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У статті проаналізовано зовнішньополітичні настрої США після
“холодної війни”. На основі праць державного секретаря США при
президенті Р. Ніксоні Г. Кіссінджера досліджено геополітичні виміри
США в постбіполярному світі. Порівняно зовнішньополітичні
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Ключові слова: зовнішня політика, постбіполярний світ,
міжнародні відносини, геополітика, Генрі Кіссінджер, США, Україна.

Розпад СРСР та утворення на його теренах незалежних держав
ознаменував перехід до якісно нових міжнародних відносин. Система
біполярного світу зламалась. Новостворені незалежні держави
прагнули свого визнання на міжнародній арені. Зовнішня політика
США потребувала змін.

Генрі Кіссінджер – один із найвпливовіших і найвідоміших
американських урядовців і дипломатів Сполучених Штатів

ХХ століття, який не втратив свого впливу і в ХХІ столітті.
Запропонована в кінці 50-х років ХХ ст. Г. Кіссінджером нова
концепція зовнішніх відносин Сполучених Штатів замінила концепцію
“масованої помсти” часів Даллеса “гнучким реагуванням” – дітищем
Дж. Кеннеді та Р. Макнамари. Проте після змін, які відбулись на
початку 90-х рр., а саме – крахом біполярного світу, вона виявилась
недієздатною. США знов постали перед вибором нової стратегії в
міжнародних відносинах у постбіполярному світі.

Будучи не тільки дипломатом і політиком, а й дослідником і
вченим, його вплив на американську й світову політику відчутний і
досі. Тому є цілком логічним дослідження його праць, щоб зрозуміти,
яке ж саме місце відводить політична еліта США Україні в
постбіполярному світі. Оцінки Г. Кіссінджера відображають значною
мірою той консенсус, до якого приходила світова політична думка
щодо нашої держави в перше десятиліття постбіполярного світу, і ще



більше відображають його сьогодні. Відвідуючи країну, політик
не виступає в ролі офіційного представника Вашингтона. Однак за
океаном найавторитетнішим радником президента Буша впевнено
називають саме Кіссінджера. В одному з рейтингів він названий як
головний інтелектуал Америки ХХ століття, тому до його порад
прислуховуються не тільки в Білому домі.

Перше знайомство з Україною, як розповідає Г. Кіссінджер,
відбулося під час візиту “у 1972 році разом із Річардом Ніксоном”,
наступний приїзд був після здобуття Україною незалежності, втретє
“відвідини припадають на кінець 90-х” [6,с. 10]. Напередодні
президентських виборів 2004 р. політик знову приїздить в Україну.

У рамках візиту проводить зустрічі з екс-президентом Л.
Кравчуком, чинним на той час президентом Л. Кучмою та з головними
претендентами на найвищу посаду В. Ющенком і В. Януковичем.
Оцінюючи проведені зустрічі як змістовні, цікаві та приємні,
Кіссінджер віздначає, що йому приємно спостерігати за розвитком
колишньої радянської республіки. Порівнявши побачене в Україні
минулого разу й тепер, американський дипломат вказав, що відбулися
значні позитивні зрушення. Приїздивши в наступному році з
приватним візитом, Генрі Кіссінджер на закиди щодо допомоги США
Україні та Грузії в революціях відповів, що «можливості США
організовувати революції в таких далеких країнах, як Україна та
Грузія, обмежені» та закликав не перебільшувати роль США у їх
виникненні [5].

ХХ століття – століття пошуків найудаліших схем зовнішніх
відносин. Міжнародна система постбіполярного світу визначається, з
одного боку, фрагментацією, з другого – подальшою глобалізацією.

