬНІСТЬ МОЛОДІЖНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ РОСІЇ У 

 2011-2014 РР. 

 Карась Сєргєй Ігорєвіч, 

 фахівець по роботі з клієнтами цифрового видавництва MCFR 

 Українська  діаспора  Росії  –  найбільша  діаспора  українців  у  світі  та  третя  за 

 чисельністю  національна  група  в  Російській  Федерації.  За  даними 

 Всеросійського  перепису  населення  2010  р.  загальна  чисельність  українців  у 

 Росії  склала  —  1  мільйон  927  тис.  988  осіб.  За  цим  показником  українці 

 поступаються  тільки  т.зв.  «титульній»  нації  РФ  –  росіянам  (111  млн.  16  тис.  896 

 мешканців)  і  татарам  (5  млн  310  тис.  649  людей)  [1].  Крім  того,  українська 

 діаспора  Росії,  за  даними  генерального  секретаря  Світового  конгресу  українців 

 (СКУ)  Стефана  Романіва,  є  найбільшою  [2,  с.  5].  На  жаль,  не  дивлячись  на  те, 

 що  українці  –  третя  за  чисельністю  національна  група  Росії,  у  РФ  наразі  немає 

 жодної  української  школи,  в  якій  би  українці  могли  вчити  українську  мову  [21]. 

 Отже,  стан  найбільшої  діаспори  українців  у  світі  є  дуже  важливою  проблемою 

 сьогодення.  На  наш  погляд,  стан  української  діаспори  Росії  на  початку  XXI  ст.  є 

 малодослідженим та потребує додаткового вивчення. 

 На  початку  2010-х  рр.  українська  молодь  Росії  здійснила  спроби  з 

 активізації  діяльності.  Варто  зазначити,  що  на  той  час  молоддю  у  Росії 

 вважалися  люди  віком  від  14  до  30  років  [3].  Отже,  у  2010  р.  до  цієї  категорії 

 потрапили  ті  особи,  хто  був  народжений  у  1980–1996  рр.,  тобто  покоління,  яке 

 сформувалося вже після розпаду СРСР та утворення незалежної України. 

 Одним  із  перших  заходів  для  молодіжної  української  діаспори  став  перший 

 Український  молодіжний  форум  Росії  (УМФР),  який  відбувся  8–10  квітня  2011 

 р.  у  Москві.  Як  повідомляла  агенція  «УНІАН»:  «в  Національному  культурному 

 центрі  України  у  Москві  зібрались  близько  50  представників  різноманітних 

 молодіжних  організацій  з  різних  регіонів  Росії  –  Архангельська,  Уфи,  Саратова, 

 Хабаровська, Твері, Курська, Волгограда, а також Москви та 

 Московської області» [4]. 
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 Варто  зазначити,  що  УМФР  не  збиралися  реєструвати  як  офіційну 

 організацію  [5],  як  не  планувалося  й  жорсткої  ієрархії  та  одноосібного 

 керівництва  [6]  –  всі  рішення  мали  прийматися  колегіально  (представник 

 кожної  організації  мав  один  голос  в  УМФР).  Своїм  завданням  нове  утворення 

 оголошувало  налагодження  комунікацій  між  українськими  організаціями  у 

 Росії, організаціями-партнерами в Україні та в усьому світі [6]. 

 Збори  УМФР  стали  традиційними  та  проходили  щороку.  У  2012  р.  форум 

 пройшов  у  місті  Пушкіно  (Московська  область).  Цього  разу  організаційну  та 

 фінансову  підтримку  організації  форуму  надали  адміністрація  російського  міста 

 Пушкіно.  Крім  того,  долучилося  й  українське  МЗС.  За  підсумками  зборів 

 учасники  УМФР  звернулися  до  Кабінету  міністрів  України  з  проханням 

 розробки  програми  учнівських  та  студентських  обмінів  між  Україною  та  Росією 

 [7]. 

 Подібна  систематична  робота  почала  давати  результат.  Зокрема,  4  жовтня 

 2012  р.,  була  зареєстрована  перша  українська  молодіжна  організація  Росії  – 

 «Український  молодіжний  клуб  ВАТРА»  (м.  Саратов),  а  географія  учасників 

 форуму  розширилася:  зокрема,  у  Пушкіно  приїхали  представники 

 Гусь-Хрустального,  Санкт-Петербургу,  Омська,  Воронєжа,  Петрозаводська  та 

 Калуги.  Крім  того  УМФР  підтримувало  зв’язок  з  українською  молоддю 

 України,  про  що  свідчить  відвідання  з’їзду  у  Пушкіно  Секретаря  з  міжнародних 

 питань  ВГО  «Молодий  Народний  Рух»  Олексія  Захарченка  [8].  Молоді 

 представники  української  діаспори  Росії  мали  змогу  долучитися  й  до 

 політичного  життя  України.  На  виборах  Народних  депутатів  України  28  жовтня 

 2012 р. була представлена група міжнародних спостерігачів з Росії [9]. 

 Розвиток українського життя Росії продовжився й у 2013 р. Про це 

 свідчить,  зокрема,  проведення  у  травні  цього  року  Мегамаршу  у  вишиванках. 

 Цей  захід  відбувся  одразу  у  двох  російських  містах  –  Воронежі  та  Владімірі. 

 Однак,  якщо  на  Мегамарш  у  Воронежі  прийшло  близько  ста  чоловік,  то 

 організатори  заходу  у  Владімірі  зіштовхнулася  з  певними  труднощами.  Хода 

 пройшла  у  форматі  «мономаршу»:  крім  одного  учасника,  якого  супроводжували 
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 поліцейські,  вулицями  Владіміра  пройшлися  також  представники  ЗМІ  та  група 

 антипідтримки,  котра  паралельно  провела  свій  захід,  розгорнувши  на  місці 

 закінчення  ходи  порожній  аркуш  та  оголосивши,  що  проводити  Мегамарші  у 

 вишиванках безглуздо [10]. 

 Про  розвиток  української  молодіжної  діаспори  Росії  в  цей  період  свідчить 

 й  організація  у  Російському  університеті  дружби  народів  (17–18  квітня  2013  р.) 

 днів  української  культури  [11].  У  рамках  цього  заходу,  зокрема,  пройшов 

 гала-концерт,  фестиваль  української  кухні  та  наукова  конференція  «Україна  у 

 світовій  політиці».  У  липні  2013  р.  на  озері  Селігер  у  Тверській  області 

 пройшов  третій  Український  молодіжний  форум  Росії,  на  відкритті  якого, 

 зокрема,  виступив  заслужений  артист  України  Р.  Г.  Кадіров.  Однак,  те,  що 

 форум  пройшов  у  рамках  фестивалю  «Віночок  слов’янських  культур»,  дало 

 підстави  місцевим  ЗМІ  повідомити,  що  метою  форуму  була  популяризація 

 слов’янської  культури  та  єднання  українського,  білоруського  та  російського 

 народів  [12].  На  третій  УМФР  з’їхалася  молодь  з  різних  регіонів  Росії:  від 

 Мурманська  до  Саратова  та  від  Якутська  до  Москви.  Звично,  були  й 

 представники  України:  студентка  Київського  національного  університету 

 культури  та  мистецтв  Олена  Сиротюк  (станом  на  2022  р.  –  солістка  ВІА 

 «SoloMia»).  Також  було  оголошено,  що  четвертий  УМФР  має  пройти  у  березні 

 2014  р.  у  Санкт-Петербурзі  –  місті  де  жив  Тарас  Шевченко  (у  2014  р.  мало 

 відбутися  святкування  200-річчя  з  дня  народження  Шевченка  Т.  Г.),  а  п’ятий 

 форум – у Києві [13]. 

 Після  початку  Революції  Гідності  в  Україні,  у  місті  Гусь-Хрустальний,  біля 

 пам’ятника  першим  комсомольцям,  російським  студентом-українцем  був 

 проведений  одиночний  пікет  на  підтримку  протестувальників  в  Україні  під 

 гаслами  «Мирні  демонстрації  не  можна  розганяти  силою»  та  «Україна  –  це 

 Європа»  [14].  Після  анексії  Криму  та  початку  російської-української  війни 

 діяльність  української  молоді  Росії  почала  потроху  зменшуватися.  Так, 

 четвертий  УМФР,  який  мав  пройти  у  березні  2014  р.,  так  й  не  відбувся  через 

 війну,  котра  розпочалася.  Тим  не  менш,  учасникам  неформального  оргкомітету 
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 УМФР,  вдалося  взяти  участь  у  низці  акцій.  Зокрема,  у  московському  «Марші 

 миру»,  котрий  відбувся  15  березня  2014  р.,  напередодні  т.зв.  «референдуму  у 

 Криму»  [15].  Крім  того,  в  Москві  було  організовано  підтримку  жіночої  збірної 

 України зі стрітболу на чемпіонаті світу, який відбувся у червні 2014 р. [16]. 

 Також  автор,  член  оргкомітету  УМФР  Сєргєй  Карась,  опублікував  дві 

 антивоєнні  публікації  у  російських  ЗМІ  [17].  У  матеріалі  «Я  закликаю  до  миру» 

 (рос.  «Я  призываю  к  миру»)  у  газеті  «Гусєвскіє  вєсті»  у  жовтні  2014  р.  він  писав 

 (цитата):  «Я  хочу  закликати  гарячі  голови  не  їхати  на  Схід  України  в  ім'я 

 «російського  світу»,  я  закликаю  подумати  про  школярок,  які  не  пішли  до  школи, 

 про  дівчат,  які  чекають  на  своїх  парубків  з  війни  (на  жаль,  у  мене  вже  є  знайомі, 

 котрі  не  дочекалися),  про  тих,  хто  здригається  при  звуці  феєрверку  і  не  може 

 радіти будь-чому, бо батьки ТАМ. Я закликаю до миру» [18]. 

