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ВСТУП 

Актуальність теми. Наукове вивчення формування швейцарської 

державності, яке у своєму розвитку пройшло шлях від німецького альянсу 

автономних міст і земель до держави, що сьогодні виступає світовим взірцем 

прямої демократії, є центром зосередження ряду впливових міжнародних 

політичних, економічних та фінансових організацій, створило у сучасній 

історичній науці дискусію про існування «особливого випадку» Швейцарії у 

контексті загальноєвропейської історії. Окрім тези про те, що на становлення 

швейцарської державності головним чином вплинув фактор віддаленості від 

головних промислових центрів цивілізованого світу в період Середньовіччя 

та Нового Часу, аргументом на користь підтвердження існування такого 

«особливого випадку» може бути досвід запровадження нею політики 

«збройного нейтралітету» періоду Другої світової війни. В той час, як 

постійний нейтралітет ряду інших малих держав Європи був знищений 

окупацією нацистської Німеччини, швейцарський нейтралітет, що прийняв у 

цей період форму збройного, забезпечив умови для збереження суверенітету 

Швейцарської Конфедерації у вкрай несприятливих умовах глобальної війни 

1939 – 1945 рр. 

Тому, на думку здобувача, для подальшого розвитку українсько-

швейцарських відносин, які є важливим фактором сучасної зовнішньої 

політики України у європейському напрямі, що поміж іншого відображено і 

у «Стратегії швейцарського співробітництва з Україною на 2015 – 2018 рр.», 

існує потреба у науковому вивченні історичних особливостей формування 

зовнішньої політики Швейцарії, зокрема у період Другої світової війни, коли 

були сформовані її суттєві риси.  

Наукове вивчення джерел з історії Швейцарії є актуальним з погляду 

подальшого дослідження історії міжнародних відносин доби Другої світової 

війни, адже це дає змогу відкрити нові факти про місце та роль малих і 

середніх країн Європи у міждержавному діалозі періоду кризи Версальсько-

Вашингтонської – формування Ялтинсько-Потсдамської систем. Проведене 
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здобувачем комплексне дослідження зарубіжної та вітчизняної історіографії 

історії зовнішньої політики Швейцарії у 1939 – 1945 рр. свідчить про 

наявність недостатньо досліджених аспектів теми, передовсім в українській 

історіографії на сьогодні відсутні спеціалізовані дослідження, що посилює 

наукову актуальність теми дисертації. 

Зрештою, дослідження історії Швейцарії періоду Другої світової війни, 

коли сформувались вагомі принципи її внутрішньої та зовнішньої політики, є 

важливим з огляду на необхідність посилення історичного та країнознавчого 

компонентів у професійній підготовці кадрів зовнішньополітичного 

відомства України та, зокрема, Посольств України у Швейцарській 

Конфедерації, інших країнах Західноєвропейського регіону. 

Наукове завдання дисертації полягає у розкритті воєнно-політичної та 

соціально-економічної сутності моделі політики «збройного нейтралітету» 

Швейцарської Конфедерації у контексті міжнародних відносин в Європі 

періоду Другої світової війни (1939 – 1945 рр.).  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Обраний напрям дослідження є елементом планової науково-дослідної 

роботи Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних справ 

України на тему: «Реструктуризація світової системи міжнародних відносин: 

історичні імперативи і сучасні виклики» (Державний реєстраційний номер 

0114 U 003115). Внесок здобувача полягає у науковому узагальненні, із 

застосуванням сучасних наукових методів, основних подій і явищ історії 

Швейцарської Конфедерації часів Другої світової війни, як складової частини 

історії тогочасних міжнародних відносин. 

Об’єкт дослідження – історія міжнародних відносин в Європі у роки 

Другої світової війни. 

Предмет дослідження – військово-політичні та соціально-економічні 

аспекти політики «збройного нейтралітету» Швейцарії та їх роль у 

збереженні державного суверенітету країни у 1939 – 1945 рр. 
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Метою дисертаційної роботи є дослідження державно-правових засад 

та практичної реалізації військово-політичних та соціально-економічних 

аспектів політики «збройного нейтралітету» Швейцарської Конфедерації у 

контексті її міжнародного становища у роки Другої світової війни (1939 – 

1945 рр.) 

Для досягнення поставленої мети було визначено такі завдання: 

– дослідити історіографію та джерельну базу теми, визначити 

методологію дослідження; 

– виявити особливості становища та роль дипломатії Швейцарської 

Конфедерації у системі міжнародних відносин доби Другої світової війни; 

– визначити міжнародно-правовий зміст і політичну спрямованість 

«збройного нейтралітету» Швейцарії у зазначений період; 

– дослідити роль збройних сил Швейцарії у захисті її державного 

суверенітету у період Другої світової війни; 

– охарактеризувати основні вектори економічної співпраці Швейцарії з 

гітлерівською Німеччиною та її союзниками (країнами Осі) і державами – 

членами антигітлерівської коаліції; 

– довести значення розбудови швейцарської банківської системи для 

збереження нейтралітету держави у добу Другої світової війни;   

– розкрити основні засади гуманітарної політики Швейцарської 

Конфедерації періоду Другої світової війни; 

– запропонувати авторську модель політики «збройного нейтралітету» 

Швейцарської Конфедерації періоду війни 1939 – 1945 рр.   

Хронологічні межі дослідження охоплюють період з 1939 по 1945 рр. За 

нижню межу було обрано початок Другої світової війни 1 вересня 1939 р., що 

спонукало владу Швейцарської Конфедерації здійснити остаточний перехід 

до політики «збройного нейтралітету». Верхньою межею дослідження було 

визначено капітуляцію Третього Рейху 8 травня 1945 р. та завершення 

бойових дій на Європейському континенті, що стало початком згортання 

Швейцарією цієї політики. Разом із тим, намагаючись осмислити процес 
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еволюції швейцарського нейтралітету протягом першої половини ХХ ст., а 

також зрозуміти передумови формування гуманітарної політики Швейцарії у 

роки війни 1939 – 1945 рр. та її вплив на подальший розвиток гуманітарного 

права, авторка свідомо відходить за визначені хронологічні межі.   

Географічні межі дослідження охоплюють територію Швейцарської 

Конфедерації та суміжних країн. 

Методологія дослідження. Методологічну основу дисертації складають 

принципи історизму, багатофакторності, об’єктивності, комплексності та 

системності. Предметне застосування спеціальних історичних методів 

(проблемно-хронологічного, історико-генетичного, порівняльно-історичного) 

дозволило здійснити дослідження політики швейцарського «збройного 

нейтралітету» доби Другої світової війни. Зокрема, за допомогою проблемно-

хронологічного методу було визначено структуру побудови дисертаційної 

роботи. Із використанням історико-генетичного методу було досліджено 

еволюцію нейтрального статусу Швейцарської Конфедерації у першій 

половині ХХ ст., її причини та передумови. Використання порівняльно-

історичного методу дозволило виокремити загальні для європейської історії 

зазначеного періоду та особливі ознаки швейцарської моделі політики 

нейтралітету. Окрім цього, в процесі дослідження було використано 

інструментарій інших соціально-гуманітарних наук (соціології та 

політології). Так, соціологічний метод було застосовано для розкриття 

механізму функціонування ідеології «духовної оборони», тенденцій її 

розвитку з урахуванням впливів внутрішніх та зовнішніх факторів.    

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше 

в українській історіографії здійснена спроба створити комплексне 

дослідження військово-політичних та соціально-економічних аспектів 

зовнішньої політики Швейцарської Конфедерації у 1939 – 1945 рр. та 

визначити її роль у системі міжнародних відносин доби Другої світової 

війни.  

Зокрема, в дисертації: 
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вперше: 

– здійснено комплексний історичний аналіз військово-політичних та 

соціально-економічних аспектів зовнішньої політики Швейцарської 

Конфедерації періоду Другої світової війни, що дозволило запропонувати 

авторську наукову модель політики «збройного нейтралітету»; 

– виявлено вплив практики надання «добрих послуг» дипломатичними 

місіями Швейцарської Конфедерації у роки війни 1939 – 1945 рр. на розвиток 

міжнародного гуманітарного права; 

– здійснено аналіз документів, які репрезентують законотворчу 

діяльність Федеральної Ради Швейцарської Конфедерації, офіційне і 

приватне листування швейцарських дипломатів та членів уряду, тексти 

виступів державних діячів та стенограм засідань Федеральної Ради у 

офіційному друкованому органі «Bundesblatt» у зазначений період. 

удосконалено: 

– визначення структурних елементів політики «збройного нейтралітету» 

Швейцарії у роки Другої світової війни;  

– підходи до визначення ролі Швейцарської Конфедерації у 

міжнародних відносинах доби Другої світової війни.  

набули подальшого розвитку: 

–  дослідження викликів, з якими зіткнулась швейцарська внутрішня та 

зовнішня політика у період розпаду Версальсько-Вашингтонської та 

формування Ялтинсько-Потсдамської систем міжнародних відносин, а також 

методів, якими послуговувалась країна в процесі їх подолання; 

– аналіз відносин Швейцарської Конфедерації з Третім Рейхом у 

контексті європейської гуманітарної кризи 1930 – 1940-х рр. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

матеріали дослідження можуть бути використані для удосконалення 

теоретичних засад, шляхів та методів побудови і поглиблення двосторонніх 

відносин між Україною та Швейцарською Конфедерацією у політичній, 
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правовій, соціально-економічній та культурній сферах з огляду на історичні 

традиції та ментальні особливості останньої.  

Наукові відомості стосовно історії організації і діяльності банківської 

системи Швейцарської Конфедерації можуть бути використані для пошуку 

шляхів вирішення таких основних завдань Міністерства фінансів України як 

забезпечення, формування та реалізація держаної фінансової і бюджетної 

політики, політики у сфері державного фінансового контролю, забезпечення 

концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах соціально-

економічного розвитку України. 

Основні положення та висновки дослідження можуть бути застосовані 

при написанні узагальнюючих наукових праць, навчальних видань з історії 

міжнародних відносин та Швейцарської Конфедерації, розробці курсів з 

всесвітньої історії, історії міжнародних відносин, країнознавства.  

Апробація результатів дисертації відбулась на міжкафедральних 

наукових семінарах кафедр дипломатичної та консульської служби і 

регіональних систем та європейської інтеграції Дипломатичної академії 

України при Міністерстві закордонних справ України у листопаді 2016 р. та 

лютому 2017 р.. Положення дисертації знайшли відображення у доповідях 

дисертанта на представницьких наукових заходах,  зокрема ІІІ міжнародному 

молодіжному форумі «Глобалізаційні виклики і багатостороння дипломатія» 

м. Київ (18 березня 2015 р.); V всеукраїнській науковій конференції з 

міжнародною участю «Сучасні соціально-гуманітарні дискурси» м. 

Дніпропетровськ (21 березня 2015 р.); міжнародній науково-практичній 

конференції «Пріоритети розвитку суспільних наук у ХХІ ст.» м. Одеса (10-

11 квітня 2015 р.); міжнародній науково-практичній конференції «Суспільні 

науки: історія, сучасність, майбутнє» м. Київ (8 травня 2015 р.); міжнародній 

науково-практичній конференції «Історичні, соціологічні, політичні науки: 

історія, сучасний стан та перспективи досліджень» м. Херсон (25 – 26 

вересня 2015 р.); V міжнародній науково-практичній конференції з соціології 

«Держава та глобальні соціальні зміни: історична соціологія панування та 
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спротиву в епоху модерну» м. Київ (26 – 27 листопада 2015 р.); міжнародній 

науково-практичній конференції присвяченій 20-й річниці Дипломатичної 

академій України при МЗС України «Зовнішня політика і дипломатія: 

український і світовий досвід» м. Київ (23 грудня 2015 р.); IV Міжнародному 

молодіжному науковому форумі «Україна у світі, світ про Україну» м. Київ 

(25 березня 2016 р.).  

 Публікації. Основні теоретичні положення і висновки дисертаційного 

дослідження були відображені у п’яти наукових статтях авторки, 

надрукованих у фахових виданнях України з історичних наук, визначених 

переліком МОН України (5 публікацій) та виданні Чеської Республіки, що 

входить до міжнародної науковометричної бази даних International Scientific 

Indexing, (1 публікація) загальним обсягом 4 друк. арк.  

 Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі змісту, 

вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та 

літератури. Загальний обсяг – 218 с., у тому числі основний текст – 178 с., 

список використаних джерел та літератури – 326 позицій.  
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РОЗДІЛ І. ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА 

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

1.1. Історіографія теми 

 Історіографія історії внутрішньої та зовнішньої політики Швейцарської 

Конфедерації в період 1939 – 1945 рр. досить різнопланова, виходячи з цього 

постає необхідність застосування репрезентованої відбірки необхідних для 

аналізу робіт. Тому дослідницький інтерес для нас мають праці, присвячені 

виникненню та сутності феномену «збройного нейтралітету» Швейцарії 

напередодні та у роки Другої світової війни, її економічній та гуманітарній 

політиці у зазначений період. Однак, такий вибір не означає ігнорування 

робіт фонового характеру та загальної історіографії історії Другої світової 

війни. 

 У представленій історіографії теми, на наш погляд, варто виділити 

декілька груп. До першої групи відносимо роботи, що стали методологічним 

орієнтиром у написанні дисертаційної роботи, зокрема присвячені теорії 

нейтралітету та його юридичним характеристикам у контексті міжнародного 

права. Вивчення проблем, пов’язаних з формуванням теорії нейтралітету, 

знайшло своє відображення у роботах швейцарських, радянських, сучасних 

російських та українських дослідників. 

Провідне місце у цій групі займає робота швейцарського дослідника 

Е. Бонжура «Історія швейцарського нейтралітету» [246], перша редакція якої 

вийшла друком ще у 1943 р., а фундаментальне шеститомне видання було 

опубліковано у 1960 – 1970-х рр. Особливістю цієї роботи на загальному тлі 

швейцарської історіографії стала спроба створити неупереджений аналіз 

сутності феномену швейцарського нейтралітету. Ключовою ідеєю, яку автор 

намагався викласти у дослідженні, став показ характеру швейцарського 

нейтралітету як фундаментального принципу Федеральної Конституції у 

його історичному розвитку. На його думку, нейтралітет став поєднанням 

республіканського та демократичного ідеалу, що було покладено в основу 

формування національного міфу про його майже релігійну святість. 
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Теоретичному дослідженню природи швейцарського нейтралітету 

присвячені і роботи професора Базельського університету Л. Готчеля [296], 

який у своїх працях розглядає його різні складові частини: політику безпеки, 

позиції солідарності та економіки як факторів нейтралітету, нейтралітет як 

особливу відмітку швейцарської зовнішньої політики, шанси та ризики 

країни, яка ототожнює себе з подібним статусом.  

Радянська, сучасні російська та українська історіографії зосереджували 

свою увагу переважно на юридичних аспектах теми. Загалом, виникнення 

інтересу до вивчення поняття нейтралітету у радянських науковців було 

пов’язано із створенням Руху неприєднання, який набув свого поширення 

після Белградської конференції 1961 р.  

Зокрема, радянський вчений О.І. Тіунов у своїй ґрунтовній монографії 

«Нейтралітет у міжнародному праві» [241] досліджував цей інститут в трьох 

його видах: нейтралітет під час війни, постійний і позитивний. Дослідник 

характеризував відносини між воюючими і нейтральними державами, що 

регулюються певною групою міжнародно-правових норм стосовно 

специфічних взаємовідносин держав, які приймають і не приймають участь у 

війні. Своє завдання О.І. Тіунов вбачав у визначенні взаємних прав і 

обов’язків нейтральних і воюючих держав, ролі нейтральних держав у 

ліквідації військового конфлікту, перегляду деяких застарілих правил 

нейтралітету.  

  Інший радянський науковець Б.В. Ганюшкін у монографії 

«Нейтралітет та неприєднання» [228] досліджував виникнення і розвиток 

нейтралітету, його поняття і зміст, юридичне оформлення та його практичне 

здійснення. Дослідник переконував, що держави, які проголосили політику 

неприєднання або прийняли статус нейтралітету, відмовляються вступати у 

військові блоки, надавати свою територію під іноземні військові бази, 

проводять миролюбну зовнішню політику, тим самим розширюють зону 

миру, що охоплює країни у яких живуть більше половини населення земної 

півкулі. 
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 В свою чергу, роботи О.Н. Хлестова, і зокрема стаття «Женевські угоди 

по Лаосу – важливий крок у формуванні сучасного поняття нейтралітету» 

[290], репрезентують аналіз процесу та особливостей формування інституту 

нейтралітету безпосередньо у ХХ ст. 

 В контексті вивчення складових феномену «збройного нейтралітету» 

маємо звернути увагу і на монографії методологічного характеру сучасних 

російських дослідників, ключовою ідеєю яких стало вивчення теми зв’язку 

гуманітарного права та нейтрального статусу країн. Серед них варто 

відзначити праці І.І. Лукашука «Міжнародне право. Особлива частина» [320] 

і Л.В. Павлової та А.В. Селіванова «Міжнародно-правовий статус біженця» 

[321]. Автори зазначених робіт характеризують процес становлення і 

розвитку інституту гуманітарного права, його витоки, принципи, 

розглядають поняття «біженець», аналізують міжнародні конвенції, що 

стосуються цього статусу та механізми його захисту. Результати подібних 

досліджень з міжнародного права дозволяють нам зробити висновки, 

зокрема, про правомірність дій влади Швейцарської Конфедерації при 

здійсненні своєї політики по відношенню до біженців у період війни 1939 – 

1945 рр.  

 Вивчення теорії нейтралітету також знайшло своє відображення у ряді 

статей сучасних російських та українських дослідників. Особливо плідним у 

цьому напрямі виявилась діяльність Ю.А. Умєренка [287 - 289], який 

зосередив свою увагу на дослідженні питань встановлення статусу 

постійного нейтралітету, місця цього інституту у системі міжнародного 

права та міжнародно – правовій відповідальності за порушення 

проголошеного статусу. Окремі аспекти характеристики нейтралітету як 

форми державної політичної діяльності, його історії, традиції та 

трансформації висвітлені у ряді статей українських політологів, серед яких 

В.К. Антошкін [271], Р.А. Бахтиєв [273], В.Н. Соколов [286], А.М. Іващенко 

[279] та С. Кононенко [280]. Дослідження трансформації концепції 
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швейцарського нейтралітету представлено і у дисертаційній роботі кандидата 

політологічних наук Н.А. Мельник [313]. 

 Особливого значення для розуміння автором спеціальних термінів і 

понять, притаманних виключно швейцарській історичній традиції, мало 

використання матеріалів 16 томного «Історичного словника Швейцарії» 

[326], видання якого було започатковано у 1987 р. Швейцарським історичним 

товариством. Вважаємо за доцільне відзначити і той суспільний резонанс, 

який спричинила публікація роботи. Швейцарська преса початку 2000-х рр. 

називала цей проект створенням «нової пам’яті нації». За словами Каспара 

Філлігера – Федерального Перзидента Швейцарської Конфедерації у 2002 р., 

із його інтервью «Tages-Anzeiger» з приводу видання першого тому 

«Історичного словника Швейцарії», значення цієї роботи полягає у тому, що 

завдяки написанню усіх статей троьма основними державними мовами вона 

має «у вищому ступені політичне значення», оскільки постає своєрідним 

символом національної ідентичності швейцарців.  

 Поняття «збройного нейтралітету», яке ми визначаємо за теоретичну 

основу нашого дослідження, взяте нами з «Української дипломатичної 

енциклопедії» [323]. Так, відповідно до дефініції О.В. Задорожнього, 

«нейтралітет збройний – колективні чи індивідуальні дії нейтральних 

держав, що вдаються до застосування сили, щоб домогтись від воюючих 

держав поваги своїх інтересів. Зміст концепції нейтралітету збройного 

полягає в тому, щоб у складних умовах виникнення воєнних конфліктів 

держави могли забезпечувати національні інтереси, діючи самостійно чи 

разом з іншими державами, але при цьому не вступаючи у формальні союзи 

або коаліції та уникаючи особистої участі у воєнних діях» [323, c.171]. 

Загальне визначення поняття «нейтралітет» та його різновидів подане у 

«Юридичній енциклопедії» за редакцією Ю.С. Шемшученка [325].     

 Тож можемо підсумувати, що аналіз групи робіт швейцарських, 

радянських та сучасних російських і українських авторів, які стали 

методологічним орієнтиром нашого дисертаційного дослідження, дозволяє 
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нам створити уявлення про загальні особливості швейцарської моделі 

нейтралітету, його юридичної природи, особливостей гуманітарного права 

держави в контексті політики постійного нейтралітету.  

До другої групи відносимо узагальнюючі праці, що характеризують 

новітню історію країн Західної Європи у ХХ ст., а також ті, що комплексно 

висвітлюють історію Другої світової війни. Проаналізовані нами праці стали 

засадничою основою для проведення комплексного дослідження, оскільки 

автори цієї групи розглядають в основному загальні політичні, соціальні та 

економічні процеси, що відбувались у країнах Західної Європи у 

досліджуваний період.  

 На наш погляд, у даній групі варто виділити дві підгрупи, першу з яких 

складають роботи, присвячені історії країн Західної Європи у ХХ ст. 

Найбільший інтерес для дослідження у цьому напрямі для нас становлять 

монографії британського історика Е. Хобсбаума [243] та американської 

дослідниці міжнародних відносин А.-Б. Фокс [268].  

 Робота Е. Хобсбаума «Епоха крайнощів: Короткий ХХ вік (1914 – 

1991)» [243] представляє особливий погляд на періодизацію ХХ ст., за якою 

обидві світові війни автор намагався представити як єдиний неподільний 

історичний процес, який він характеризував як «вік катастрофи». На наше 

переконання, саме такий підхід доцільно застосовувати і до вивчення 

феномену «збройного нейтралітету» Швейцарської Конфедерації періоду 

Другої світової війни, оскільки тенденції, що вплинули на його формування, 

беруть свій початок саме із результатів війни 1914 – 1918 рр. та світової 

економічної кризи 1930-х рр. 

 Дослідження ролі малих держав Європи у міжнародних відносинах 

періоду Другої світової війни, на наш погляд, найкраще представлено саме у 

роботах А.-Б. Фокс [268], яка основну увагу приділяла розробці методу, за 

яким цю роль можна визначити. Для свого дослідження вона обрала такі 

держави, як Туреччина, Фінляндія, Норвегія, Швеція та Іспанія. За 

поясненням А.-Б. Фокс, Швейцарія була підкреслено виключена із цього 
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переліку через свій міжнародний імідж, відповідно до якого нейтральний 

статус країни виступав своєрідним психологічним бар’єром на шляху будь-

яких зазіхань на її суверенітет. Тим не менш, в контексті нашого дослідження 

ми використовуємо фактори, визначені дослідницею для характеристики ролі 

Швейцарської Конфедерації в міжнародних відносинах доби Другої світової 

війни, з огляду на доведення факту існування загрози проти неї, принаймні 

на початковому етапі війни.  

 Однією з центральних тем, що становлять інтерес для нашого 

дисертаційного дослідження, постає єврейське питання в контексті історії 

Західної Європи першої половини ХХ ст., наукові погляди стосовно якого 

знаходимо у колективній монографії західних авторів «Енциклопедія 

вигнань: депортація, примусове виселення та етнічна чистка в Європі в 

ХХ ст.». Вона репрезентує особливий комплекс методологічних принципів, 

якими керувались автори при аналізі теми депортацій. Серед них: приділення 

рівної уваги до усіх примусових міграцій у Європі, не зосереджуючи її на 

виключно ініційованих нацистською державою, та намагання уникнути 

національних упереджень при аналізі теми. 

 До другої підгрупи відносимо роботи, присвячені безпосередньо історії 

Другої світової війни. Західну історіографію, яка складає для нас найбільший 

інтерес, у даній підгрупі представлено комплексними монографіями 

Б. Ліддел-Гарта [231], А.Дж.П. Тейлора [239] та К. Тіппельскірха [240]. Так, 

монографія Б. Ліддел-Гарта «Друга світова війна» [231] стала офіційною 

британською версією Другої світової війни, з оглядом на яку автор 

аналізував принципи військових операцій, характеризував всі перипетії 

військових успіхів і поразок західних союзників Росії. Інший британський 

вчений – А.Дж.П. Тейлор, доповнюючи висновки свого попередника, у 

монографії «Друга світова війна: два погляди» [239] намагався об’єктивно 

оцінити причини ключових воєнних подій, здійснити аналіз обставин, що 

передували і сприяли рішенням вищого керівництва воюючих сторін, 

враховуючи особистісний фактор. В свою чергу, офіційною німецькою 
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версією подій можна вважати роботу К. Тіппельскірха «Історія другої 

світової війни» [240], яка стала однією із перших ґрунтовних досліджень, де 

описувались події на всіх театрах воєнних дій та на всіх фронтах у період 

1939 – 1945 рр.  

Українська історіографія Другої світової війни у нашому дослідженні 

представлена роботами А.Ф. Трубайчука [242], у яких автор подає виклад 

основних причин і дипломатичних маневрів періоду 1939 – 1945 рр..  

Вивчення робіт узагальнюючого характеру, присвячених історії Другої 

світової війни, допомогло нам створити уявлення про перебіг ключових 

подій війни 1939 – 1945 рр., що в свою чергу дозволило зрозуміти причини 

прийняття владою Швейцарської Конфедерації тих чи інших 

зовнішньополітичних рішень, які стали реакцією на зміни у геополітичній 

ситуації в Європі протягом всього періоду війни.  

Таким чином, проаналізувавши узагальнюючі дослідження з історії 

Західної Європи у першій половині ХХ ст. та Другої світової війни, можемо 

виділити теми, які складають для нас особливий інтерес. Серед них історична 

періодизація ключових подій європейської історії у 1910 – 1940-х рр.; місце 

малих держав Європи у міжнародних відносинах періоду кризи Версальсько-

Вашингтонської – становлення Ялтинсько-Потсдамської систем міжнародних 

відносин; проблема Голокосту.  

До третьої групи відносимо праці фонового характеру, що стосуються 

безпосередньо історії Швейцарії у ХХ ст. Їх вивчення дозволяє створити 

загальне враження про політичну, економічну та соціальну ситуацію, у якій 

перебувала країна у досліджуваний нами період. 

Ця група представлена роботами швейцарських, радянських та 

сучасних російських і українських науковців.   

Сучасна швейцарська історіографія у цій групі репрезентована 

роботами Ф. Райнгардта «Історія Швейцарії. Від початку до сьогодення» 

[236] та П. Білтона «Ці дивні швейцарці» [226], основною характерною 

рисою яких є намагання створити уявлення про історичний розвиток 
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Конфедерації у контексті особливостей швейцарського менталітету. Зокрема, 

монографія Ф. Райнгардта [236] представляє власний погляд на проблему 

існування «особливого випадку Швейцарії», який полягає у тому, що в 

жодній іншій країні сучасність не знаходиться у такому тісному зв’язку з 

історією, як у Швейцарії. В свою чергу, у роботі антрополога П. Білтона 

[226] знаходимо авторську характеристику ментальних особливостей 

«гельветичного» суспільства (головним принципом якого є «єдність у 

різноманітті»; у практичному сенсі – добровільне об’єднання у федерацію за 

умови збереження культурного суверенітету кантонів), які, на думку автора, і 

визначили особливий хід швейцарської історії. 

Першу спробу радянської історіографії створити комплексне 

дослідження новітньої історії Швейцарської Конфедерації викладено у роботі 

Г.П. Драгунова «Швейцарія: історія і сучасність» [229]. Не зважаючи на 

певну заідеологізованість, ця монографія представляє аналіз соціально-

політичного розвитку, робітничого та демократичного руху, зовнішньої 

політики Швейцарії в 1917 – 1976 рр. та з огляду на велику джерельну базу, 

має наукову цінність. 

Аналіз широкого комплексу дискусійних питань з швейцарської історії 

знайшов свій виклад у ґрунтовній монографії сучасного російського історика 

та дипломата, співробітника російсько-швейцарського науково-учбового 

центру РГГУ І.О. Петрова «Нариси історії Швейцарії» [234] та численних 

наукових статтях [284 - 285]. Серед цих питань можемо назвати такі, як 

визначення основ швейцарського державотворення (зв'язок конституційної 

історії Швейцарії та історії її політичної міфології), особливості історії 

швейцарської дипломатії та зовнішньої політики, феномен «системи 

політичного конкордансу» та його сутність, тощо. 

Окремі аспекти загальної історії Швейцарської Конфедерації знайшли 

своє висвітлення у ряді статей українського дослідника О.О. Песчаного. 

Зокрема, у своїх статтях автор розглядає вядносини швейцарського 

суспільства із окремими етнічними утвореннями [283] та ролі місцевої історії 
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в загальній історії Швейцпрії [282]. Водночас, маємо зауважити, що 

комплексі наукові дослідження з історії Швейцарії в українській 

історіографії практично відсутні.    

Отже, проаналізувавши дослідження групи робіт фонового характеру, 

ми мали змогу створити комплексне уявлення про внутрішню та зовнішню 

політику Швейцарської Конфедерації у першій половині ХХ ст. з оглядом на 

особливості швейцарського менталітету та вплив зовнішніх факторів.   

Четвертою групою є тематичні дослідження, представлені 

здебільшого роботами швейцарських та, меншою мірою, західних 

дослідників, що стосуються безпосередньо тих чи інших аспектів політики 

нейтралітету Швейцарської Конфедерації у роки Другої світової війни.  

Традиційно, основоположником швейцарської історіографії історії 

країни у війні 1939 – 1945 рр. вважається Карл Людвіг, юрист та професор 

Базельського університету, який, за дорученням Федеральної Ради, 

підготував та опублікував у 1957 р. свою знамениту доповідь «Політика 

Швейцарії по відношенню до біженців з 1933 по 1955 рр.» [261]. Ця доповідь 

стала першим науковим аналізом політики Швейцарії стосовно біженців, 

зокрема євреїв та циган. Значення цієї монографії можемо оцінити з огляду 

на те, що переважна більшість подальших досліджень із зазначеної теми 

містила аналіз, критику чи посилання на доповідь К. Людвіга. Крім того, 

матеріали роботи К. Людвіга стали основою для численних творів 

художнього та науково-популярного характеру.  

В окрему підгрупу, з огляду на їх високу наукову цінність та широкий 

суспільний резонанс, необхідно виділити дослідження комісії Ж.-Ф. Берж’є. 

Роботи цієї групи не є класичними історичним працями, оскільки приводом 

для створення Незалежної комісії експертів Швейцарії – «Друга світова 

війна» став конфлікт між федеральною владою Швейцарії та впливовими 

єврейськими організаціями переважно з США, що виник у середині 90-х рр. 

ХХ ст. і тривав майже п’ять років. Тим не менш, для автора даного 
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дисертаційного дослідження вони можуть бути визначені як теоретичні 

напрацювання попередників, хоча і не у форматі історичних нарисів.  