США із самого початку свого існування ідентифікували себе як
“нову Європу, не обтяжену вантажем історії”. “Кінець “холодної
війни” породив ще більшу спокусу переробити світ за американським
образом і подобою” [3; с. 733]. Саме такі настрої були в
американському істеблішменті після завершення “холодної війни”. Як
визнає сам Кіссінджер, США вийшли із глобального конфлікту
наддержавою, проте втриматись довгий час на цих позиціях їм буде
вкрай важко. Основними конкурентами США на міжнародній арені
стають військово-політичні союзники. Залагодити проблеми зіткнень
військово-стратегічних та економічних інтересів країн, скоординувати
їх розв’язання так, щоб забезпечити собі роль динамічного й
ефективного світового лідера, може стати понад реальних
можливостей США. При цьому США як претенденти на безапеляційне
лідерство на даному етапі можуть у повній мірі покластись на збройні



сили, пропаганду та майстерну дипломатію. Проте їхні наміри та
військово-силові акції частіше за все не мають легітимності та
суперечать нормам міжнародного права, сприяючи практиці подвійних
стандартів.

Наприкінці 90-х рр. ХХ ст. серед американських науковців
починає переважати думка щодо можливості встановлення
однополярної стабільності у світі. Гарантом цієї стабільності, як і слід
очікувати,  будуть Сполучені Штати.  Вони вбачають успіх у тому, що
чим сильнішою буде держава-гегемон, тим стабільнішим буде
міжнародний порядок. Проте на шляху світового лідера не уникнути
двох перешкод: появи нових претендентів на статус наддержави та
різкої дестабілізації в стратегічно важливих районах світу.

Ідентифікація потенційних суперників і претендентів на
гегемонію стала одним із головних завдань американської політології,
яка намагається відповісти на питання щодо того, хто зможе
скористатися відносним послабленням США.

Відповіді можна знайти в таких працях Генрі Кіссінджера, як
“Дипломатія” та “Чи потрібна Америці зовнішня політика?”.

Настрої американського суспільства в постбіполярному світі до
середини 90-х рр. ХХ ст. відображені в книжці “Дипломатія”.

Характеризуючи “Дипломатію” – книгу, визнану в світі, як
перлину наукової та професійної спадщини Г. Кіссінджера, слід
відзначити, що Україна згадується в ній побіжно. Автор шість чи сім
разів згадує її лише в територіальному значенні, розглядаючи
перспективи й мотивації в зовнішній і внутрішній політиці Росії.

Росія під час розпаду СРСР намагалася перебрати на себе
повноваження “опіки” над колишніми республіками. Більшість
визначних постатей у Росії, незалежно від їх політичних уподобань,
відмовляються визнати й тепер, що Україна стала незалежною
державою,  зі своїми традиціями,  що ми – окрема нація, а не
“малороси”.

Вашингтон, перебуваючи в стані ейфорії від перемоги в
“холодній війні” й розуміючи, що США залишились єдиною у світі
наддержавою, не оцінив об’єктивно ситуацію й намагався встановити
“стратегічне партнерство” з Москвою. Політика Сполучених Штатів
визначалась домінуючим для них питанням – самовизначення Росії,
котре органічно пов’язане з можливим розвитком зовнішньої проблеми
російсько-українських відносин.

Збереження Україною незалежності, стабільності в усіх сферах
життя означатиме, що Росія стала постімперською країною. Проте
Росія завжди намагалась підкорити Україну й продовжує це робити,



однак у більш завуальованій формі. Отже, ніякої постімперської
Росії не існує. Стараннями російських політиків США вважали
отримання Україною незалежності тимчасовим явищем, спричиненим
вибухом націоналістичних настроїв етнічної групи. Це підтверджує у
своїй книзі й доктор Кіссінджер, критикуючи великодержавні амбіції
російських політиків, і однозначно заявляє: “Переважна більшість
російських лідерів, якими б не були їх політичні переконання,
відмовляються визнати крах радянської імперії або легітимність країн-
спадкоємиць, особливо України – колиски російського православ’я” [3;
с. 743].