 При  цьому  варто  відзначити,  що  не  всі  українці  Росії  засудили  дії 

 Російської  Федерації  у  Криму  та  на  Донбасі.  Зокрема,  одна  з  організаторок 

 другого  УМФР  та  керівниця  Громадської  організації  «Національно-культурне 

 об’єднання  українців  «Криниця»  міста  Пушкіно  Тетяна  Ключникова  навіть  у 

 2019  р.  оприлюднювала  в  якості  своєї  світлини  у  соцмережах  фотографію  з 

 георгіївською  стрічкою,  котра  стала  символом  нападу  Росії  на  Україну  [19].  А 

 самі  українці  Росії  стикалися  з  проблемами  при  відвідинах  України:  наприклад, 

 у  2014  р.  член  оргкомітету  УМФР  Сєргєй  Карась  оприлюднив  історію  про  те, 

 що  йому  на  короткий  термін  заборонили  в’їзд  в  Україну  при  проходженні 

 прикордонного  контролю  у  Конотопі  [20].  Однак,  у  цілому,  можна  свідчити,  що 

 діяльність  української  молоді  в  Росії  потроху  зменшувалася.  Так,  четвертий 

 УМФР  так  й  не  відбувся,  а  14  серпня  2014  р.  був  ліквідований  український 

 молодіжний клуб «Ватра». 

 Підсумовуючи  маємо  відзначити,  що  перша  половина  2010-х  рр. 

 відзначилася  пожвавленням  активності  української  молоді  Росії  та 

 налагодженням  контактів  між  українською  молоддю  Росії  та  України,  проте 

 анексія  Росією  Криму  та  російсько-українська  війна  перекреслила  ці 

 напрацювання. 
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 5.  Карась  Сєргєй  ЧИ  БУВ  КОНГРЕС?  АБО  КОНГРЕСУ  ЗОВСІМ  І  НЕ 

 БУЛО?  ..  Сила  в  русі:  https://djohnni.livejournal.com/14403.html  (дата 

 звернення: 23. 04. 2022) 

 6.  Двоєконко  Олександр  УКРАЇНСЬКИЙ  МОЛОДІЖНИЙ  ФОРУМ  РОСІЇ  В 

 2012  РОЦІ  ХОЧЕ  ЗІБРАТИСЬ  ВДРУГЕ.  Українська  Всесвітня 

 Координаційна  Рада: 

 https://web.archive.org/web/20160301205205/http://www.uvkr.org/news/1153  ( 

 дата звернення: 23. 04. 2022) 

 7.  Соловей  Ігор  УКРАЇНСЬКА  МОЛОДЬ  РОСІЇ  ПРОСИТЬ  ВЛАДУ 

 УКРАЇНИ  ПОСПРИЯТИ  УЧНІВСЬКИМ  ТА  СТУДЕНТСЬКИМ 

 ОБМІНАМ З 
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 8.  РФ.  УНІАН: 

 https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/1405398-ukraiinska_molod_rosii 

 i_prosit_vladu_ukraiini_pospriyati_uchnivskim_ta_studentskim_obminam_z_r 

 f_1761208.html  (дата звернення: 23. 04. 2022) 

 9.  У  Підмосков'ї  відбувся  ІІ  'Український  молодіжний  форум  Росії'.  Українці 

 Росії  Кобза: 

 http://kobza.com.ua/ukrajinski-molodizhni-organizaciji-rosiji/4279-u-pidmosk 

 ov-i-vidbuvsia-ii-ukrainskyi-molodizhnyi-forum-rosii.html  (дата  звернення: 

 23. 04. 2022) 

 10.  Карась  Сєргєй  ПОЕЗДКА  НА  ВЫБОРЫ.  ПРО  ЗАНАВЕС.  Сила  в  русі: 

 https://djohnni.livejournal.com/10167.html  (дата звернення:  23. 04. 2022) 

 11.  Капшученко  Юлія  Мегамарш  у  Росії:  в  мене  була  група  анти  підтримки. 

 Молодіжна  інформаційна  спільнота  "Сіль": 

 https://web.archive.org/web/20140321001406/http://soli.com.ua/2013/06/07/m 

 ehamarsh-u-rosiji-v-mene-bula-hrupa-antypidtrymky/#.UyuEffl_rIU  (дата 

 звернення: 23. 04. 2022) 

 12.  ВОЗМОЖНОСТЬ  СЛИЯНИЯ  ЧЕМПИОНАТОВ  РОССИИ  И  УКРАИНЫ 

 ПО  ФУТБОЛУ  В  КОНТЕКСТЕ  ПОЛИТИЧЕСКИХ  ОТНОШЕНИЙ  ДВУХ 

 СТРАН.  ООО  «ИД  УМХ»: 

 http://blog.isport.ua/sport_dynamo/football/63795.html  (дата  звернення:  23. 

 04. 2022) 

 13.  III  Украинский  молодежный  форум  России.  Информационное  агентство 

 «ТИА»: 

 https://web.archive.org/web/20200803122325/https://tvernews.ru/folk/148764/ 

 (дата звернення: 23. 04. 2022) 

 14.  Карась  Сергей  Українська  молодь  на  берегах  Селігера:  враження  очевидця 

 (оновлено).  Українці  Росії: 

 https://web.archive.org/web/20131209034037/http://ukrros.info/news/index.ph 

 p?ELEMENT_ID=3964  (дата звернення: 23. 04. 2022) 
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 15.  Житель  Гусь-Хрустального  устроил  одиночный  пикет  в  поддержку 

 Евромайдана.  "Редакция  газеты  "Московский  Комсомолец": 

 https://web.archive.org/web/20210411050521/https://www.mk.ru/social/news/ 

 2013/12/14/959740-zhitel-gushrustalnogo-ustroil-odinochnyiy-piket-v-podderz 

 hku-evromaydana.html  (дата звернення: 23. 04. 2022) 

 16.  Карась  Сєргєй  МАРШ  ЗА  СОРОМ.  МАРШ  ЗА  СОВІСТЬ.  Сила  в  русі: 

 https://djohnni.livejournal.com/13381.html  (дата звернення:  23. 04. 2022) 

 17.  Жіноча  збірна  України  з  стрітболу  на  змаганнях  у  Москві.  Украинский 

 молодежный  форум  России: 

 https://web.archive.org/web/20141218111243/http://umfr.org/  (дата 

 звернення: 23. 04. 2022) 

 18.  Карась  С.  Единство,  чтобы  созидать.  Редакция  газеты  «Гусевские  вести»: 

 https://web.archive.org/web/20160403061122/http://vesti33.pro/article/56141/  ( 

 дата звернення: 23. 04. 2022) 

 19.  Карась  С.  Я  призываю  к  миру.  Редакция  газеты  «Гусевские  вести»: 

 https://web.archive.org/web/20141231113521/http://vesti33.pro/article/53218/ 

 (дата звернення: 23. 04. 2022) 

 20.  Карась  Сєргєй  Закордонний  українець  та  порожнеча.  Держава  та  турбота 

 про  кожного.  Інтернет-видання  Чернiгiвщина:  події  і  коментарі: 

 http://pik.cn.ua/blog/343/1051  (дата звернення: 23.  04. 2022) 

 21.  Карась  Сєргєй  КОНОТОПСЬКИЙ  БАР'ЄР.  Сила  в  русі: 

 https://djohnni.livejournal.com/13774.html  (дата звернення:  23. 04. 2022) 

 22.  В  РФ,  де  живе  майже  7  мільйонів  українців,  немає  жодної  української 

 школи  —  Єльченко  в  ООН.  Громадське  радіо: 

 https://hromadske.radio/news/2019/07/16/v-rf-de-zhyve-mayzhe-7-milyoniv-u 

 krayinciv-nemaye-zhodnoyi-ukrayinskoyi-shkoly-yelchenko-v-oon  (дата 

 звернення: 27. 04. 2022) 
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 «ВАРТІ ТОГО, ЩОБ ЗВАТИСЯ КАНАДІЙЦЯМИ»: ВНЕСОК КОМІТЕТУ 

 УКРАЇНЦІВ КАНАДИ В ПЕРЕМОГУ НАД НАЦИЗМОМ У ДРУГІЙ 

 СВІТОВІЙ ВІЙНІ 

 Круковський Віталій Ігорович, 

 аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 Канадське  українство  на  чолі  з  його  проводом  –  Комітетом  українців 

 Канади  (з  11  лютого  1989  р.  –  Конгрес  українців  Канади)  –  зробили  вагомий 

 внесок  у  перемогу  над  нацистською  Німеччиною  в  Другій  світовій  війні.  У 

 лавах  канадської  армії  проти  нацизму  воювало  понад  35  тис.  українців,  на 

 півночі  Франції,  в  Бельгії,  Голландії,  Італії.  Моральну  та  матеріальну  допомогу 

 українцям-солдатам  надавали  Комітет  українців  Канади  та  інші 

 культурно-просвітницькі  та  кооперативні  товариства,  громадські  організації. 

 Результати успішної праці громади відзначили І і ІІ Конгреси українців Канади. 

 А  починалося  все  з  першого  засідання  Комітету  у  Вінніпегу  3  грудня 

 1940  р.  На  ньому  був  ухвалений  план  кампанії  [8,  р.  108].  21–22  грудня  у  тому  ж 

 Вінніпегу  відбувся  черговий  з’їзд  Союзу  українців-самостійників.  Головними 

 темами  дискусії  були  «воєнні  зусилля  нашої  держави,  наша  поміч  для  тих  зусиль 

 та  яка  повинна  бути  наша  праця  в  теперішнім  часі  для  наших  українських 

 справ…»  [2,  c.  47].  КУК  став  центром,  який  виступав  від  імені  канадського 

 українства. Нарешті, організації сприяли його діяльності [8, р. 108]. 

 Спершу  подбали  про  збір  коштів  для  потреб  канадських  воїнів.  Так,  22 

 березня  1941  р.  у  віндзорському  театрі  «Кепітол»  відбувся  концерт  проводився 

 під  патронатом  Комітету  українців  Канади.  Місцева  громада  закупила  облігації 

 на  18,000  доларів.  4  квітня  того  ж  року  президент  КУК  отець  Василь  Кушнір 

 передав  чек  на  2,265  доларів  головній  канцелярії  Українського  Червоного 

 Хреста  у  Вінніпегу  на  автомобілі  швидкої  допомоги.  Кошти  були  зібрані 

 українською  громадою  в  різних  куточках  Канади  [1,  р.  79].  У  15  округах 

 Альберти  позичка  для  фронту  досягла  мільйона  доларів.  У  Вінніпегу  активісти 
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 за  два  з  половиною  роки  зібрали  півмільйона  доларів  у  облігаціях  й  приблизно 

 таку суму у воєнно-ощадних зобов’язаннях [5, c. 258]. 