До складу Незалежної комісії експертів Швейцарії – «Друга світова 

війна» у різний час входили: голова комісії – Жан-Франсуа Берж’є 

(Швейцарія), Владислав Бартошевський (Польща), Саул Фрідлендер 

(Ізраїль), Гарольд Джеймс (США), Хелен Янц (США), Георг Крайс 

(Швейцарія), Жак Пікар (Швейцарія), Якоб Таннер (Швейцарія), Даніель 

Тюрер (Швейцарія), Сибіл Мілтон (США), Жозеф Воям (Швейцарія), 

генеральний секретар Мірта Велті (Швейцарія). 

Першим результатом роботи комісії стала доповідь на конференції в 

Лондоні 2 – 4 грудня 1997 р. «Операції із золотом під час Другої світової 

війни: коментуючи статистичний огляд» [258]. У ній були викладені 

результати дослідження таких тем, як політика Трьохсторонньої комісії з 

повернення монетарного золота (TCG); роль центральних банків таких країн 

як Португалія, Іспанія і Румунія; золотовалютні операції між Росією, 

Німеччиною і Швейцарією у 1939 – 1941рр. та між США, Німеччиною і 

Швейцарією до грудня 1941 р.; значення чорних ринків для національної і 

міжнародної торгівлі золотом; питання про користь обміну золота на 

швейцарські франки для воюючих країн. 

Тему золотовалютних операцій Швейцарії  було продовжено наступна 

робота опублікована у травні 1998 р. «Швейцарія і операції із золотом у 

Другій світовій війні: проміжна доповідь» [254]. У ній було представлено 

дослідження швейцарських економічних та торгівельних зобов’язань 

довоєнного періоду перед воюючими країнами та політика Національного 

банку Швейцарії стосовно своїх партнерів із числа воюючих країн, зокрема 

Німеччини. Експерти комісії дійшли висновку, що Швейцарія знала про 

ведення нацистською Німеччиною торгівлі награбованим золотом з 1941 р. та 

відсутності зобов’язань щодо купівлі золота, як це представлялось пізніше у 

ході переговорів у Вашингтоні у 1946 р. Також у підсумках дослідження було 
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зазначено, що подальше вивчення проблеми поставок золота із Німеччини 

пов’язане із залученням експертів з правових питань.  

У квітні 1999 р. колективом комісії була представлена коротка 

узагальнена версія доробку авторів у галузі вивчення золотовалютної торгівлі 

Швейцарської Конфедерації у період Другої світової війни, що отримала 

назву «Швейцарія і золото нацистів» [251].  

У грудні 1999 р. групою експертів з комісії по вивченню поведінки 

Швейцарії у Другій світовій війні було представлено одразу п’ять доповідей, 

які були присвячені політиці Швейцарської Конфедерації стосовно біженців. 

У першій з них - «Правові аспекти швейцарської політики стосовно 

біженців у Другій світовій війні» [264] - представлено аналіз нормативно-

правових актів, що складали основу швейцарської політики стосовно 

біженців у період 1918 – 1945 рр., проаналізовано причини та наслідки зміни 

орієнтирів у швейцарській гуманітарній політиці у цей період.  

Інша доповідь «Біженці як тема політичної комунікації в Швейцарії у 

1938 – 1947 рр.» [256] репрезентує аналіз суспільно-політичної комунікації в 

Швейцарії кінця 30 – 40-х рр. ХХ ст. та уявлень тогочасного швейцарського 

суспільства стосовно масового потоку біженців до їх країни. Автори дійшли 

висновку, що проблема біженців у порівнянні із соціально-економічними 

питаннями внутрішньої політики, проблемами оборони і безпеки країни, 

проблемою інтеграції Соціал-демократичної партії до політичної системи 

Швейцарії, у тогочасній суспільній свідомості швейцарців була незначною. 

Проте, дослідники відмічають певні фази (після аншлюсу Австрії у 1938р., 

капітуляції Франції 1940р., перед завершенням Другої світової війни 1945 р., 

тощо), коли проблема біженців викликала суперечності, як між владою 

кантонів та федеральною владою, так і в середині громад, які складають 

основу соціальної структури Швейцарії. 

У роботі «Швейцарія і німецькі вимоги викупу в окупованій Голландії. 

Конфіскація майна, вільна торгівля, обмін. 1940 – 1945» [252] досліджено 

відносини між Швейцарією і Німеччиною стосовно євреїв та їх майна у 
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окупованій гітлерівцями Голландії. Автори дослідження проаналізували 

позиції трьох основних гравців у питанні німецьких претензій на майно 

нідерландських євреїв – позиція німецького рейху і окупаційної адміністрації 

в Нідерландах, позиція Швейцарії та союзників, представлених 

Великобританією та США. Експерти характеризують також мотиви 

швейцарських посередників, як кампаній так і фізичних осіб, які брали участь 

у операціях обміну, пов’язаних з єврейськими активами у Голландії, і 

приходять до висновку, що вони визначались як намірами власної 

прибуткової співпраці з нацистською Німеччиною, так і гуманітарними 

зобов’язаннями.  

Наступна доповідь «Залізничні перевезення осіб через Швейцарію під 

час Другої світової війни» [260] представляє дослідження двох питань: чи 

перевозились через територію Швейцарії депортовані євреї та транзит 

італійської робочої сили до Німеччини. Автори зазначають, що у більшості 

випадків відомості про транзит полонених з Франції, Італії та Польщі 

побудовані на чутках та наводять докази на користь того, що у більшості 

випадків маршрути таких потягів можуть бути встановлені, а тому може бути 

доведено, що швейцарська залізниця офіційно не використовувалась силами 

Осі.  

Остання з п’яти доповідей, представлених комісією у 1999 р. – 

«Швейцарія і біженці часів націонал-соціалізму» [253] - постає аналізом 

гуманітарної традиції та політики Швейцарії стосовно біженців у 1930 – 

1940 рр. Дослідники аналізують роль центральних органів виконавчої влади 

Швейцарської Конфедерації та виконавчих органів влади кантонів у 

вирішенні долі біженців з окупованих гітлерівцями країн Європи, межі їх 

відповідальності. Автори наводять причини та наслідки закриття 

швейцарського кордону у серпні 1942 р. Крім того, у роботі представлена 

характеристика умов перебування та становища у суспільстві, як біженців – 

представників цивільного населення, так і інтернованих військовослужбовців. 
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У грудні 2000 р. колектив комісії представив останню з проміжних 

доповідей «Цигани, сінті та джені. Швейцарська політика стосовно циган в 

часи націонал-соціалізму» [265]. У ній дослідники доходять висновку, що з 

початку ХХ ст. Швейцарія одна з не багатьох держав обмежила свободу 

пересування «Gypsy» в односторонньому порядку. Комісія не виявила будь-

яких доказів, що швейцарська влада могла надавати циганам статус біженців і 

таким чином врятувати їх від нацистського геноциду. У висновках автори 

висловлюють думку, що після більш детального вивчення проблеми із 

залученням архівів поліції кантонів Швейцарія повинна взяти на себе 

політичну відповідальність за ненадання допомоги жертвам нацистського 

геноциду.  

У 2001 – 2002 рр. комісія Берж’є оприлюднила остаточні результати 

своїх досліджень, які склали 25 томів. Їх зміст являє собою матеріали зібрані 

колективом експертів з усіх шести напрямів досліджень, заявлених перед 

початком роботи. Крім авторських висновків роботи представляють аналіз 

джерел швейцарських і зарубіжних державних та приватних архівів, правові 

збірки. За словами самого авторського колективу, ці публікації утворюють 

унікальну відправну точку для глибокого вивчення, що стане основою 

ліквідації наслідків Другої світової війни та епохи націонал-соціалізму у 

Німеччині та за кордоном.  

У томах 1 - 17 представлено детальний аналіз та висновки дослідників 

стосовно поведінки Швейцарії у Другій світовій війні. Томи 18 та 19 

присвячено дослідженням правотворчої діяльності Швейцарської 

Конфедерації у 1930 – 1940-х рр. та її аналізу. Окремі спеціальні додатки до 

досліджень містяться у 20 - 25 томах.  

Крапкою у роботі Незалежної комісії експертів Швейцарія – «Друга 

світова війна» стало оприлюднення і представлення його на розгляд 

Федеральній раді 22 березня 2002 р. її підсумкового звіту «Швейцарія, 

націонал-соціалізм і Друга світова війна» [255]. 
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У першому розділі (вступі) до підсумкового звіту показано як у 

середині 1990-х рр. трактування ролі Швейцарії у Другій світовій війні стало 

суспільною проблемою, а також стан дослідження теми на сучасному етапі та 

визначення особливого статусу комісії, а саме надання їй у 1996 р. 

Федеральним урядом особливих привілеїв по роботі з архівами. Розділ другий 

представляє дослідження міжнародного і національного контексту історії 

Швейцарії у міжвоєнний період та період Другої світової війни. Третій розділ 

звіту присвячено політиці Швейцарії стосовно біженців. Колектив авторів 

висловлює критику з приводу неточного трактування статистичних даних у 

попередніх дослідженнях проблеми та наголошує на недостатньо коректній 

поведінці швейцарської влади під час міжнародного обговорення теми на 

сучасному етапі. У четвертому розділі досліджено зовнішньоторговельні 

зв’язки швейцарських кампаній, їх дочірніх підприємств та їх операції з 

капіталом, в основному в зоні нацистського впливу. Наступний, п’ятий розділ 

описує предмет дослідження з юридичної точки зору у контексті 

міжнародного права у галузі торгівлі, переміщення культурних цінностей та 

цінних паперів. Крім того, тут представлено дослідження проблеми 

«неактивних рахунків», яка набула надзвичайно широкого резонансу на 

міжнародних форумах. Шостий розділ присвячено питанням права власності 

на майно жертв нацистського геноциду у післявоєнний період, 

проаналізовано спроби вирішення проблеми у 1946 та 1962 рр. У сьомому 

розділі комісія підводить підсумки та надає оцінку діям керівників у політиці, 

економіці, законодавстві Швейцарії стосовно невинно постраждалих від 

нацистського режиму, наводить критичне переосмислення історіографії теми 

у період Холодної війни. 

На завершення варто зазначити, що результати роботи Незалежної 

комісії експертів Швейцарія – «Друга світова війна» мали значні наслідки, як 

для змін у самосвідомості швейцарського суспільства, так і для формування 

іміджу Швейцарії в очах світового співтовариства. Фактично, комісія Берж’є 

поставила під сумнів традиційний образ Швейцарії як країни з давньою 
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гуманітарною традицією, і, тим більше, представила докази на користь 

звинувачень країни у причетності до Голокосту. Одну з причин такої 

поведінки швейцарців у воєнну епоху дослідники вбачали у їх надмірному 

прагматизмі, прагненні до власного збагачення. Положення підсумкового 

звіту комісії до сьогоднішнього дня зустрічають неоднозначну оцінку, як 

серед пересічних швейцарців, так і науковців, що постійно породжує все нові 

і нові дискусії та дослідження. 

У окрему підгрупу виділяємо і роботи швейцарських дослідників, які 

виникли як реакція на оприлюднення результатів комісії Берж’є. Серед них 

праці Ж.-К. Ламбелета [301], який за допомогою статистичних підрахунків 

намагався критично оцінити результати роботи комісії «Швейцарія – Друга 

світова війна» та довести, що експерти перебільшили провину Швейцарії у 

наслідках війни 1939 – 1945 рр., а також захистити тезу про те, що закриття 

швейцарського кордону у 1938 та 1942 рр. не мало значного впливу на 

ситуацію із біженцями у Європі, оскільки мова йшла про лише близько сотні 

відмов за лічені дні. Спростувати подібні звинувачення на адресу 

швейцарської влади за допомогою аналізу документальних фотоматеріалів з 

фондів Швейцарського Національного архіву намагалась і дослідниця 

К. Буррі [294]. 

Широкий суспільний резонанс обумовив актуальність теми соціального 

розвитку та гуманітарної політики Швейцарії у зазначений період, наслідком 

чого стала поява багаточисельних статей, присвячених гуманітарному праву 

(А. Аббег, Р. Штребель [292]), передумовам виникнення у середині 

швейцарського суспільства ворожого ставлення до іноземців (П. Кюрі [300]), 

ролі очільника Федеральної міграційної поліції Г. Ротмунда у формуванні 

гуманітарної політики країни (Г. Рожевські [307]), проблемі незаконного 

перетину кордону та утриманню інтернованих військовослужбовців у 

Швейцарії (Ю. Штадельман [308], Г. Варнер [311]), тощо.  

Подібна ситуація склалась і навколо теми економічного розвитку 

Швейцарії у зазначений період. Тут у фокусі досліджень перебували 
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переважно питання, пов’язані із функціонуванням банківського сектору 

країни, проблемами незапитаних активів та сутністю міжнародних дебатів 

навколо них. У цьому зв’язку відзначимо роботи П. Нобеля «Швейцарське 

фінансове право і міжнародні стандарти» [233] та статті Т. Майзена [303 - 

304].   

Тема розвитку швейцарської дипломатії у зазначений період знайшла 

своє відображення у роботах швейцарських дослідників Д. Тракслера [310] та 

Р. Пробста [263], основною ідеєю яких було визначення ролі «добрих послуг» 

у контексті зовнішньої політики країни у період Другої світової війни. 

Важливого значення для розвитку теми мають і монографії, що 

репрезентують дослідження діяльності окремих дипломатів, прикладом яких 

може бути робота Шт. Глура [257], присвячена життю і професійній 

діяльності Пауля Роджера , який у 1936 – 1942 рр. перебував на посаді Посла 

Швейцарської Конфедерації у Італії.  

До вивчення теми дипломатії у контексті швейцарського нейтралітету у 

період Другої світової війни також звертався історик та президент 

Швейцарської Конфедерації (1979 – 1980 рр.) Ж.-А. Шевалла [267], який 

намагався у процесі свого дослідження знайти відповідь на питання: чому в 

умовах тоталітарної загрози Швейцарія обрала нейтралітет, а не долучилась 

до «табору демократії» і не проявила жорстку позицію по відношенню до 

Третього Рейху? У своїй монографії автор представив авторське бачення 

дипломатичної діяльності керівника Федерального департаменту закордонних 

справ Марселя Піле-Голя та Генерала армії Анрі Гізана.  

Іншою темою, яка перебувала у центрі уваги дослідників – істориків 

Другої світової війни, постає тема підготовки Швейцарії до війни, а саме 

створення стратегії оборони та участь швейцарських збройних сил у 

військових інцидентах на кордоні країни. Показовим є той факт, що провідне 

місце у зазначеному питанні належить саме західній історіографії, хоча 

окремі роботи швейцарських вчених теж заслуговують на увагу у цьому 

зв’язку.  
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У цьому контексті необхідно згадати монографію американського 

дослідника Ст. Галбрука «Ціль Швейцарія: швейцарський збройний 

нейтралітет у Другій світовій війні» [259], основною ідеєю якої було 

представлення авторської точки зору на факт уникнення Швейцарією 

безпосередньої участі у війні. Ст. Галбрук аналізує місце Швейцарії у 

агресивних планах Німеччини, та називає готовність швейцарців до опору 

основною причиною їх нереалізації. На відміну від швейцарської історичної 

традиції, американський вчений відводить армії ключову роль у справі 

збереження нейтралітету альпійської республіки не лише у ході війни 1939 – 

1945 рр., а й протягом всього історичного розвитку країни.  

До теми уникнення Швейцарією участі у військових діях під час війни 

1939 – 1945 рр. звертався у своїх дослідженнях і швейцарський історик 

К. Урнер [270], який намагався довести реальність існування загрози нападу з 

боку країн Осі у період завершення французької кампанії 1940 р. із західного 

кордону Швейцарської Конфедерації. Він намагався спростувати типову для 

повоєнної швейцарської історіографії думку про те, що плани нападу на 

Швейцарію носили фіктивний характер. На підсилення цієї тези він наводить 

факти існування спланованої економічної війни проти Швейцарії, яка мала 

слугувати підриву її обороноздатності та, зрештою, призвести до повної 

окупації.  

Тема участі швейцарських збройних сил у військових сутичках на 

швейцарському кордоні у 1940 та 1945 рр. розкрита у роботах американського 

дослідника Дж. Гелмрайха [298 - 299]. На його думку, всі ці інциденти 

відбулись внаслідок технічних помилок з вини командування авіації США та 

стали причиною загострення дипломатичних відносин між країнами.  

Ще однією темою, яку досліджували швейцарські та західні вчені в 

контексті теми нашого дослідження, стала колективна пам'ять швейцарського 

та європейського суспільства про Другу світову війну. Вона представлена 

роботами німецьких (А. Бауеркемпер [245]), італійських (А. Кодевілла [249]) 

та швейцарських (Н. Бергермейстр [247], К. Дейон [295], Р.Беркла [275]) 
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дослідників. У своїх статтях та монографіях вони представляли власну точку 

зору на проблему причетності чи відсторонення Швейцарії від трагедії 

Голокосту у Європі 1930 – 1940-х рр.  

Хоча у радянській (за виключенням дисертаційного дослідження 

В.А. Мазохіна [314], присвяченого боротьбі з фашизмом, яке відрізнялось 

великою мірою заідеологізованості) та сучасній російській історіографії 

відсутні фундаментальні дослідження, які були б присвячені безпосередньо 

історії Швейцарської Конфедерації у Другій світовій війні, ми не можемо 

залишити поза увагою ряд тематичних статей за авторством Г.П. Драгунова 

[278], які висвітлюють тему інтернування іноземних військовополонених у 

Швейцарії у зазначений період, та І.О. Петрова [284 - 285], за допомогою 

вивчення яких маємо змогу створити комплексне уявлення про стан 

двосторонніх відносин Швейцарської Конфедерації з основними дійовими 

особами Другої світової війни – СРСР та Третім Рейхом. 

Що стосується українських тематичних робіт, присвячених різним 

аспектам історії Швейцарської Конфедерації у добу Другої світової війни, то 

саме їх відсутність і стала для нас однією з причин обрання та обґрунтування 

теми дисертаційного дослідження.  

Проаналізувавши історіографію історії Швейцарської Конфедерації 

періоду Другої світової війни, доходимо висновку, що найбільш повно 

швейцарськими, західними, радянськими, російськими, та українськими 

науковцями були розроблені теми соціального та економічного розвитку 

країни у зазначений період, менший інтерес дослідників викликали теми 

розвитку дипломатії та збройних сил. Натомість, практично недослідженими 

постають теми економічної блокади та контрблокади, практичного 

впровадження ідеології «духовної оборони», функціонування консульської 

служби Швейцарської Конфедерації в контексті загальної практики надання 

«добрих послуг».   
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1.2. Джерельна база та методологія дослідження 

В основу розподілу та аналізу наявних джерел з історії Швейцарської 

Конфедерації періоду Другої світової війни нами був покладений видовий 

принцип, у відповідності до якого можна виділити такі групи: 1) нормативно-

правові документи; 2) документи організаційно-розпорядчого характеру; 3) 

документи особового походження. 

До першої групи джерельної бази дослідження політики «збройного 

нейтралітету» Швейцарської Конфедерації у роки війни 1939 – 1945 рр. ми 

відносимо акти міжнародного права ХІХ – першої половини ХХ ст., які 

закріплювали на міжнародному рівні визнання статусу постійного 

нейтралітету Швейцарії (Акти Віденського конгресу 1815 р. [3]), права та 

обов’язки нейтральної країни під час війни (ряд Конвенцій прийнятих на ІІ 

мирній конференції у Гаазі 1907 р. [1 - 2]), окремі норми гуманітарного права 

на початковому етапі його розвитку (Женевська конвенція про поводження з 

військовополоненими 1929 р. [4]), збірники юридичних документів з 

гуманітарного права [219 - 221] та матеріалів Нюрнберзького процесу [222]. 

Вивчення та аналіз цих документів створюють можливість дослідити 

природу, причини та зміст еволюції, міжнародне визнання нейтрального 

статусу Швейцарської Конфедерації, а також дозволяють оцінити 

правомірність дій федеральної влади під час оголошення мобілізації у вересні 

1939 р., прийняття рішення про здійснення торгівлі товарами військово-

стратегічного значення та співпрацю у сфері банківських послуг з країнами з 

обох воюючих таборів протягом всього періоду війни, а також закриття 

державного кордону у 1938 та 1942 рр.  

Документи, представлені у сучасних хрестоматіях і збірниках, 

присвячених праву біженців, допомагають створити уявлення про стан 

розвитку гуманітарного права напередодні та у роки Другої світової війни і 

його еволюцію, прояви якої можна спостерігати аналізуючи відповідні 

документи другої половини 1940 – 950-х рр. Окрім цього, за допомогою 

вивчення цих документів, маємо змогу дослідити історію переселень у 
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Європі, зміни у трактування понять «мігрант», «біженець», «внутрішньо 

переміщена особа», принципи формування гуманітарного права та надання 

міжнародного захисту цим категоріям осіб. Вивчення цієї групи джерел не 

лише дозволяє здійснити аналіз статусу і становища біженців-представників 

цивільного населення іноземних держав та інтернованих 

військовослужбовців у Швейцарії, але і створити загальне уявлення про 

основні засади гуманітарної політики країни, та фактори, що впливали на її 

формування. 

Окремий інтерес для автора становить збірка стенограм допитів 

головних військових злочинців перед Міжнародним військовим трибуналом 

у Нюрнбергу (14 листопада 1945 – 1 жовтня 1946 рр.), які представлені 42-

томним виданням, так-званою «блакитною серією», та є офіційними 

документами суду основних цивільних та військових керівників нацистської 

Німеччини, звинувачуваних у військових злочинах . Ця серія була видана 

Міжнародним військовим трибуналом спільно із Союзницькою 

контролюючою радою. Оригінальне видання серії знаходиться в колекції 

Бібліотеки Конгресу США. Такий інтерес полягає в тому, що завдяки 

вивченню цих матеріалів стає відомо про план керівництва Третього Рейху із 

захоплення території Швейцарії у літку 1940 р. Хоча такий план і не було 

реалізовано, його існування спричинило прийняття Федеральною Радою 

Швейцарської Конфедерації ряду важливих державницьких рішень, які 

вплинули на подальше формування зовнішньої політики країни у кінці 1940 – 

1950-х рр.  

До цієї ж групи джерел належать також канцелярські і підготовчі 

документи. Цю групу репрезентують матеріали офіційного дипломатичного 

листування між органами центральної влади Швейцарської Конфедерації та її 

закордонними представництвами, ноти та записи бесід за авторством 

швейцарських посадових осіб, приватне листування членів Федеральної Ради 

Швейцарії з представниками міжнародних організацій (Лігою Націй, 

Лондонським Комітетом у справах біженців, тощо) та швейцарських 
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закордонних місій, офіційні листи та телеграми урядів іноземних країн на 

адресу Федеральної Ради [21 - 218]. 

Документи цієї групи представлені матеріалами фонду «Архіви 

Швейцарської федеративної держави з 1848 р.» Федерального архіву 

Швейцарської Конфедерації, вивчення яких стало можливим завдяки 

проведенню масштабної археографічної роботи з публікації документів по 

історії зовнішньої політики Швейцарії групою молодих швейцарських 

дослідників, яку очолив А. Флері, за підтримки Швейцарського інституту 

історії. Робота зі створення проекту «Дипломатичні документи Швейцарії» 

(«Diplomatische Dokumente der Schweiz»), метою якого стала популяризація 

маловідомої історії країни, була розпочата у 1972 р. Концепція наукового 

проекту включала у себе такі принципи: публікація джерел без будь-яких 

оцінювальних суджень; залучення до оприлюднення всіх існуючих джерел із 

зовнішньої політики Швейцарії за період (1848 – 1945 рр.) (пізніше 

хронологічні межі проекту було розширено); проект створювався для 

задоволення професійних потреб швейцарських та закордонних науковців і 

освітян; тісні взаємодія із науковими установами та Федеральним 

департаментом закордонних справ; створення бази для кращого розуміння 

зовнішніх зв’язків та міжнародної ролі Швейцарії серед політиків, 

чиновників та громадянського суспільства. У 1975 р. концепція проекту 

зазнала змін, коли до роботи приєдналась новостворена Національна комісія 

із публікацій, основним завданням якої стало видання 15 томів документів, 

що мали покривати період в зовнішньополітичній історії Швейцарії від 

створення Нового Союзу до завершення Другої світової війни. У 2008 р. 

проект очолив визнаний у Швейцарії спеціаліст у галузі історіографії та 

джерелознавства професор С. Зала.  

Зазначимо, що матеріали фонду «Архіви Швейцарської федеративної 

держави з 1848 р.» становлять найбільшу групу джерел, що склали основу 

нашого дисертаційного дослідження. Аналіз цієї групи документів дозволяє 

розкрити діяльність органів законодавчої та виконавчої влади, закордонних 
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представництв Швейцарії, збройних сил, банківської системи у 1930 – 1940-х 

рр., визначити їх роль у збереженні державної самостійності. 

Другу групу джерел складають національні нормативно-правові акти та 

протоколи засідань Федеральної Ради Швейцарії, опубліковані у 

«Федеральному віснику» («Bundesblatt») у період 1930 – 1940-х рр. [5 - 20]. 

Видання «Федерального вісника» бере свій початок із 1849 р. та існує до 

сьогоднішнього дня. Офіційний друкований орган Федеральної Ради 

Швейцарської Конфедерації виходить щотижня, всі публікації у ньому 

друкуються трьома офіційними мовами (німецькою, французькою та 

італійською). Відповідно до федерального законодавства та системи прямої 

демократії, які діє у Швейцарії, оприлюдненню у «Віснику» підлягають: 

доповіді Федеральної Ради Федеральним Зборам – так-звані послання, що 

містять проекти законів та рішень з відповідними поясненнями; постанови і 

закони, які були прийняті парламентом із врахуванням результатів 

факультативного чи обов’язкового референдуму; Федеральні накази; накази 

Федеральної канцелярії з проведення попереднього аудиту, прийняття чи 

відхилення популярних ініціатив або референдумів; рішення Федеральної 

Ради за результатами референдумів (включаючи результати, надані 

кантонами); доповіді Федеральної Ради Національній Раді з питань 

парламентських виборів (із урахуванням результатів голосування у 

кантонах); повідомлення і оголошення підрозділів Федеральної адміністрації 

і судів.  

Дослідження нормативно-правових актів, представлених у цій групі 

документів, створює можливості для розкриття фактично всіх складових 

частин політики «збройного нейтралітету» Швейцарської Конфедерації, її 

військового, економічного, соціального аспектів, з’ясувати роль кожного з 

них у захисті державного суверенітету країни у період Другої світової війни. 

Важливе наукове значення для нашого дослідження мають не лише 

безпосередньо тексти законів, рішень, наказів, оголошень, але і стенограми 

засідань Федеральної Ради Швейцарії, вивчаючи які ми отримуємо 
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можливість прослідкувати за ходом прийняття важливих державних рішень, 

проаналізувати зміст політичних дискусій, визначити фактори, які впливали 

на образ мислення керівництва країни у зазначений період.  

До третьої групи джерел нами було віднесено документи особового 

походження, представлені мемуарною літературою. Зокрема, корисним для 

дослідження історії Швейцарської Конфедерації у період війни 1939 – 

1945 рр. є вивчення спогадів генерала Моріса Гюстава Гамелена, 

Головнокомандувача французької армії, який перебував на цій посаді до 19 

травня 1940 р. У мемуарах «Служба» [225], які були опубліковані у 1946 – 

1947 рр., автор описує страх і розгубленість, у стані якого перебували 

нейтральні країни Європи після окупації нацистською Німеччиною Бельгії та 

Франції у травні – червні 1940 р.  

Інтерпретацію важливих фактів міжвоєнної історія та характеристику 

видатних державних і військових діячів періоду війни 1939 – 1945 рр. 

знаходимо у мемуарах, опублікованих під назвою «Друга світова війна» [224] 

безпосереднього учасника тих подій, британського державного і політичного 

діяча, прем’єр-міністра Великобританії Сера Уїнстона Черчилля. 

Тема взаємовідносин Швейцарської Конфедерації та СРСР розкрита у 

мемуарах «Пам’ятне» [223] радянського дипломата і державного діяча, 

міністра закордонних справ СРСР Андрія Андрійовича Громико. Серед 

іншого, у них представлено авторський погляд на причини їх розриву та роль 

обох країн у процесі, який згодом привів до обміну нот у Белграді у березні 

1946 р. 

Загалом, вивчення цієї групи джерел створило можливості для аналізу  

суб’єктивних оцінок визначальних подій обраного нами для дослідження 

періоду, що в свою чергу дозволило розширити уявлення про соціально-

політичну ситуацію, на фоні якої розвивались важливі події історії Швейцарії 

періоду Другої світової війни.  

Таким чином, можемо підсумувати, що джерельна база нашого 

дослідження представлена на достатньому рівні, має високий рівень 
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інформативності та достовірності. Видове різноманіття забезпечує 

можливість різнопланової перевірки наявних фактів, дотримання наукової 

об’єктивності та виконання поставлених мети і завдань дослідження. 

Методологічну основу дисертації складають принципи історизму, 

багатофакторності, об’єктивності, комплексності та системності. 

Застосування принципу історизму створило можливість для вивчення 

феномену «збройного нейтралітету» у процесі його розвитку (починаючи із 

поступового переходу до нього від попередньої форми – «активного 

нейтралітету»  – у 1938 р., завершуючи його згортанням у травні 1945 р., що 

було пов’язано із завершенням військових дій у Європі. 

Завдяки використанню принципу багатофакторності нам вдалось 

виокремити ряд чинників, які обумовили формування та вплинули на 

характер політичної моделі «збройного нейтралітету» Швейцарії у період 

війни 1939 – 1945 рр.  

Принцип комплексності було реалізовано шляхом використання 

здобутків не лише історичної науки, а й інших суспільних наук, зокрема 

соціології і політології.     

Принцип наукової об’єктивності дозволив під час аналізу ролі 

Швейцарської Конфедерації у міжнародних відносинах періоду Другої 

світової війни здійснити спробу подолання суб’єктивних оцінок і впливу 

окремих політичних інтересів, не пов’язаних із досягненням наукової істини. 

За допомогою принципу системності було досліджено нейтралітет, як 

політичне явище, що визначається як юридичний та політичний статус 

держави, а в мирний час – відмовляється від участі у військових блоках. 

Також були визначені складові політики «збройного нейтралітету» 

Швейцарії у період Другої світової війни (ідеологія, економічна, військова, 

гуманітарна, соціальна політика) та проаналізовано характер взаємозв’язків 

між ними. Окремо було досліджено вплив зовнішніх факторів (стан 

двосторонніх відносин з Третім Рейхом, Італією, Францією, 

Великобританією, США та СРСР; події на фронтах Другої світової війни) на 
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прийняття державницьких рішень центральною владою Швейцарської 

Конфедерації у військовій, економічній, гуманітарній галузях та сфері 

зовнішньої політики.  

Історичний характер дослідження зумовив застосування проблемно-

хронологічного методу для визначення структури побудови дисертаційної 

роботи. Відповідно до нього, нам вдалось виокремити та історично і логічно 

розглянути військово-політичний та соціально-економічний аспекти теми 

політики «збройного нейтралітету» Швейцарії зразку 1939 – 1945 рр.  