Намагаючись уникнути нового конфлікту з Росією та
продовжуючи грати роль “мессіонера”, США досить стримано
відреагували на прийняття 24 серпня 1991 р. Україною незалежності. А
після референдум 1 грудня, який підтримав акт суверенності, США
поставили перед новоствореною державою вимогу позбутися ядерної
зброї. Незважаючи на те, що Україна перша з радянських республік
відмовилась від перебування ядерної зброї на своїй території та
закликала інших до таких дій, адміністрація Б. Клінтона вважала, що
Україна намагалась ухилитися від задекларованих зобов’язань,
постійно зволікаючи з ухвалою відповідних рішень. Тому підписання
14 січня 1994 р. так званої тристоронньої угоди між Україною, Росією
й США адміністрація Білого дому сприйняла як велику перемогу та
розширення сфер впливу, задовольнивши таким чином свої лідерські
амбіції та довівши традиційну здатність Вашингтона успішно
“врегульовувати” важливі міжнародні справи.

Ставлення Сполучених Штатів до України поступово
еволюціонує в напрямі виходу на рівень партнерських відносин.

У 90-х рр. ХХ ст. Україна була радше розмінною монетою,
аніж партнером. Про такі тривожні тенденції в міжнародних
відносинах свідчить виступ президента України Л.Д.  Кучми 4 лютого
2002 р. перед дипломатичним корпусом: “…політики та політичні
сили… звикли вважати її (Україну – Авт.) розмінною монетою у грі
великих держав” [1; с. 3].

У стратегії, окресленій американськими політологами, щодо
України важливі два моменти. Перший – наявність стабільної,
суверенної держави, оскільки це обмежуватиме сфери впливу Росії на
інші регіони. Другий – недопущення конфронтації України з Росією.
Труднощі досягнення цього зумовлюються небажанням Москви вести
з Києвом рівноправний діалог [2; с. 111].

Перебуваючи з візитом 2004 р. у Києві Г. Кіссінджер висловив
своє ставлення до можливого подальшого впливу Росії на Україну: “Я



вважаю, що українська незалежність заснована не на бажанні
будь-яких союзників України, а із власної історії і розвитку країни…
Україна та Росія повинні самі визначити, якими будуть їх відносини.
Гадаю ваша країна має достатньо історичного досвіду, щоб зробити
розумний, обґрунтований вибір” [7]. Визнаючи, що сама поява України
як незалежної держави внесла зміни в міжнародному становищі, Г.
Кіссінджер відзначає та висловлює думку про те, що Україна не
зацікавлена в тому, щоб її майбутнє сприймалось як деяке
перетягування каната між Росією та США. Проте вибори Президента
України 2004 р. перетворилися саме на таку ситуацію, з якої США
вийшли переможцем. Хоча напередодні виборів Кіссінджер,
пояснюючи зацікавленість США в Україні, заявив: “Україна не
повинна стати полем бою де розгортається боротьба між Заходом та
Сходом” [7], і побажав Україні стати учасником міжнародних
відносин, а не залишатися їх об’єктом, що й дотепер намагається
здійснити Україна.
Водночас США у своїх глобалістських прагненнях розуміє, що роль
держави-лідера, “світового поліцейського”, виконувати довго не
зможе. Розпорошеність військових баз у світі, постійні втягування в
невеликі конфлікти, тривалий час втримувати свої позиції не дадуть.
Тому альтернативним виходом із цієї ситуації, на думку Г.
Кіссінджера, підтримка ініціативи менших держав, яка допоможе
США втриматись.

Продовжуючи досліджувати еволюцію взаємовідносин США та
України в постбіполярному світі, слід розглянути книжку
Г. Кіссінджера “Чи потрібна Америці зовнішня політика?”, написану
ним у 2002 р. Як і в попередній своїй праці “Дипломатія”, науковець не
надає Україні великого значення, згадуючи її лише три рази в
контексті російсько-американських відносин. Починаючи розділ щодо
взаємовідносин Сполучених Штатів з Росією, він відзначає, що Росія
рішуче заявила про себе лише у ХVІІІ ст. На думку автора статті,
Г. Кіссінджер так і не позбувся сумнівів щодо “автентичності”
українського народу й окремішності його від російського. “…У першій
чверті (ХVІІІ ст. – Авт.) Росія все ще воювала зі шведськими
загарбниками в самому центрі тієї території, котру тепер займає

Україна” [4; с. 63].
Розглядаючи тиск Росії на колишні республіки, доктор

Кіссінджер вказує на те, що Росія за допомогою присутності військ,
економічного тиску намагається зробити незалежність цих країн
нестерпною для того, щоб повернення до Росії їм видалося меншим
злом. Україну роздирають внутрішні суперечності, причиною багатьох



з яких є Росія, яка водночас може поліпшити становище уряду
(який також несе відповідальність за деякі труднощі) [4; с. 70].