 У  зв'язку  з  швидким  припливом  української  молоді  до  збройних  сил 

 Канади  в  січні–лютому  1942  р.  Президія  КУК  уклала  домовленості  з 

 федеральним  урядом  країни  з  метою  забезпечення  духовної  опіки  української 

 християнської  віри  над  солдатами-українцями.  У  першій  половині  лютого  1942 

 р.  отець  Михайло  Пелех  був  призначений  військовим  капеланом  для  всіх  воїнів 

 греко-католицького  віросповідання,  а  отець  Семен  Савчук  –  для 

 військовослужбовців-православних.  Пізніше  до  них  пристали  отці 

 Теодосій-Теодор  Добко  і  Михайло  Горошко  для  греко-католиків  та  отці  Тома 

 Ковалишин і Степан Симчич для православних [8, р. 113]. 

 Комітет  українців  Канади  постійно  дбав  про  солдатів-українців  за 

 кордоном,  надавав  їм  матеріальну  та  моральну  допомогу  [7,  р.  64].  Була  їдальня 

 відкрита  в  клубних  манчестерських  кварталах,  де  проживали  канадські 

 солдати-українці  з  Союзу  українських  канадійських  вояків  (далі  –  СУКВ)  на 

 чолі  з  лейтенантом  Богданом  Панчуком.  КУК  взяв  на  себе  зобов'язання 

 субсидувати  їдальню  в  Англії  на  суму  в  500  доларів  на  місяць.  За  1944  р. 

 пожертви  від  КУК  на  харчування  воїнів  склали  приблизно  5,725  доларів  [8,  р. 

 113–113b].  Зауважимо,  що  господинями  будинку  СУКВ  були 

 українки-військовослужбовці  Канадського  жіночого  армійського  корпусу 

 лейтенантки  Анна  Чернявська  і  Анна  Храплива,  сержантка  Олена  Козіцька  [4,  c. 

 287]. 

 З  метою  збереження  морального  духу  канадських  солдатів-українців, 

 керівництво  КУК  сформувало  спеціальну  комісію  для  догляду  за  їхнім 

 добробутом.  До  неї  входили  президент  Союзу  українців-самостійників  суддя  і 

 адвокат  Іван  Соломон,  громадський  діяч  правознавець  та  колишній  старшина 

 Української  Галицької  Армії  і  провідник  Управи  Української  стрілецької 

 громади  Іван  Гуляй,  президентка  Комітету  українок  Канади  педагогиня  Марія 

 Дима  та  військові  капелани  отці  Михайло  Пелех  і  Семен  Савчук  [8,  р. 

 113b–114].  Торонтський  відділ  Комітету  українок  Канади  брав  участь  у  кампанії 
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 Червоного  Хреста  в  квітні  1945  р.  в  закріпленій  за  ним  окрузі  з  численним 

 українським  населенням,  зібрав  понад  2000  доларів  і  отримав  особливе 

 визнання за гарну організовану працю [8, р. 120–121]. 

 8  червня  1944  р.  міністр  національної  військової  служби  Канади 

 генерал-майор  Лео  Рішер  Лафлеш  заявив:  «…  теперішні  наші  воєнні  сили 

 нараховують  у  свойому  складі  велике  число  чоловіків  так  і  жінок,  що  належать 

 до  етнічних  груп  европейського  походження.  Ми  доперла  тепер  починаємо 

 розуміти,  який  цінний  здобуток  становлять  в  наших  воєнних  радах  ці  десятки 

 тисяч  осіб,  що  плавно  володіють  европейськими  мовами,  знання  яких  буде  нам 

 придатне  підчас  інвазії  та  визолюванню  континенту…  маємо  між  ними 

 стільки  осіб…  що  можна  б  з  них  створити  три  повні  дивізії…  чи  не  здивує  Вас, 

 коли  Вам  скажу,  що  ми  могли  б  поставити  більш  чим  одну  дивізію  нашого 

 війська,  дванадцять  тисяч  говорить  по-українськи…  <…>  Цілком  зрозуміле 

 отже,  що  ми  находимо  їхні  імена  на  наших  лістах  відзначень  за  хоробрість  і 

 наших лістах страт…»  [1, с. 79]. 

 Внесок  канадського  українства  та  його  проводу  у  вигляді  Комітету 

 українців  Канади  у  перемогу  над  нацизмом  у  Другій  світовій  війні  був  високо 

 оцінений  англоканадською  пресою,  канадськими  державними  і  громадськими 

 діячами,  вченими  та  всіма  іншими  друзями  української  громади  країни  і  її 

 дослідниками  [8,  р.  123].  Воєнні  зусилля  перетворили  народний  образ  українців 

 як  «химерних  селян,  фанатичних  націоналістів  та  потенційних  революціонерів» 

 на  взірець  нормальних  людей,  глибоко  інтегрованих  в  канадське  суспільство. 

 Самим  же  українцям  війна  вселила  впевненість  у  собі  як  повноправних 

 громадян у вирішальний час [6, р. 200]. 

 Депутат  Палати  громад  федерального  парламенту  Канади  Пол  Мартін  у 

 своєму  виступі  на  ІІ  Конгресі  українців  Канади,  що  відбувся  в  Торонто  4-6 

 червня  1946  року,  зазначив:  “Своїм  вчинком  в  часі  війни,  Ви  показали,  що  Ви 

 відважні  й  витривалі.  Ви  доказали,  що  Ви  охочі  помагати  й  співпрацювати. 

 Особливо  Ви  показали,  що  Ви  любите  Канаду,  і  що  Ви  варті  того,  щоб  зватися 

 канадійцями”  [3, с. 50]. 
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 Загалом  понад  десять  відсотків  дорослих  українців  перебували  у 

 Збройних  силах  Канади,  нарахувавши  понад  35  тис.  солдатів  на  війні  з 

 нацизмом  [8,  p.  131].  Активна  участь  Комітету  українців  Канади  у  наближенні 

 перемоги  над  нацизмом  у  Другій  світовій  війні  сприяла  подальшій  співпраці 

 українців з іншими етнічними групами країни [8, p. 133]. 
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 ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКОРДОННИХ УКРАЇНЦІВ 

 (НА ПРИКЛАДІ ВИБРАНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ) 

 Мартінец Олекса  , 

 виконавчий директор організації закордонних українців і друзів України 

 „Міжнародної неурядової організації Координаційний ресурсний центр”, 

 координатор освітніх кампаній КРЦ (м. Плзень, західна Чехія) 

 У  доповіді  подано  коротку  історію  міжнародної  діяльності  деяких 

 іноземних  організацій,  які  займаються  українською  справою,  зокрема  це 

 прихильники  та  члени  міжнародних  об’єднань,  й  активних  осіб  зі  статусом 

 закордонного  українця  (далі  за  текстом  –  ЗУ).  Історію  діяльності  ЗУ  принагідно 

 розпочати  з  цитуванням  статті  1  Закону  України  Про  закордонних  українців,  де 

 зазначено:  Закордонний  українець  –  це  особа,  яка  є  громадянином  іншої 

 держави  або  особою  без  громадянства,  а  також  має  українське  етнічне 

 походження або є походженням з України [1]. 

 Національна  комісія  з  питань  закордонних  українців,  яку  створено  при 

 Кабінеті  Міністрів  України,  всім  особам  без  громадянства  України,  які 

 письмово  звернуться  щодо  бажання  мати  статус  ЗУ  й  одночасно  себе 

 ідентифікують  українцями,  мають  українське  етнічне  походження  або 

 походження  з  України,  досягли  16-річного  віку,  можуть  надати  статус  ЗУ  разом  з 

 документом, який засвідчує цей статус [2]. 
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 Сиріч  зовнішньополітична  діяльність  України  офіційно  як  Державна 

 політика  України  щодо  української  діаспори  ґрунтується  на  визнанні  ЗУ 

 частиною  української  світової  спільноти.  28  вересня  2021  року  після  50 

 засідання  в  дистанційному  режимі  Національної  комісії  з  питань  закордонних 

 українців,  Управління  закордонного  українства  Міністерства  закордонних  справ 

 України  повідомило,  що  за  час  роботи  Національної  комісії  з  2006  р.  було 

 надано  статус  ЗУ  11636  іноземцям  та  особам  без  громадянства  з  86  країн 

 світу.Наприклад,  станом  на  30  квітня  2022  р.  в  Чехії  не  існує  жодна  українська 

 організація.  Якщо  поглянути  на  статистичні  дані,  подібна  ситуація  у  всіх  27 

 державах-членів  Европейської  Унії.  Українцями  в  Чехії  вважають  себе  78068 

 громадян [3]. 

 Міжнародне  об’єднання  «Українська  Свобода»,  очільник  Президент 

 Богдан Костів.  

 Міжнародна  організація  сприяла  розвитку  української  науки,  культури  і 

 мови,  була  організатором  та  учасником  культурно-масових  заходів  (збори, 

 мітинґи,  демонстрації,  виставки  і  т.  д.),  фінансувала  українську  суботню  школу 

 в  Празі,  співпрацювала  з  іншими  об’єднаннями  й  окремими  громадянами.  Так 

 17  жовтня  2009  року  осередок  Міжнародного  об’єднання  «Українська  Свобода» 

 (далі  за  текстом  –  МОУС)  організував  поїздку  70  людей  на  пам’ятну  акцію 

 приречену  50  років  з  дня  смерти  Славної  пам’яті  Провідника  ОУН  (р)  –  Степана 

 Бандери.  