За допомогою історико-генетичного методу було досліджено 

еволюцію нейтрального статусу Швейцарської Конфедерації у першій 

половині ХХ ст., причини та передумови виникнення та зміни її етапів 

(переходу від «класичного нейтралітету» зразка початку ХІХ ст., до 

«активного» по завершенню Першої світової війни і зміну його «збройним» 

на передодні Другої світової війни). Окрім того, завдяки використанню цього 

методу нами було визначено причинно-наслідкові зв’язки між змінами у 

військово-політичній ситуації у Європі періоду між двома світовим війнами 

та еволюцією форм нейтрального статусу Швейцарії. Поряд із цим, нами 

було окреслено ряд внутрішньополітичних та зовнішньополітичних факторів, 

що вплинули на формування характеру особливої форми швейцарського 

нейтралітету у період війни 1939 – 1945 рр. 

Використання порівняльно-історичного методу дозволило 

проаналізувати схожі та відмінні риси історичних моделей нейтралітету. 

Також вивчення загальних норм міжнародного права першої половини ХХ 

ст. (зокрема, ряду конвенцій, що були прийняті на ІІ мирній конференції у 

Гаазі у червні – жовтні 1907 р., які представляли комплекс законів і звичаїв 

ведення війни, і, серед іншого, визначали поняття нейтралітету) дозволило 

виокремити загальні для європейської історії зазначеного періоду та особливі 

ознаки швейцарської моделі політики нейтралітету, встановити 

закономірності її розвитку.  
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Враховуючи комплексність теми дослідження, нами було використано 

інструментарій інших суспільно-гуманітарних наук, зокрема соціології та 

політичної науки. Саме тому, дисертаційне дослідження, окрім історичного, 

певною мірою, має і міждисциплінарний характер. 

Так, для розкриття механізму функціонування ідеології «духовної 

оборони», яка впроваджувалась у Швейцарії на державному рівні протягом 

1930 – 1960-х рр., охоплювала абсолютно всі сфери життя швейцарського 

суспільства та мала ряд позитивних наслідків для його консолідації, нами 

було обрано соціологічний метод. Дослідження ідеології «духовної оборони» 

було визначено представленням її як певної соціальної системи з 

притаманними їй тенденціями розвитку, враховуючи впливи внутрішніх та 

зовнішніх факторів. Окрім цього, за допомогою соціологічного методу нами 

була визначена залежність соціальної політики від стану громадянського 

суспільства, виявлено соціальну обумовленість політичних явищ. 

Серед додаткових методів, які було запозичено із інструментарію 

політичної науки, можемо назвати інституціональний (для дослідження 

діяльності Федеральних департаментів Швейцарської Конфедерації у роки 

Другої світової війни), функціональний (для створення характеристики 

політичного режиму, який був притаманний для Швейцарії у зазначений 

період), психологічний та антропологічний (для дослідження політичної 

свідомості та політичної культури швейцарського суспільства у 1930 – 1940-

х рр.) 

В процесі дисертаційного дослідження автором було використано 

окремі методи історичного джерелознавства. Зокрема, за допомогою 

евристичного методу було здійснено первинне виявлення та добір джерел 

для дослідження. Для інтерпретації архівних та опублікованих джерел було 

залучено психологічний, типізуючий та індивідуальний методи. Критика, 

відібраних для дослідження джерел, була здійснена завдяки встановленню 

науково-історичної цінності кожного окремого джерела як факту та 
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встановлення цінності показань джерела про історичні факти з історії 

Швейцарської Конфедерації у зазначений період.  

Таким чином, наукові принципи та методи, які стали основою 

дисертаційної роботи, дозволили дослідити стан наукової розробки теми, 

опрацювати джерельну базу та запропонувати вирішення поставленого 

наукового завдання з розробки новаційної наукової моделі політики 

«збройного нейтралітету» Швейцарської Конфедерації років Другої світової 

війни (1939 – 1945 рр.).     
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Висновки до розділу першого 

 Дослідивши стан наукової розробки та джерельну базу теми політики 

«збройного нейтралітету» Швейцарської Конфедерації у період Другої 

світової війни, ми можемо зробити такі висновки.  

 Науковий інтерес до вивчення швейцарської політики «збройного 

нейтралітету» зразка Другої світової війни вперше виник у 1950-х рр. На 

сьогодні історіографію історії Швейцарії у 1930 – 1940-х рр. складають 

роботи чотирьох груп досліджень методологічного, узагальнюючого, 

фонового та тематичного характеру. Наукові розробки теми здійснювали 

швейцарські, західні, радянські та сучасні російські дослідники, натомість 

українська історіографія цього напряму представлена лише окремими 

спробами досліджень природи швейцарського нейтралітету.  

Серед окремих питань, розгляд яких найширше представлений у 

наукових статтях та монографіях, можемо виокремити економічний та 

соціальний розвиток Швейцарії у зазначений період, функціонування її 

дипломатичної служби та збройних сил. Натомість, зовнішньополітичний 

аспект політики «збройного нейтралітету» Швейцарської Конфедерації 

зазначеного періоду в умовах економічної блокади та контрблокади 

представлений меншою мірою.  

На наш погляд, перспективними напрямами подальшого наукового 

вивчення теми можуть бути дослідження ролі культурного та релігійного 

чинника у процесі формування швейцарської політики «збройного 

нейтралітету» у період Другої світової війни; факторів, що вплинули на 

формування свідомості та соціально-політичні уподобання різних груп 

швейцарського суспільства 1930 – 1940-х рр.; трансформації моделі 

швейцарського нейтралітету у повоєнний період.  

Джерельну базу, використану в процесі дослідження політики 

«збройного нейтралітету» Швейцарської Конфедерації доби Другої світової 

війни, представлено п’ятьма групами, серед яких 1) міжнародні договори про 

нейтралітет і про права біженців та інтернованих ХІХ – першої половини 
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ХХ ст., матеріали Нюрнберзького процесу; 2) національні нормативно-

правові акти та протоколи засідань Федеральної Ради Швейцарії періоду 

1930 – 1940-х рр., опубліковані у її офіційному друкованому органі 

«Федеральний Вісник» («Bundesblatt»); 3) фонди Федерального архіву 

Швейцарської Конфедерації (матеріали проекту «Diplomatische Dokumente 

der Schweiz»); 4) опубліковані мемуари. Видове різноманіття відібраних для 

дослідження матеріалів забезпечує можливість різнопланової перевірки 

наявних фактів, дотримання наукової об’єктивності та вирішення наукового 

завдання дисертації з побудови новаційної наукової моделі швейцарської 

політики «збройного нейтралітету». 

Методологічну основу дисертаційного дослідження склали принципи 

історизму, багатофакторності, наукової об’єктивності, комплексності та 

системності. Історичний характер дисертаційного дослідження обумовив 

використання проблемно-хронологічного, історико-генетичного та 

порівняльно-історичного. Також, з огляду на необхідність дослідити окремі 

явища соціально-політичного життя Швейцарії у зазначений період, нами 

було запозичено інструментарій інших соціально-гуманітарних наук, а саме 

соціології і політології. 
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Розділ ІІ. ФЕНОМЕН «ЗБРОЙНОГО НЕЙТРАЛІТЕТУ» ШВЕЙЦАРІЇ У 

ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ 

2.1. Міжнародно-правовий зміст та політична спрямованість статусу 

«збройного нейтралітету» Швейцарії у роки Другої світової війни  

 Для кращого розуміння сутності «збройного нейтралітету» Швейцарії 

зразка війни 1939 – 1945 рр. вважаємо за необхідне, дотримуючись принципу 

історизму, навести аналіз ключових подій ХІХ – першої половини ХХ ст., які 

визначали його еволюцію. Такими подіями ми визначаємо Віденський 

конгрес 1815 р., вступ Швейцарської Конфедерації до Ліги Націй у 1920 р., 

розповсюдження лівих та правих радикальних рухів у Європі та світі, 

Аншлюс Австрії у 1938 р.   

Існує досить велика кількість версій щодо історії походження та 

сутності швейцарського нейтралітету. Однак, практично всі дослідники 

історії держави та права Швейцарської Конфедерації сходяться на думці, що 

сучасний тип швейцарського нейтралітету бере свій початок із Віденського 

конгресу, а наполеонівські війни стали останнім збройним конфліктом, у 

якому Швейцарія брала участь.    

Нейтралітет Швейцарії, як унікальне явище, виник в результаті 

підписання таких міжнародно-правових актів: Акту Віденського Конгресу № 

90 від 8 (20) березня 1815 р., Додатку до Акту Віденського Конгресу № 90 від 

8 (20) березня 1815 р., Декларації держав про справи Гельветичного Союзу 8 

(20) березня 1815 р. [3, c.460 - 470]. і Акту стосовно визнання та гарантії 

постійного нейтралітету Швейцарії та недоторканості її території 8 (20) 

листопада 1815 р. [3, c.470 - 473].  

 Посилаючись на традицію швейцарської історіографії, аналізуючи 

еволюцію швейцарського нейтралітету у першій половині ХХ ст., ми 

виділяємо такі періоди його еволюції: 

- 1815 – 1920 рр.: класичний нейтралітет; 

- 1920 – 1938 рр.: активний нейтралітет; 

- 1938 – 1945 рр.: збройний нейтралітет. 
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Отже, класичний швейцарський нейтралітет, який, на відміну від 

зразку інших нейтральних країн того періоду, своїм підґрунтям мав пошук 

загальнонаціональної об’єднавчої ідеї та основ формування державності 

(перехід від конфедерації до централізованої федерації), зазнав 

трансформації під час вступу країни до Ліги Націй у 1920 р.  

Саме існування статусу постійного нейтралітету стало підставою для 

затягування переговорів з країнами Антанти, щодо приєднання країни до 

Ліги Націй. Так, на засіданні Федеральної Ради Швейцарської Конфедерації 6 

січня 1920 р. обговорювалась позиція Верховної Ради Антанти, яка була 

повідомлена послу Швейцарії у Парижі. Серед іншого, стосовно неї було 

сказано, що скоріш за все, приєднання Швейцарії буде ускладнено через 

оголошений нею статус постійного нейтралітету і що, доки у країн – 

переможниць будуть залишатись хоча б якісь сумніви з цього приводу, про 

членство Швейцарії не могло йти жодної мови. Однак, у цьому ж 

повідомленні було зазначено, що, як і раніше, найбільшу підтримку 

Швейцарії у цьому питанні продовжує надавати Франція [56, c.443 - 444].     

Вже на засіданні 13 січня 1920 р. Федеральна Рада обговорювала 

пояснення французького уряду, якому було доручено перевірку цього 

питання на відповідність нормам міжнародного права. Так, французька 

сторона прийшла до висновку, що нейтралітет Швейцарії відповідно до 

Статті 435 Мирного договору (Версальського мирного договору від 28 

червня 1919 р. – прим. авт.) та до Статті 21 Уставу Ліги Націй при вступі 

країни до організації ніким не може бути поставлений під питання, однак з 

установчих документів Ліги водночас випливає, що визначення 

правомірності вступу країни за умови збереження постійного нейтралітету та 

покладання нових відповідних до цього зобов’язань є справою Ліги Націй 

[47, c.463 - 464]. 

Того ж місяця Посол Швейцарії у Лондоні Гастон Карлін повідомив 

конфіденційним листом Федеральний політичний департамент про позицію 

Великобританії стосовно цього питання. Відповідно до неї, сумісність 
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швейцарського нейтралітету з членством у Лізі Націй не могла бути 

визначена однозначно, оскільки існували випадки, коли економічний, 

політичний, фінансовий, моральний та військовий нейтралітет не міг бути 

дотриманий об’єктивно. Тим не менш, особливість нейтралітету Швейцарії 

полягала у гарантіях, наданих йому у 1815 р. Однак, ці гарантії стосувались 

лише військового нейтралітету [156, c.468 - 469].  

Зрештою, після ряду складних міжнародних консультацій та прийняття 

рішення про проведення відповідного референдуму 16 травня 1920 р. було 

видано Федеральне Рішення від 5 березня 1920 р., у якому зазначалось, що 

приєднання Швейцарської Конфедерації до договору про утворення Ліги 

Націй 28 квітня (28 червня) 1919 р. відбувається відповідно до чіткої 

констатації, що постійний нейтралітет Швейцарії за Актом від 20 листопада 

1815 р. визнається союзницькими силами і Німеччиною як складова 

дотримання миру [17, c.483 - 484].  

Отже, вступ країни до Ліги Націй у 1920 р. знаменував собою перехід 

до нового етапу швейцарського нейтралітету, який був позначений першим 

досвідом залучення Швейцарії до першої політичної міжурядової організації. 

Не зважаючи на те, що Швейцарії вдалось за допомогою підтримки Франції 

зберегти особливий статус у цій організації, на її території відтепер 

відбувалась переважна більшість усіх нарад і конференцій Ліги, а у 1938 р. до 

Женеви була перенесена штаб-квартира організації, що в свою чергу 

обумовлювало відхід від політики невтручання у справи Європи.  

 Цей крок Федеральної Ради супроводжувався і змінами в свідомості 

швейцарського суспільства. Так, у кінці 1920 – х рр. серед швейцарців стала 

розповсюджуватись ідея «боротьби за активний нейтралітет», автором та 

натхненником якої швейцарська історіографія вважає голову Міжнародного 

Комітету Червоного Хреста 1928 – 1945 рр. Макса Губера. Як зауважував 

дослідник його біографії Д. Тюрер, цю ідею визначали принципи 

(нейтральність, неупередженість, універсальність), що були запозичені з 

доктрини міжнародної організації, яку він очолював [309, c.75].  
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 Знаходимо ілюстрацію на рахунок цієї тези у листі М. Губера до голови 

Федерального політичного департаменту Джузеппе Мотта від 29 грудня 

1931 р., у якому він виказував свої коментарі стосовно проекту конвенції 

Ліги Націй про роззброєння. Окрім безпосереднього аналізу проекту, у листі 

містилось зауваження, що так як Швейцарія не була представлена у 

підготовчій комісії, то вона не має підстав виказувати свою позицію на 

загальний розсуд. Тим не менш, не досить позитивні висновки комісії 

експертів Міжнародного Комітету Червоного Хреста могли стати у нагоді 

формулювання положень остаточного документу [174, c.292 - 296]. 

 Черговим фактором, що вплинув на еволюцію нейтралітету стали 

настрої у швейцарському владному середовищі, пов’язані із підписанням у 

1936 р. антикомінтернівського пакту. Серед підстав, які обумовили співчуття 

до дій японського уряду серед швейцарців, відповідно до інформації Посла 

Швейцарської Конфедерації у Токіо Вальтера Турнгеєра можна визначити те, 

що хоча японське суспільство і не досить радісно вітало активізацію 

відносин з Німеччиною, необхідність боротьби з комунізмом не викликала ні 

в кого жодних сумнівів [163, c.955 - 958]. До того ж участь швейцарських 

комуністів у VII конгресі Комінтерну 25 липня – 31 серпня 1935 р. у Москві 

створила для Федеральної Ради певні приводи для занепокоєння та 

визначення розповсюдження ідей комунізму як небезпеки для нейтралітету. 

Зрештою, як зазначено у доповіді Федеральної Ради до Федеральних Зборів 

«Про антидемократичну діяльність швейцарців та іноземців в умовах війни 

1939 – 1945 рр.» від 21 травня 1946 р., Комуністична партія Швейцарії була 

визначена такою, що перебувала у залежності від іноземних інституцій, та, 

відповідно до Статті 102 пунктів 8 - 10 Федеральної Конституції, такою, що 

становить загрозу для внутрішньої та зовнішньої безпеки країни [8, c.219].  

 Таким чином, хоча комуністичні ідеї, так само як і ідеї боротьби з 

більшовизмом, не набули у Швейцарії значного розповсюдження, співчуття 

певних груп швейцарського суспільства, як інтернаціоналістам, так і 

антикомінтернівському пакту, також можемо визначати як один з проявів 
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трансформації швейцарського нейтралітету у період між двома світовими 

війнами.     

 Загострення політичної ситуації у Європі після аншлюсу Австрії 

гітлерівською Німеччиною 12 – 13 березня 1938 р. спонукало Федеральну 

Раду повернутись до класичного нейтралітету, обмеженого виключно 

членством у Лізі Націй. Знаходимо підтвердження на рахунок цього у 

доповіді Федеральної Ради «Про нейтралітет Швейцарії у Лізі Націй» від 3 

червня 1938 р. [11, c.840 - 852]. Відповідно до цього документу, питання 

повернення до традиційного нейтралітету постало у зв’язку з кількома 

передумовами, серед яких вихід із організації у 1933 р. Німеччини та 

виключення у 1937 р. Італії; питання доцільності економічних та фінансових 

санкцій у кореляції з нейтральним статусом Швейцарії; внесення змін до 

пакту Ліги Націй 1936 р., тощо. Меморандум Швейцарської Конфедерації з 

цього приводу було доручено розглянути представникам Швеції, які 

оприлюднили результати своєї роботи ще у травні 1938 р. Так, вони дійшли 

висновку, що Швейцарія не зобов’язана була підтримувати проведення будь-

яких міжнародних санкцій. Всі інші попередні домовленості між 

Швейцарією та Лігою Націй залишались незмінними [11, c.840 - 852].    

 Таким чином, вивчивши питання еволюції швейцарського нейтралітету 

у період між двома світовими війнами, доходимо висновку, що у 1920 – 1930-

х рр. загальні тенденції розвитку світових міжнародних відносин, серед яких 

спроба створити перший глобальний міжурядовий форум та протистояння 

лівих і правих радикальних сил, не могли не зачепити малу європейську 

країну, яка перебувала у великій економічній залежності від великих сусідів 

та спонукали уряд Швейцарської Конфедерації до відходу від політики 

традиційного нейтралітету і його поступової трансформації.  

 Надзвичайно важливим для розуміння міжнародно-правового змісту та 

політичної спрямованості політики «збройного нейтралітету» Швейцарії у 

роки Другої світової війни, на наш погляд, є визначення особливостей 

становища Швейцарської Конфедерації у системі міжнародних відносин 
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доби Другої світової війни. Для цього маємо окреслити ряд факторів, які їх 

обумовлювали. Їх знаходимо у працях американської дослідниці ролі малих і 

середніх країн у міжнародних відносинах обраного нами періоду Аннетт 

Бейкер Фокс [268]. 

Для свого дослідження А.Б. Фокс обрала такі держави як Туреччина, 

Фінляндія, Норвегія, Швеція та Іспанія. Дослідниця пояснює, що Швейцарія 

була навмисне виключена з цього переліку зокрема тому, що «політичне і 

правове визнання швейцарського нейтралітету бере свій початок так далеко в 

історії і стало настільки фіксованою особливістю у мисленні європейських 

дипломатів, що це виступало психологічним бар’єром на шляху будь-якої 

інтервенції, яким не володіла жодна інша нейтральна країна» [268, c.42].  

Однак, беручи до уваги факт існування влітку 1940 р. у Генеральному 

штабі Вермахту плану «Танненбаум», відповідно до якого була розроблена 

операція по захопленню Швейцарії, а також факти підготовки країни до 

війни (загальна мобілізація у вересні 1939 р. та розробка 

головнокомандувачем швейцарської армії Анрі Гізаном оборонної стратегії 

«Національного редуту», тощо), ми вважаємо за доцільне застосувати метод, 

розроблений А.Б. Фокс, для дослідження місця Швейцарії у системі 

міжнародних відносинах періоду війни 1939 – 1945 рр.  

Так, відповідно до методу А.Б. Фокс, дослідження ролі країни у будь-

якому значному міжнародному конфлікті необхідно проводити враховуючи 

такі фактори: 1) політичні і військові відносини з країнами-учасницями 

конфлікту на цей момент часу; 2) очікування учасників конфлікту; 3) вимоги 

стосовно малих країн; 4) методи, які використовує країна задля досягнення 

своїх цілей; 5) результативний ефект від позиції, зайнятої державою [268, 

c.43].  

 Отже, використовуючи визначені А.Б. Фокс фактори, для початку нам 

необхідно коротко охарактеризувати міждержавні відносини Швейцарської 

Конфедерації з Третім Рейхом, Союзниками та СРСР напередодні та у роки 

Другої світової війни. Після перемоги Німеччини у французькій кампанії та 
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вступу у війну Італії Швейцарська Конфедерація фактично опинилась в 

економічній залежності від Третього Рейху, що було офіційно визнано 

керманичами альпійської республіки [181, c.726 - 727]. В цей же період, 

відповідно до доповіді члена Федеральної Ради Макса Петип’єра стосовно 

найбільш небезпечних моментів у відносинах між Німеччиною та 

Швейцарією від 10 липня 1945 р., існувала найбільша загроза 

безпосереднього нападу гітлерівців на швейцарську територію [27].  

 В свою чергу, Союзники, і зокрема уряд Великобританії, зайняли 

досить жорстку позицію по відношенню до Швейцарської Конфедерації, яка 

виявлялась у тому, що протягом всього періоду війни і після неї 

неодноразово виказували на швейцарську адресу звинувачення у пособництві 

Німеччині (до прикладу: інцидент травня 1940 р. навколо даних французької 

розвідки, за якими нібито через швейцарські банки до США здійснювались 

великі транзакції золота для німецьких і радянських рахунків) [160, c. 651 - 

652]. Окрім того, небажання шукати компроміс у двосторонніх відносинах з 

боку Великобританії обумовлювалась прагненням країни послабити 

економічний потенціал Німеччини через висунення ультиматумів на адресу 

Швейцарії щодо зменшення товарообігу між цими країнами.   

 Що стосується відносин з СРСР, то тут можемо констатувати 

відсутність дипломатичних відносин між країнами у період з 20 червня 

1923 р. по 18 березня 1946 р. На нашу думку, доцільно процитувати текст 

ноти, представленої радянською стороною у Белграді на переговорах 

присвячених відновленню контактів між країнами у березні 1946 р. за 

підписом Тимчасового Повіреного у Справах СРСР у Югославії 

Н. Кожевнікова: «Протягом минулого року різними заходами та кроками 

Федеральна Рада показала, що вона бажала б врегулювати невирішені 

питання з СРСР. Запрошенням на адресу радянського керівництва, 

прийнятим ним, про направлення військової делегації до Швейцарії, 

Федеральна Рада показала, що вона змінила своє попереднє ставлення у тій 

мірі, у якій воно було недружелюбним по відношенню до СРСР. Також 
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позитивними актами вона показала, що була сповнена бажання покінчити із 

ситуацією, яка існувала у минулому, і підтримувати з радянським 

керівництвом дружні відносини. Федеральна Рада, дуже шкодуючи про 

обставини, які завадили встановленню дипломатичних відносин між двома 

країнами раніше, пропонує радянському уряду відновити дипломатичні 

відносини, виконавши взаємне призначення міністрів, акредитованих 

урядами кожної з двох країн» [175]. Так, з тону радянської сторони стає 

зрозумілим, що вся провина за відсутність дипломатичних відносин між 

двома країнами у попередній період покладалась виключно на швейцарську 

сторону.  

 Отже, приходимо до узагальнення, що напередодні та у роки Другої 

світової війни Швейцарія не мала надійних союзників серед великих держав 

того часу, а тому не могла розраховувати на військову підтримку у разі 

безпосереднього нападу на її територію.  

 Іншим фактором визначення ролі Швейцарії у міжнародних відносинах 

періоду війни 1939 – 1945 рр. є очікування воюючих країн по відношенню до 

неї. Ми вважаємо, що цей фактор доцільно застосовувати лише для 

характеристики відносин між Швейцарською Конфедерацією та Третім 

Рейхом, і лише до моменту початку війни між Німеччиною та СРСР. 

Підставою для цього є існування плану «Танненбаум» по захопленню 

території Швейцарії, який, як відомо, реалізованим не був. Тим не менше, як 

дізнаємось із стенограм роботи Нюрнберзького трибуналу, про його 

існування стало відомо із допиту фельдмаршала Еріха фон Манштейна, який 

проводив представник СРСР генерал Г.Н. Александров [222, c.8 - 9]. Зі 

стенограми цього допиту стає зрозумілою і мета ймовірного вторгнення 

гітлерівців до Швейцарії, а саме здійснення транзиту ресурсів через її 

територію та використання результатів цієї операції на користь ідеологічної 

війни [222, c.8 - 9].   

 Щодо офіційних вимог воюючих країн по відношенню до 

Швейцарської Конфедерації у роки війни, які відповідно до методу А.Б. Фокс 
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є одним із факторів визначення ролі країни у системі міжнародних відносин, 

можемо стверджувати, що принаймні на офіційному рівні, статус 

нейтралітету унеможливлював їх. Підтвердження на рахунок цього 

знаходимо у Статтях 1 та 26 Гаазької Конвенції «Про права та обов’язки 

нейтральних держав у випадку війни на морі» від 18 жовтня 1907 р.: 

«Воюючі зобов’язані поважати верховні права нейтральних Держав і 

утриматись на нейтральній території або в нейтральних водах від будь-яких 

дій, які б склали зі сторони Держав, які їх допускають, невиконання їх 

нейтралітету. Здійснення нейтральною Державою прав, визначених цією 

Конвенцією, ніколи не може бути трактоване як ворожа дія тими чи іншими 

із воюючих, що прийняли відповідні статті [1]». 

 Тим не менш, на завершальному етапі війни можемо спостерігати ряд 

вимог Союзників по відношенню до Швейцарії, в яких, хоч і декларувалось 

визнання непорушності нейтралітету, містився заклик до морального 

визначення щодо сторони конфлікту. Для прикладу можемо навести зустріч 

голови відділу міжнародних справ Федерального політичного департаменту 

Вальтера Штукі та посла Німеччини у Швейцарії Карла Шнурре 17 лютого 

1945 р., під час якої було зауважено, що Союзники вимагали від 

Конфедерації чіткої заяви, що у моральному та економічному сенсі вона 

цілком на їх стороні [32, c.913].  

 Сюди ж можемо віднести і Меморандум «До нейтральних країн» від 5 

січня 1943 р. стосовно здійснення ними операцій купівлі-продажу золота під 

час війни з країнами Осі [97, c.36 - 43].  

Отже, можемо зробити попередній висновок, що хоча на офіційному 

рівні задекларований нейтральний статус країни і унеможливлював 

висунення до неї будь-яких вимог з боку одного з воюючих таборів, після 

того, як результат війни вже був очевидним, країни-переможці час від часу 

намагались опосередковано впливати на зовнішню політику Швейцарської 

Конфедерації. 
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Заслуговує на увагу і питання методів, як одного з факторів аналізу 

міжнародного становища країни, якими Швейцарія послуговувалась у період 

Другої світової війни. Необхідно зазначити, що основними завданнями 

країни на міжнародній арені у цей період було уникнення конфлікту та 

збереження традиційних економічних зв’язків. Так, одним з основних 

методів можемо назвати протидію зовнішній пропаганді задля збереження 

суспільного порядку в середині країни. Відповідно до цього 6 серпня 1940 р. 

було видано Федеральне рішення «Заходи проти комуністичної та 

анархістської діяльності» [19, c.1209 - 1210], яке було доповнено 26 

листопада того ж року, що знаменувало собою припинення діяльності 

крайніх правих утворень. Приблизно у той самий час, двома Федеральними 

рішеннями від 8 та 19 листопада 1940 р. були заборонені ліві радикальні 

організації «Друзі авторитарної демократії» («Schweizerischen Gesellschaft 

einer autoritären Demokratie») та «Національний рух Швейцарії» («Nationalen 

Bewegung der Schweiz»). Хоча, остаточна заборона лівих радикальних 

організацій відбулась лише 1 травня 1945 р. [9, c.1 - 143]. 

У зовнішній політиці такими методами стали представлення 

швейцарського нейтралітету як загальноєвропейської цінності через 

здійснення посередництва та надання добрих послуг при вирішенні 

міжнародних спорів (Див.: 2.2.) та намагання створити та захистити 

міжнародний імідж Швейцарії як транзитної країни для біженців (Див.: 4.1.) 

Таким чином приходимо до розуміння, що всі внутрішньополітичні 

методи, які застосовувала Швейцарія задля того щоб не бути втягненою до 

війни мали антидемократичний характер, в той час як інструменти 

зовнішньої політики, через об’єктивні причини, – виключно «м’якої сили». 

Що ж до результату проведення такої політики Швейцарської 

Конфедерації по відношенню до великих держав у період Другої світової 

війни, який є останнім з факторів аналізу ролі країни у системі міжнародних 

відносин, то можемо констатувати, що бажаний результат, на який 

орієнтувалась Швейцарія у своїй зовнішній політиці, уряду країни досягти 
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вдалось. Політика «збройного нейтралітету» стала одним із факторів 

збереження її суверенітету та надала їй змогу надалі виступати посередником 

при вирішенні міжнародних конфліктів у повоєнному світі (представлення 

інтересів США на Кубі з 1961 р., Ірану в Єгипті з 1979 р. Росії у Грузії з 

2008 р., тощо), що в свою чергу дозволяє їй підтримувати імідж провідної 

гуманітарної країни світу, навіть після судового конфлікту навколо проблеми 

незапитаних активів у швейцарських банках кін. ХХ – поч. ХХІ ст. 

Отже, здійснивши аналіз особливостей становища Швейцарської 

Конфедерації в системі міжнародних відносин доби Другої світової війни, 

приходимо до таких висновків. Не маючи надійних союзників серед великих 

держав, як через об’єктивні причини (нейтралітет), так і через суб’єктивні 

(стан двосторонніх відносин з кожною з великих держав), на передодні та в 

роки Другої світової війни Швейцарія мусила самостійно долати загрози, які 

потенційно могли постати перед нею із-за загарбницьких планів Німеччини 

та невдалої політики «замирення агресора» Франції та Великобританії. Хоча 

Швейцарії і вдалось залишитись поза прямим конфліктом, вона постійно 

була змушена протистояти намаганням воюючих країн використати її в той 

чи інший спосіб у своїх цілях.     

В результаті еволюції, яку пройшов швейцарський нейтралітет у роки 

між двома світовими війнами, та з огляду на міжнародні умови, в яких країна 

опинилась в період краху Версальсько-Вашингтонської системи, на початку 

Другої світової війни він набув форму збройного нейтралітету. Отже, щоб 

визначити міжнародно-правовий зміст статусу «збройного нейтралітету» 

необхідно звернутись до його юридичної характеристики. На нашу думку, 

найбільш повно подібний аналіз міжнародного законодавства про 

нейтралітет першої половини ХХ ст. представлено у монографії сучасного 

дослідника міжнародного права О.І. Тіунова «Нейтралітет у міжнародному 

праві» [241]. 

Дослідник визначає такі підстави для проголошення державою 

нейтралітету: 1. Повідомлення воюючими державами нейтральних країн про 
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стан війни. Відповідно до Конвенції «Про початок військових дій» від 5 (18) 

жовтня 1907 р., стан війни між іншими державами матиме для нейтральної 

країни дійсну силу тільки після отримання нею повідомлення. 2. Якщо 

нейтральні держави не отримали повідомлення, проте, без сумніву, знали про 

стан війни. В такому випадку вони не можуть посилатись на відсутність 

повідомлення. Сам нейтральний стан розпочинається з оголошення стану 

війни між воюючими, а не з моменту фактичного початку військових дій 

[241, c.96]. 