Книги Г. Кіссінджера є не тільки глибокими дослідженнями, вони
перед усім відповідають реальним потребам Сполучених Штатів і
деякою мірою визначають систему зовнішньополітичних орієнтирів
чинної адміністрації Дж. У. Буша.

Висловлені в книзі “Чи потрібна Америці зовнішня політика?”
тези використовуються при проведенні зовнішньої політики США, а
саме: думка про їх винятковість; думка про місіонерське покликання
поширювати демократичні принципи та свободи (звісно ж
американської моделі); протиставлення їх європейським країнам.
Останнім часом США все більше турбує консолідація європейських
країн, їхня інтеграція в Європейський Союз. “Історично сформовані
держави, розуміючи, що їх масштаб не дозволяє їм відіграти роль
світових лідерів, прагнуть до інтеграції в більші утворення” [4; с. 22].

Створена після Другої світової війни в Західній Європі
багатошарова “культура залежності” від “заокеанського партнеру” в
міру зростання європейської економіки перебудувалась у
взаємозалежність ЄС та США з поглибленням антиамериканських
настроїв на континенті. США вловили ці настрої, тим паче
висловлюються вони відкрито, і на даному етапі перебудовують свою
тактику відносин з європейськими країнами.

Отже,  геополітичні виміри США й України в постбіполярному
світі різняться самим внутрішнім визначенням ролі в міжнародних
відносинах. З точки зору розташування сил в ієрархії держав світу
міжнародне співтовариство поділяється на чотири категорії. Перша –
наддержава, чия національна потуга беззаперечно визнається у світі як
перевершуюча сила, котра переважає за всіма параметрами. До цієї
групи належать США. Сфера її як глобального центра сили має
постійну тенденцію до розширення. Друга – постійні члени Ради
Безпеки ООН, які за своїм статусом вважаються великими державами
та мають регіональні сфери впливу. Третя група – стабільні держави зі
стійкою соціальною структурою, які не претендують на роль
самостійних центрів сили, але вони мають союзницькі зв’язки, які
втримують їх у межах сфер впливу США та інших західних держав. На
сучасному етапі Україна належить до них. Проте раніше США
відносили її до четвертої групи – нестійких державних утворень, які
перебувають у стадії становлення чи розпаду, намагаючись вижити
самостійно чи за допомогою входження у сферу впливу більш сильних
і стабільних товариств. Зрозуміло, що таке ставлення було спричинене
вдалим маніпулюванням думкою Білого дому російськими



дипломатами.
США розуміють, що колишня політика «балансу сил» на даному

етапі не є ефективною. ЄС який спочатку ними був підтриманий тепер
розглядається як реальна загроза її винятковості та лідерства. Тому
політика дещо змінюється відповідно до вимог діалогу й вправності
дипломатії. “В той час, коли традиційні моделі переживають
трансформацію… головне завдання США… у впровадженні, а не
нав’язуванні своїх цінностей, у створенні умов, за яких ці цінності
прийняв би сучасний світ, який на перший погляд чинить цьому опір,
але на ділі відчайдушно потребує… керівництва” [4; с. 326]. Україна ж,
як і протягом усього свого історичного шляху, залишається зі своїми
інтересами на одинці. Залишившись без ядерної зброї, вона втратила
аргументи перед Російською “імперією” повністю поклавшись на
європейські структури безпеки та гарантії США. Вони, у свою чергу,
враховуючи географічне положення держави надають їй роль важеля
в протистоянні наддержав, а не рівноправного партнера в
міжнародних відносинах.
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