 З  2009  р.  центральними  вулицями  м.  Праги  на  четвертий  тиждень 

 листопаду  можна  побачити  щорічну  скорботну  ходу  МОУС  з  нагоди  Дня 

 пам’яті  жертв  голодоморів,  яка  починається  від  Церкви  Святого  Кліментіна  та 

 закінчується  інформаційною  акцією  на  Староміському  майдані.  21–22  жовтня 

 2010  р.  в  Празі  члени  та  прихильники  МОУС,  взяли  участь  в  міжнародній 

 науковій  конференції  «Українська  Повстанська  армія  інакше  (в  літературі, 

 мистецтві,  культурі)».  Закордонні  українці  та  громадяни  України  підписали 

 петицію  до  Европейського  Парламенту  на  захист  С.  Бандери,  організовану 

 Українською інформаційною Службою. 
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 В  рамках  міжнародного  відзначення  Дня  Героїв  2012,  на  Ольшанському 

 цвинтарі  в  Празі  біля  могил  визначних  українських  діячів  Олександра  Олеся, 

 Миколи  Вікуля,  Лідії  Завтоканюк  і  ін.  ЗУ  з  МОУС  провели  молебень  на 

 вшанування  загиблих  Героїв.  3  червня  2012  р.  в  Празі  відбулася  прем’єра 

 художньо-документального  фільму  Віталія  Загоруйка  Служба  безпеки  ОУН. 

 «Зачинені двері».  

 ЗУ  самоорганізувалися  та  приєдналися  до  аполітичних  моніторингових 

 місій  за  українськими  виборами  –  у  якості  офіційних  спостерігачів  спостерігали 

 28  жовтня  2012  р.  в  Україні  за  дотриманням  прав  виборців  і  всіх  учасників 

 виборчих  процесів.  В  2013  р.  українці  з  Праги,  Плзня  та  Брно  разом  із  ЗУ 

 провели  низку  заходів  на  підтримку  всеукраїнських  акцій  протесту.  Зарубіжні 

 українці  висловили  солідарність  з  українцями  в  Україні  та  вимагали  від 

 української влади припинити насильство та піти у відставку. 

 2  грудня  2013  р.  в  Празі  розпочалося  безстрокове  пікетування  Посольства 

 України  в  Чеській  Республіці  в  знак  протесту  проти  застосування  з  боку  міліції 

 грубої  сили  до  мирних  демонстрантів.  І  вже  15  грудня  2013  р.  деякі  добровольці 

 ЗУ  спостерігали  на  виборчих  дільницях  в  Україні  за  ходом  голосування  в 

 повторних  виборах  народних  депутатів  України  в  ОВО  №  94,  132,  194,  197  і 

 223.  В  2015  р.  ЗУ  відвідали  Форум  української  молоді  діаспори  та  разом  з 

 делеґатами  іноземних  організацій  взяли  участь  в  річних  зборах  неформального 

 об’єднання  «СКУМО»  [4].  Заходи  відбувалися  з  19  по  28  серпня  2015  р.  в 

 Сергіївській селищній територіальній громаді та в місті Одеса [5]. 

 Український молодіжний клуб 

 4  листопада  2019  р.,  у  Новій  Тригорці,  що  у  Одинцовському  районі 

 Московської  області  РФ,  під  час  всенародного  свята  «День  народного  єднання», 

 українську  культуру  гідно  представили  закордонні  українці  та  члени 

 театрального гурту «Трипільська Русь». 

 Голова  «Українського  Молодіжного  клубу»  (далі  за  текстом  –  УМК), 

 засновник  і  керівник  гурту  «Трипільська  Русь»  Ярослав  Копельчукцю  подію 

 прокоментував  так  :  «Ми  члени  театральної  групи  «Трипільська  Русь» 
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 презентували  вишиванки,  рушники,  листівки  тощо.  Співали  та  навчали  людей 

 українських  пісень  та  мови.  На  диво,  дуже  багато  з  тих,  хто  заходив  в  наш  намет 

 вітались здоровенькі були»[6]. 

 5  березня  2020  р.,  в  Національному  культурному  центрі  України  у  Москві 

 (далі  за  текстом  –  НКЦУ)  відбулася  зустріч  УМК.  ЗУ  говорили  про  «Недержавні 

 гроші  України»,  доповідач  –  Дмитро  Астаф’єв  [7].  Музичні  вистави 

 «Запорожець  за  Дунаєм»  ЗУ  провели  4  в  Центральному  Домі  робітників 

 мистецтва, 14 у Воскресенську та 19 листопада в НКЦУ [8]. 

 28  липня  2021  р.,  в  НКЦУ  відбулася  міжнародна  лекція  голови  УМК  Я. 

 Копельчука  на  тему  «100  років  Львівському  таємному  українському 

 університету»  [9],  24  листопада  проведено  вечір  «До  80-ї  річниці  утворення 

 Олевської  Республіки.  Підзабута  історія  української  державності»,  16  грудня 

 пройшов  захід  на  честь  100-ліття  Другого  Зимового  Походу  Армії  Української 

 Народної  Республіки,  під  кінець  акції  по  колу  читали  імена  розстріляних  від 

 Базаром [10].  

 Так  карантинного  2021  р.  закордонні  українці  в  країні  визнаної  Верховною 

 Радою  України  державою-агресором  або  державою-окупантом  відзначили  дві 

 історичні  дати  –  80-річчя  з  утворення  Олевської  Республіки  в  1941  р.  та 

 100-річчя Другого зимового походу 1921 р. 

 Український культурний центр «Перевесло»  (далі за  текстом – УКЦП) 

 Центр  представляв  українські  громади,  які  проживають  у  м.  Вороніжі  та 

 Воронізькій  області.  До  2020  р.  українська  громада  Вороніжщини  була  однією  з 

 найактивніших на РФ. Українці тут проживають з XVII ст. 

 УКЦП  займався  збереженням  і  розвитком  української  культурно-історичної 

 спадщини,  святкуванням  ювілеїв  видатних  людей,  пов’язаних  з  Україною, 

 зміцненням  міжкультурної  взаємодії,  зокрема,  проведення  круглих  столів  і 

 наукових конференцій, підтримував зусиль по зміцненню миру та злагоди.  

 13  травня  2013  р.,  до  200-річчя  Миколи  Костомарова,  УКЦП  організовував 

 міжнародну  конференцію  на  тему  «Сучасний  погляд  на  праці 

 М. І. Костомарова»  [11].  Завдяки  ініціативній  групі  з  УКЦП,  на  батьківщині  М. 
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 Костомарова,  в  колишній  слободі  с.  Юрасівка  Вiльхуватського  району 

 встановлено  бюста  відомого  українського  патріота,  а  в  самому  місті  Воронежі 

 його ім’ям названо сквер [12]. 

 У  березні  2019  р.  УКЦП  літературно-музичним  вечором  відзначив  річницю 

 народження  Т.  Шевченка,  у  квітні  долучилася  до  Міжнародного  дня  пам’яті 

 жертв  радіаційних  аварій  і  катастроф  –  згадали  чорнобильських  ліквідаторів,  у 

 травні  українські  романси  і  пісні  лунали  на  концерті  «Поезія,  що  стала 

 музикою».  З  різних  причин  УКЦП  у  2021  р.  повністю  призупинив  свою 

 діяльність. Об’єднання ЗУ проіснувало 32 роки. 

 Цікава  також  міжнародна  діяльність  Сєргєя  Карася  .  Наприклад, 

 Закордонний  українець  С.  Карась  20  грудня  2019  р.,  в  просторах  Чернігівського 

 обласного  молодіжного  центру  презентував  нову  книжку  свого  авторства 

 «Хроніки  втраченого  шансу:  Шлях  суверенної  демократії»  [13].  Під  час 

 презентації  автор  зазначив,  що  книжку  називає  романом.  Офіційно  «Хроніки 

 втраченого  шансу»  можна  кваліфікувати  як  літературно-художнє  видання. 

 Наклад  ‒  300  примірників  [14].  Раніше  2014–2017  рр.,  ЗУ  С.  Карась  взяв  участь, 

 або  організував  декілька  проукраїнських  акцій.  У  травні  2013  р.  пройшли  два 

 перших  для  РФ  Меґамарші  у  вишиванках.  Але  якщо  у  м.  Воронежі,  в  якому 

 була  майже  найактивніша  українська  діаспора,  на  нього  прийшло  близько  100 

 чоловік,  то  у  м.  Владимирі  у  Меґамарші  брали  участь  С.  Карась,  два 

 поліцейських,  кілька  журналістів  і  ціла  група  анти-підтримки.Останні  роки  ЗУ 

 Сєргєй  Карась  був  активним  борцем  проти  дискримінації  українців  та 

 української мови в Україні. 

 Організація  закордонних  українців  і  друзів  України  «Міжнародна 

 неурядова  організація  Координаційний  ресурсний  центр»,  очільник: 

 Генеральний директор Олександр Петренко.  

 Міжнародна  неурядова  організація  «Координаційний  ресурсний  центр» 

 (далі  за  текстом  –   КРЦ)  є  міжнародним  інформаційним  об’єднанням,  здійснює 

 свою  діяльність  в  Україні  та  державах-членах  НАТО  й  ЄС.  КРЦ  створено  в 

 Чехії. Представництво КРЦ є також в Україні. 
 311 



 У  підсумках  діяльності  КРЦ  за  2021  р.  зазначено,  що  Міжнародна 

 неурядова  організація  «Координаційний  ресурсний  центр»  –  це  форуми, 

 презентації,  журналістські  розслідування  КРЦ,  волонтерські  заходи,  поширення 

 альтернативної  інформації,  Спеціальна  моніторинґова  місія  КРЦ,  незалежне 

 спостереження  за  всіма  виборами  в  Україні,  моніторинґ  зборів  підписів  на 

 підтримку  встановлення  всеукраїнських  референдумів,  безстрокова  акція 

 «Збережи  пам’ять  –  передай  правду  про  #Геноцид  Української  Нації», 

 меценатство,  альтруїзм,  просвітництво,  рішучі  кроки  на  шляху  об’єднання 

 громад, співпраця та також багато іншого на благо суспільства [15]. 

 За  2020  р.,  КРЦ  провели  44  зустрічі  з  українськими  та  закордонними 

 громадськими  діячами,  здійснили  2  міжнародні  місії  КРЦ  зі  спостереження  за 

 парламентськими  та  місцевими  виборами  в  Україні.  У  2021  р.  зустрічей  було  32, 

 проведено  3  міжнародні  місії  КРЦ  зі  спостереження  та  моніторинґу  за 

 місцевими  виборами  в  Україні,  проміжними  виборами  народних  депутатів  в 

 Донецькій,  Івано-Франківській,  Херсонській  та  Черкаській  областях  та 

 спостереження  за  збором  підписів  на  підтримку  всеукраїнських  референдумів. 