Також Тіунов О.І. визначає умови, за яких декларація про нейтралітет 

держави, а з нею і стан нейтралітету припиняють свою дію: 1. Якщо 

нейтральна держава вступає у війну. Вступ у війну на стороні агресора 

вважається порушенням міжнародного права. 2. Якщо нейтральній державі 

оголошена війна. 3. Якщо між третіми державами припиняється стан війни, 

що в свою чергу нівелює будь який нейтралітет. Крім цього, важливим 

уточненням є той факт, що заходи самооборони нейтральної країни не 

припиняють її нейтралітет. Самооборону нейтральна країна здійснює до тих 

пір, поки не буде забезпечена можливість знову залишитись нейтральною 

[241, c.102]. 

Таким чином, визначаючи на основі теорії О.І. Тіунова міжнародно-

правовий зміст статусу «збройного нейтралітету» Швейцарії, ми доходимо 

висновку, що на початок Другої світової війни Швейцарська Конфедерація 

мала всі юридичні підстави для оголошення нейтралітету та здійснення 

самооборони, підготовка до якої і була розпочата з оголошенням загальної 

мобілізації 1 вересня 1939 р. [48, c.328 - 329]. 

Однак, для створення повної характеристики політичного змісту 

феномену «збройного нейтралітету» Швейцарської Конфедерації нам 

необхідно здійснити аналіз його внутрішньополітичної основи, якою ми 

визначаємо створення та успішне впровадження у життя ідеології «духовної 

оборони».  
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Ступінь успішності її впровадження можемо визначити аналізуючи 

вплив, який вона мала у швейцарському суспільстві у повоєнний період. 

Одразу по завершенню Другої світової війни в швейцарській історичній 

науці та суспільній думці виникла дискусія стосовно значення ролі «духовної 

оборони» для збереження нейтралітету країни та уникнення можливості бути 

втягненою до війни безпосередньо. У другій половині 1940 – 1950-х рр. 

панувала думка, що якщо вона і не стала запорукою спасіння Швейцарії від 

участі у Другій світовій війні, то, безумовно, зіграла роль консолідуючої 

сили, основи згуртованості швейцарського суспільства. Так, як писав у своїх 

спогадах у 1975 р. колишній член Федеральної Ради Фрідріх Троєт Вален, це 

був час в який «від генерала до останнього військовослужбовця, від 

Федеральної Ради до старої жінки, яка вирощувала овочі у квітковому 

горщику, всі працювали на збереження незалежності нашої країни і свободу 

її громадян» [295, c.59].  

Висловлюючи сучасну позицію швейцарської історіографії, Томас 

Майзен наголошує, що жоден серйозний науковець не буде сьогодні 

пояснювати уникнення Швейцарією участі у Другій світовій війні 

обмеженим описом «військово-духовного спротиву» або «економічним 

пристосуванням». Очевидно, що причиною цьому була майже 

непередбачувана взаємодія цих та інших факторів [304, c.130]. Проте, не 

зважаючи на вище сказане, на нашу думку, «духовна оборона» заслуговує на 

детальне вивчення, оскільки вона представляє досвід успішного 

впровадження в життя загальнодержавної ідеології в країні з досить різкими 

відмінностями її складових частин. 

 Для початку, вважаємо за доцільне навести визначення цього 

феномену за «Історичним словником Швейцарії»: «духовна оборона» 

(«Geistige Landesverteidigung») визначається як політика, проваджена у 1930 

– 1960-х рр., культурницький рух, який мав за мету посилення декларованих 

швейцарських цінностей у протистоянні проти фашизму, націонал-

соціалізму, комунізму і тоталітаризму. Витоки «духовної оборони» сягають 
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Першої світової війни, яка продемонструвала тотальний характер нової війни 

і значення оборони у невійськовій сфері. Вона проявила необхідність у таких 

галузях як економіка і культура [326]. 

Документом, що став основною доктриною ідеології «духовної 

оборони», було «Послання про організацію і задачі заходів у галузі 

збереження і просування швейцарської культури» («Botschaft des Bundesrates 

an die Bundesversammlung über die Organisation und die Aufgaben der 

schweizerischen Kulturwahrung und Kulturwerbung»), представлене 9 грудня 

1938 р. членом Федеральної Ради Філіпом Еттером.  

На нашу думку, слід навести більш детальний аналіз цього документу. 

Основною його ідеєю була побудова «нового гельветичного суспільства» [16, 

c.988], яке б означало об’єднання культурницьких сил усіх частин країни, 

«так як лише єдність робить сильними і веде до успіху» [16, c.989]. 

Визначались два основні принципи, на яких мала базуватись культурна 

політика держави: свобода культури, і у межах цього принципу, культурний 

суверенітет кантонів [16, c.994].  

У документі наведені і практичні кроки з реалізації цієї мети. Серед 

них запропоновані на засіданні Швейцарського об’єднання вчителів ще 20 

травня 1937 р. обов’язкові заняття з громадянської освіти для молоді у віці 18 

- 19 років. Організація цих занять мала залишатись справою кантонів за 

підтримки федеральної влади [16, c.989 - 990]. Однак, організація таких 

занять викликала неоднозначну реакцію з боку католицьких вчителів 

Швейцарії, які провели своє зібрання двома місяцями пізніше [16, c.990].  

У розділі другому Послання визначались основні установи та 

організації, діяльність яких мала слугувати меті «духовної оборони». 

Першим згадується Швейцарський державний музей, який було засновано у 

1890 р. Мета цієї інституції полягла у тому, щоб приймати найбільш значущі 

вітчизняні історичні та мистецькі старожитності задля постійного зберігання 

і планомірно впорядковуючи експонувати [16, c.992]. Поряд з музеєм 

згадується Швейцарська державна бібліотека, заснована у 1894 р. Її основним 
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завданням у формуванні ідеології «духовної оборони» визначалось збирання 

всього, що стосується Гельвеції (персоніфікований символ вперше створений 

у 1672 р., який уособлює всіх громадян Швейцарії незалежно від їх 

віросповідання і мови – прим. авт.), безпосередньо з часів нового Союзу 

(1848 р.) і підготовка до відкритого користування [16, c.992].  

Ще однією центральною для «духовної оборони» установою 

визначався Федеральний технічний університет, заснований у 1854 р. У 

посланні наголошувалося, що його значення для культурного життя країни 

поміж іншого полягло у тому, що він зводив до спільної роботи експонентів-

представників швейцарського духовного життя з різних мовних областей, а 

через це надавав місце зустрічі для всіх мовних і культурних кіл країни. Крім 

того, на його спільних відділеннях швейцарська історія викладалась двома 

мовами [16, c.993].  

Наступний розділ послання містить аналіз тогочасного світового 

досвіду у галузі відносин між культурою і державою. Серед держав, які мали 

найбільші успіхи у галузі пропаганди представлені Росія, Німеччина та 

Італія. Радянська Росія представлялась як держава, яка першою після війни 

зрозуміла значення пропаганди і пропагандистської сили кінематографу. Як 

успішний характеризується і досвід Німеччини та Італії по створенню 

міністерств пропаганди, які слугували мистецькому, культурному і 

духовному об’єднанню, яке меншою чи більшою мірою було побудоване за 

їх [16, c.995]. З аналізу досвіду організації пропаганди у світі автори 

документу виводять власний сенс справжньої «духовної оборони», а саме 

формулюють його як «охорону швейцарських цінностей і пропаганду цих 

цінностей у середині країни та за кордоном» [16, c.996].  

У наступному розділі «Значення і задачі Швейцарії» визначені три 

константи, які складають духовний образ країни: 

- належність країни до трьох великих духовних осередків Західного світу і 

об’єднання цих духовних осередків у спільному державному середовищі; 
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- союзне співтовариство, власне значення і власна цінність конфедеративної 

демократії; 

- шанування буття і свободи людини [16, c.998].  

У інших розділах Послання наведені безпосередні прикладні завдання 

«духовної оборони» в середині країни та за кордоном, а також практичні 

засоби та конкретні заходи для реалізації поставленої мети.  

За результатами слухання Послання Федеральною Радою було 

прийнято «Федеральне рішення стосовно збереження і просування 

швейцарської культури». У тексті Рішення зазначалось, що для цілей 

збереження і просування швейцарської культури щороку виділятиметься 500 

тис. швейцарських франків. Також створюється спеціальний фонд «За 

Гельвецію», який буде фінансуватись як з федерального бюджету, так і за 

рахунок приватних внесків. Визначались суб’єкти, які мали право отримувати 

фінансування з цього фонду (освітні управління, сім університетів, що 

входили до підпорядкування кантонів, Федеральний технічний університет, 

Торгівельний університет Св. Галлена, великі культурні об’єднання країни) 

[16, c.1034]. 

Статтею шостою визначалось, що для цілей впровадження занять з 

громадянської освіти і національного виховання Союз бере на себе дві 

третини коштів. Крім того, Союз передбачає створення для різних мовних 

областей єдині ілюстративні матеріали для занять з громадянської освіти [16, 

c.1035]. 

Таким чином, «Послання про організацію і задачі заходів у галузі 

збереження і просування швейцарської культури» стало програмним 

документом творення загальнодержавної ідеології «духовної оборони», яка 

успішно була впроваджена в життя та продемонструвала позитивні наслідки. 

Напередодні Другої світової війни, а особливо вже після капітуляції 

Франції у липні 1940 р., ідеологія «духовної оборони» була поставлена на 

служіння підготовці до можливої участі у воєнних діях. Під гаслами 

«духовної оборони» здійснювались заходи оборонно-стратегічного характеру 
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та такі, що були покликані посилити єдність у суспільстві, побудити 

готовність до захисту суверенітету країни.  

Вважаємо за доцільне навести ілюстрації для кожного з них. До 

перших може бути віднесено план створення «оборонного редуту» [234, 

c.638], ідеологічні принципи якого пізніше були використані у плані 

«альпійського редуту» [229, c.69]. 

 Загальнонаціональний «оборонний редут» мав своєю метою боротьбу 

проти зла, яке виходило з гітлерівської Німеччини. «Оборонний редут» 

базувався на загальнонаціональному «русі принципів» 

(«Richtlinienbewegung»), що виступав за між- і надпартійну солідарність у 

Швейцарії. На практиці це ж виявлялось у тому, що, як зазначає російський 

дослідник І.О. Петров, представники бюргерських партій, лівих організацій і 

профспілок, високопоставлені офіцери виступали перед одними і тими ж 

аудиторіями, іноді у рамках одного і того ж заходу, що ще декілька років 

назад було практично неможливим. В липні 1937 р. ідея національного 

класового і суспільного миру вперше була втілена у життя – вперше між 

генеральним директором однієї з найбільших швейцарських промислових 

груп (Ернст Дюбі) і представником лівої профспілки (Конрад Ільг) було 

підписано «мирний договір», який поклав кінець страйкам та іншим 

конфліктам. Що правда, взаєморозуміння, яке намітилось, було серйозно 

зіпсовано в 1938 р., коли бюргерські сили відмовились надати соціал-

демократам місце у Федеральній Раді [234, c.638].  

Подальше розгортання загальнонаціонального «оборонного редуту» і 

пропаганда «руху принципів» показали, що всі політичні сили Швейцарії, 

ліберальні, антиліберальні, католицько-консервативні і соціал-демократичні 

зійшлись на тому, що існує ряд понять і цінностей (демократія, співдружність 

народів, єдність у багатоманітності, швейцарська свобода), що є суттю 

швейцарського існування, і що країна повинна буде зробити все для того, щоб 

захистити їх від ворожого впливу – військового і культурного [234, c.641]. 
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Побоювання командувача швейцарськими збройними силами Анрі 

Гізана у тому, що політика президента Марселя Піле-Гола веде до політичної 

капітуляції перед «Віссю», на думку радянського дослідника Г.П. Драгунова, 

були одним з факторів прийняття додаткових заходів з оборони країни у 

1940р.. Це знайшло своє вираження у плані створення «альпійського редуту», 

сенс якого зводився до того, що армія не ставила більше своїм головним 

завданням затримання частин, які вторглись, на кордоні і не пускати їх у 

Цюріх та інші великі міста Північної і Західної Швейцарії. Основна маса 

військ тепер мала концентруватись в передгір’ях Альп у важкодоступній для 

танків та інших механізованих частин місцевості (частково навіть високо у 

горах). Усі гірські проходи, тунелі, мости, а також шосейні дороги у вузьких 

ділянках між озерами обладнувались протитанковими загородами та 

мінувались. Спираючись на майже непрохідний периметр Альп, швейцарська 

армія змогла б наносити удари по ворогу, відходячи у випадку явної переваги 

сил назад у гори. Таким був загальний задум генерального штабу, виходячи з 

досвіду гітлерівських «бліцкригів» у Європі [229, c.69].  

Щодо заходів, які мали виразний популістський характер і були 

наділені символічним значенням, варто назвати «шикування на лугу Рютлі» 

25 липня 1940 р. та відзначення національного свята 1 серпня 1941 р., які, за 

цілком слушним визначенням І.О. Петров, були кульмінацією всього руху 

«духовної оборони» [234, c.664]. 

«Шикування на лугу Рютлі» (луг Рютлі – символічне для швейцарців 

місце, де було підписано створення першої Конфедерації – прим. авт.) 

ініційоване Анрі Гізаном мало на меті пов’язати сучасні задачі армії з 

історичним корінням «швейцарської свободи» [234, c.659]. Точного тексту 

промови генерала Гізана не збереглось. І.О. Петров передає такий найбільш 

точний, на його думку, переказ: «Я надав особливого значення (ідеї) зібрати 

вас всіх на цьому історичному місці, на цій символічній для нашої 

незалежності землі, для того, щоб орієнтувати вас в (тій, що склалась 

військово-політичній) ситуації, і щоб поговорити з вам як солдат з солдатами. 
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Ми знаходимось у поворотній точці нашої історії. Мова йде про (саме) 

існування Швейцарії. Тут ми, солдати 1940 р., почерпнемо сили з уроків і 

духу минулого з тим, щоб рішуче поглянути в очі сучасного і майбутнього 

нашої країни, і щоб почути таємний клич, який іде від цього лугу. Впоратись з 

вічними труднощами, які ще у 1291 р. називались «підступністю часу» ми 

зможемо лише у випадку ясного погляду у майбутнє» [234, c.660]. Варто 

зазначити, що на той момент «шикування на лугу Рютлі» не набуло широкого 

резонансу у суспільстві. Описувати його, як подію загальнонаціонального 

характеру, стали лише через 20 років, коли у 1960 р. було проведене друге 

«шикування на лугу Рютлі», як захід на честь вшанування пам’яті генерала 

Гізана [234, c.660].  

Інша подія, про яку зазначалось ще у «Посланні про організацію і 

задачі заходів у галузі збереження і просування швейцарської культури» – 

відзначання національного свята 1 серпня. Особливого розмаху і показового 

характеру набуло його святкування у 1941 р., коли всі сили Німеччини вже 

були кинуті на війну з Радянською Росією, а тому безпосередня загроза 

вторгнення не представлялась реальною [234, c.661].  

Продовжуючи ряд ілюстрацій, представлених у роботах дослідників 

новітньої історії Швейцарії, зазначаємо, що спрямованість швейцарського 

нейтралітету зразку періоду Другої світової війни визначала і позиція її 

активних громадян, про яку дізнаємось із відкритого листа представників 

швейцарської громадськості до Федеральної Ради Швейцарської 

Конфедерації від 15 листопада 1940 р., під іншою назвою відомому як «Заява 

двохсот» [80, c.1 - 4]. Серед іншого, автори листа захищали тезу, що якщо 

Швейцарія прагне гарантувати свою свободу, їй потрібно докласти всіх 

зусиль, щоб зберегти хороші відносини з усіма сусідами та уникнути 

займання односторонньої позиції у їх зіткненнях. Така думка підкреслювалась 

характеристикою сучасної війни, відповідно до якої конфлікт спалахує не між 

правителями, а між народами [80, c.1].  
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 Основний ключ до збереження суверенітету країни автори листа 

вбачали у протистоянні іноземній ідеології. Також вони визначали і вісім 

кроків, що мали сприяти досягненню цієї мети: 1) Поширення за допомогою 

радіо та преси образу Швейцарії як батьківщини «Червоного хреста»; 2) 

Публікація у пресі виступів осіб, які ототожнюються з правильним для 

країни політичним курсом; 3) Ліквідація усіх засобів масової інформації, які 

слугують іноземним політичним переконанням; 4) Державний контроль над 

змістом публічної інформації; 5) Усунення від державної служби осіб, 

політична діяльність яких може бути визнана як шкідлива для країни; 6) 

Контроль над політичними процесами позапартійних інституцій; 7) 

Піклування про традиційні культурні зв’язки із сусідніми народами; 8) 

Врегулювання та уніфікація національної зовнішньополітичної стратегії [80, 

c.3 - 4].    

Для характеристики більш пізнього періоду практичного 

запровадження ідеології «духовної оборони» можемо навести приклад 

виступу члена Федеральної Ради Едуарда фон Штайгера 30 серпня 1942 р. на 

зібранні громади Цюріх – Ерлікон [217].  

Ключовою думкою, яку Е. фон Штайгер прагнув донести до молодого 

покоління громади, було значення сили до супротиву («Widerstandskraft») 

для збереження суверенітету Швейцарської Конфедерації. Аналогію для 

пояснення цього епітету він шукав у анатомії людини та значенні 

загартовування для збереження здоров’я. Однак, якщо у сенсі здоров’я 

загартовування відбувається за допомогою спорту та фізичних вправ, то для 

виховування сили до спротиву, за його словами, необхідно гартувати 

солдатський дух, який створюється завдяки вихованню солдатської 

відданості [217, c.1 - 2]. Оратор не одноразово наголошував на значенні 

воїнської дисципліни та солдатського духу для збереження незалежності 

малої країни, єдиним стилем життя якої завжди був безумовний нейтралітету, 

а також на тому, що в сучасних умовах це буде особливо складно. Умовами, 

що за таких обставин могли б гарантувати безпеку країни, Е. фон Штайгер 
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визначав виключно патріотизм, доблесть та солдатську дисципліну [217, c.3 - 

4]. Е. фон Штайгер також застерігав молодь, що в таких умовах особливо 

легко піддатися спокусі через жагу пригод або грошей виступити у ролі 

найманця за підтримку інтересів однієї з воюючих сторін. Він наголосив, що 

в останні роки Федеральні Рада, як і всі інші щаблі державної влади в країні, 

роблять все можливе задля того, щоб забезпечити робочими місцями 

швейцарське молоде покоління. Однак, у випадку якщо Швейцарія втратить 

змогу імпортувати необхідні ресурси та буде позбавлена можливості 

боротися із безробіттям, молоді громадяни будуть змушені самостійно 

протистояти спокусі податися на заробітки до країн – учасниць війни [217, 

c.11 - 13]. Окремо варто додати, що виступ федерального чиновника був 

сповнений цитат видатних людей, прикладів з історії Конфедерації, звертань 

до моралі та духовності.  

Таким чином, підсумовуючи тему міжнародно-правового змісту і 

політичної спрямованості «збройного нейтралітету» Швейцарської 

Конфедерації у роки Другої світової війни, доходимо таких висновків. 

Швейцарія розпочала мобілізацію та заходи з оборони країни в період 

«дивної війни», за час якої хоча безпосередні військові дії і не велися, всіма 

учасниками конфлікту було оголошено стан війни. Тож, на підготовку та 

здійснення самооборони влада Швейцарської Конфедерації мала всі законні 

підстави. Що стосується внутрішньополітичного феномену «збройного 

нейтралітету» зазначеного періоду, то найкращим чином його зміст можна 

розкрити через характеристику ідеології «духовної оборони», яка 

охоплювала всі сфери життя швейцарського суспільства і мала величезний 

вплив на нього вже у повоєнний період. Метою впровадження цієї ідеології 

було протистояння тоталітаризму, як основній загрозі людства першої 

половини ХХ ст., а засобами досягнення цієї мети визначався захист 

традиційних цінностей, в основі яких поставали унікальні риси швейцарської 

культури, що коротко можуть бути охарактеризовані як «єдність у 

різноманітті».  
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2.2. Роль дипломатії та збройних сил Швейцарії у збереженні 

нейтрального статусу в роки Другої світової війни 

Дослідження ролі дипломатичної та консульської служби 

Швейцарської Конфедерації у збереженні суверенітету країни в період війни 

1939 – 1945 рр., на нашу думку, слід розпочати із визначення поняття «добрі 

послуги», як, відповідно до загального визнання, основного виду діяльності 

швейцарської дипломатії зазначеного періоду.   

Так, за визначенням «Історичного словника Швейцарії», поняття 

«добрі послуги» («Gute Dienste») включає «специфічну міжнародно-правову 

процедуру з пошуку шляхів мирного вирішення спорів, за сьогоднішнім 

розумінням - це широке коло діяльності задля подолання міжнародних 

конфліктів» [326]. Одним із різновидів таких «добрих послуг» з боку держав, 

що беруть опіку над громадянами третіх країн, є захист їх прав та 

представлення їх інтересів на території воюючих держав. На відміну від 

іншого засобу мирного врегулювання спорів між державами – посередництва 

– країна, що надає «добрі послуги», участі у безпосередньому вирішенні 

конфлікту не бере. За визначенням швейцарського дослідника Д. Тракслера, 

точні види діяльності, які здійснюються у контексті «добрих послуг», 

зазвичай регулюються відповідними міжнародними домовленостями. Як 

правило, вони включають в основному такі консульські дії як прийом і 

передача інформації та повідомлень («функція листоноші»), захист та 

обслуговування громадян і власності країни, інтереси якої захищаються [310, 

c.37].  

Коротко звернімося до історії формування інституту «добрих послуг». 

Вперше його самостійність було визначено у межах Берлінської конференції 

1884 – 1885 рр., яка була присвячена обговоренню розподілу колоніальних 

володінь у Африці між європейськими державами. Остаточне юридичне 

оформлення змісту «добрих послуг» було здійснено вже по завершенню 

Другої світової війни при укладанні Женевської конвенції «Про поліпшення 

долі поранених і хворих у діючих арміях» від 12 серпня 1949 р.  
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 У зовнішній політиці Швейцарської Конфедерації інструмент «добрих 

послуг» став активно застосовуватись у кінці ХІХ – початку ХХ ст. Так, під 

час проведення Гаазьких мирних конференцій 1899 і 1907 рр. Швейцарія, 

спираючись на досвід арбітражу у Старому Союзі, майже постійно була 

наділена арбітражними мандатами. По завершенню Першої світової війни і 

створенню Постійної палати міжнародного правосуддя при Лізі Націй «добрі 

послуги» Швейцарії набули нового змісту. Відтепер швейцарські дипломати 

почали відігравати провідну роль у контексті пошуку шляхів мирного 

врегулювання конфліктів у Європі. Як приклад можемо назвати призначення 

у 1921 р. колишнього Федерального Президента Швейцарії Фелікса 

Калондера головою Спільної комісії з вирішення німецько-польського 

конфлікту у Верхній Сілезії та призначення у 1937 р. Карла Якоба Буркхарда 

Верховним комісаром Ліги Націй у м. Данцигу до початку війну у 1939 р. 

[326].  

 Одним з основних напрямів зовнішньополітичного курсу Швейцарії у 

період між двома світовими війнами був перехід до політики «активного 

нейтралітету», а з початком війни у вересні 1939 р. - до «збройного». Так, 18 

вересня 1939 р. на засіданні Федеральної Ради було наголошено, що 

швейцарський нейтралітет є інтересом всієї Європи. Крім того, було 

зазначено, що «цей нейтралітет не є егоїстичним, натомість постає 

шляхетним, так як він дозволяє пом’якшити біди війни для воюючих» [248, 

c.171]. 

 Уряд Конфедерації визначав свою місію у цьому глобальному 

конфлікті таким чином: «Швейцарія має стати місцем зустрічі і будь-яких 

контактів та пропонувати свої добрі послуги для урядів і народів світу задля 

того, щоб пом’якшити біди, які несе війна, а також зробити свій внесок, якщо 

це є можливим, щоб покласти край конфлікту, не зраджуючи своїй відданості 

нейтралітету» [248, c.172]. 

 Після початку нової фази розвитку воєнних дій, пов’язаної зі вступом у 

війну Радянського Союзу, на прес-конференції 5 листопада 1941 р. Міністр 
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закордонних справ Швейцарської Конфедерації Марсель Піле-Голя наново 

окреслив завдання швейцарського нейтралітету: «Політика буде визначатись 

методами досягнення наших міжнародних задач. Щоб зробити нас 

корисними для всіх завдяки нашому нейтралітету; це зрозуміло само собою. 

Зв'язок між народами. Інтереси інших. Гуманітарна допомога. Втрутитись 

повсюди, де є страждання, у відповідності з нашими обмеженими ресурсами. 

Навіть ціною жертвоприношень. Без жодної політичної ідеології, як 

Міжнародний Червоний Хрест. Ми будемо користуватись будь-якою 

можливістю. Ми будемо шукати такі можливості» [248, c.172].   

Така роль Швейцарії у міжнародних відносинах міжвоєнного періоду 

та періоду Другої світової війни, на наш розсуд, була обумовлена рядом 

історичних та геополітичних передумов. Підтвердження на рахунок цієї тези 

знаходимо у роботі швейцарського дослідника Р. Пробста ««Добрі послуги» 

у світлі міжнародної практики і досвіду Швейцарії» [263]. За його словами, 

характерною і, в силу попереднього досвіду Швейцарії, зрозумілою 

тенденцією у мирних зусиллях Марселя Піле-Голя було стимулювання дій 

інших країн задля забезпечення можливості альпійській республіці діяти 

опосередковано, перебуваючи на другому плані [263, c.29]. 

Отже, можемо зробити попередній висновок, що маючи давню 

традицію надання «добрих послуг», Швейцарська Конфедерація не 

випадково обрала саме таку дипломатичну практику основою своєї 

зовнішньої політики в умовах війни 1939 – 1945 рр. Це дозволяло країні 

одночасно зробити свій посильний внесок у врегулювання конфлікту, і, 

прийнявши на себе роль арбітра або посередника, убезпечити себе від 

можливості бути безпосередньо втягнутою до воєнних дій.     

 У якості прикладу практики надання «добрих послуг» Швейцарської 

Конфедерації у період Другої світової війни проаналізуємо діяльність 

швейцарських дипломатичних місій у Будапешті та Берліні. Свідчення про 

цей вид діяльності можна навести зі службового листа голови Відділу 

іноземних інтересів місії Швейцарської Конфедерації у Будапешті Карла 
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Лютца до голови Відділу іноземних інтересів Політичного департаменту 

Артура де Пюрі від 13 листопада 1944 р. [125, c.730]. На запит 

американського уряду, Політичний департамент поставив перед Посольством 

Швейцарії у Будапешті завдання зв’язатись із зовнішньополітичним 

відомством Угорщини і прояснити ситуацію навколо повідомлень про 

існування єврейських робітничих таборів на території країни. Уряд 

Угорщини запевнив швейцарських дипломатів, що єврейське населення було 

залучено до тотальної мобілізації трудових ресурсів на рівні з 

представниками інших національностей у відповідності із законом 1939 р., а 

концентрація євреїв у робітничому таборі не має на меті їх знищення. Крім 

того, представник угорського уряду наголосив, що необхідні пояснення уже 

були надані делегатам Міжнародного Комітету Червоного Хреста під час 

здійснення перевірки таких таборів [125, c.730].  

 Однак, крім офіційної відповіді уряду Салаші, К. Лютц звертає увагу на 

інформацію, зібрану безпосередньо Посольством Швейцарії. Відповідно до 

неї, усі чоловіки у віці до 60 років та жінки до 40 років вилучаються з 

єврейських домів, концентруються на околиці Будапешту і направляються 

маршем до Німеччини. За інформацією, яку отримало Посольство, ці люди 

щоденно мають проходити пішки близько 30 км., а людські втрати по дорозі 

складають 25%. Завершується лист проханням передати ці відомості 

Федеральному політичному департаменту для подальшого поширення серед 

зацікавлених країн [125, c.731].  

 У особливо складних умовах довелось працювати Посольству 

Швейцарської Конфедерації у Будапешті після падіння уряду Салаші та 

окупації Угорщини радянськими військами. Основною причиною цього була 

відсутність дипломатичних відносини між Швейцарією і Росією. Однак, 

практика швейцарської місії з надання «добрих послуг» не була припинена, а 

дипломати не були відкликані. Під час боїв за Будапешт у лютому – березні 

1945 р. Посольство Швейцарії опинилось у облозі, яка тривала близько 2,5 

місяців. У цих умовах Карл Лютц, який на той момент займав посаду віце-



64 
 

консула, був змушений очолити місію і продовжувати опіку над особами, 

яким був гарантований захист не тільки з боку Швейцарії, а й з боку 

Великобританії. У телеграмі К. Лютца до голови Федерального політичного 

департаменту від 1 травня 1945 р. представлено скорочений виклад подій у 

Будапешті: «В той час, коли на вулицях можна було з’являтись лише під 

величезною загрозою для життя, в невдовзі після російської окупації, Відділ 

іноземних інтересів мав на собі величезне навантаження. Часом натиск 

людей під нашим бюро міг стримуватись лише за допомогою кінної поліції. 

У 30 апартаментах, які знаходились під охороною Швейцарії, у рамках 

представлення британських інтересів було сконцентровано 2 тис. євреїв, які 

потребували захисту і про яких ми мали турбуватись. На три інші бюро 

нашої місії напали сотні прохачів різних національностей і молили про 

захист та право притулку. В умовах облоги ми мусили піклуватись про 

бомбардування, грабунки, голодних американців та британців, будувати 

польові кухні і доставляти продукти харчування з провінції. При цьому у нас 

не було телефону, автомобіля та доріг» [22, c.1].  

 Найбільш масштабні заходи із забезпечення захисту іноземних 

інтересів у період Другої світової війни, без сумніву, здійснювала 

швейцарська дипломатична місія у Німеччині. У Федеральному архіві м. 

Берн зберігається декілька звітів з різних напрямів діяльності Відділу 

іноземних інтересів Посольства Швейцарії у Берліні. Так, 26 травня 1945 р. 

уряду Швейцарії було надано звіт стосовно захисту інтересів цивільних осіб і 

військовополонених, громадян третіх країн, які знаходились під 

юрисдикцією пенітенціарної системи Німеччини за весь період війни [213].  

 Як було зазначено у документі, Німеччина не була зобов’язана 

міжнародними угодами повідомляти про провадження карного судочинства 

по відношенню до цивільних осіб – громадян інших країн. Однак, у окремих 

випадках, особливо тих, що стосувались політичних справ, відомості про 

судові рішення були направлені до Відділу або до найближчого консульства 

на окупованій території без повідомлення місця відбування покарання. Тому, 
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швейцарська місія була змушена у приватний спосіб, звертаючись 

безпосередньо до виправних закладів, отримувати таку інформацію. Про 

особливу жорстокість або репресії по відношенню до ув’язнених за весь 

період війни Відділ повідомлень не отримував [213, c.1 - 2].  