 КРЦ,  як  міжнародна  організація,  активно  здійснювала  спостереження  за  всіма 

 виборами в Україні призначених в 2020–2022 рр. [16].  

 Інформаційна кампанія «Я – українець» 

 Відповідно  до  рішення  ООН  в  2021  р.  55  держав  запланували  провести 

 всенародні  підрахунки  на  своїх  територіях.  У  зв’язку  проведення  всенародних 

 підрахунків  населення  у  2020–2022  рр.  25  січня  2021  р.  КРЦ  розгорнув 

 міжнародну Інформаційну кампань «Я – українець».  

 На  конференції  «Interanction  of  society  and  science:  prospects  and  problems» 

 у  доповіді  Тетяни  Воропайової  та  Ніни  Авер’янової  «Діяльність  зарубіжного 

 українства  у  сфері  забезпечення  інформаційної  безпеки  України»  інформаційну 

 кампанію  помилково  внесено  до  переліку  акцій,  які  моніторять  іноземну 

 пропаганду  та  дезінформації  у  країнах  Європи.  У  цьому  ж  контексті  не  можна 

 обійти  увагою  вигадане  цитування  доповідачок  з  дезінформаційним  описом  про 

 те,  чого  немає  й  не  було  надруковано  на  шпальтах  всемережових  сторінок 
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 національного  інформаційного  агентства  України  [17,  466].  Сьогодні  КРЦ 

 піклується  редакцію  «CRCMedia»,  дбає  про  сторінки  «UKRMEMORIAL»  та 

 «http://www.rodyna.cz».  

 У  зв’язку  з  триваючою  широкомасштабною  збройною  агресією  РФ  проти 

 України,  на  підставі  запровадженого  24  лютого  2022  р.  по  всій  підконтрольній 

 території  України  воєнного  стану  ЗУ  разом  з  добровольцями  КРЦ  призупинили 

 найголовніший  проєкт  «КРЦ  –  корпус  спостерігачів  на  виборах».  Всі  ресурси  та 

 діяльність  КРЦ  зосередив  на  підтримку  ЗСУ  та  допомозі  українським  жертвам 

 восьмирічної війни.  

 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

 1)  ; 

 2)Там само. Статті 2-4; 

 3) CRCMedia: Понад 78 тис. українців в Чехії: нові результати підрахунку ЧСУ. 

 [Електронний ресурс] Інформаційний портал CRCMedia – новини європейської 

 діаспори. URL:  https://crcmedia.info/census2021-czech-ukrainians-crc/  ; 

 4) JARMART: ФУМД «Одеса 2015» – Табір молоді діаспори. [Електронний 

 ресурс] Інформаційний культурно-історичний вісник JARMART.INFO. URL: 

 https://www.jarmart.info/fumd-odesa-2015-tabir-diaspora/  ; 

 5) Прес-служба «Молоді Свободи»: «Молодь Свободи» зустрілася з 

 українською молоддю діяспори. [Електронний ресурс] Офіційні сторінки ВО 

 «Свобода» URL: 

 https://svoboda.org.ua/news/molod-svobody-zustrilasya-z-ukrayinskoyu-moloddyu-di 

 yaspory/15037/  ; 

 6) CRCMedia: Ярослав Копельчук: Трипільська Русь на Дні народної єдності в 

 Новій Тригорці. [Електронний ресурс] Інформаційний портал CRCMedia – 

 новини європейської діаспори. URL:  https://crcmedia.info/national-unity-day-crc  ; 
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 7) CRCMedia: Не/державні гроші України. [Електронний ресурс] 

 Інформаційний портал CRCMedia – новини європейської діаспори. URL: 

 https://crcmedia.info/not-state-money-of-ukraine-crc/  (дата звернення: 22.04.2022); 

 8) CRCMedia: Запрошення на вистави «Запорожець за Дунаєм». [Електронний 

 ресурс] Інформаційний портал CRCMedia – новини європейської діаспори. 

 URL:  https://crcmedia.info/zaporozhets-za-dunayem-crc  ; 

 9) CRCMedia: В Москві вшанували пам’ять героїв Другого Зимового Походу 

 (1921 р.)  [Електронний ресурс] Інформаційний портал CRCMedia – новини 

 європейської діаспори. URL: 

 https://crcmedia.info/umk-memory-2-winter-campaign-crc  ; 

 10) CRCMedia: 100 років Львівському таємному українському університету. 

 [Електронний ресурс] Інформаційний портал CRCMedia – новини європейської 

 діаспори. URL:  https://crcmedia.info/umk-lektsiia-crc-2  ; 

 11) CRCMedia: Конференція «Сучасний погляд на праці М. І. Костомарова». 

 [Електронний ресурс] Інформаційний портал CRCMedia – новини європейської 

 діаспори. URL:  https://crcmedia.info/conference-kostamarov  ; 

 12) Ігор Роздобудько: Від «антиукраїнців» до тих, «за кого не соромно». 

 [Електронний ресурс] Незалежний сайт діаспори Українці Росії Кобза. URL: 

 http://www.kobza.com.ua/doslidzhennja/6001-vid-antyukraintsiv-do-tykh-za-koho-ne 

 -soromno.html  ; 

 13) JARMART: Хроніки втраченого шансу Сєргєй Карась. [Електронний ресурс] 

 Інформаційний культурно-історичний вісник JARMART.info. URL: 

 https://youtu.be/m8ukFjGQ53k  ; 

 14) Чeline: Книгу українця Росії презентували у Чернігові. [Електронний 

 ресурс] Челайн – чесні новини. URL: 

 https://cheline.com.ua/news/society/knigu-ukrayintsya-rosiyi-prezentuvali-u-chernigo 

 vi-197317  ; 

 15) CRCMedia: Підсумки діяльності Міжнародної неурядової організації 

 «Координаційний ресурсний центр» за 2021 рік. [Електронний ресурс] 
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 Інформаційний портал CRCMedia – новини європейської діаспори. URL: 

 https://crcmedia.info/ingo-crc-2021/  ; 

 16)Там само. 

 17) Воропаєва Т., Авер’янова Н. Діяльність зарубіжного українства у сфері 

 забезпечення інформаційної безпеки України // Interaction of society and science: 

 prospects and problems. Abstracts of XXII Міжнародна науково–практична 

 конференція. Лондон, Англія. 2021. С. 465. ISBN – 978-1-63848-663-3. URL: 

 https://er.chdtu.edu.ua/bitstream/ChSTU/2327/1/Interaction_of_society_and_science_ 

 prosp.pdf  . 

 ЯК УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА РОЗПОВІДАЛА СВІТОВІ ПРАВДУ ПРО 

 ПОДІЇ В УКРАЇНІ В ХХ СТОЛІТТІ 

 Новосел Наталія Сергіївна, 

 студентка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 Сьогодні  унаслідок  чергового  вторгнення  росії  в  Україну  багато  українців 

 знову  опинилися  за  межами  рідної  країни.  Чимало  з  них  мають  проблему 

 «синдрому  вцілілого».  Вони  можуть  відчувати  провину  через  те,  що 

 знаходяться  в  безпеці,  поки  на  їхній  землі  триває  війна  й  гинуть  люди.  Однак, 

 навіть  будучи  закордоном,  можна  допомогти  своїй  державі  і  пришвидшити 

 нашу  перемогу.  Дуже  важливо  розповідати  світові  правду  про  те,  що 

 відбувається  в  Україні,  щоб  він  нарешті  зрозумів,  що  росія  це  тотальне  зло,  що 

 ми  зараз  воюємо  і  за  їхню  безпеку,  за  цінності  демократичного  світу,  що  війна 

 росії  проти  України  це  не  якийсь  місцевий  конфлікт  –  це  те,  що  стосується 

 кожного.  Тому  вивчення  того,  як  українська  діаспора  поширювала  правду  про 

 події в Україні в минулому є актуальним. 

 ХХ  ст.  було  буремним  часом  в  історії  людства.  Протягом  цього  періоду 

 було  кілька  хвиль  політичних  еміграцій  з  України.  Нас  цікавлять  саме  політичні 

 еміграції,  адже  ті,  хто  виїхав  через  політичні  причини  зазвичай  є  більш 
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 активним  у  громадському  житті  ніж  ті,  хто  покинув  країну  з  економічних 

 причин.  Та  й  сьогодні  більшість  українців  їде  закордон  через  напад  росії,  а  не  на 

 заробітки. 

 Отже,  перша  велика  хвиля  такої  міграції  відбулася  після  захоплення 

 України  більшовицькою  росією  після  Першої  світової  війни.  Одним  з 

 найбільших  осередків  українства  стала  Прага.  Тут  28  травня  1925  р.  було 

 створено  Музей  Визвольної  Боротьби  України,  в  якому  були  організовані  такі 

 відділи:  військовий,  табірного  життя  воєнного  і  післявоєнного  періоду,  архівів 

 Союзу  Визволення  України,  політично-дипломатичний,  еміграційний, 

 академічної  праці  й  студентського  життя  за  кордоном,  театрально-мистецький, 

 хоровий  та  музичний,  сокільського  та  січового  руху,  видавництва,  періодики  та 

 інші.  Цей  музей  зберігав  пам'ять  про  боротьбу  українців  за  власну  державу  та 

 поширював знання про неї [3]. 

 У  1932  р.  засновано  Український  Народний  Союз  Франції  (УНС),  що 

 об’єднував  емігрантів  з  усіх  українських  земель.  Під  патронатом  УНС 

 видавався  тижневик  «Українське  слово»  в  Парижі.  У  часописі  широко 

 висвітлювалися  поточні  події  в  УСРР/УРСР  та  Галичині,  особливе  місце 

 посідала  тема  Голодомору  1932–1933  років  в  УСРР  [4].  Незважаючи  на 

 фінансові  труднощі,  тижневик  з’являвся  безперебійно  і  незабаром  став  не 

 тільки  органом  Українського  Народного  Союзу,  газетою  українців  Франції,  а  й 

 насамперед  —  вільною  трибуною  поневоленої  України.  Окремі  видання 

 дублювалися французькою мовою. 

 У  1927  р.  було  засноване  товариство  бувших  вояків  Армії  УНР  у  Франції. 