 Що стосується утримання військовополонених, то, на відміну від 

цивільних осіб, стаття 60 Женевської конвенції 1929 р. вимагала від 

Німеччини повідомляти країну, громадяни якої були взяті в полон, або 

посередника про місце їх затримання. Однак, так само як і у випадку з 

цивільними особами, повідомляти місце відбування покарання жоден 

міжнародний документ не вимагав. За таких умов Відділ видав інструкції до 

адвокатів, яких було приставлено до таких осіб, отримувати консультації у 

кожному конкретному випадку з судом або трибуналом про передання 

засудженого до в’язниці. Проте, не рідкісними були випадки, коли суд не міг 

надати такої інформації, оскільки засуджені могли тимчасово утримуватись 

під вартою у місці їх попереднього перебування до остаточного доведення їх 

провини. Переміщення з одного закладу ув’язнення до іншого відбувались 

також без повідомлення Відділу. Поводження із ув’язненими 

військовополоненими було визначено німецькими карними законами 1933 та 

1935 рр. і не відрізнялось від поводження з ув’язненими громадянами 

Німеччини [213, c.2 - 4].  

 У документі представлені відомості про ув’язнених-громадян 

Великобританії і США, провини, що їм інкримінувались, види покарань та 

ймовірне місце перебування. Серед звинувачень: підготовка замахів на 

керівництво Рейху, шпіонаж, допомога ворогу, підготовка і здійснення анти-

німецьких акцій, саботаж на флоті, незаконне оволодіння зброєю, напад на 

старшого офіцера, пошкодження майна та важливих комунікацій, 

партизанська діяльність, тощо. У переліку цивільних і військових виправних 

закладів, до яких було поміщено британських і американських громадян, 

зазначені такі: жіночі в’язниці у Юра, Айхіх у Аугсбургу, Анрат у Крефелді; 

в’язниці для карних злочинців у Мюнхені, Магдебурзі, Торні, Горден у 



66 
 

Бранденбурзі, Голлнов у Померанії, Вартенбург у східній Пруссії, 

Стральзунді, Цвікау, Ошатц та Вальдхайм у Саксонії, Ослебхаус у Бремені, 

Рендебург у Шлезвіг-Гольштейні, цивільна в’язниця у Відні, Панкраз у Празі, 

Фреснес у Парижі; виправні заклади Котубс, Бернау на озері Хім, у Берліні, 

Фюльсбютель у Гамбурзі; військові в’язниці форт Цінна-Торгау, Греденц, 

військовий лазарет у Берліні [213, c.5 - 11].  

 Крім того, у звіті містились відомості про осіб-громадян 

Великобританії, Канади, Палестини, Туреччини, США, Сальвадору, Єгипту, 

Чилі, Ірану та Перу, які відбували покарання у концентраційних таборах. Як 

зазначено у документі, отримання відомостей про цих осіб було ускладнено в 

наслідок того, що тут, на відміну від звичайних карних справ, відсутні 

правомірні судові вироки, натомість, існують лише розпорядження Гестапо. 

Не поодинокими були випадки, коли отримавши виправдання у суді, особа, 

що перебувала під слідством, одразу була взята під варту Гестапо нібито з 

причин державної безпеки і направлена до концентраційного табору. В свою 

чергу, Відділ неодноразово наголошував, що такі іноземці мають бути 

поміщенні у табори для інтернування, однак відповідної реакції з боку влади 

Рейху не послідувало [213, c.11 - 17].  

 В кінці звіту містилось прохання повідомити усі зацікавлені 

дипломатичні місії у Берні про ймовірне місце перебування громадян тих 

країн, чиї інтереси вони представляють [213, c.17].  

 У іншому подібному документі, датованому 16 липня 1945 р., 

представлені відомості про поводження з швейцарськими підопічними – 

громадянами третіх країн у Німеччині та на окупованих територіях за весь 

період війни 1939 – 1945 рр. [28]. До категорії «підопічні цивільні особи» 

належали громадяни країн, що знаходились у стані війни з Третім Рейхом, 

або чиї дипломатичні відносини з Німеччиною були розірвані. Відповідний 

захист був наданий їм у грудні 1941 р. Такі особи перебували на свободі, 

однак у якості обмеження для них було визначено обов’язок регулярно 

відмічатись в поліції. Осіб, яким не була гарантована свобода дій з причин їх 
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громадянської приналежності, було поміщено до таборів цивільного 

інтернування [28, c.2].  

 Цивільне право Німеччини, з огляду на питання державної безпеки, 

передбачало для швейцарських підопічних у будь який час можливе 

інтернування та обмеження свободи дій відповідно до стану війни: 

обов’язкова реєстрація, нагляд поліції, заборона виїзду за кордон та 

перебування на прикордонних територіях. Однак, як відмічено у документі, в 

цілому німецька влада поводилась з особами, якими опікувалась 

Швейцарська Конфедерація, досить гуманно і випадки порушення їх прав на 

місцях не відомі [28, c.3]. 

 Певні зміни у цій ситуації відбулись у 1943 р., коли уряд Рейху 

запровадив «тотальну робітничу повинність», до якої могли бути залучені 

поряд із німцями також і іноземці. Влада Німеччини аргументувала це таким 

чином, що «відповідно до законів гостинності на території Рейху іноземці 

мають сплатити німецькій військовій економіці свій борг через участь у 

виробничому процесі» [28, c.5]. У відповідь на це швейцарська дипломатична 

місія була змушена на вищому урядовому рівні представляти аргументацію 

на захист того, що її підопічні не можуть бути залучені до робітничої 

повинності, так само як і до військової мобілізації, оскільки якість продукції 

оборонної промисловості, яка була б виготовлена громадянами ворожих 

країн для ведення військових дій проти їх батьківщини, є надзвичайно 

сумнівною [28, c.5].  

 Крім того, у документі було зазначено, що на окупованих територіях 

поводження з швейцарськими підопічними було відмінним залежно від 

режиму. Так, у Франції і Бельгії захист інтересів швейцарських підопічних 

був ускладнений через відсутність чіткого розподілу повноважень у царині 

цивільного права між місцевою окупаційною владою та центральною владою 

Рейху. Найбільших труднощів у цьому контексті місія Швейцарської 

Конфедерації зазнала у Голландії, Норвегії і Польщі, оскільки місцеві 

консульські представництва Швейцарії перестали діяти з початком війни. У 
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Амстердамі, Осло і Варшаві працювали лише цільові юристи, діяльність яких 

обмежувалась збором і передачею відповідної інформації про арешти, карні 

справи і особливі політичні заходи [28, c.7].  

 Окремим розділом у документі представлено відомості стосовно 

поводження з швейцарськими підопічними – особами єврейської 

національності. Німецькі закони, що діяли по відношенню до євреїв – 

громадян Третього Рейху, розповсюджувались також і на євреїв – громадян 

інших країн. Таку позицію німецька влада зайняла від самого початку війни, 

однак на офіційному рівні це заперечувала. Проти такої дискримінації у своїх 

нотах неодноразово виступали представники британського та 

американського урядів, що, в свою чергу, до відома німецької влади мала 

донести швейцарська дипломатична місія у Берліні [28, c.11].  

 Де-факто, по відношенню до підопічних Швейцарської Конфедерації 

єврейської національності на території Третього Рейху діяли такі обмеження: 

заборона укладання шлюбу та позашлюбні стосунки між євреями та 

представниками арійської раси відповідно до Закону «Про захист крові» від 

15 вересня 1935 р., обов’язок носити спеціальне маркування у вигляді зірки 

Давида (як правило, цей припис знімався після втручання швейцарського 

дипломатичного представництва), дискримінація при розподілі продуктів 

харчування та товарів першої необхідності, обмеження у користуванні 

громадським транспортом, конфіскація приватної власності з причин 

державної необхідності [28, c.12]. 

 Особливих труднощів зазнав Відділ іноземних інтересів Посольства 

Швейцарської Конфедерації у Берліні при протидії депортації своїх 

підопічних – громадян єврейської національності з Німеччини і окупованих 

територій до Східної Європи. Однак, під такі депортації не потрапляли 

громадяни країн, чиї паспорти німецька влада визнавала як дійсні. 

Абсолютно інакше складалась доля євреїв – громадян 

південноамериканських країн. Так, навесні 1944 р. з таборів цивільного 

інтернування Віттель і Комп’єн (Франція) за сприяння німецької поліції з 
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невідомою метою було вивезено 238 осіб – представників єврейської 

національності, які у більшості мали паспорти республіки Парагвай. 

Швейцарська дипломатична місія одразу після одержання інформації про цей 

інцидент розпочала пошуки цих осіб, звернувшись, в першу чергу, до урядів 

країн їх громадянської приналежності. Однак, не побачивши зацікавлення та 

не отримавши бажаного сприяння, швейцарські дипломати продовжували 

переговори з зовнішньополітичним відомством Третього Рейху самостійно. 

Влада Німеччини наголошувала на тому, що ці особи залишились на 

території окупованої Франції і були передані військам союзників. Проте, з 

приватних джерел інформації стало відомо, що ці євреї були здебільшого 

перевезені до Аушвіцу і частково до «табору для переселенців» Берген-

Бельзен [28, c.13 - 14].  

Представники дипломатичної місії Швейцарської Конфедерації 

сумісно з делегатами Міжнародного Комітету Червоного Хреста протягом 

усього періоду війни 1939 – 1945 рр. здійснювали неодноразові спроби 

відвідати концентраційні табори, однак ці акції не були офіційно визнані 

німецькою владою. Лише у кінці травня 1945 р. делегат швейцарської місії 

зміг відвідати гетто Терезіенштадт, яке не справило, як не дивно, на нього 

негативне враження. Натомість, сумно відомі табори Дахау, Маутхаузен, 

Аушвіц, Ревенсбрюк, Бухенвальд і Берген-Бельзен залишились для місії 

закритими [28, c.16].  

 Після капітуляції Німеччини 9 травня 1945 р. захист інтересів 

підопічних Швейцарії поступово мав перейти під юрисдикцію країн їх 

громадянської приналежності. Цей процес здійснювався досить повільно. До 

прикладу, що стосується громадян Великобританії, які на той момент 

перебували на території Німеччини, то досить довгий час такі процедури як 

обробка паспортів і страхові виплати продовжувало здійснювати 

швейцарське представництво у Берліні. Крім того, розпад Британської 

імперії, що став одним із наслідків Другої світової війни, спонукав 
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Швейцарію на більш тривалий термін перейняти на себе захист інтересів 

громадян країн Середнього Сходу [214].   

 Супровід цивільних справ із захисту прав підопічних Швейцарської 

Конфедерації – громадян країн, що брали участь у війні, часто 

продовжувався і у повоєнний період. Подібний приклад можна знайти у 

службовому листі голови Відділу іноземних інтересів Федерального 

політичного департаменту Ріхарда Амана до Посольства Швейцарії у Берліні 

від 24 липня 1945 р., у якому висловлено прохання надати більш детальну 

інформацію стосовно свідків у справі від липня 1944 р. щодо випадків 

здійснення з боку СС «суду Лінча» над представниками американських 

військово-повітряних сил [79].   

 На наш погляд, необхідно відмітити той факт, що швейцарські 

дипломатичні місії у Будапешті і Берліні, основним завданням яких протягом 

всього періоду війни був захист інтересів громадян іноземних країн на 

підконтрольних гітлерівцям територіях, отримали міжнародне визнання. 

Зокрема, у телеграмі на ім’я президента Конфедерації Едуарда фон Штайгера 

за підписом Прем’єр-міністра Великобританії Уїнстона Черчилля від 2 квітня 

1945 р. відмічено гуманність і захист, яких зазнали британці, що з тих або 

інших причин опинились на території Третього Рейху, від Міжнародного 

Комітету Червоного Хреста та Відділу захисту іноземних інтересів 

дипломатичної місії Швейцарської Конфедерації [199].  

 Завершуючи розгляд теми ролі швейцарської дипломатії у збереженні 

суверенітету держави в роки Другої світової війни, можемо зробити такі 

висновки. У 1939 – 1945 рр. швейцарська дипломатія продовжила традицію 

«добрих послуг» із захисту інтересів іноземних громадян під час вирішення 

міжнародних збройних конфліктів, започатковану у останній чверті ХІХ ст. 

Така практика дозволила Швейцарській Конфедерації взяти на себе роль 

загальновизнаного арбітра, що в свою чергу певною мірою сприяло тому, що 

країна безпосередньо до військових дій втягненою не була. Особливого 

змісту ця практика набула на території Третього Рейху та окупованих 
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європейських країн, що було пов’язано із місцевими особливостями 

організації цивільного законодавства. В основному діяльність 

дипломатичних місій Швейцарської Конфедерації у зазначеному напрямі 

зводилась до збору інформації про місце знаходження та умови життя 

підопічних, надання їм адвокатського супроводу у разі здійснення карного 

судочинства, захисту прав та інтересів іноземних громадян під час залучення 

їх до трудової повинності або мобілізації, повідомленні про місце 

перебування урядів країн їх громадянського походження. І хоча подібні акції 

швейцарських дипломатичних місій у Берліні та Будапешті у роки Другої 

світової війни не завжди завершувались безперечним успіхом, досвід такої 

практики був важливим для розвитку міжнародного права повоєнного 

періоду, зокрема під час формулювання положень Женевської конвенції 

1949 р.  

 Дещо меншою у справі збереження державного суверенітету, на наш 

погляд, була роль збройних сил Швейцарії. План Адольфа Гітлера 1940 р. 

«Танненбаум» («Tannenbaum») по захопленню та розподілу сумісно з Італією 

території Швейцарської Конфедерації, як і тема організації військової 

оборони країни за планом «Національного редуту» («Nationale Redoute»), 

знайшли своє широке висвітлення у численних роботах західних та 

швейцарських авторів. Тим не менш, інтерес для автора дослідження складає 

більш детальне вивчення напряму зовнішньої політики у контексті 

організації військової оборони країни у роки Другої світової війни та її ролі у 

збереженні суверенітету країни.  

 Для повноти аналізу ролі швейцарських збройних сил у збереженні 

суверенітету країни маємо навести факти, що свідчать про існуючі у 

Федеральної Ради та Генерального штабу уявлення стосовно інтересів 

воюючих країн до території Швейцарської Конфедерації, відповідно до яких 

керівництво країни на чолі з Генералом армії Анрі Гізаном вибудовували 

стратегію та тактику оборони країни.  
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У березні 1939 р. у Берні серед представників вищих військово-

політичних кіл Швейцарської Конфедерації відбулось обговорення можливої 

військової загрози для країни, яка могла виникнути в наслідок початку 

військових дій, невідворотність якого вже ні в кого не викликала сумнівів. 

Досить показовими для аналізу побудови військової стратегії Швейцарії у 

Другій світовій війні є бачення, викладені у відповідній доповіді, автори якої, 

нажаль, достеменно не відомі [212]. 

 Тож, навесні 1939 р. вища влада Конфедерації представляла собі 

загарбницькі плани Осі та місце у них Швейцарії таким чином. Після початку 

широкомасштабної війни Італія мала б включити до кола своїх інтересів 

Францію. І, хоча це не цілком задовольняло б позицію Рейху, швейцарці були 

переконані, що А. Гітлер підтримає Б. Муссоліні, як за допомогою 

дипломатії, так і за допомогою методів пропаганди [212, c.80 - 81].  

 Не остання роль у цих прогнозах випадала б і самій Швейцарії, 

захоплення якої країни Осі нібито розглядали у як «показовий маневр» для 

залякування та підриву бойового духу Франції. В свою чергу, захоплення 

Швейцарії передбачалось здійснити не за австрійським, а за судетським 

сценарієм. Основною метою цієї кампанії мало б стати повне і остаточне 

розчарування Швейцарії у країнах Заходу після провалу чергової конференції 

«á la Мюнхен» та самознищення швейцарського нейтралітету через 

нівелювання різниці між поняттями «міжнародно-правовий нейтралітет» та 

«ліберальна свобода думки», що мало б призвести до нового типу 

«тотального нейтралітету», який по суті є поняттям абсурдним [212, c.81 - 

82]. 

 В тексті доповіді також містилась чітка упевненість в тому, що у разі 

прямої збройної агресії країн Осі проти Швейцарії, Франція неодмінно 

прийде їй на допомогу, однак, на цьому етапі вбачалось лише запровадження 

ряду заходів пропагандистського характеру по роботі з населенням 

Швейцарії [212, c.86 - 87]. 
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 Таким чином, посилаючись на аналіз документу, наведеного вище, ми 

можемо заперечити гіпотезу радянського дослідника Г.П. Драгунова про 

існування різного роду домовленостей з Німеччиною на випадок порушення 

швейцарського кордону французькими військами, і знайти підтвердження 

для іншої тези дослідника про аналогічні домовленості з Францією, 

документальні підтвердження якого, за словами Г.П. Драгунова, були 

знищені швейцарською стороною після капітуляції Франції у літку 1940 р. 

[229, c.64].  

 Тож, ці уявлення були покладені в основу плану укріплення кордонів 

держави напередодні Другої світової війни. Так, у березні 1939 р. у 

Генеральному штабі сухопутних військ Швейцарської Конфедерації визнали 

необхідність посилення постійного захисту кордону через закладення мін, за 

допомогою яких можна було б швидко зруйнувати автомобільні дороги з 

Мюнхену, Ульму та Штутгарту, та створення добровільних прикордонних 

військ, які мали б посилити основні сили Швейцарії на кордонах. Однак, 

останнє не відповідало федеральному законодавству та мало бути додатково 

розглянуто на засіданні Федеральної Ради [170, c.110 - 111]. Окремо на 

засіданні Федеральної Ради від 24 березня 1939 р. розглядалась необхідність 

побудови нових укріплень на кордоні з королівством Ліхтенштейн в наслідок 

поширення чуток про ймовірну окупацію цієї території найближчим часом 

[66, c.122].  

 Само собою є зрозумілим, що Швейцарія як країна, що не мала 

регулярних військ, при проведенні додаткових заходів з укріплення оборони 

ще до оголошення загальної мобілізації 2 вересня 1939 р. та запровадження 

посади Генерала Армії (якої у мирний час у Швейцарській Конфедерації не 

існує – прим. авт.), зіткнулась із чисельними труднощами, серед яких і гостра 

реакція сусідніх країн. Так, 27 – 28 березня 1939 р. відбулись зустрічі 

представників Генерального штабу сухопутних військ та Федерального 

політичного департаменту з військовим аташе Посольства Німеччини у 

Швейцарії Іваном фон Ільземанном, на яких було обговорено відомості, які 
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набули поширення у Німеччині, зокрема із швейцарської преси, що нібито 

оборонні споруди Конфедерації будуються виключно на їх спільному 

кордоні. Швейцарська сторона була змушена роз’яснювати, що зведення 

фортифікаційних споруд планується виключно з урахуванням військово-

географічних чинників, а не політичних. Саме тому, укріплення кордону 

кантону Юра вимагає набагато більших зусиль ніж весь північний кордон 

альпійської республіки. Іншою обставиною, яку використовували швейцарці 

для вирішення конфлікту, що назрівав, було те, що більшість подібних чуток 

було опубліковано саме у пресі, яка виражала інтереси лівих сил, а не 

офіційних державних друкованих органах. За результатами зустрічей, на 

рівні уряду Швейцарської Конфедерації, було вирішено підняти питання про 

здійснення роз’яснювальної роботи з даного питання силами преси, 

політиків, уряду (особливо прикордонних кантонів) та командування військ 

[169, c.131 - 134].   

 Вже після початку війни 1 вересня 1939 р. Генеральний штаб вбачав 

основну загрозу не з боку Італії, а у безпосередньому нападі Німеччини, що, 

за їх переконанням, було справою декількох місяців або навіть тижнів. 

Однак, як і раніше, серед владних кіл Швейцарії були переконані, що їх 

країна не буде головною метою нападу, а слугуватиме інструментом для 

виводу із війни Франції. У Генеральному штабі сухопутних військ були 

переконані, що Вермахт намагатиметься чинити провокації на зразок 

інциденту у Глейвіці, а тому до всіх прикордонних частин були розіслані 

відповідні інструкції [196]. 

 Основним союзником у разі збройного нападу, як і раніше, 

Швейцарська Конфедерація вважала Францію. З метою налагодження 

швидкого зв’язку з французьким урядом до Берну за інструкціями 

повернувся Посол Швейцарії Вальтер Штукі, який провів ряд консультацій з 

Генералом армії Анрі Гізаном. У жовтні 1939 р., як і раніше, у Генеральному 

штабі сухопутних військ з дня на день очікували нападу Німеччини та 

неодноразово наголошували на необхідності посилити готовність 
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прикордонних військ [176, c.438 - 439]. Однак, серед вищих кіл військової та 

політичної влади країни підкреслювали і те, що у випадку, якщо про 

відповідні домовленості з урядом Франції стане відомо широкому загалу, це 

може нашкодити нейтралітету, а тому механізм встановлення такого зв’язку 

має бути ретельно продуманий [177, c.453 - 454]. 

 Падіння Франції стало для Швейцарської Конфедерації піком загрози її 

суверенітету, однак, після 22 червня 1940 р. вона відчула значне полегшення, 

оскільки очікування прямого нападу на територію Швейцарії втрачало своє 

значення. Тим не менше, ще на передодні початку французької кампанії у 

травні 1940 р. Генерал Анрі Гізан, усвідомлюючи масштаби загрози, що 

постали перед суверенітетом Швейцарії, надіслав до Федеральної Ради 

пропозиції з посилення обороноздатності країни, які ґрунтувались на його 

аналізі військових дій у Польщі, Данії та Норвегії. Серед традиційних 

заходів, що входили до плану «Національного редуту» були такі: 

пошкодження телефонного зв’язку та шляхів сполучення, розробка стратегії 

та тактики боротьби проти ворожого десанту, тощо. Однак, на переконання 

Генерала Гізана, сил слабких територіальних військ, до основних завдань 

яких входили захист органів держаної влади, державних підприємств і 

аеродромів, було б недостатньо навіть для простих оборонних дій у разі 

раптового нападу ворога. Тому основну ідею його пропозицій складало 

створення у кожній громаді місцевих військових загонів «Ortswehr», які б 

очолили відставні офіцери або унтер-офіцери. Вони мали самостійно 

здійснювати рекрутування у своїх громадах. Задачами місцевих військових 

загонів визначались попередження саботажу, своєчасна боротьба з 

іноземними загарбниками, підтримка спокою і порядку на території своєї 

громади [152]. 

 Важливим питанням при створенні таких загонів було їх озброєння. За 

пропозиціями Генерала Гізана мав бути створений відповідний Федеральний 

наказ, за яким необхідно було б провести аудит наявної у населення зброї. 

Подібний досвід вже мав місце під час війни 1914 – 1918 рр., тому таке 
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рішення не мало викликати гострої реакції. Однак, з причин державної 

безпеки, із цього процесу необхідно було виключити іноземців, у яких голова 

швейцарської армії вбачав джерело загрози, а тому запропонував 

Федеральній Раді спеціальний механізм [152].  

Величезного значення при побудові стратегії оборони країни у разі 

нападу Третього Рейху серед командування збройних сил Швейцарської 

Конфедерації надавали залізничному тунелю через гірський перевал Сен-

Готард, що мав для швейцарців особливе, не тільки військове, а й політичне 

значення. Тунель був побудований у 1872 – 1881 рр. із використанням 

надзвичайно складних інженерних технологій, що було пов’язано із 

сильними потоками води, оскільки цей гірський перевал є найбільшим 

водорозділом Швейцарії. Тому його руйнування мало стати надзвичайно 

складним процесом, а відновлення могло затягтись на місяці. Однак, на нашу 

думку, необхідно наголосити на тому факті, що за задумом командування 

армії план пошкоджень мав набути широкого розголосу [108, c.709 - 710]. 

Таким чином можемо підсумувати, що на початковому етапі Другої 

світової війни основні зусилля швейцарських збройних сил були спрямовані 

на вироблення стратегії оборони у разі раптового нападу з боку Вермахту. 

Усвідомлюючи разючу недостатність власних сил, федеральна влада разом з 

Генералом армії А. Гізаном вбачала своїми ключовими завданнями пошук 

зовнішнього союзника, яким мала стати Франція, та швидке пошкодження 

стратегічно важливих шляхів сполучення. 

Наступного разу війна підійшла до кордонів Швейцарської 

Конфедерації у 1943 р. Черговий раз мобілізацію прикордонних військ на 

південному фронті було обговорено на засіданні Федеральної Ради восени 

1943 р., після того як 8 вересня набула чинності капітуляція Італії. 

Федеральний військовий департамент був стурбований через можливі 

пов’язані із цим військові дії поблизу південного кордону Швейцарії, а тому 

звернувся з відповідним проханням до Федеральної Ради [46]. 
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Переглянути військово-політичні умови, в яких знаходилась 

Швейцарська Конфедерація навесні 1944 р., командування швейцарської 

армії змусила окупація Угорщини німецькими військами, яка була здійснена 

внаслідок реалізації плану «Маргарете» у березні 1944 р. Так, у доповідній 

записці стосовно політичного і військового положення Швейцарії голови 

Генерального штабу сухопутних військ Швейцарської Конфедерації Якоба 

Губера від 31 березня 1944 р. мова йшла про приховану загрозу нападу з боку 

Німеччини та можливі підстави для цього [81, c.310 - 314].  

На переконання автора цього документу, така загроза могла виникнути 

внаслідок дій Союзників на території Італії. Однак, він наголошував на тому, 

що проведення прямих паралелей з окупацією Угорщини було неможливим. 

Натомість, аналіз цієї кампанії міг допомогти спрогнозувати дії гітлерівців у 

найближчому майбутньому. Так, основною причиною окупації Угорщини, на 

думку Я. Губера, були економічні інтереси, а саме можливість використання 

її робочої сили і продуктів харчування як альтернативи до втрачених ресурсів 

звільненої України [81, c.310 - 311]. 

Серед можливих причин нападу на Швейцарію Я. Губер називав: 

інтерес до гірських проходів і доріг через Альпи, шляхів через територію 

кантону Юра для трансферу до південної та центральної Франції; роль 

Швейцарії як наріжного каменю у фортеці Великонімеччини 

(Grossdeutschland); економічні інтереси – використання робочої сили, запасів 

сировини і продуктів харчування, індустріальних споруд і залізниць; 

ідеологічні інтереси – Швейцарія могла розглядатись у контексті пропаганди 

«збільшення Третього Рейху», що набувала своєї популярності у зв’язку з 

очевидністю програшу Німеччини у війні та намаганнями віднайти 

можливості для встановлення компромісного миру [81, c.312 - 313].  

Підстави для певного занепокоєння командування швейцарської армії 

вбачало і в доповіді Петера Буркхарда, військового аташе швейцарської місії 

у Берліні, від 10 травня 1944 р., в якій він описував зміст наради Адольфа 

Гітлера з головами різних силових відомств, що відбулась на початку травня 
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у Берхтесгадені [105, c.357 - 359]. Зокрема, на цій нараді було підняте 

питання місця нейтральних країн у поточній геополітичній картині Європи. 

Не називаючи жодних конкретних країн, Фюрер наголосив на тому, що 

останнім часом європейські нейтрали все частіше йдуть на поступки та 

підпадають під вплив Союзників, а тому їх можна розглядати частиною 

союзницького табору. У разі прямої інтервенції Союзників на територію 

однієї з нейтральних країн, Німеччина планувала здійснити відповідні 

заходи. Сам же П. Буркхард у своїй доповіді виказував припущення, що в 

першу чергу така ситуація може статися з нейтральною Швецією, однак у 

віддаленій перспективі існує загроза і для Швейцарії [105, c.357 - 359].  

Підтвердження своїх припущень від Швеції П. Буркхард отримав вже 

на початку червня 1944 р. Такі настрої з шведської сторони були обумовлені 

збільшенням присутності німецьких військ на території окупованої Норвегії 

(з 8 - 10 до 12 - 13 дивізій за даними розвідки) та тим фактом, що Третій Рейх 

не виводив свої десантні війська з території Фінляндії ще з часів фіно-

радянських переговорів у Москві, а тому міг застосувати їх проти сусідньої 

Швеції [104, c.429]. 

Отже, друга хвиля мобілізації збройних сил Швейцарії була пов’язана 

із загрозою нападу на її територію Німеччини, яка могла вбачати у тому один 

із своїх останніх шансів на компромісний мир. Цього разу на посилення 

обороноздатності країни було витрачена набагато менше зусиль, а паніка 

через страх можливих військових дій всередині швейцарського суспільства 

стала менш помітною.  

Вже на початку 1945 р. риторика командування Вермахту змінилась. 

Так, на нараді з військовими аташе іноземних дипломатичних місій у 

Німеччині 13 січня 1945 р. генерал-полковник Альфред Йодль зауважив, що, 

коли війна в черговий раз підійшла до кордонів Швейцарської Конфедерації, 

вона повністю витримала нейтралітет у військовому та політичному сенсі. 

Прикордонні війська поводились рівно з регулярними військами та 

військовополоненими обох воюючих таборів [84, c.839 - 840].  
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Підсумовуючи розгляд теми ролі збройних сил Швейцарської 

Конфедерації у збереженні її суверенітету в роки Другої світової війни маємо 

зазначити, що хоча очевидною була їх неспроможність забезпечити відсіч 

ворогу у разі прямого нападу на країну, у поєднанні із запровадженням 

ідеології «духовної оборони», основна роль швейцарської армії, окрім її 

прямих завдань, полягала у згуртуванні швейцарського суспільства навколо 

національної ідеї, що й стало однією з причин вдалого проведення швидкої 

мобілізації. Також показовим для нас є висновок, що федеральна влада 

Швейцарії у співпраці з Генеральним штабом сухопутних військ раніше 

багатьох інших європейських країн усвідомила провал політики «замирення 

агресора» та будувала свою стратегію оборони країни відповідно до власних 

уявлень про потенційну загрозу бути втягненою у війну у ролі фактору, що 

мав вивести із ладу одного із супротивників країн Осі – Францію. 
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Висновки до розділу другого 

Дослідивши передумови виникнення та чинники, що вплинули на 

формування і характер феномену «збройного нейтралітету» Швейцарської 

Конфедерації у роки Другої світової війни у відповідності до поставлених 

наукових задач, ми дійшли таких висновків. 

Передумовою виникнення у 1939 р. особливої форми юридичного та 

політичного статусу швейцарської держави «збройного нейтралітету», який у 

складних умовах виникнення воєнних конфліктів створював би для країни 

можливості забезпечувати національні інтереси не вступаючи у формальні 

союзи або коаліції та уникаючи особистої участі у воєнних діях, стала його 

трансформація у період між двома світовими війнами. Такі зміни були 

обумовлені вступом Швейцарії до Ліги Націй, використанням доктрини 

Міжнародного Комітету Червоного Хреста при побудові зовнішньої політики 

держави, розповсюдженням комуністичних ідей та боротьбою з ними, і, 

зрештою, страх перед новою світовою війною. 

Водночас, на формування феномену «збройного нейтралітету» 

Швейцарії вплинули і особливості її становища в умовах кризи Версальсько-

Вашингтонської системи. Такими умовами, відповідно до аналізу 

особливостей ролі Швейцарської Конфедерації у системі міжнародних 

відносин доби Другої світової війни, ми визначаємо відсутність у 

Швейцарської Конфедерації надійних союзників з числа великих держав за 

умови її об’єктивної нездатності чинити опір у разі прямої збройної агресії 

проти неї та недовіра до політики «замирення агресора», яку проводили 

Франція та Великобританія. Тим не менш, в цих умовах всі зусилля 

Федеральної Ради були спрямовані на збереження самостійності держави та 

стабільності внутрішньополітичної ситуації.  

Проаналізувавши міжнародне законодавство першої половини ХХ ст., 

ми можемо констатувати, що Швейцарія мала всі законні підстави на 

оголошення «збройного нейтралітету» та проведення заходів з посилення 

обороноздатності країни. У цьому сенсі велике значення влада Швейцарської 
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Конфедерації приділяла питанням оборони у невійськовій сфері, що знайшло 

своє відображення у розробці та впровадженні ідеології «духовної оборони». 

Її особливостями стали охоплення абсолютно всіх сфер життя суспільства та 

захист і поширення унікальних швейцарських цінностей. 

Так само, в контексті ідеології «духовної оборони» у період Другої 

світової війни діяли і швейцарська дипломатія та збройні сили. Через 

надання «добрих послуг» з представлення інтересів громадян третіх країн у 

конфлікті швейцарська дипломатія намагалась утвердити статус нейтралітету 

як загальнолюдського блага і тим самим убезпечити власну країну від 

негативного впливу ззовні. В свою чергу, збройні сили Швейцарської 

Конфедерації, хоча і не брали участі у безпосередніх збройних сутичках (за 

виключенням кількох інцидентів з літаками воюючих держав у 1940 та 

1945 рр.), виступали скоріше національним символом, який мав об’єднувати 

строкате в етнічному сенсі швейцарське суспільство. 

Загалом можемо констатувати, що державному апарату Швейцарської 

Конфедерації вдалось вчасно реагувати на зміни у міжнародній ситуації 

починаючи з періоду «дивної війни» і до того часу, коли основним театром 

бойових дій остаточно став Східний фронт. Вдале, проте не завжди легке, 

балансування у стосунках з Третім Рейхом і Союзниками було підкріплено 

посиленням оборони у невійськовій сфері та проведенням швидкої загальної 

мобілізації поряд із іншими заходами оборонного характеру. 
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Розділ ІІІ. Вплив політики «збройного нейтралітету» на економіку 

Швейцарії (1939 – 1945 рр.) 

3.1. Особливості економічного розвитку Швейцарії у 1939 – 1945 рр.       

Економічний розвиток Швейцарської Конфедерації у роки Другої 

світової війни визначався рядом причин, як внутрішнього, так і зовнішнього 

характеру. З огляду на те, що економіка країни мала досить вузьку 

спеціалізацію та фактично не мала власного військово-промислового 

комплексу, визначальними для Швейцарії були її зовнішньоекономічні 

зв’язки. Однак, умови економічної блокади та контрблокади, у яких 

опинилась країна через протистояння між Третім Рейхом та 

Великобританією, унеможливлюючи доступ до традиційних ринків збуту та 

транзитних шляхів.  

Перед тим, як перейти до розгляду особливостей економічного 

розвитку Швейцарії у 1939 – 1945 рр., вважаємо за необхідне звернутись до 

аналізу зовнішньоекономічної діяльності Швейцарської Конфедерації 

напередодні Другої світової війни, оскільки саме у період кризи Версальсько-

Вашингтонської системи міжнародних відносин були визначені основні 

вектори її розвитку у кінці 1930 – 1940-х рр.     

У економічній дипломатії Швейцарської Конфедерації напередодні 

Другої світової війни можна виділити три основні напрями: кореляція 

економічної політики країни з геополітичними змінами у Європі, пошуки 

шляхів переорієнтації експорту на ринки США і Західної Європи та 

підготовка до переходу на модель військової економіки. 

На засіданні Федеральної Ради 5 грудня 1938 р. Департамент 

економічних справ представив доповідь про стан економічних відносин з 

огляду на геополітичні зміни в Європі, які відбулись у період березня – 

жовтня 1938 р. У доповіді було наголошено, що особливо важливим для 

Швейцарської Конфедерації є збереження економічних зв’язків з 

Німеччиною [36, c.1074 - 1075]. Що стосується Судетської області, то тут 

планувалось завершити дію тимчасових правил торгівлі до 30 липня 1939 р. і 
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відновити експорт в об’ємі 77 % від попереднього. Натомість збереження 

традиційних торгівельних зв’язків з Австрією викликало більше труднощів, 

що в основному були пов’язані із врегулюванням митного законодавства. На 

відповідних німецько-швейцарських переговорах було попередньо 

домовлено, що австрійські митниці буде ліквідовано до 1 лютого 1939 р., 

швейцарсько-австрійська торгівельна угода 1926 р. буде скасована, після 

чого будуть поновлені переговори з Третім Рейхом [36, c.1075].  

Розгляд питання узгодження виплат по кредитам попереднього уряду 

Австрії було продовжено весною 1939 р. Тоді ж було розраховано розмір 

виплат боргів з конвертуванням їх у дойчмарки, які влада Третього Рейху 

мала сплатити до кінця 1950-х рр. [103, c.135 - 137]. Проте, у інших питаннях 

економічної співпраці Швейцарської Конфедерації і Третього Рейху досягти 

порозуміння було не так просто, оскільки представники останнього під час 

двосторонніх переговорів 2 березня 1939 р. намагались у будь-який спосіб 

отримати безкомпромісні гарантії своїх інтересів щодо вільного вибору 

товарів для експорту до Швейцарії [72, c.190 - 196]. Крім того, новим 

питанням, що викликало деякі непорозуміння між Швейцарією і Німеччиною 

стало регулювання торгівлі з утвореним 15 березня 1939 р. Протекторатом 

Богемії і Моравії [72, c.193].  

Загальне загострення геополітичної ситуації в країні не могло 

залишитись непоміченим серед торгівельно-промислових кіл Швейцарії, 

думка яких не завжди співпадала із поглядом на ситуацію Федеральної Ради. 

На засіданні Швейцарського торгівельного і промислового об’єднання 19 

грудня 1938 р. за участі представників Федеральної Ради серед іншого 

відбулось обговорення запланованої на наступний день прес-конференції, на 

якій певні представники фінансових кіл (переважно єврейської 

національності) планували закликати громадськість до бойкоту німецьких 

товарів і послуг. З відповідного протоколу засідання стає відомо, що члени 

Об’єднання прийняли одноголосне рішення протидіяти цьому, оскільки 

загальні інтереси зі збереження швейцарського експорту до Німеччини 
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мають безумовний пріоритет перед задоволенням вимог окремих 

підприємців [206, c.424].  

Іншим питанням, яке обговорювалось на засіданні, стало поширення 

німецької пропаганди у досить авторитетних виданнях того часу («Deutschen 

Volkswirt», «NZZ») спрямованої на створення уявлення про те, що більшість 

ринків країн Східної Європи та Балкан знаходяться під контролем економіки 

Третього Рейху. На засіданні одним із членів Об’єднання, Др. К. Кьохліном, 

було висловлено припущення, що можливо, якщо Швейцарія зможе 

переорієнтувати свій експорт на США та Західні країни, вона зможе 

продемонструвати світові що залишалась на твердих політичних позиціях. В 

свою чергу інші учасники засідання зауважили, що здійснити це не так 

просто, оскільки, наприклад, виробництво годинників настільки направлено 

на німецький ринок, що здійснення переорієнтації вимагатиме величезних і 

нерентабельних витрат. Тим не менше, на перспективу було прийнято 

рішення про проведення відповідних переговорів з Великобританією, США і 

Канадою [206, c.424 - 425]. 

З двох наведених вище прикладів можемо зробити висновок, що хоча 

збереження для Швейцарії традиційних економічних зв’язків з Німеччиною і 

було питанням першочергового значення, ще до початку війни вона шукала 

можливостей для переорієнтації експорту на ринки країн Західної Європи, 

США та Канади, тим самим намагаючись уникнути повної економічної 

залежності від Третього Рейху.  

Зміни на політичній карті Європи та усвідомлення неминучості 

масштабного конфлікту спонукала уряд Швейцарії до переходу на модель 

військової економіки. Однак, на нашу думку, Швейцарія, як країна з 

обмеженими ресурсами, була не в змозі проводити такі заходи не 

заручившись підтримкою ззовні. Вже у березні 1939 р. влада Швейцарської 

Конфедерації почала підготовку до такого кроку. Країною, яка у випадку 

глобального конфлікту у Європі мала стати для Швейцарії головним 

експортером продуктів харчування та сировини, було обрано США. У листі 
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Генерального Консула Швейцарської Конфедерації у Нью-Йорку Віктора 

Нефа до швейцарського Посла у Вашингтоні Марка Пітера від 2 березня 

1939 р. представлено його роздуми на тему організації підготовки такої 

співпраці [135, c.77 - 80]. В. Неф зауважив, що у майбутньому конфлікті 

економічна дипломатія Швейцарії матиме більше труднощів, порівняно з 

періодом Першої світової війни. Причиною цьому, насамперед, є посилення 

державного регулювання в економіці США (зумовлене наслідками «великої 

депресії» – прим. авт.). Посилаючись на думку авторитетного швейцарського 

економіста Фредеріка Ронера, який обіймав посаду голови Швейцарського 

бюро закупівлі у 1917 – 1919 рр., В. Неф запропонував Послу Петеру зібрати 

у США відомості та створити своєрідну базу даних громадян Швейцарії – 

підприємців, службовців, співробітників іноземних фірм, діяльність яких так 

чи інакше була пов’язана із експортом. Це мали б бути 20 – 25 надійних 

людей, що увійшли б до новоствореної «Trade Council», метою якої 

визначалось лобіювання швейцарських інтересів на американському ринку 

[135, c.77 - 79]. 

Наступним кроком у цьому напрямі мала стати організація державного 

регулювання зовнішньоекономічних зв’язків. На засіданні Федеральної Ради 

12 червня 1939 р. на основі спільної доповіді Департаменту економічних спав 

та Департаменту політичних питань обговорювались питання організації 

контролю над імпортом та експортом у разі початку воєнних дій [40, c.237 - 

239]. Провівши аналіз досвіду попередньої світової війни, коли контроль над 

імпортом та експортом Швейцарії здійснювався через створені у 1915 р. 

приватні організації «Société Suisse de Surveillance économique» та 

«Schweizerische Treuhandstelle», експерти дійшли висновку, що у сучасних 

умовах може як доцільне розглядатись лише державне регулювання. 

Оптимальним для умов Швейцарської Конфедерації була б діяльність такого 

державного контролюючого органу у тісній співпраці з іноземними 

закордонними представництвами [40, c.237 - 239]. Крім того, можемо 

спостерігати, що за період війни Федеральна Рада приділяла все більше уваги 
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економічній діяльності, яка мала здійснюватися через закордонні 

представництва Швейцарії. Так, у вересні 1940 р. голова Федерального 

департаменту народного господарства Жан Хотц звернувся до голови Відділу 

закордонних справ Федерального політичного департаменту П’єра Бонна з 

проханням розглянути можливості збільшення дотацій для співробітників 

посольств і консульств Швейцарської Конфедерації, до компетенції яких 

належать економічні питання. Як ймовірне джерело покращення їх 

матеріального становища розглядалась можливість використання ресурсів 

благодійних організацій та торгівельних кіл [149, c.949 - 950].   

Отже приходимо до висновку, що специфічна швейцарська модель 

військової економіки у майбутній війні мала базуватись на двох основних 

принципах: централізоване державне регулювання зовнішньоекономічних 

зв’язків та тісна співпраця із закордонними представництвами держави у 

контексті розробки економічної стратегії.   

Основним торгівельним партнером Швейцарії напередодні війни 1939 

– 1945 рр. залишалась Німеччина. Однак, на нашу думку, необхідно навести 

приклади свідчень того, що Конфедерація не полишала спроб пошуку 

альтернативи. Так, на початку 1939 р. Швейцарська Конфедерація проводила 

переговори з СРСР з приводу обсягів та кредитів для певних груп товарів 

(сільськогосподарська продукція, товари лісозаготівлі, паливно-мастильні 

матеріали, опіум) з урахуванням компенсації боргів попереднього царського 

режиму, що і стало основною причиною їх провалу [136, c.2 - 5].  

Також невдало відбувалось налагодження економічних відносини між 

Швейцарською Конфедерацією та Польщею. Так само і тут труднощі були 

пов’язані, насамперед, із питанням компенсації боргів. У лютому 1939 р. 

безрезультатно припинила свою діяльність місія з Берну, яка мала своїм 

завданням провести переговори з президентом Польщі. За словами Посла 

Швейцарської Конфедерації у Варшаві Анрі Франсуа Мартіна, дипломати 

його країни зробили всі можливі поступки, враховуючи тяжке становище 

Польщі, що було обумовлено участю у нещодавній війні, однак її уряд не 
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бажав жодних домовленостей і повністю заперечував борги попередньої 

влади [164, c.49 - 50]. Про те, що атмосфера переговорів була досить 

напруженою, свідчить факт, що неодноразово всі члени польської делегації, 

окрім голови, ігнорували засідання [142, c.76].  

Помітно погіршився стан справ у торгівельних відносинах з Францією. 

Такі висновки було зроблено на початку травня 1939 р. на основі аналізу 

торгівельного балансу, проведеного Відділом торгівлі Департаменту 

народного господарства, який продемонстрував, що лише за перший квартал 

1939 р. Швейцарія понесла збитки у 30 млн. фр., і, що навіть імпорт 

французьких вин – головної статті закупівлі - коштуватиме менше при 

посередництві третіх країн [143, c. 202 - 203]. Тим не менш, спроба 

налагодження економічної співпраці була здійснена у червні 1939 р. через 

активну рекламну кампанію швейцарської продукції у французькій пресі за 

участі швейцарських консульства та торгівельної палати [162, c. 224 - 226]. 

Перед початком Другої світової війни помітними стали зміни і у 

торгівельних відносинах між Швейцарською Конфедерацією та Італією. 

Через зближення Італії та Німеччини у Департаменті народного господарства 

почали розуміти, що кількість італійських товарів на швейцарському ринку 

буде зменшуватись і задумуватись над заміною їх іспанськими, оскільки 

Іспанія протягом 1930-х рр. виступала основним конкурентом Італії [144, 

c.235].  

З наведеного вище стає зрозумілим, що більшість спроб пошуку 

варіантів переорієнтації швейцарського експорту та уникнення зосередження 

його лише на ринку Німеччини зазнали невдачі, що, здебільшого, було 

пов’язано із нестабільністю економіки потенційних партнерів.  

Таким чином, проаналізувавши документи з економічної дипломатії 

Швейцарської Конфедерації початкового етапу війни, доходимо висновку, 

що головним завданням влади країни у цей період стало розмежування 

понять «збройний нейтралітет» та «економічний нейтралітет» і захист на 

міжнародному рівні своєї позиції. Аргументи, які мали бути використані 
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задля вирішення цього завдання, знаходимо у доповіді професора 

міжнародного права університету Цюріха Дітріха Шиндлера до Генерального 

штабу армії Швейцарії [168, c.364 - 367].  

У своєму дослідженні автор посилається на статтю під назвою 

«Німеччина та економічний нейтралітет», яку було опубліковано 13 вересня 

1939 р. у авторитетному німецькому виданні «Bund». У цій статті було 

репрезентовано точку зору уряду Третього Рейху, що нібито всі нейтральні 

країни на час війни фактично залишаються осторонь і чинять перепони 

нормальному товарообігу з Німеччиною, здійснюючи торгівлю лише між 

собою. Такий стан справ був притаманний періоду війни 1914 – 1918 рр., 

хоча вже тоді Німеччина почала створювати фірми в нейтральних країнах. 

Проф. Д. Шіндлер зауважив небезпеку такого роду заяв і наголосив, що для 

Швейцарії необхідно забезпечити стабільний товарообіг з третіми країнами, 

не завдаючи збитків торгівлі з Німеччиною [168, c. 364].  

Далі за допомогою норм міжнародного права вчений намагався 

обґрунтувати тезу про те, що нейтралітет – це справа чисто військова та не 

має жодного відношення до економіки. На його думку, навіть інтегральний 

нейтралітет – це не економічні зобов’язання, а відмова від сумісних 

примусових економічних заходів [168, c.365].   

Крім того, проф. Д. Шіндлер наводить аналіз законів про державний 

нейтралітет Данії, Фінляндії, Ісландії, Норвегії та Швеції, на основі чого 

робить висновок, що нейтральне право не розповсюджується на загальну 

торгівлю [168, c.365].  

Виходячи з аналізу основ нейтрального права зразку 1907 р. (V Гаазька 

конвенція «Про права і обов’язки нейтральних країн і осіб у випадку 

сухопутної війни», «Про права і обов’язки нейтральних країн і осіб у випадку 

морської війни» - прим. авт.), автор доповіді обґрунтовує, що нейтральна 

країна не зобов’язана припиняти торгівлю усім, що необхідно для 

забезпечення потреб її армії та флоту, а також повинна зберігати однакове 

ставлення у галузі економіки до всіх воюючих країн [168, c.365]. 
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Ці положення, представлені у роботі проф. Д. Шіндлера, 

використовувались у інструкціях Федерального департаменту поліції до 

дипломатичних представництв Швейцарії у Франції та Великобританії 

стосовно проведення переговорів з метою досягнення економічних 

домовленостей [131]. Прослідкувати це можемо за допомогою аналізу ходу 

переговорів початкового періоду Другої світової війни з Німеччиною, 

Францією та Великобританією.  

На засіданні Федеральної Ради 9 вересня 1939 р. відбувалось 

обговорення поточного стану економічних відносин з Третім Рейхом. 

Відповідно до нот, обмін якими було здійснено 28 червня 1939 р., існувала 

домовленість, що у випадку початку воєнних дій, торгівля товарами першої 

необхідності між країнами буде здійснюватися у попередніх об’ємах. На 

переговорах вересня 1939 р. німецька сторона підтвердила свою позицію з 

приводу цього питання. В свою чергу, Швейцарія визнала велику залежність 

власної держави від німецького імпорту-експорту, однак, чітко наголосила, 

що регулювання швейцарської економіки за жодних обставин не має 

здійснюватися під будь-яким зовнішнім впливом [41, c.353 - 354].   

На початку вересня 1939 р. торгівельні відносини між Швейцарією і 

Францією були паралізовані, митниці на північній ділянці швейцарсько-

французького кордону закриті, а транспортне сполучення по маршруту Деле 

– Женева обмежене [194]. Однак, як свідчать документи, такий стан справ не 

стосувався товарів військового значення. Вже 3 вересня 1939 р. Швейцарська 

Конфедерація отримала пропозиції від військового аташату посольства 

Франції з приводу постачання запалів, що могли вироблятись на 

годинниковій фабриці у кантоні Юра. Хоча швейцарська сторона і не дала 

прямої згоди, пославшись на причини політичного характеру, вона провела 

перемовини з рядом фірм (Perrenoud, Le Locle, Omega, Biel, Marvin, La 

Chaux-de-Fonds, Tavvannes Watch), які у невеликих масштабах змогли 

здійснювати такі постачання [183, c. 341 - 342].  
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Водночас погіршився і стан торгівельних відносин з Великобританією: 

1 вересня 1939 р. було заборонено експорт ряду англійських товарів першої 

необхідності, а вже 2 вересня – імпорт важливих для Швейцарії груп товарів 

(годинники, фурнітура, взуття та ін.) [54, c.403 - 407]. У доповіді директора 

Відділу торгівлі Федерального департаменту народного господарства Жана 

Хотца стосовно стану економічних відносин з Великобританією основною 

причиною цього погіршення названо те, що з початком війни економіка 

Великобританії була повністю перебудована на військовий лад. Повна 

заборона Великобританією імпорту 2 вересня 1939 р. призвела до того, що 

лише за три місяці Швейцарія зазнала збитків на суму у 20 млн. шв. фр. через 

втрату товарів визначених для продажу перед різдвяними святами. Це 

спричинило глибоке розчарування серед швейцарських торгівельних кіл, яке 

знайшло своє відображення у пресі [139, c.482 - 484].   

Зрештою, на початку грудня 1939 р. пропозиція Лондона щодо торгівлі 

товарами військового значення була відхилена через побоювання 

Швейцарської Конфедерації, що це може нашкодити відносинам з 

Німеччиною [124, c.493 - 497]. На підтвердження цієї тези наведемо цитату з 

листа голови Міжнародного відділу Федерального політичного департаменту 

П’єра Бонна до начальника Федерального департаменту народного 

господарства Германа Обрехта від 7 грудня 1939 р.: «Ми визнаємо, що наші 

економічні відносини з Великобританією з одного боку і Німеччиною з 

іншого, їх загальна структура, має досить відмінний характер, щоб вони 

могли будуватись лише за простим формальним зрівнянням. Тим не менше, 

ми прагнемо до цієї формальної паралелі наскільки це можливо» [124, c.495].  

На засіданні Федеральної Ради від 22 вересня 1939 р. було ухвалено 

рішення, відповідно до якого експорт військового спорядження буде 

здійснюватися рівноцінно як до Німеччини, так і до Франції та 

Великобританії. Погодженню з Федеральною Радою підлягали лише ті 

позиції експорту, які мали стратегічне значення для оборони Швейцарської 

Конфедерації [52, c.380 - 381]. 
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Таким чином, з початком Другої світової війни Швейцарська 

Конфедерація фактично (хоч і опосередковано, оскільки жодна країна не 

ставила собі за мету обмежити зовнішню торгівлю саме Швейцарії) 

опиняється в умовах економічної блокади та контрблокади в контексті 

протистояння Третього Рейху та Великобританії. Тож, основним завданням, 

що відтепер постало перед економічною дипломатією Швейцарії, став пошук 

аргументів та методів переконання задля збереження традиційних 

економічних зв’язків та відсторонення від глобального протистояння. 

Найбільш однозначною та непохитною у цьому сенсі була позиція 

офіційного Лондона, яку в першу чергу уособлював консервативний політик, 

а згодом і Міністр закордонних справ Ентоні Іден.     

Про результати тривалих переговорів з Великобританією щодо 

подолання «блокадного питання» було повідомлено на засіданні Федеральної 

Ради 24 лютого 1940 р. [63, c.577 - 581]. Стосовно імпорту швейцарської 

продукції до Великобританії основним завдання делегації було відкрити 

доступ швейцарським товарам на англійський ринок на період ведення війни. 

Однак, досягти цього завдання не вдалось, оскільки більшість позицій 

товарів, які могла запропонувати Швейцарія, належали до категорії 

«предмети розкоші», а тому не становили інтерес для партнера. Певні, 

незначні квоти на постачання отримала лише швейцарська легка 

промисловість. Причиною цьому була британська політика протекціонізму та 

небажання створити прецедент для допуску на свій ринок американських 

товарів [63, c.578 - 579]. Тим не менше, здобутком швейцарської делегації на 

цих переговорах можна вважати домовленість про постачання англійського 

вугілля (1,5 млн. т) та сировини для фабрик на 1940 р. Цю домовленість було 

визначено як покращення у «блокадному питанні», однак не повне його 

подолання [63, c.580 - 581].  

Новим етапом у вирішенні «блокадного питання» можна вважати 

досягнення на англо-швейцарських переговорах 2 квітня – 10 травня 1940 р. 

домовленості, що Швейцарська Конфедерація матиме щорічні квоти на 
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загальну суму 1 млн. шв. фр. на постачання фурнітури, взуття, спеціальних 

машин та апаратів, годинників, алюмінію в обмін на надання швейцарськими 

банками кредитів уряду Великобританії на загальну суму 100 млн. шв. фр. 

[69, c.679 - 682].  

Поступово офіційний Берн почав розуміти, що досить ненадійним 

економічним партнером стає Франція, яка, хоч і меншою мірою, за 

прикладом Великобританії вдалась до блокадних заходів. У березні 1940 р. 

Посол Швейцарської Конфедерації у Парижі В. Штукі повідомив, що уряд 

Франції не може гарантувати подальші постачання продукції ливарної 

промисловості до Швейцарії, оскільки його країна сама відчуває гостру 

потребу у ній, що пов’язано зі вступом у війну та проблемами з постачанням 

англійського вугілля [195, c.587 - 589].   

Якісно нового характеру набули французько-швейцарські відносини у 

травні 1940 р. внаслідок початку французької кампанії А. Гітлера та 

зростаючої потреби Франції у товарах військово-стратегічного значення. Так, 

у листі Посла Швейцарії у Парижі В. Штукі до голови Федерального 

політичного департаменту М. Піле-Голя від 23 травня 1940 р. передано 

наполегливу вимогу Міністерства оборони Франції залучити до робіт на 

швейцарських фабриках, які працюють на виготовлення продукції для армії, 

додаткову робочу силу, оскільки через оголошення Швейцарією нової хвилі 

загальної мобілізації обсяг виробництва на них помітно зменшився. Крім 

того, на фабриках, які становили особливий інтерес для французів, 

вимагалось запровадити графік робіт у 24 години на добу та 7 днів на 

тиждень [161, c.683 - 684].  

Подолання блокади ставало для швейцарської влади життєво важливим 

питанням, яке певною мірою відволікало увагу від проблем, що виникали у 

торгово-економічних відносинах з третіми країнами. Так, переговори з 

Італією, які були заплановані ще на січень 1939 р., були перенесені на 

невизначений термін [145, c.525 - 528]. До укладання торгівельних угод з 

Італією департамент народного господарства повернувся лише у квітні 1940 
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р. На засіданні Федеральної Ради 26 квітня 1940 р. відбувалось детальне 

обговорення поточних італійсько-швейцарських торгівельних відносин та 

були вироблені інструкції для делегації, яка представлятиме країну на 

майбутніх переговорах. Основним завданням цієї делегації, яку мав очолити 

Ж. Хотц, було подолання італійської заборони на експорт товарів першої 

необхідності [67, c.635 - 648]. Крім того, у 1941 р. мали відбутись переговори 

стосовно надання Швейцарією італійському уряду кредиту на купівлю 

швейцарських товарів [57, c.1039 - 1042].    

З першими перемогами Третього Рейху можемо спостерігати якісні 

зміни у торгівельних відносинах з Німеччиною. Так, в кінці червня 1940 р. 

збігав термін дії попередньої швейцарсько-німецької клірингової угоди. 

Переговори з Німеччиною вимагали врахування нових умов збереження 

попереднього обсягу товарообміну, а по можливості і збільшення об’єму 

експорту до Третього Рейху [70, c.686 - 688]. Серед основних пунктів 

порядку денного цих переговорів були питання доцільності встановлення 

паритетності у товарообігу Швейцарії з Третім Рейхом та Союзниками і 

питання використання продукції швейцарських годинникових фабрик для 

військової промисловості. Через це швейцарська делегація до Берліну була 

доповнена представниками військового та політичного департаментів [37, 

c.710 - 712].  

У Берні відучувалось серйозне занепокоєння з цього приводу. 

Відбувалась ревізія поточного стану відносин та можливостей подолання 

ситуації, що склалась. Основна проблема полягала в тому, що, не зважаючи 

на існуючі домовленості про постачання до Німеччини продукції 

машинобудівної та легкої промисловості на суму 35 млн. шв. фр., уряд Рейху 

вимагав збільшити цю суму вдвічі, а також висловив зацікавленість у 

перейнятті на себе ливарної та сільськогосподарської продукції, які були 

визначені для постачання до Великобританії [204, c.737 - 744].  

Отже, можемо зробити попередній висновок, що ще до завершення 

французької кампанії травня – червня 1940 р. Третій Рейх, відчувши 



94 
 

впевненість від вдалого початку бліцкригу та прагнувши завдати 

відповідного удару Великобританії через запровадження аналогічних 

економічних санкцій, почала висувати Швейцарській Конфедерації ряд 

ультимативних вимог. В свою чергу Швейцарія – країна, економіка якої 

фактично повністю традиційно була орієнтована на зовнішню торгівлю (в 

першу чергу на німецький ринок), була не здатна протистояти цьому, а тим 

більше висувати зустрічні вимоги. На початковому етапі Другої світової 

війни спроби пошуку альтернативних ринків збуту для швейцарського 

експорту також зазнавали невдачі, так як за виключенням певної продукції 

годинникових фабрик, яка була придатна для застосування у військовій 

промисловості, основні статі швейцарського експорту не мали попиту в 

умовах воєнного часу.   

Після капітуляції Франції 22 червня 1940 р. Швейцарська 

Конфедерація опинилась у повному оточенні країн Осі. Це вимагало 

перегляду традиційних економічних зв’язків країни (особливо імпорту), що 

було пов’язано з необхідністю надання гарантій дотримання попередніх угод 

та з пошуком нових торгівельних партнерів. Знаходимо підтвердження на 

рахунок цієї тези у доповіді директора Комерційного відділу Федерального 

економічного департаменту Ж. Хотца до голови Федерального політичного 

департаменту М. Піле-Голя, де сказано, що основне завдання відтепер 

Швейцарія вбачає у переконанні західних партерів, особливо Великобританії, 

що товари, визначені за попередніми угодами для експорту до альпійської 

республіки, можуть бути доставлені через італійські середземноморські 

порти. Крім того, складне становище спонукало владу Конфедерації не 

тільки до посилення попередніх угод з Туреччиною, Данією, Норвегією, 

Фінляндією, а і до пошуку можливостей торгівлі з Югославією, Угорщиною 

та Румунією, товарообіг з якими у попередній період не відзначався 

особливою інтенсивністю. Що стосується відносин з Третім Рейхом, то тут 

мали бути узгоджені особливі економічні заходи відносно Франції [147, c.769 

- 772].  
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Наголошуючи на важливості для Швейцарії зберегти традиційні 

економічні зв’язки з Францію (як окупованою так і неокупованою), 

Федеральна Рада прийняла рішення звернутись через Посла Швейцарської 

Конфедерації у Віші до французького уряду із пропозицією дозволити 

французьким імпортерам оплату їх боргів перед Швейцарією і для цього 

розрахунку відкрити «спеціальний рахунок» у французькому банку в одному 

зі своїх представництв [129, c.875 - 878].   