 Це  товариство  сприяло  виданню  тижневика  «Тризуб».  Тут  широко 

 висвітлювалися  політичні  і  культурні  процеси,  що  відбувалися  в  підрадянській 

 Україні  й  на  еміграції.  Часопис  був  неофіційним  органом  Державного  центру 

 УНР  на  еміграції.  Завданням  журналу  було  відстоювання  ідеї  української 

 державності,  привернення  уваги  світової  громадськості  до  української 

 проблеми.  Перше  видання  тижневика  вийшло  в  1925  р.  «Тризуб»  був 

 заснований  з  ініціативи  С.  Петлюри,  В.  Прокоповича,  П.  Чижевського  [4].  Серед 
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 подій,  що  стосувалися  радянського  союзу,  тут  писали  про  проблему 

 невідповідності  цін  на  збіжжя  та  промислові  товари  в  УСРР,  про  Голодомор 

 тощо.  Журнал  також  видавався  англійською,  тож  іноземці  могли  його  читати  і, 

 відповідно, знати й про українські справи. 

 Друга  велика  хвиля  політичної  еміграції  відбулася  після  Другої  світової 

 війни.  І  знову  ж  тікали  від  радянської  влади.  За  кордоном  опинялися  бійці  УПА, 

 члени  ОУН,  в’язні  німецьких  концтаборів  чи  остарбайтери,  що  не  бажали 

 повертатися  до  «комуністичного  раю».  Такі  видання  українських  націоналістів, 

 як  «Шлях  перемоги»,  «Визвольний  шлях»,  «Гомін  України»  та  інші 

 продовжили  традицію  своїх  попередників  в  еміграції  доносити  світові  правду 

 про  Україну  та  українців.Ті,  хто  вижив  у  м’ясорубці  тоталітарного  режиму, 

 писали  й  друкували  свої  спогади  про  радянську  владу.  Так,  у  м.  Торонто  1950  р. 

 Іван  Німчук  видав  книгу  «595  днів  у  радянському  ув’язненні»,  де  описав  перші 

 дні  радянської  окупації  Львова  та  враження  від  19-місячного  ув’язнення  в 

 Луб’янській тюрмі [2]. 

 Українці,  які  виїхали  з  України  в  повоєнні  роки,  були  політично  активні  й 

 постійно  допомагали  дисидентському  рухові,  виступаючи  за  визволення  його 

 учасників:  В’ячеслава  Чорновола,  патріарха  Йосипа  Сліпого,  Валентина  Мороза 

 [5].  Вони  виходили  на  акції  протесту,  привертали  увагу  світової  спільноти  на  ці 

 арешти. 

 Таким  чином,  українські  політичні  емігранти  ХХ  ст.  провели  велику 

 інформаційну  кампанію  щодо  викриття  злочинів  Радянського  Союзу.  Вони 

 засновували  численні  періодичні  видання,  які  повідомляли  про  поточні  події.  Ці 

 видання  не  припиняли  свого  виходу  ані  за  першої,  а  ні  за  другої  хвилі 

 політичної  еміграції:  якщо  одне  видання  переставало  друкуватися,  починало 

 виходити  інше.  Українці  відкривали  музеї,  що  розповідали  про  історію 

 українського  народу  та  історію  його  боротьби  за  державність.  Емігранти 

 друкували  свої  спогади,  про  побачені  злочини  більшовицького  режиму, 

 виходили на акції протесту. 
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 Головне  не  мовчати,  розповідати  правду,  повторювати  її,  щоб  її  почула 

 якомога  більша  кількість  людей,  бо  радянська,  а  зараз  російська  пропаганда  є 

 потужними,  а  у  світі,  на  жаль,  зручніше  мовчати,  купуючи  дешевший  газ,  нафту 

 чи  іншу  сировину.  Ми  ж  маємо  говорити  і  нагадувати  про  злочини  Кремля,  і 

 робити  це  постійно,  змушуючи  покарати  зло,  бо  те,  що  лишиться  непокараним, 

 буде повторюватися. 
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 УЧАСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРНОЇ ЩОДЕННОЇ ГАЗЕТИ 

 «СВОБОДА» У ВИСВІТЛЕННІ ПІДНЯТТЯ УКРАЇНСЬКОГО 

 НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАПОРА БІЛЯ БУДИНКУ КИЇВМІСЬКРАДИ 24 

 ЛИПНЯ 1990 Р. 

 Сорокін Андрій Анатолійович  , 

 аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористуванняУкраїни 

 Нині  актуальності  набуває  вивчення  ролі  ЗМІ  української  діаспори  у 

 висвітленні  суспільно-політичних  подій  в  Українській  РСР  напередодні 

 утвердження  незалежності  України.  Однією  з  них  стало  встановлення 

 українського  національного  прапора  в  Києві  на  щоглі  біля  адміністративного 

 будинку  Київміськради  24  липня  1990  р.  [1,  с.  17–18],  специфіка  відображення 

 якого  в  пресі  української  діаспори  наразі  практично  не  набула  дослідницької 

 уваги. 

 Мета  доповіді  –  дослідити  особливості  висвітлення  вказаної  події  на 

 шпальтах  щоденної  газети  української  діаспори  «Свобода»  –  найвизначнішого 

 видання  української  діаспори  США  [4,  с.  110–112],  у  1990–1991  рр.  активно 

 зосередженого на подіях в межах Української РСР та України [9, с. 799]. 

 Перша  публікація  стосовно  підняття  синьо-жовтого  стяга  на  Хрещатику  24 

 липня  1990  р.  була  надрукована  в  числі  142  газети  «Свобода»  від  27  липня  1990 

 р.  [6],  тобто  відразу  через  кілька  днів  після  названої  події.Означена  публікація 

 мала вигляд повідомлення із 5-ти абзаців [6]. 

 Перший  з  них  повідомляв  про  місце  події  та  містив  її  стислий  опис:  «Київ. 

 –  Тут  у  вівторок,  24-го  липня,  о  год.  7-ій  вечора  за  київським  часом  над 

 будинком  Київської  ради  народних  депутатів  столиці  України  поряд  із 

 державним  прапором  УССР  замайорів  український  національний 

 блакитно-жовтий  прапор»  [6].  Поряд  із  більш-менш  точними  хронологічними 

 подробицями  [5,  с.  129,  131]  прикметними  рисами  наведеного  тексту,  що 
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 опосередковано  свідчать  про  скептицизм  редакції  «Свободи»  стосовно 

 радянської  державності  і  водночас  окреслюють  сподівання  щодо  утвердження 

 незалежної  України,  є  паралельне  вживання  топоніму  «Україна»  і 

 російськомовної  абревіатури  «УССР»,  а  також  відсутність  юридично  точного 

 формулювання  назви  означеного  державного  органу:  «Київська  міська  Рада 

 народних депутатів» [7]. 

 Другий  абзац  був  покликаний  охарактеризувати  перебіг  маніфестації 

 прихильників  встановлення  українського  національного  стяга  в  центрі  Києва: 

 «Прапор,  освячений  священиками  УГК  та  УАП  церков,  був  піднятий  у 

 присутності  понад  70,000  киян  і  гостей  міста.  Перед  присутніми  виступили 

 народні  депутати  України,  Київської  Міської  ради,  представники  цілого  ряду 

 незалежних  громадсько-політичних  організацій  республіки.  Серед  тих  хто 

 виступив  –  лідери  парляментської  опозиції  Михайло  Горинь,  Лариса  Скорик, 

 Ірина  Калинець,  Сергій  Головатий,  Іван  Заєць  та  інші»  [6].  Особливістю 

 вказаного  фрагмента  є  більший  наголос  на  загальноукраїнському  контексті, 

 проявом  чого  є  згадування  депутатів  Верховної  Ради  Української  РСР  на 

 противагу  відсутності  в  тексті  персональних  згадок  депутатів  Київміськради. 

 Самобутність  самого  тексту  була  позначена  вживанням  абревіатур  релігійних 

 організацій  та  властивим  використовуваному  в  «Свободі»  правопису  [9,  с. 

 755–756,  760]  написанням  прикметника  «парляментської»,  а  також  наведеною 

 кількістю  свідків  означеної  події.  Важливо,  що  у  даному  фрагменті  досить 

 точно  відображено  перелік  задіяних  у  заході  конфесій  [5,  с.  116–117]  та 

 промовців [5, с. 86–87, 119, 129–131]. 

 Третій  абзац  конкретизував  перебіг  церемонії  встановлення  синьо-жовтого 

 прапора:  «Після  освячення  прапора  на  майдані  перед  св.  Софією  і  Молебня, 

 багатотисячна  процесія,  несучи  на  руках  освячений  прапор,  вирушила 

 Хрещатиком  у  напрямку  будинку  Міської  ради  народних  депутатів.  Рух 

 автотранспорту  був  зупинений,  тисячі  і  тисячі  людей  скандували:  «Волю 

 Україні!»  та  «Незалежність!»  [6].  Вказаний  опис  схожий  на  наведений  у 

 мемуарах учасника події О. Мосіюка [5, с. 86–87, 120–121, 131]. 
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 В  четвертому  абзаці  було  наведено  враження  присутніх  та  проведено 

 паралелі  із  відзначенням  річниці  Акту  Злуки  [5,  с.  97]:  «За  свідченнями 

 очевидців,  такого  купчення  народу  і  такої  кількості  національної  символіки 

 столиця  України  не  бачила  від  22  січня  –  свята  проголошення  української 

 державності та возз’єднання українських земель» [6]. 

 П’ятий  абзац  був  присвячений  процесу  ухвалення  рішення  президії 

 Київміськради  та  його  змісту,  щоправда  за  відсутності  точної  вказівки  на 

 суб’єкт  ухвалення  [1,  с.  17–18]:  «Таким  чином,  після  тривалих  дебатів  і 

 організаційних  ускладнень,  київська  Міська  рада  народних  депутатів  ухвалила 

 рішення  про  вільне  використання  на  території  міста  української  національної 

 символіки  –  блакитно-жовтого  прапора,  герба-тризуба,  а  також  гимну  «Ще  не 

 вмерла Україна» [6]. 

 Цікаво,  що  на  одній  сторінці  із  названим  повідомленням  було  вміщено 

 репортаж  про  страйк  працівників  київського  міського  транспорту  24  липня  1990 

 р.  [8],  проте  в  ньому  не  було  показано  зв’язок  між  ранковими  діями  страйкарів 

 та  подіями  перед  вечірнім  підняттям  українського  національного  прапора.  У 

 числі  144  щоденної  газети  «Свобода»  за  31  липня  1990  р.,  тобто  через  тиждень 

 після  24  липня  1990  р.,  на  другій  та  четвертій  сторінках  було  вміщено  статтю 

 представника  Української  незалежної  видавничо-інформаційної  спілки  [3,  с.  33] 

 (УНВІС) А. Зубкова «Синьо-жовтий прапор над Києвом» [2]. 

 Вона  відзначалася  більшою  докладністю  порівняно  із  розглянутим  раніше 

 інформаційним  повідомленням,  зокрема  чіткою  вказівкою  на  президію 

 Київміськради  в  якості  суб’єкта  ухвалення  рішення  [1,  с.  17–18]:  «У  вівторок, 

 24  липня,  та  рішенням  президії  Київської  міської  ради  народних  депутатів  «Про 

 українську  національну  символіку  та  її  використання  у  м.  Києві»  на  щоглі 

 міськради  столиці  України  було  урочисто  піднято  синьо-жовтий  національний 

 прапор.  За  цим  же  рішенням  узаконено  також  як  українські  національні 

 символи, герб-тризуб та гимн «Ще не вмерла Україна» [2, с. 2]. 

 Наступний  за  вступним  абзац  ілюстрував  складність  передумов  ухвалення 

 рішення  та  встановлення  синьо-жовтого  прапора  в  центрі  Києва  [5,  с.  98–131]: 
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 «Проте,  ця  акція,  що  безумовно,  мала  величезну  політичну  вагу  (якщо  офіційне 

 визнання  національної  символіки  в  столиці  республіки  рівнозначне  фактичному 

 визнанню  її  в  усій  Україні!),  супроводжувалося  драматичними  подіями.  Річ  в 

 тім,  що  рішення  президії  міськради,  більшість  якої  складають  представники 

 Демократичного  Бльоку,  було  прийняте  ще  минулої  п’ятниці,  20-го  липня.  Але 

 депутати  від  комуністичного  партапарату,  шоковані  таким  поворотом  подій, 

 одразу  ж  гарячково  розпочали  закулісні  маневри,  аби  зірвати  виконання  цієї 

 ухвали.  Насамперед,  штучно  створивши  відсутність  кворуму  (один  з 

 комуністів-членів  президії  раптово  зник  із  засідання),  партапаратники 

 домагалися  того,  що  остаточне  прийняття  рішення  про  національну  символіку 

 було  перенесено  на  24-го  липня.  Тим  часом  вже  в  суботу,  21-го  липня  терміново 

 скликане  бюро  Київського  міському  КПУ  ухвалило  своє  абсолютно 

 протиконституційне  і  безглузде  рішення…  не  визнавати  компетенції  міської 

 ради  у  вирішенні  питань  національної  символіки  буцімто  ці  питання 

 уповноважена  розглядати  лише  Верховна  Рада  України.  Комуністів,  вочевидь, 

 аж  ніяк  не  обходило  те,  що  вони  грубо  зазіхають  на  права  місцевого 

 самоврядування,  намагаються  безцеремонно  втручатися  у  внутрішні  справи 

 міського  вищого  законодавчого  органу,  що  не  дозволяється  ніяким  політичним 

 партіям і громадським організаціям» [2, с. 2]. 

 Названий  фрагмент  був  доповнений  текстом  третього  абзацу:  «Звичайно,  з 

 цього  незаконного  і  просто–таки  анекдотичного  рішення  міському  КПУ  можна 

 було  б  тільки  посміятися.  Але  ж  воно  одразу  стало,  якщо  говорити 

 партійно-бюрократичним  терміном  «програмою  дій»  для  комуністичних 

 чиновників  різних  рангів.  Упродовж  суботи  й  неділі  тривала  масована  обробка 

 населення  через  засоби  масової  інформації  і  парткому  КПУ  на  підприємствах, 

 залякування  киян  начебто  неминучими  конфліктами,  «посиленням 

 напруженості,  розмежуванням  людей»,  мало  не  кровопролиттям  в  разі,  якщо 

 над  Києвом  буде  піднято  сильно–жовтий  прапор.  Проте,  й  ці  явно  провокаційні 

 дії  комуністичної  верхівки  виявилися  мильною  бульбашкою.  Переважна 

 більшість  киян  з  радісною  надією  чекала  вівторка.  Численні  спонтанні  мітинги 
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 й  зібрання  народу  на  вулицях  і  площах  міста  одностайно  висловлювалися  на 

 підтримку  узаконення  української  символіки.  У  всіх  районах  Києва  активно 

 поширювалися  листівки  Руху,  Української  республіканської  партії  та 

 Демократичного  Бльоку  міської  ради  з  відозвою  до  населення  взяти  участь  в 

 урочистих  заходах  24–го  липня:  Богослужінні  біля  Собору  св.  Софії  й  освяченні 

 національного  прапора,  хресному  ході  з  освяченим  прапором  до  Хрещатика  і 

 піднятті синьо-жовтого знамена над будинком міської ради» [2, с. 2]. 

 Важливим  є  четвертий  абзац,  де  страйк  транспортників  було  введено  в 

 контекст  передумов  патріотичного  заходу  [5,  с.  124–125]:  «І  тоді,  щоб  все-таки 

 зірвати  історичну  акцію  демократичних  сил,  партапарат,  наче  потопаючий  за 

 соломинку,  ухопився  за  свій  останній  «арґумент».  У  вівторок  вранці,  коли 

 президія  міської  ради  мала  остаточно  ухвалити  рішення  про  символіку,  в  Києві 

 розпочався  загальноміський  страйк  працівників  електротранспорту,  які 

 вимагали  покращення  свого  кричущого  соціяльного  становища.  Керівники 

 міському  КПУ,  яким  ще  напередодні  байдужі  були  проблеми  водіїв  трамваїв  і 

 тролейбусів,  як  втім  і  всіх  інших  робітників,  раптом  спалахнули  «батьківською» 

 любов’ю до знедолених ними трудящих» [2, с. 2]. 

 У  п’ятому  абзаці  публікації  А.  Зубкова  характеризувалися  спроби 

 керівництва  Київського  міськкому  КПУ  [5,  с.  113–114]  зірвати  розгляд  питання 

 про  українську  національну  символіку:  «На  засіданні  президії  міської  ради  в 

 повному  складі  буквально  увірвалися  члени  бюра  міського  комітету  КПУ  на 

 чолі  з  першим  секретарем  партійної  організації  комуністів  Києва  Анатолієм 

 Корнієнком.  Втрутившись  у  роботу  президії,  вони  зажадали  від  її  членів 

 перервати  розгляд  питання  про  національну  символіку  та  інших  життєво 

 важливих  проблем  –  зокрема,  постачанням  міста  продуктів  харчування, 

 медичного  обслуговування  тощо.  Членам  президії  було  безапеляційно 

 запропоновано  негайно  залишити  засідання  і  роз’їхатися  на  транспорти 

 підприємства,  щоб  уладнати  претензії  страйкарів.  Розрахунок  комуністів  був 

 простий  –  поки  депутати-члени  президії  займатимуть  страйком,  мине  день.  А  це 

 ж  був  останній  перед  депутатськими  вакаціями  день  роботи  міської  ради,  отже, 
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 розгляд  питання  про  символіку  доведеться  перенести  ще  раз  –  на  невизначений 

 час, принаймні, аж до осені, коли розпочнеться друга сесія Ради» [2, с. 2]. 

 Шостий  абзац  містив  опис  протидії  означеним  намаганням:  «Але  депутати 

 від  Демократичного  Бльоку  не  піддалися  на  провокацію.  Вчасно  нагодилися 

 народні  обранці,  які  не  є  членами  президії,  а  також  депутати  Верховної  Ради 

 України  Сергій  Головатий,  Іван  Заєць,  Олесь  Шевченко  та  інші.  Вони  й  поїхали 

 до  страйкарів.  До  речі,  вже  в  другій  половині  дня  трудовий  конфлікт 

 транспортників  було  улагоджено  –  депутати  визнали  вимоги  страйкарів  цілком 

 законними  і  зажадали  від  адміністрації  трамвайно–тролейбусного  управління 

 задовольнити  всі  пункти  вимог,  що  стосуються  підвищення  заробітної  платні, 

 пенсійного забезпечення і розв’язання житлової проблеми» [2, с. 2, 4]. 

 У  наступних  абзацах  було  описано  безпосередньо  церемонію  встановлення 

 українського  національного  прапора  на  Хрещатику.  Так,  в  сьомому  абзаці 

 йшлося  про  відсутність  кворуму  на  засіданні  президії  Київміськради  через 

 відсутність  чотирьох  міських  депутатів-комуністів  під  час  повторної  спроби 

 ухвалити  рішення  стосовно  української  національної  символіки  та  розгортання 

 мітингу  в  центрі  Києва  за  участю  В.  Чорновола,  С.  Хмари,  М.  Гориня,  Л. 

 Скорик,  І.  Зайця,  О.  Шевченка,  Л.  Танюка  [2,  с.  4].  У  восьмому  абзаці  було 

 названо  чисельність  учасників  мітингу  в  40  тис.  осіб  та  наведено  відмінну  від 

 спогадів  О.  Мосіюка  [5,  с.  128–129,  134]  репліку  С.  Головатого  про  ухвалення 

 вказаного  рішення  президії  Київміськради  після  повернення  її  зниклих  членів  і 

 поновлення  кворуму  [2,  с.  4].  Початок  дев’ятого  абзацу  містить  опис  церемонії 

 підняття  синьо-жовтого  прапора  на  флагштоку  біля  будинку  Київміськради  [2,  с. 