На нашу думку, обмеження чи переривання традиційних торгівельних 

зв’язків для Швейцарії відіграло не останню роль у справі пошуку 

можливостей розвитку економічних домовленостей з СРСР, незважаючи на 

розрив дипломатичних відносин між країнами. До цього пошуку уряд 

Конфедерації звернувся вже наприкінці червня 1940 р., коли під час 

консультацій між уповноваженим Федеральної Ради з питань торгівельних 

угод Гансом Ебрардом та головою Федерального департаменту народного 

господарства Германом Обрехтом стосовно актуальних міжнародних умов 

була висловлена думка про необхідність розвитку торгівельної співпраці з 

СРСР. Зокрема, спираючись на аналіз попереднього ходу комерційних 

відносин та міжнародних оборудок, що проводить Радянський Союз з 

третіми країнами, було зроблено висновок, що Москва в змозі постачати до 

Швейцарії такі товари як зернові культури, олію, деревину та вугілля, однак, 

її інтерес полягає виключно у розрахунку за ці товари золотом [137, c.780 - 

781]. У контексті майбутніх радянсько-швейцарських переговорів особлива 

увага мала бути приділена питанням транзиту: не лише стосовно можливості 

транзитних перевезень між СРСР і Швейцарією (через Румунію і Югославію 

із використанням шляхів сполучення по Дунаю), а і транзиту через територію 

Росії до Китаю, висновок про що було зроблено з аналізу аналогічних 

німецьких перевезень, що за перший квартал 1940 р. збільшились у 

порівнянні з попереднім роком на 55% [137, c.781 - 782].   

До обговорення цього питання Федеральна Рада повернулась під час 

свого засідання 2 грудня 1940 р. [55, c.1016 - 1022]. Провівши аналіз 
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експорту та зростання виробництва СРСР у 1936 – 1939 рр., а також 

укладених ним торгівельних угод з Німеччиною, Іраном, Швецією, 

Югославією та Угорщиною за період 1939 – 1940 рр., уряд Швейцарії спільно 

з торгівельно-промисловими колами дійшли згоди щодо необхідності 

проведення переговорів з Наркоматом зовнішньої торгівлі у грудні 1940 – 

січні 1941 рр. Діставши попередню згоду на жовтневих переговорах у 

Берліні, було вирішено направити делегацію на чолі з головою Відділу 

торгівлі Федерального департаменту народного господарства Гансом 

Ебрардом до Москви для обговорення виключно економічних питань, 

уникаючи будь яких проблем політичного характеру [55, c.1021 - 1022]. 

Забігаючи на перед необхідно зазначити, що на даному етапі ці ініціативи не 

мали жодного успіху, а до можливості підписання певних торгівельних угод 

з СРСР федеральна влада повернулась лише у 1944 р.   

Після окупації Франції Німеччина відчула достатньо сил щоб 

повернутись до питання контролю над швейцарським експортом. На 

липневих переговорах 1940 р. у Берліні, серед іншого, німецькою стороною в 

обмін на збереження нормального товарообігу з Швейцарією було 

запропоновано (за словами голови швейцарської делегації Ж. Хотца – «у 

досить дружньому тоні»), отримати німецьку згоду на перелік товарів, які 

Швейцарська Конфедерація могла б постачати до Великобританії [111, 

c.849]. Німецькі дипломати вказували на так-звану «діру на заході», під чим 

малась на увазі частина кордону із неокупованою Францією поряд із 

Женевою. Вони не бажали чути швейцарські аргументи для пояснення 

дійсного стану справ, який фактично унеможливлював швейцарський 

експорт до Великобританії. Більше того, німецька сторона висловила вимоги 

щодо необхідності погодження з Берліну швейцарського експорту не лише 

до Англії, Франції та Італії, а і до нейтральних країн. Таку угоду швейцарська 

делегація прийняти не могла та чекала нових інструкції від Федеральної Ради 

[111, c.850 - 851]. Зрештою 9 серпня 1940 р. угода, за якою мали 

регулюватись економічні відносини з Німеччиною до кінця червня 1941 р., 



97 
 

була підписана [42, c.885 - 888]. Однак, враховуючи умови військового часу, 

була зафіксована необхідність провести нові переговори з Третім Рейхом у 

грудні 1940 – січні 1941 рр. Основними результатами переговорів стали 

питання страхування, транспортного сполучення та вкладів у золоті, які 

регулювались за попередніми умовами. Що стосується торгівлі, то 

домовленості щодо імпорту з Німеччини все ж були досягнуті, хоча і в 

зменшених об’ємах (40% від попереднього), однак, була зафіксована 

можливість, що у разі змін на німецькому ринку, переговори можуть бути 

поновлені. Поміж іншого, було також досягнуто згоди щодо регулювання 

торгівлі з окупованою Польщею – до 1 січня 1941 р. на неї мала 

розповсюджуватись генеральна швейцарсько-німецька угода [42, c.885 - 887].  

Що стосується найбільш складного питання порядку денного 

переговорів – регулювання товарообігу Швейцарії з Англією і Францією – то 

тут можна констатувати перемогу швейцарської дипломатії, оскільки їй 

вдалось не допустити повного «де-юре» контролю з боку Німеччини. Тим не 

менше, було прийнято рішення, що Німеччина та Італія автономно 

запровадять заходи лише для визначеної групи товарів, для перевезення яких 

по німецькій та італійській території необхідним буде свідоцтво відповідного 

посольства у Берні [42, c.887 - 888].  

Отже, хоча Німеччині у 1940 р. і не вдалось встановити прямий 

контроль над швейцарським експортом, певні заходи зі змін у митному 

регулюванні та використання примусових методів економічного впливу з її 

сторони призвели до того, що швейцарська економіка все більше потрапляла 

під німецький вплив і мала йому протистояти.  

Цей вплив опосередковано проявлявся і у труднощах при здійсненні 

транзитних перевезень через треті країни, навіть ті, які у війні участі не 

брали. Так, з початком 1941 р. Швейцарія отримала відомості від свого 

представництва у Мадриді, що на іспано-португальському та іспано-

французькому кордоні почастішали випадки затримання або псування 

швейцарських товарів визначених для експорту. Іспанський міністр торгівлі 
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Деметріо Карсильєр, коментуючи ситуацію, не на пряму дав зрозуміти, що 

цю ситуацію можна вирішити, якщо подальший трансфер швейцарських 

товарів через іспанську територію буде погоджено з Німеччиною. Керуючись 

бажанням уникнути цього, Федеральна Рада планувала запропонувати уряду 

Ф. Франко за власний кошт здійснити ремонт 200 одиниць рухомого складу 

іспанської залізниці, щоб в подальшому використовувати їх для перевезень 

швейцарських товарів [68, c.5 -9].  

Намагаючись вирішити проблему обмеження власного експорту, 

Швейцарія шукала можливості та юридичне обґрунтування для придбання 

власних торгівельних суден у кількості шести одиниць, які б могли ходити у 

акваторії Середземного моря та через Гібралтар під прапором Конфедерації. 

Відповідно до інформації Відділу зовнішніх справ Федерального політичного 

департаменту, існувало декілька можливих варіантів вирішення цього 

питання. Так, Греція висловила бажання здійснити продаж близько десяти 

одиниць, Італія звернулась до Федеральної Ради із пропозицією викупити 

заблоковані в італійських портах кораблі її супротивників, попередню згоду 

було отримано від Іспанії. Однак всі ці операції могли тягнути за собою ряд 

юридичних ускладнень, таких як реституція майна країні, що брала участь у 

війні, після укладання миру, відсутність згоди з боку потенційних країн – 

імпортерів, узгодження з міжнародним законодавством права нейтральної 

країни на здійснення перевезень через акваторію воюючих держав, тощо 

[102, c.74 - 76]. Зрештою, як найбільш оптимальний було вирішено прийняти 

варіант з використанням для морських перевезень орендованих грецьких 

кораблів, що було погоджено з урядом Німеччини [151, c.124 - 127].      

 Напруженість у німецько-швейцарських стосунках почала спадати на 

початку 1941 р. Так, обмежувальні заходи стосовно швейцарського експорту, 

які Німеччина у різний спосіб проводила від початку війни, були обговорені 

на переговорах у лютому 1941 р. Серед іншого, на них були узгоджені 

питання економічних відносин з окупованою Польщею, досягнуто 

домовленостей щодо постачання німецького вугілля у попередніх об’ємах, 
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було розширено список товарів на експорт, які не потребували додаткових 

дозволів (хоча провідні для Швейцарії галузі у ньому не значились) [58, c.29 - 

31]. Також 25 лютого 1941 р. у Берліні було підписано протокол, за яким 

здійснювались поставки швейцарських чорних та кольорових металів до 

Третього Рейху [65, c.47 - 55]. Швейцарська сторона зобов’язувалась 

постачати до Німеччини продукти харчування, однак, лише у тих об’ємах, за 

яких, на думку швейцарської військово-продовольчої служби, в країні не 

могло виникнути скрутного становища [75, c.250]. 

 Натомість, вже у березні 1942 р. гітлерівська Німеччина почала 

опосередковано саботувати досягнуті домовленості щодо постачання до 

Швейцарської Конфедерації вугілля. Німецька сторона стала вимагати для 

здійснення перевезень замість 25 локомотивів, на яких відповідно до 

домовленостей мало бути доставлено 180 тис. т вугілля, 60, при цьому до 

Швейцарії було поставлено лише 100 тис т вугілля, а 170 товарних вагонів 

повернулись порожніми. В той же час, за офіційними відомостями, 

Німеччина мала необхідну кількість вугілля [201, c.552 - 554].  

 На цей період припадає і загострення умов блокади та контрблокади. 

Влітку 1942 р. Німеччина здійснила перегляд своїх видатків на експорт 

стратегічно важливої сировини, пославшись на поразку бліцкригу, та 

висунула Швейцарській Конфедерації ультиматум, що у разі, якщо вона 

самостійно не зможе подолати тиск з боку Великобританії, її товари, 

визначені на експорт до Третього Рейху, потраплять до чорного списку [189, 

c.696 - 705].  

У пропозиціях Федерального департаменту народного господарства до 

Федеральної Ради з резолюцією «Таємно. Не для преси» від 7 вересня 1942 р. 

відзначено, що основною метою делегації Швейцарії на двосторонніх 

переговорах 6 серпня – 5 вересня 1942 р. був захист швейцарської позиції, 

яку можна охарактеризувати за допомогою тези, що виконання попередніх 

економічних угод є німецьким інтересом. Водночас, від німецької сторони 

виходив натяк, що для відновлення нормального товарообігу між країнами у 
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попередніх обсягах, Швейцарія має бути зацікавленою у переможному для 

Рейху результаті боротьби проти більшовизму [205, c.757 - 758]. 

Зрештою, 12 грудня 1942 р. під час розмови Ж. Хотца з Й. Хемменом з 

приводу закінчення терміну дії попередньої економічної угоди між країнами 

були визначені принципи, які мали бути покладені в основу чергової угоди. 

Серед них були такі: Швейцарська Конфедерації визнавала, що для 

збереження поточного ритму економічної співпраці з Третім Рейхом, вона 

має розраховувати на виплату все більших авансів. Німеччина, в свою чергу, 

визнавала можливість збереження попередніх об’ємів торгівлі, однак, 

зважаючи на зміни у ситуації на фронті, не може підписувати довгострокові 

угоди. У питанні блокади Німеччина не погоджувалась із обмеженням 

Швейцарією свого експорту на користь інтересів Союзників [211, c.916 - 

917]. 

З наведеного вище можемо зробити висновок, що німецька позиція у 

питанні вироблення умов торгівлі з Швейцарською Конфедерацією 

змінювалась відповідно до її успіхів у веденні військових дій. Ці умови 

корелювались як із задоволенням потреб у сировині німецького військово-

промислового комплексу, так і з бажанням гітлерівців послабити економіку 

Союзників.  

Крім того, напруга у німецько-швейцарських економічних відносинах 

позначалась і на стані відносин Швейцарської Конфедерації з країнами, які 

виступали у війні союзниками Третього Рейху. Так, у березні 1941 р. були 

припинені переговори з Італією стосовно надання їй кредитів на закупівлю 

швейцарських товарів через непорозуміння, яке було викликано публікацією 

неперевіреної інформації щодо стану двосторонніх відносин у пресі обох 

країн. Коли ситуація була роз’яснена у червні 1941 р., країнам вдалось 

досягти згоди з приводу ряду важливих домовленостей. Зокрема, сума 

кредиту, яка попередньо визначалась у розмірі 75 млн. шв. фр., була 

збільшена до 150 млн.; Швейцарія отримала чималі квоти на постачання до 

Італії товарів легкої промисловості та гарантії на покупку чорних та 
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кольорових металів [71, c.176 - 178]. Тим не менше, непорозуміння між 

країнами не були подолані остаточно. В серпні 1941 р. у пресі переважно 

провінційних регіонів (Північна Італія, Тоскана, Трієст, Генуя, Неаполь) все 

частіше почали публікувати чутки, що Швейцарія вороже налаштована по 

відношенню до країн Осі, не бажає ні з ким співпрацювати і взагалі 

знаходиться «під впливом світового масонства». Найбільше шкодили 

репутації швейцарців чутки, що нібито Конфедерація продає до США та 

Великобританії годинникові бомби через дипломатичних кур’єрів. Все це 

неабияк шкодило репутації швейцарських промисловців та дипломатів, які 

намагались налагодити економічні зв’язки в середині країни. Спростовувати 

такі чутки було складно через відсутність особливої прихильності (окрім 

сенатора Фоску Джанніні) з боку італійських владних кіл [107, c.269 - 273]. 

Тим не менше, вже наступного місяця Федеральна Рада затвердила надання 

Італії чергового кредиту на суму до 100 млн. шв. фр. до кінця 1942 р. [45, 

c.326 - 330].  

 Ускладнювали швейцарсько-італійські економічні відносини як 

застарілі транзитна (від листопада 1939 р.) та торгівельна (від січня 1923 р.) 

угоди, так і інтерес до них з боку Великобританії, для якої було принциповим 

зрівняння експорту військових товарів для Союзників та країн Осі [190, c.567 

- 569]. Про втручання у справи швейцарського експорту з боку 

Великобританії говорив і Посол Італії Тамаро Аттілло під час візиту до 

Федерального політичного департаменту 3 липня 1942 р. [197, c.666 - 670].  

 В свою чергу, стосунки з Великобританією продовжували складатись 

не найкращим чином. Як повідомив співробітник швейцарського посольства 

у Лондоні Пауль Келлер, у подальшому Швейцарська Конфедерація могла б 

розраховувати виключно на експорт товарів першої необхідності. Крім того, 

швейцарське посольство у Лондоні отримало пряму вказівку на те, що 

погіршення і без того напружених британсько-швейцарських відносин 

викликано станом торгівельно-економічної співпраці країни з Третім Рейхом 

[182, c.237 - 244].   
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 До того ж на засіданні Консультативної комісії з нагляду за імпортом 

та експортом 10 вересня 1941 р. були обговорені претензії, висловлені 

офіційним Лондоном з приводу підготовки швейцарсько-німецької 

економічної угоди. Подальший розвиток торгівлі з Великобританією міг бути 

визначений лише такими умовами: зміст швейцарсько-німецької угоди мав 

бути повідомлений Англії ще до її підписання; Швейцарія не може 

здійснювати торгівлю військовими товарами лише з одним із воюючих 

таборів, оскільки Англія розглядатиме це як порушення нейтралітету. 

Напруженість у стосунках між Швейцарською Конфедерацією та 

Великобританією ускладнювалась іще й тим, що у питаннях імпорту-

експорту останню цілковито підтримували США [200, c.299 - 300].  

 Пізніше, характеризуючи позицію США з цього приводу, голова 

Федерального департаменту народного господарства Вальтер Штампфлі 

зазначав: «Прагнення, до яких, очевидно, спонукають американці, до 

драконівських обмежень експорту ні в який спосіб не рахуються з нашим 

острівним положенням, яке повністю обумовлює абсолютну потребу нашого 

експорту до країн Осі із-за створення нових робочих місць для нашого 

населення як і все більшу потребу у забезпеченні нашої країни вугіллям, 

металом, сталлю, рідким паливом, збіжжям, добривами, хімічною сировиною 

та багатьом іншим» [128, c.654 - 655].  

 На нашу думку, саме втручання у справу США спонукало швейцарську 

дипломатію до спроб налагодити ділові контакти з англійцями поза 

офіційними прямими переговорами. Так, Посол Швейцарської Конфедерації 

у Мадриді Едмунд Шультесс під час офіційного прийому у місцевому 

посольстві скористався нагодою підняти тему британсько-швейцарських 

економічних відносин у розмові з Послом Великобританії Самюелем Хоре. 

Однак, окрім запевнення у тому, що уряд Його величності налаштований по 

відношенню до Швейцарії доброзичливо, отримати будь-які підказки до 

можливого зняття напруженості між країнами дипломату не вдалось [83, 

c.394 - 395].   
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 На початку 1942 р. Федеральна Рада визнала необхідність докласти 

усіх зусиль для налагодження співпраці з Великобританією. На її засіданні 13 

лютого 1942 р. були названі шість основних кроків, за допомогою яких ця 

мета мала бути досягнута: поновлення швейцарських навігаційних ліцензій; 

суттєве зниження поставок до Німеччини товарів не першої необхідності; 

суттєве збільшення обсягів експорту до Великобританії, США, британських 

домініонів; перегляд доцільності «блокадної угоди» від 25 квітня 1940 р.; 

проведення прямих переговорів у Лондоні. Окрім цього, з огляду на те, що 

більшість претензій до Швейцарії з боку Великобританії засновані на 

німецько-швейцарській угоді від 18 липня 1941 р., поставала необхідність 

аналогічної пропозиції до офіційного Лондона [61, c.494 - 500].  

 Такі перемовини відбувались 23 – 27 березня 1942 р., до підготовки 

яких немало сил доклав Посол Швейцарської Конфедерації у Лондоні 

Вальтер Тюрне. Питаннями, що обговорювались, були: «блокада», ставлення 

до протиборчої сторони, допустимий тоннаж торгівельних суден та фінансові 

питання. Не зважаючи на те, що делегації Швейцарії не вдалось в повному 

обсязі досягти бажаних рішень, у Берні відчули значне полегшення, оскільки 

як перший крок до подолання напруженості у стосунках було досягнуто 

домовленості щодо направлення до Швейцарії британських консультантів, 

які спільно з швейцарцями мали визначити ліміти на експорт до Німеччини, 

що задовольнили б обидві сторони [109, c.561 - 566]. Однак, аналізуючи 

подальший розвиток подій, доходимо висновку, що після цього британсько-

швейцарські стосунки знову зайшли в глухий кут. Делегація Швейцарської 

Конфедерації очікувала у Лондоні протягом 6 місяців: спочатку відповіді від 

США, потім – нових інструкцій з Берну [110, c.796 - 801].    

У квітні 1943 р. відбулись переговори між Послом Швейцарії у 

Лондоні В. Тюрне, Міністром економіки Великобританії Дінглом Футом та 

Міністром закордонних справ Великобританії Ентоні Іденом, на яких поміж 

іншого підіймалось питання послаблення блокади через зменшення експорту 

військових матеріалів та машин зі Швейцарії до Третього Рейху. Однак, 
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англійська сторона наголосила, що якщо раніше вона могла з розумінням 

ставитись до залежного становища швейцарської економіки від німецьких 

товарів, то тепер, коли положення Німеччини змінилось через затяжну війну, 

уряд Його величності та Союзники «вбачають за неможливе вільно, як 

Швейцарія, до того ж добре нагодованою Союзниками, постачати відбірні 

військові матеріали до країн Осі, в той час як наші солдати падають 

жертвами» [157, c.1098].  

 За місяць Посол В. Тюрне повідомляв голові Федерального 

департаменту народного господарства В. Штампфлі, що потребуючи все 

нових і нових обґрунтувань політичної природи договору з Третім Рейхом, у 

розмові з Міністром Е. Іденом він неодноразово підкреслював значення 

швейцарської армії у міжнародному аспекті та її залежність від німецьких 

поставок задля необхідної оборони та озброєння. Таким чином, йому вдалось 

отримати від Е. Ідена запевнення, що питання буде ще раз розглянуте на 

рівні британського парламенту [158, c.1131].  

 Отже, рішення про відновлення переговорів у Лондоні, які були 

перервані у грудні 1942 р., було прийнято на засіданні Федеральної Ради 1 

червня 1943 р. [38, c.1150 - 1154]. Одразу після цього Посол В. Тюрне 

розпочав підготовку, провівши консультацію з Міністром економіки 

Великобританії Д. Футом. Д. Фут погодився організувати ряд попередніх 

зустрічей з представниками різних британських владних структур задля 

визначення кола питань, які мали бути обговорені на майбутніх переговорах, 

а також запевнив, що позиція США у майбутніх переговорах повністю 

співзвучна з позицією Великобританії. Однак, в той же час В. Тюрне отримав 

попередження, що на даний період часу в пріоритеті для Союзників є 

забезпечення економічних потреб СРСР, в той час як на торгівлю з 

нейтральними країнами квоти значно занижені [193, c.1166 - 1169]. Зрештою, 

стало зрозуміло, що Союзники не збираються йти на поступки: полегшення у 

забезпеченні Швейцарії продуктами харчування та промисловою сировиною 
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можливе лише у випадку обмеження її експорту до Німеччини [208, c.1205 - 

1206].   

Отже, приходимо до розуміння, що жорстка позиція Великобританії 

стосовно економічних відносин з Швейцарською Конфедерацією була в 

першу чергу обумовлена бажанням у будь-який спосіб послабити військову 

та економічну потужність Третього Рейху.    

 Не простіше складались відносини Швейцарської Конфедерації і з 

другою стороною конфлікту – Німеччиною. Вже у січні 1943 р. в Берні 

розпочались чергові німецько-швейцарські переговори, які мали на меті 

підписання нової економічної угоди. Найбільш гострим питанням, як і 

очікувалось, на них стали обмежувальні заходи, яких від Швейцарії вимагала 

Великобританія. З приводу цього німецька сторона озвучила позицію 

Міністра Рейху Й. фон Ріббентропа про те що, «якщо Швейцарія розпочне 

обмеження у експорті до Німеччини з 1 січня, тоді це означатиме злочинний 

напад у приватному порядку між німецькими замовниками і швейцарськими 

постачальниками» [188, c.971].   

 На засіданні Федеральної Ради 23 лютого 1943 р. в контексті 

обговорення поточного стану переговорів з Німеччиною було озвучено, що 

Німеччина готова закріпити на рівні угоди товарообіг між країнами, який 

існує «де факто». Проте, в кінці доповіді Федерального департаменту 

народного господарства містилась обмовка, що без нових кредитів для 

Німеччини будь-які рішення стосовно економіки або блокади уряд Рейху 

буде залишати під питанням [64, c.1027 - 1028].  

Вже у наступному місяці уряд Рейху висловив швейцарському послу у 

Берліні Ф. Каппелеру бажання укласти нову економічну угоду між країнами 

як можна скоріше, визнаючи, що новий зрив переговорів матиме для обох 

країн тяжкі наслідки. Німецька сторона наголошувала, що у разі здійснення з 

її боку поставок до Швейцарії вугілля та металу у обсягах еквівалентних 

початковому періоду війни, вона не матиме змогу забезпечити нормальне 

функціонування своєї промисловості та вистояти проти блокадних заходів 
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Великобританії. В свою чергу, забезпечення товарообігу між країнами у 

попередніх об’ємах сприятиме Німеччині у її боротьби проти більшовизму 

[106, c.1047 - 1048]. 

У травні 1943 р. у відносинах Швейцарської Конфедерації і Німеччини 

виникла гостра криза через те, що уряд Рейху за умови відсутності 

торгівельної угоди, а лише пролонгування попередньої, з 1 травня 1943 р. 

вдвічі підняв ціну на вугілля. Однак, навіть за таких умов Швейцарія була 

змушена купувати німецьке вугілля, хоча й не полишаючи сподівань 

повернутись до дипломатичних методів вирішення конфлікту, зокрема про 

таке бажання висловився голова Відділу торгівлі Федерального департаменту 

народного господарства Ж. Хотц [184, c.1144 - 1145]. Тим не менше, 

швейцарській дипломатії вдалось досягнути домовленості, що Німеччина 

постачатиме протягом найближчого року до Швейцарії 2 млн. т. вугілля за 

старою ціною в обмін на кредит. До того ж Третій Рейх зобов’язувався 

компенсувати вугілля, що було експортовано до Швейцарії протягом 4 

місяців (по 150 тис. т. щомісяця) за подвійною ціною [150, c.1276 - 1280]. 

Однак, перед Федеральною Радою продовжувала існувати потреба 

узгодження постачання стратегічно важливої сировини із Західними 

країнами. Тому кредит було надано не від швейцарського уряду німецькому 

уряду, а за імпорт вугілля прямо зацікавленими колами швейцарської 

економіки до німецьких вугільних синдикатів, які здійснювали постачання до 

Конфедерації [150, c.1277]. Тим не менше, при актуалізації питання 

підписання нової торгівельної угоди, яка б діяла з 1 січня 1944 р. 

Генеральний консул та керівник економічного відділу посольства Німеччини 

у Берні Ернст Рютер висловив досить скептичне ставлення до ситуації та 

зауважив, що підписанню угоди сприятиме не лише можливість Швейцарії 

довести свою незалежність від експорту країн Союзників, але і СРСР та країн 

Східної Європи [133, c.127 - 129]. 

Таким чином, після перелому у ході Другої світової війни у 1943 р. 

можемо спостерігати непослідовність дій з боку Третього Рейху стосовно її 
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економічних домовленостей з Швейцарією. Поступовий відхід від 

ультиматумів та шантажу, як методів впливу, та перехід до спроб 

порозуміння очевидно був викликаний військовими невдачами гітлерівців та 

гострою потребою у нових кредитах для забезпечення подальшого ведення 

військових дій. 

Зрештою, на початку 1944 р. була внесена ясність у питання взаємної 

блокади: у відносинах з Союзниками було домовлено запровадити 

перехідний період до моменту остаточного вирішення питання з наданням 

уряду Третього Рейху швейцарських кредитів. Крім того, тепер Швейцарія, а 

не Німеччина виступала ініціатором укладання угоди з коротким терміном 

дії, за якої Німеччина щомісяця постачала 150 тис. т вугілля та 8 тис. т заліза, 

що гарантували б 50 шв. фр. кредиту за кожну тонну [60, c.161 - 163].  

Однак, варто зауважити, що, незважаючи на зміну акцентів, 

швейцарська влада у відносинах з Німеччиною продовжувала діяти з 

притаманною їй обережністю. Так, на початку 1944 р. Федеральна Рада мала 

виправдовуватись перед урядом Третього Рейху за поширення швейцарською 

пресою чуток, що нібито через військові поразки німців Швейцарська 

Конфедерація планує повністю припинити з нею торгівельні відносини. 

Однак, офіційна відповідь швейцарських можновладців була такою: 

«Федеральна Рада не проводить політики, яка була б залежною від військової 

невдачі або військової вдачі. Про це не може йти мови. Ми суворо 

дотримуємось об’єктивного нейтралітету» [192, c.197]. 

Вже навесні 1944 р. стала очевидною неспроможність Німеччини 

виконувати свої зобов’язання відповідно до двосторонніх торгівельних угод. 

Так, на момент 22 березня 1944 р. заборгованість Рейху склала 40 млн. шв. 

фр., а недостача заліза, яке мало бути експортоване до Швейцарії, сягнула 10 

тис. т. [39, c.433 - 435]. Це стало підставою для ініціювання з боку 

Швейцарської Конфедерації перегляду існуючих угод і внесення відповідних 

змін до угоди, а саме реструктуризації боргу та запровадження нового 
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страхування ризиків для швейцарської промисловості та сільського 

господарства [39, c.433 - 435].  

 Після звільнення Франції у Швейцарії зрештою з’явилась можливість 

позбавитись від німецького контролю над транзитом власних товарів. 

Відповідно до попередніх умов двосторонньої блокади транзитні перевезення 

між Швейцарською Конфедерацією та Союзниками мали відбуватись 

виключно через Базель та Женеву – Корнавін [126, c.569 - 570]. Таким чином, 

події серпня 1944 р. стали для Швейцарії першим кроком на шляху 

завершення періоду двосторонньої економічної блокади, який тривав майже 

чотири роки. Так, 7 вересня 1944 р. Послу Швейцарської Конфедерації у 

Берліні Г. Фрьоліхеру було повідомлено, що Швейцарія перегляне свою 

політику з приводу надання Третьому Рейху кредитів вже наступного місяця 

[146, c.595 - 596].  

Зміни стану справ у галузі економічної співпраці між Швейцарською 

Конфедерацією та Третім Рейхом було зафіксовано новою угодою від 29 

липня 1944 р. Поміж іншого, у ній зазначалось, що Німеччина офіційно 

відмовляється від будь-яких претензій щодо контролю над швейцарським 

експортом, який здійснюється через західний кордон відповідно до угоди 

1940 р. Також, задовольняючи вимоги Союзників, швейцарська і німецька 

сторони дійшли згоди у питанні здійснення торгівлі військовими товарами, 

від яких Рейх остаточно відмовлявся. Також у майбутньому Німеччина 

визнавала зобов’язання розглянути питання відшкодування збитків завданих 

через неповне виконання угод з постачання вугілля та заліза [50, c.642 - 645].  

На початку 1945 р. уряди Німеччини та Швейцарської Конфедерації 

дійшли згоди через консультації на рівні дипломатичних представництв, що 

умови часу диктують зміни і у попередніх угодах між країнами стосовно 

транзиту товарів. Однак, цього разу вигідні для себе умови визначала 

Швейцарія. Серед інших вимог, на які погоджувалась німецька влада, були 

такі: швейцарський транзит через німецьку територію мав здійснюватися 

вільно, без будь-яких обмежень; термін дії транзитної угоди мав 
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щонайменше співпадати з терміном дії генеральної торгівельної угоди між 

країнами [31, c.865 - 866].  

Остаточний поворот у німецько-швейцарських економічних відносинах 

відбувся 17 лютого 1945 р. Голова відділу міжнародних справ Федерального 

політичного департаменту В. Штукі провів зустріч з Послом Третього Рейху 

К. Шнурре, під час якої повідомив йому умови, що висунули перед урядом 

Швейцарської Конфедерації Союзники, перемога яких у Другій світовій війні 

вже не викликала жодних сумнівів. Серед конкретних вимог зазначались: 

повна заборона імпорту з Німеччини, транзиту через перевал Сен-Готард, 

постачання електроенергії до Німеччини та інші заходи у контексті 

рекомендацій, прийнятих на конференції у Бреттон Вуді [32, c.913]. Посол 

Шнурре, в свою чергу, зауважив, що таким чином німецько-швейцарській 

економічній співпраці буде завдано смертельного удару та звернувся з 

проханням провести найближчим часом «прощальне ліквідаційне засідання» 

[32, c.913].   

Хоча Швейцарія і заявила, що виконання цих умов у повному обсязі є 

неприйнятним для неї, вона змушена була переглянути, а згодом і повністю 

скасувати, домовленості з Німеччиною та Італією про транзит через гірський 

перевал Сен-Готард. Постачання електроенергії до Німеччини могло бути 

продовжено лише за умови повної компенсації постачання німецького 

вугілля, а нова економічна угода між обома країнами могла бути підписана 

лише після погодження її умов з Союзниками [32, c.913 - 916].  