 4],  а  його  закінчення  –  змістовну  авторську  оцінку  події:  «З  неба  впали  теплі  й 

 ласкаві  краплини  дощу,  і  здавалося,  то  сам  Господь  освятив  святою  водою 

 всенародне  торжество.  Затріпотів,  засяяв  над  Києвом  національний  прапор,  до 

 якого  народ  України  йшов  крізь  століття  героїчної  боротьби  за  волю.  Звідси  від 

 столиці  України  національний  прапор  тріюмфально  поширюватиметься  по 

 Україні,  підносячись  над  всіми  містами  й  селами  52-мільйонного  народу  до 

 своєї  державности»  [2,  с.  4].  Закінчувалася  стаття  А.  Зубкова  останнім  абзацом 
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 про  виконання  українського  національного  гімну  [5,  с.  131]:  «Потужним 

 акордом  у  цій  ході  національного  самоутвердження  залунав  на  весь  Київ 

 тисячоголосний  гимн  «Ще  не  вмерла  Україна».  І  чи  не  в  кожного,  хто  був 

 присутній біля прапора, на очах зблиснули сльози радости» [2, с. 4]. 

 Таким  чином,  в  газеті  «Свобода»  висвітленню  встановлення  українського 

 національного  прапора  біля  адміністративного  будинку  Київміськради  24  липня 

 1990  р.  було  присвячено  дві  публікації,  що  вийшли  відповідно  через  декілька 

 днів  та  через  тиждень  після  вказаної  події.  Перша  публікація  мала  вигляд 

 невеликого  повідомлення  про  підняття  синьо-жовтого  прапора  на  Хрещатику, 

 друга  ж  була  розгорнутою  статтею  про  передумови  та  перебіг  названої  та 

 пов’язаних  з  нею  подій.  Обидві  публікації  вирізняються  акцентом  на 

 загальноукраїнському  тлі  із  розмитістю  відомостей  про  локальних  дійових  осіб, 

 співпереживанням  стосовно  українського  національного  піднесення  паралельно 

 з  прохолодним  ставленням  до  атрибутів  радянської  державності,  а  також 

 збереженням  прикметних  для  публікацій  української  діаспорної  щоденної 

 газети  «Свобода»  мовних  особливостей.  Актуальним  залишається  подальше 

 дослідження  внеску  періодичних  видань  української  діаспори  у  висвітлення 

 суспільно-політичного розвитку Української РСР у 1990–1991 рр. 
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 ВПЛИВ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ НА ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ 

 УКРАЇНИ У ФРАНЦІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

 Чернишова Софія Сергіївна, 

 студентка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 За  довгий  час  Франція  показала  себе  як  держава,  що  сумнівно  ставиться  до 

 європейських  перспектив  України.  Тривалий  час  Україну  не  виділяли  з  поміж 

 інших  країн  з  радянським  минулим.  Звісно,  за  останні  8  років  ця  тенденція 

 пішла  на  спадок,  хоча  політика  Франції  і  будується  з  озиранням  на  Росію,  а  у 

 президента  Макрона  не  було  жорсткої  позиції  щодо  Російської  Федерації.  Так, 

 на  українську  діаспору  покладена  відповідальність  у  формуванні  іміджу  своєї 

 Батьківщини  закордоном,  оскільки  вона  є  автентичним  носієм  української  мови, 

 культури,  ментальності  та  світосприйняття,  з  яким  мають  змогу  співіснувати 

 громадяни Франції [1]. 

 У  2016  р.  тодішня  Надзвичайний  і  Повноважний  пані  посол  Французької 

 Республіки  в  Україні  Ізабель  Дюмон  заявила:  "Треба  сказати,  що  у  Франції 

 українська  спільнота  має  дуже  позитивний  імідж  і  є  дуже  об’єднаною".[2] 

 Своїм  прикладом  українські  французи  створюють  не  лише  позитивне  враження, 

 а  і  є  елементом  впливу  на  міжнародну  політику  держави,  в  якій  живуть.  Так, 

 показовим  прикладом  є  діяльність  Союзу  українців  у  Франції.  А  саме  лист  від 

 листопада  2018  р.  до  Еммануеля  Макрона  у  зв’язку  із  нападом  російського 

 флоту в Азовському морі. 

 “Ми  не  маємо  сумнівів,  що  французька  дипломатія,  без  жодних  умов, 

 підтримує  цілісність  і  суверенітет  України  в  її  кордонах,  які  визнані  на 

 міжнародному  рівні.  Зважаючи  на  нещодавні  події  та  наявну  ескалацію,  ми 

 вважаємо,  що  потрібно  дати  (Росії,  –  ред.)  чіткий  сигнал  і  рішуче  засудити  (її 

 дії,  –  ред.)  з  боку  Європейського  Союзу”,  –  йдеться  у  повідомленні  Союзу 

 українців у Франції.[3] 
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 Важливо  відмітити  діяльність  цього  союзу,  адже  він  є  одним  з 

 найвпливовіших  представників  української  спільноти  у  Франції.  Союз  українців 

 Франції  був  заснований  у  1949  році  українцями,  звільненими  з  нацистських 

 таборів  смерті  та  примусових  робіт  у  Німеччині  чи  Австрії.  Серед  останніх 

 були  юнаки  та  дівчата,  які,  незважаючи  на  молодий  вік,  були  зібрані  в  Україні, 

 щоб  працювати  на  розвиток  промисловості  чи  сільського  господарства 

 Третього рейху.Серед засновників також були: 

 ●  українці,  які  воювали  проти  німців  у  армії  Андерса  під 

 Монте-Кассіно; 

 ●  українці,  які  проживали  у  Франції  до  Другої  світової  війни  та 

 служили в лавах Іноземного легіону; 

 ●  учасники українських загонів французького Опору. 

 Першопочатковою  метою  Союзу  було  збереження  української  культури  та 

 розвиток  духу  солідарності,  не  нехтуючи  вихованням  молоді.  Асоціація 

 організувала  соціальне  обслуговування,  документацію  та 

 інформування.Важливу  культурну  діяльність  розвивали  осередки  Союзу 

 українців Франції: хори, народні балети, театральні трупи. 

 Українська  молодіжна  асоціація  у  Франції,  член  Союзу  українців  Франції,  з 

 1962  р.  організовує  літні  святкові  табори.  У  1977  р.  асоціація  придбала  Château 

 de  Rosey  (Haute-Saône),  щоб  прийняти  більше  молодих  людей  з  усіх  верств 

 суспільства.  Вже  кілька  років  у  співпраці  з  українськими  організаціями  табір 

 «Росей»  щороку  приймає  дітей  осиротілих  внаслідок  російського  вторгнення  в 

 Україну  або  трагічних  подій  Революції  Гідності  2014  р.  «Ми,  легати  Спілки 

 українців  Франції,  також  працюємо  в  інформаційній  сфері,  щоб  протистояти 

 хронічній  дезінформації  Кремля,  а  також  беремо  активну  участь  у  культурних, 

 мистецьких,  спортивних  та  університетських  обмінах.  Ми  також  укладаємо 

 договори  про  дружбу  між  містами  Франції  та  України,  щоб  сприяти  кращому 

 пізнанню України» [4]. 

 Також  Союз  українців  Франції  створив  сайт,  який  спрямований  на 

 французів  та  українців,  що  живуть  у  Франції.  На  ресурсі  вони  публікують 
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 відкриті  листи  до  французьких  державних  діячів,  інтерв’ю,  новини,  статті, 

 спрямовані  на  розвіювання  пропаганди  Кремля,  актуальні  події  і  т.  д.  В  умовах 

 війни  французи  побачили  згуртовану,  об’єднану  українську  спільноту.  На 

 початку  це  було  просто  пакування  матеріальної  допомоги,  а  потім  переросло  в 

 масштабну  акцію,  яку  дуже  швидко  підхопили  французи.  Українці 

 організовують  масові  маніфестації.  «Французи  самі  приходять  і  пропонують 

 допомогу.  звичайні  пересічні  французи  самі  збираються,  організовуються,  бо 

 кажуть, що не можуть стояти осторонь, хочуть допомагати» [5]. 

 В  загальному  контексті  іміджу  України  у  Франції,  варто  згадати  про  те,  на 

 що  нині  звертають  увагу  французи:  серед  біженців  вони  не  бачать  чоловіків;   це 

 вони  вважають  дуже  достойним  –  чоловіки-українці  залишаються  боронити 

 свій  край.  Також  слід  виділити  Український  культурний  центр  в  Парижі,  яким 

 займається  письменниця  та  музикантка  Ірена  Карпа.  Не  менш  важливим  є 

 факультет  української  мови  та  культури  при  Національному  інституті  східних 

 мов та цивілізацій (Inalco) в Парижі на чолі з Іриною Дмитришиною. 

 Згадаємо  про  те,  що  дискусії  щодо  України  змінився  досить  сильно  у 

 Франції.  Адже  до  повномасштабного  вторгнення  багато  французів  вважали 

 нагнітанням  заяви  американців  у  французьких  ЗМІ  щодо  стану  в  Україні.  Також 

 варто згадати міцний антиамериканізм, що існує у французькому суспільстві. 

 Як  висновок,  українська  спільнота  у  Франції  є  одним  з  основних 

 провідників  культури  між  країнами.  Можна  стверджувати,  що  діаспора  гідно 

 представляє  Україну,  адже  саме  вона  створює  перше  враження  про  українців. 

 Крім  того,  вона  активно  і  якісно  протистоїть  російській  парадигмі  у  Франції,  бо 

 через  інтенсивну  еміграцію  після  Червоної  революції,  російська  культура 

 заполонила  суспільний  простір  Франції.  Україна  там  має  досить  позитивний 

 імідж,  який  за  останні  роки,  через  трагічні  події  в  Україні,  покращився. 

 Французи  із  повагою  ставляться  до  нашої  Батьківщини.  Хоча  і  офіційна  позиція 

 Франції  проукраїнська,  політика  її  відбувається  з  оглядом  на  Російську 

 Федерацію,  згадати  хоча  б  підтримку  регулярного  зв’язку  президентом 

 Е.     Макроном  із  В.  Путіним.  Що  стосується  пересічних  французів,  то,  до 
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 прикладу,  мерії  деяких  паризьких  кварталів  мають  перелік  потрібного,  тож 

 організовують  збір  найнеобхіднішого  для  біженців.  Тобто  цей  список 

 отримують  французи,  що  стали  волонтерами.  Загалом,  українці  Франції 

 демонструють  найкращі  сторони  нашого  менталітету:  згуртованість, 

 благонадійність, щедрість тощо. 
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