В той же час, незважаючи на потепління у відносинах між Союзниками 

та Швейцарією, Великобританія і надалі намагалась контролювати німецько-

швейцарські торгівельні відносини. Так, за повідомленням посольства 

Швейцарської Конфедерації у Лондоні, для продовження співпраці 

британська сторона вимагала від Швейцарії дотримуватись у першому 

кварталі 1944 р. обсягів постачання до Німеччини електроенергії аналогічних 

першому кварталу 1943 р. [90, c.247 - 248].    
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Виснаженість війною як Союзників, так і країн Осі, відобразилась на їх 

торгівельній спроможності і перед Швейцарською Конфедерацією наново 

постала проблема пошуку альтернативних партнерів. На початку 1944 р. 

вектор швейцарської економічної дипломатії було знову повернуто на Схід, 

відбувся перегляд економічних відносин з СРСР. Підписаний, не зважаючи 

на відсутність дипломатичних відносин між країнами, у Москві 24 лютого 

1941 р. договір «Про товарообіг між Швейцарською Конфедерацію та 

Радянським Союзом» відкривав для країни перспективи здійснення 

ефективної торгівлі на загальну суму у 100 млн. шв. фр. Однак, через початок 

радянсько-німецької війни 22 червня 1941 р. (а попередній договір 

передбачав застосування німецьких ресурсів та німецької території для 

транзиту) Швейцарія була змушена 25 червня 1941 р. ввести заборону на 

радянські активи, повідомивши офіційну Москву, що такі заходи носять 

виключно превентивний характер. Проте, в кінці 1942 р. Договір від 24 

лютого 1941 р. було ліквідовано. Тим не менше, на початку 1944 р. на рівні 

вищої центральної влади країни було прийнято рішення про підготовку 

нових переговорів з радянським керівництвом [202, c.181 - 184].  

 Швейцарські дипломати підійшли до підготовки переговорів у Москві 

з надзвичайною обережністю. У пропозиціях Голови Департаменту 

народного господарства В. Штампфлі до Федеральної Ради, що містили гриф 

«Цілком таємно. Не для преси» від 14 серпня 1944 р. наведені обґрунтування, 

відповідно до яких до Москви повинна була поїхати неофіційна місія 

Швейцарії у складі представників промислових та торгівельних кіл. Серед 

інших передбачених завданнями місії заходів, що мали на меті 

проаналізувати потреби радянського рикну та перевірити відомості про 

масштаби товарного голоду в СРСР, було і налагодження прямого контакту з 

вищим партійним керівництвом. Так, голові місії Г. Ебрарду було доручено 

неофіційно передати телеграму зі швейцарськими пропозиціями Народному 

комісару зовнішньої торгівлі СРСР Анастасію Мікояну [203, c.538 - 541].  
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Однак, жодної реакції на цю телеграму з боку радянського керівництва 

не послідувало. Не знайшовши логічного пояснення цьому, голова делегації 

Г. Ебрард зробив висновок, що це має бути «наслідком поганого настрою або 

негативного ставлення у особливий азійський спосіб» [138, c.874]. Таким 

чином, спроба налагодження швейцарсько-радянських відносин в черговий 

раз наштовхнулась на мертву точку. Для пошуку виходу із ситуації, що 

склалась, Г. Ебрард у своєму листі до голів Федеральних департаментів, які 

мали відношення до справи, єдиною можливістю називає відновлення 

відносин через сприяння урядів третіх країн, а для нової спроби прямих 

контактів пропонує провести ретельну підготовку та дочекатись слушної 

миті. Крім того, наріжним каменем у цій справі, на думку Г. Ебрарда, мало 

стати вирішення проблем, які виникли після початку німецько-радянської 

війни і, зокрема, мова йшла про відміну рішення від 25 червня 1941 р. про 

заборону радянських активів у Швейцарії. На підтвердження цих слів автор 

листа приводить факт, що відповідне запевнення вже містилось у 

вищезгаданій телеграмі до А. Мікояна. Тепер, щоб не бути голослівною, 

Федеральна Рада мала б видати відповідне офіційне комюніке. Однак, 

Г. Ебрард не виключав і можливості, що така ініціатива знову може 

залишитись без уваги сталінського керівництва [138, c.874 - 876].     

Наприкінці 1944 р. перед Швейцарією постало питання врегулювання 

торгівельних відносин з країнами, які воювали на боці Осі і переживали 

зміну режиму, та з країнами, які перебували під окупацією і поступово від неї 

звільнялись. Так, на спільній нараді Федеральних політичного, фінансового 

та митного департаментів, Національного банку Швейцарії, Швейцарського 

об’єднання торгівлі та промисловості, Швейцарського об’єднання банків та 

Швейцарської рахункової палати, яка відбулась 18 жовтня 1944 р., було 

прийнято рішення, що на відміну від Болгарії та Румунії, питання будь-яких 

обмежень для яких не може підійматись з політичних причин з огляду на їх 

стосунки з СРСР, обмеження фінансового та товарообігу з Угорщиною, 

Хорватією та Словаччиною має бути детально розглянуто для того щоб 
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визначити більше переваг чи збитків від співробітництва з ними матиме 

Конфедерація у майбутньому. На засіданні Федеральної Ради 8 грудня 

1944 р. було прийнято рішення про вироблення після проведення ретельної 

підготовки умов для укладання нових економічних угод з кожною з цих країн 

[59, c.763 - 769].   

Так само потребувало вирішення питання врегулювання економічних 

відносин з Францією. Навесні 1944 р. було розпочато переговори щодо 

відновлення швейцарсько-французьких торгівельних відносин у повоєнний 

період. Зокрема, на засіданні Комісії з гарантії експортних ризиків 27 березня 

1944 р. мова йшла про французькі замовлення для швейцарського 

машинобудування на суму 100 - 200 млн. шв. фр., експорт французьких 

продуктів сільського господарства. Хоча останній мав корелюватись із 

потребами швейцарської туристичної галузі у повоєнний час, яка була 

найбільшим замовником у цьому напрямі, а щодо цієї галузі швейцарським 

економістам та політикам було важко створювати певні прогнози. 

Ускладнювала ситуацію і позиція банків, які не бажали брати на себе більше 

ніж 5% ризику з проведення транзакцій, в той час як реальний рівень складав 

20% [33, c.292 - 297]. 

Ще одним приводом для налагодження співпраці між Швейцарською 

Конфедерацією і Францією стала гостра потреба швейцарської алюмінієвої 

індустрії у вугіллі, яке Німеччина у попередніх об’ємах постачати вже була 

неспроможна. Тому Федеральною Радою було прийнято рішення звернути 

увагу на можливість експорту сировини (бокситів, оксиду алюмінію, тощо), 

які вироблялась на півдні Франції. Хоча Швейцарія і отримала попередню 

згоду від французької сторони, ускладнення (на той час) могли виникнути 

саме через питання транзиту через територію Німеччини та погодження його 

з владою Віші. Ще одним приводом для занепокоєння Швейцарії могли бути 

дії німецьких військ, пов’язані з протидією французькому руху опору, що 

також могло вплинути на безпеку перевезення товарів залізницею [198, c.492 

- 493].  



113 
 

Перша безпосередня зустріч з французькою делегацією, яка мала на 

меті укладання торгівельної угоди між країнами, відбулась 30 січня 1945 р. 

На цій зустрічі французька сторона звернулась до уряду Конфедерації з 

проханням надати кредит для повоєнної відбудови країни, який за словами 

голови делегації Жана Блоха-Лайне «мав би значення мосту, у тому сенсі, що 

Швейцарія поставляла б сьогодні до Франції товари, за які після відбудови 

країни Франція могла сплачувати іншими товарами, або навіть, якби б 

дозволили обставини, золотом» [34, c.870].  

Підсумовуючи розгляд питання торгівельної співпраці Швейцарської 

Конфедерації з країнами, які брали участь у Другій світовій війні, можемо 

зробити такі висновки. Країнами, що мали безпосередній вплив на стан справ 

із швейцарським експортом та імпортом були Великобританія та Третій Рейх. 

Особливо жорстку та безкомпромісну позицію щодо невизнання особливого 

положення Швейцарії та виправдань щодо залежності її економіки від 

Німеччини у війні займав офіційний Лондон. В свою чергу Третій Рейх 

неодноразово, особливо протягом початкового етапу війни, використовував 

торгівельні зв’язки Швейцарської Конфедерації з Союзниками як аргумент 

при поясненні причин неповного виконання своїх зобов’язань, зокрема у 

постачанні продуктів вугільної та ливарної промисловості. Умови 

економічної блокади та контр блокади, в яких Швейцарська Конфедерація 

перебувала у 1939 – 1944 рр. (хоча деякі її прояви були відчутні і на початку 

1950-х рр.), спонукали країну до перегляду її традиційних економічних 

зв’язків та до пошуку альтернативи. Таким чином, можемо констатувати 

існування прямої взаємозалежності між процесом відновлення швейцарсько-

радянських дипломатичних відносин та гострими потребами економіки 

Швейцарської Конфедерації, що вимагали поновлення розірваних та 

налагодження нових альтернативних торгівельних зв’язків, як одного з 

факторів, що зрештою стали передумовами до відновлення дипломатичних 

зносин між країнами 18 березня 1946 р.   
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3.2. Роль банківської системи у збереженні нейтралітету Швейцарії 

та міжнародні наслідки її діяльності під час Другої світової війни 

На думку автора, висвітлення ролі банківської системи Швейцарії у 

збереженні її державного суверенітету у період Другої світової війни 

неможливе без аналізу законодавчих основ створення Національного банку 

Швейцарської Конфедерації та державної банківської системи в цілому. 

Відповідний Федеральний закон «Про Національний банк Швейцарії» було 

прийнято 6 жовтня 1905 р. [18, c.297 - 329], а його офіційне відкриття 

відбулось 20 червня 1907 р.  

Відповідно до статті 1. Федерального закону Національний банк 

переймав виключне право видачі банкнот [18, c.297]. Стаття 7. визначала, що 

виключно громадяни Швейцарії, а також швейцарські юридичні особи 

можуть мати акції у Національному Банку [18, c.300].  

Швейцарська Конфедерація порівняно легко пережила потрясіння 

Великої депресії 1930-х рр. Однак, її наслідки та загальне погіршення 

геополітичної ситуації у Європі спонукали Федеральну Раду до 

реформування банківської системи Швейцарської Конфедерації відповідно 

до вимог часу. Основні напрями реформування представлені у «Посланні 

Федеральної Ради до Національних Зборів стосовно проекту Федерального 

закону про банки та ощадні каси» від 2 лютого 1934 р. [12, c.171 - 224]. 

Традиційно для Швейцарії реформування відбувалось з урахуванням аналізу 

банківського законодавства за кордоном, а саме у США, Німеччині, Австрії, 

Італії, Чехословаччині, Швеції, Данії, Норвегії, Великобританії, Франції, 

Бельгії та Голландії [12, c.202 - 220].  

Особливий інтерес для дослідження складає формування системи 

захисту банківських вкладів та безпеки банківської системи в цілому. Так, 

Федеральний закон від 2 лютого 1934 р. передбачав загальні контрольні 

заходи: 

- «Підвищення безпеки для вкладників через встановлення 

загальних принципів для нормальної організації і передбачливого 
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управління, через гарантію надійного балансу і через точний опис 

відповідальності різних банківських інститутів; 

- Забезпечення необхідних для нормального стану швейцарської 

економіки кредитів завдяки погодженню банківської політики з потребами 

сільського господарства, промисловості та торгівлі; 

- Краще роз’яснення керівництва Національного банку дисконтної, 

обмінної та особливо кредитної політики стосовно всього, що необхідно 

знати з цією метою [12, c.175 - 176]». 

Основу централізації управління банківською системою Швейцарської 

Конфедерації відповідно до розділу 9, ст. 21 Федерального закону мала 

складати Федеральна банківська комісія, президента якої мала обирати 

Федеральна Рада і перед якою вона мала звітувати. Федеральна банківська 

комісія отримувала від кожної банківської установи Швейцарії звіт 

щонайменше раз на рік [12, c.198].  

Отже, доходимо висновку, що основи банківської системи 

Швейцарської Конфедерації, які до сьогодні слугують стандартом організації 

банківської справи в усьому світі, сформувались у першій половині ХХ ст. і 

були обумовлені рядом чинників як внутрішнього, так і зовнішнього 

характеру: побудовою чіткої управлінської та підзвітної ієрархії, механізму 

захисту банківської таємниці, та опосередкованим впливом світової 

економічної кризи 1930-х рр.  

Початком формування міжнародного іміджу банківської системи 

Швейцарської Конфедерації можна вважати останні роки напередодні Другої 

світової війни і одним із прикладів на доведення цієї тези знаходимо у 

зверненні до швейцарської влади з пропозицією випуску державних 

облігацій іноземних країн.   

 Так, наприкінці 1938 р. було проведено таємні переговори між 

швейцарськими кредитними установами і Швейцарським об’єднанням банків 

та Міністром фінансів Франції стосовно емісії 4% державних облігацій 

Франції, які мали б надійти у розпорядження французьким збитковим 
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залізничним підприємствам [99, c.1078 - 1079]. Однак, ця ініціатива зустріла 

досить суперечливу реакцію (від пропозицій застосувати подвійне 

оподаткування та спроб усіляко не допустити такі операції до вимог негайно 

ратифікувати ці домовленості на найближчому засіданні Федеральної Ради) 

збоку різних швейцарських владних структур, докази чого ми можемо 

віднайти у записах Посла Швейцарської Конфедерації у Франції В. Штукі, 

який у період 5 – 8 грудня 1938 р. мав консультації з керівництвом 

Швейцарського об’єднання банків, та Федерального фінансового 

департаменту [23, c.1080 - 1081]. Зрештою, В. Штукі був змушений 

повідомити голову Відділу іноземних справ Федерального політичного 

департаменту П. Бонна, що за таких умов Франція шукатиме гроші в іншому 

місці [159, c.1085 - 1086].  

 Тим не менше, після того як умова подвійного оподаткування була 

прийнята і ратифікована французькою владою 22 грудня 1938 р. 

Національний Банк Швейцарії видав дозвіл регіональним банкам на випуск 

облігацій. Проте, під час здійснення цієї операції виникло непорозуміння, 

через те, що, як стало зрозумілим згодом, Федеральний політичний 

департамент не був проінформованим про подібні домовленості, а як 

наслідок виникало запитання стосовно того, чий підпис має стояти на 

облігаціях [101, c.1130 - 1131]. 

 Отже, з наведених вище фактів стає зрозумілим, що перед початком 

Другої світової війни банківська система Швейцарської Конфедерації ще не 

мала задекларованої раніше досить чіткої ієрархії та прописаного механізму 

відповідальності Національного банку. Тому можемо зробити припущення, 

що події кінця 1930-х рр. зіграли не останню роль у її становленні. Серед 

іншого, підтвердження цьому знаходимо у листі директора Національного 

банку з візою «таємно» до Відділу закордонних справ Федерального 

політичного департаменту від 18 лютого 1939 р., у якому міститься чітка 

інформацію щодо всіх деталей переговорів та досягнутих домовленостей 

швейцарських кредитних інституцій з Японією стосовно надання їй кредиту 
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на суму 150 млн. шв. фр., який мав бути спрямований на замовлення 

швейцарських товарів машинобудівної промисловості, в тому числі товарів 

військового значення [91 c.72 - 74].   

 Вже у березні 1939 р. мова зайшла про новий випуск французьких 

облігацій на суму 315 млн. шв. фр., про що одразу було проінформовано 

голову Федерального політичного департаменту Дж. Мотта. В свою чергу, 

позиція департаменту цього разу була направлена виключно на захист 

власних інтересів: для погодження чергового випуску французьких облігацій 

швейцарська сторона вимагала гарантій, що протягом наступних шести років 

французький уряд не відмінить рішення про подвійне оподаткування таких 

операцій [130, c.88 - 90]. 

 В свою чергу Посол Швейцарської Конфедерації у Франції В. Штукі 

отримав від Національного Банку (який не мав компетенції надавати подібні 

гарантій – прим. авт.) повідомлення про те, що, у порівнянні з іншими 

європейськими валютами, курс швейцарського франка знизився на 1%, і 

тепер всі зусилля Банку будуть спрямовані на утримання курсу на цьому 

рівні, а тому випуск нової партії облігацій не може бути однозначно 

затверджений [171, c.116 - 117]. До того ж необхідно додати, що загальні 

позиції швейцарського франка на міжнародному валютному ринку навесні 

1939 р. продовжували падати.  

Таким чином, з початком Другої світової війни у 1939 р. Швейцарія на 

короткий час була змушена призупинити свої амбіції у намаганні зайняти 

активну позицію на світовому ринку банківських послуг через необхідність 

стабілізації курсу швейцарського франка для забезпечення нормального 

стану експорту та імпорту, що в свою чергу забезпечував функціонування 

швейцарської економіки.  

В той же час, напередодні Другої світової війни банківська система 

Швейцарії зазнає перших потрясінь через спроби зовнішнього випливу. Так, 

перша спроба втрутитись у сферу банківської системи Швейцарської 

Конфедерації з боку Третього Рейху мала місце у грудні 1938 р. Для 
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пояснення причин гальмування процесу переговорів стосовно клірингових 

угод між державами німецька сторона посилалась на відсутність у 

швейцарській пресі офіційних публікацій щодо прав і обов’язків сторін у 

подібних справах. Як аргумент на підкріплення своєї позиції вони 

використовували посилання на подібний досвід 1936 р. Однак, позиція 

Федерального департаменту народного господарства була непохитною: 

подібні угоди не можуть бути офіційно опубліковані, а інформування 

зацікавлених осіб може здійснюватися виключено через банківські 

об’єднання чи торгові та промислові фірми [207, c.311 - 314]. 

На нашу думку, одним з ключових факторів при аналізі ролі 

банківської системи Швейцарії у збереженні її нейтралітету в роки війни 

1939 – 1945 рр. можна вважати використання швейцарського франку як 

однієї з національних валют, що використовувалась при здійсненні 

міжнародних розрахункових операцій. Однак, процес його визнання у цій 

якості також мав досить суперечливий характер.    

 Для ілюстрації цієї тези можемо навести такий приклад. У грудні 

1939 р. до директора лондонського відділення Національного Банку 

Швейцарії А. Нуссбаумера звернулися представники Банку Великобританії з 

пропозицією заключити угоду про розрахунки, однак, мертвою точкою у 

переговорах стали умови та питання обрання валюти (фунт чи швейцарський 

франк) для здійснення розрахунків між країнами, надання кредитів та 

створення депозитів. Ще одним питанням, яке викликало непорозумінням 

стало надання кредитів для закупівлі товарів військового значення, що, в 

свою чергу, було неможливим у зв’язку з швейцарським нейтралітетом. 

Швейцарія не бажала іти на поступки і робити виключення для 

Великобританії, не в останню чергу – через побоювання погіршити стосунки 

з Німеччиною. Натомість, представники Швейцарського Національного 

Банку бажали отримати гарантії, що кредити, надані економіці Британської 

імперії, будуть використані для забезпечення швейцарського експорту та 

імпорту. Зрештою, зустріч між представниками центральних банківських 
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установ Великобританії та Швейцарської Конфедерації 18 грудня 1939 р. 

завершилась безрезультатно [191, c.503 - 506].  

 Наступна британська пропозиція, здійснена на переговорах вже за два 

дні, яка полягала у здійсненні розрахунків з Швейцарією у фунтах за 

відкритим курсом з можливістю оплати за експорт швейцарських товарів у 

швейцарських франках, також не задовольняла інтереси Конфедерації, 

оскільки вимагала додаткових гарантій, зокрема у визначенні курсових 

ризиків [209, c.517 - 520].  

  Тим не менше, серед керівників британських банківських установ 

панувало стійке переконання, що великі банки Швейцарії неодмінно мають 

надати їм кредит, за різними даними, на суму від 75 до 100 млн. шв. фр. 

Однак, останні могли розглядати таку можливість лише за вигідних для 

держави умов. Щоб переконатись у цьому, правління Національного Банку 

потребувало підтвердження від Федерального департаменту народного 

господарства. Крім того, надання такої великої суми Великобританії 

неодмінно викликало б негативну реакцію з боку Німеччини. Тож, 

посилаючись на те, що впливати на порядок дій великих приватних банків 

Швейцарії Федеральний політичний департамент Швейцарської 

Конфедерації не може, його голова Йоханнес Бауманн був змушений 

повідомити голову Федерального департаменту народного господарства 

Германа Обрехта, що держава не чинитиме жодного впливу на поведінку 

банків [132, c.582 - 585].  

 Зрештою, вже наступного місяця після складних переговорів та за 

умови неможливості пошуку іншого виходу із ситуації навколо 

швейцарського експорту сторони дійшли згоди і у кредитному питанні. Так, 

у пункті 3 меморандуму між швейцарським торгівельним представництвом у 

Лондоні та британським урядом 4 квітня 1940 р. було зазначено, що «група 

швейцарських банків готова гарантувати кредит групі британських банкірів 

на зручних умовах. А саме: кредит на суму 100 млн. шв. фр. на 3 роки під 

1,5 % понад офіційний курс Національного Банку Швейцарії, однак не менше 
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3%. Сторони дійшли попередньої згоди, що не будуть вносити зміни до угоду 

у найближчі 18 місяців [89, c.622 - 623]».  

  У жовтні 1940 р. уряд Його Величності в особі Міністра військової 

економіки пана Х’ю Далтона звернувся до Федерального департаменту 

народного господарства зі скаргою на міжнародну діяльність швейцарських 

банків та проханням проконсультуватись з правлінням Національного Банку 

Швейцарської Конфедерації стосовно правомірності здійснення міжнародних 

операцій банками такого рівня. Суть операцій, які британська сторона 

визначила як «ненормальні», полягала у розміщенні активів від імені 

швейцарських банків рахунків офіційних організацій і банківських установ 

Німеччини та Італії у Нью-Йорку. Основним своїм завданням на цьому етапі 

британська сторона вбачала визначити рівень можливостей Федеральної 

Ради впливати на банки, оскільки подібний запит з боку Франції залишився 

раніше без уваги. Уряд Великобританії наголосив, що він не виступає проти 

всіх міжнародних операцій Швейцарії, а лише тих, які вони визначили як 

«ненормальні», та тих, які могли б вплинути на його рішення у питанні 

блокади [140, c.978 - 980].   

 Зрештою, Федеральний політичний департамент повідомив Послу 

Швейцарської Конфедерації у Вашингтоні К. Бругману відповідь 

швейцарських банків, що британські та американські звинувачення є цілком 

помилковими, та прохання повідомити про це Вашингтон [210, c.1025 - 

1026]. 

 Тож приходимо до попереднього висновку, що питання визнання 

швейцарського франка валютою міжнародного розрахунку було тісно 

пов’язано із питанням швейцарських кредитів, які у роки Другої світової 

війни виявляли бажання отримати представники обох воюючих сторін.     

Невдовзі після початку війни Федеральна Рада та керівництво 

Національного Банку Швейцарської Конфедерації почали відчувати 

занепокоєння через відтік швейцарського капіталу за кордон. Такий стан 

справ вимагав прийняття негайних надзвичайних заходів, оскільки в іншому 
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випадку це могло б стати серйозним викликом для національної безпеки. 

Пов’язана із цим девальвація швейцарського франка досягла свого піку ще у 

лютому 1938 р. Окрім того, серед керівництва Банку відчувались 

побоювання, що золотовалютні запаси, які на той момент складали 4 млрд. 

шв. фр., теж рано чи пізно покинуть країну, а також різкого скорочення 

валютних резервів. Серед застосованих раніше заходів, якими правління 

Національного Банку намагалось стабілізувати ситуацію, були випуск 

іноземних облігацій у Швейцарії (як наприклад французьких), випуск акцій 

інвестиційного фонду, запровадження іноземних акцій на фондові біржі 

Швейцарії та вивіз капіталів банків. Всі ці заходи через умови військових дій 

не давали бажаного результату. Єдиним варіантом, який міг бути 

розглянутий, залишався державний валютний контроль [93, c.566 - 571]. 

На початку травня 1940 р. Дирекція Національного Банку Швейцарії 

звітувала про роботу контрольної комісії, яка мала перевірити всі зазначені 

вище можливості протидії відтоку капіталу з країни. Відповідно до звіту 

комісії всі ці заходи не давали достатнього результату: у 1939 р. двічі було 

здійснено випуск державних облігацій Франції, однак, при цьому засобів на 

проведення акції було витрачено більше ніж отримано прибутку; при 

допуску іноземних акцій на фондові біржі Швейцарії не здійснювалось 

своєчасне інформування Національного банку про їх обсяги, а інформація 

про розміщені депозити швейцарських банків за кордоном не могла бути 

зібрана точно через банківську таємницю та умови ведення військових дій. 

Єдиним, що прогнозувало більш менш позитивні для Швейцарії результати, 

стала практика випуску акцій інвестиційного фонду, оскільки в умовах 

збройного конфлікту більшість держав бажали розмістити власні кошти у 

банках нейтральних країн. Валютний контроль з боку держави, як і раніше, 

вважався єдиним можливим виходом із ситуації, однак, кількість ризиків, що 

супроводжували його запровадження, спонукали Федеральну Раду до 

подальших роздумів [94, c.660 - 665].      
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В той же час, зовнішньополітичні обставини не дозволяли витрачати 

багато часу на роздуми, а тому рішення було прийнято вже того ж місяця. 

Так, 17 травня 1940 р. Федеральним рішенням стосовно забезпечення 

золотом банкнот, що знаходяться в обігу Національного Банку Швейцарії, з 

метою захисту країни і для збереження нейтралітету, були внесені зміни до 

Федерального закону «Про Національний Банк» від 7 квітня 1921 р. Відтепер, 

щонайменше 40% золотовалютних резервів мали неодмінно зберігатись в 

середині країни [73, c.673 - 674]. 

У пропорції до того, як військовий конфлікт у Європі набирав обертів, 

все більше країн зверталось до Швейцарії із проханням надати кредит. Так, у 

серпні 1940 р. з проханням надати урядовий кредит до Національного Банку 

Швейцарської Конфедерації звернулась Італія в особі представника 

Національного валютного фонду пана Маніло Масі. Запит італійського уряду 

полягав у кредиті терміном на 2 роки на суму 300 млн. шв. фр., що мав би 

бути поділений на два транші: у швейцарських франках (для оплати 

італійського імпорту зі Швейцарії) і у доларах (для потреб іншого характеру). 

Однак, швейцарська сторона одразу забажала зменшення загальної суму. Тож 

сторони дійшли згоди щодо кредиту у 200 млн. (75 млн. у шв. фр. та 125 млн. 

у дол. США). При обговоренні умов кредиту представники Національного 

Банку Швейцарії в першу чергу керувались бажанням отримати умови, що 

були б вигідними для власної економіки. Тож, зустрівши на своєму шляху 

певні ускладнення, ряд італійських представників вже попередньо звернувся 

до приватних швейцарських банків за інформацію про їх спроможність у 

кредитуванні. Однак, отримавши відповідь, що всі подібні операції 

узгоджуються на державному рівні, були змушені повернутись до 

переговорів з правлінням Національного Банку. Зрештою, надання урядового 

кредиту було погоджено з огляду на становище на міжнародному валютному 

ринку, проте необхідною умовою цієї угоди було визначено заставу золоту з 

італійської сторони [95, c.864 - 867]. 
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Після вступу на посаду федерального радника Вальтер Штампфлі 

звернувся з офіційним листом до Правління Національного Банку 

Швейцарської Конфедерації у якому висловив особисту думку стосовно 

надання цього кредиту. Він наголосив, що при прийнятті таких рішень 

міждержавного характеру Національний Банк неодмінно повинен діяти 

спільно з фінансовим, політичним Федеральними департаментами та 

департаментом народного господарства. На його розсуд, кредит у 75 млн. шв. 

фр. у національній швейцарській валюті не викликав жодних сумнівів. На 

підтвердження цього - його вислів: «ми ставимо силу нашого капіталу на 

службу нашому експорту» [82, c.341]. В свою чергу, питання експорту 

напряму було пов’язано з питаннями ринку праці та зайнятості населення. 

Натомість з іншим кредитом, у 125 млн. шв. фр. у доларах, на думку В. 

Штампфлі, було більше ускладнень, оскільки тут існував прецедент з 

відмовою уряду Великобританії попереднього року [82, c.340 - 342]. 

Під час свого другого візиту до Швейцарії М. Масі був вповноважений 

остаточно вирішити питання з кредитом. Останню перешкоду на шляху 

укладання угоди становила обмовка, що золото, яким мав бути забезпечений 

кредит, повинно бути депоновано не у швейцарському банку, а в 

італійському. Позицію, яка остаточно визначала поведінку Федеральної Ради 

стосовно цього питання, зі слів, Жана Хотца голови Федерального 

департаменту народного господарства, була охарактеризована таким чином: 

«Федеральна Рада як німецький, так і італійський кредит, розглядала як 

акцію з покращення ситуації навколо ринку зайнятості, відповідно до чого в 

першу чергу кредит мав слугувати фінансуванню закупівлі швейцарських 

товарів Італією та Німеччиною» [148, c.915]. Зрештою, 23 серпня 1940 р. 

відбувся обмін нотами між Швейцарією та Італією. Відповідно до 

домовленостей кредит у 75 млн. шв. фр. визначався для оплати 

швейцарського експорту військової сировини, алюмінію та верстатів [148, 

c.914 - 917].  
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Аналізуючи банківську політику Швейцарської Конфедерації 

початкового етапу війни також необхідно згадати, що вже від початку 

воєнних дій на адресу Швейцарії почали надходити звинувачення (в 

основному за неперевіреними даними розвідки) про її пряму співпрацю зі 

сторонами, які брали участь у війні. Так, у травні 1940 р. відбулась зустріч 

Посла Швейцарської Конфедерації у Парижі В. Штукі та керівника 

Департаменту фінансів та митниці Франції Люсьена Ламуре, на якій останній 

звернувся з проханням обговорити відомості французької розвідки, за якими 

нібито через швейцарські банки до США здійснювались великі транзакції 

золота для німецьких і російських рахунків. Перевезення цього золота 

ймовірно здійснювалось на італійських кораблях опломбованих печатками зі 

швейцарським гербом через Гібралтар, де, за даними французьких і 

англійських контролюючих органів, ці кораблі і могли бути помічені. Пан 

Ламуре звинуватив Швейцарію у «ворожих» діях, що суперечать 

нейтралітету. Однак, в свою чергу В. Штукі запевнив свого співрозмовника, 

що ця справа, існування якої ще потребує доведення, не має нічного 

спільного з інститутом нейтралітету і звернувся з проханням до Федеральної 

Ради надати можливі роз’яснення [160, c.651 - 652].  

Отже, доходимо висновку що, на початковому етапі війни 1939 – 

1945 рр. банківська система Швейцарської Конфедерації зазнала певних 

інституційних змін. Окрім внесення змін до основного Федерального закону, 

що регулював діяльність Національного Банку, було запроваджено 

державний валютний контроль. Також, до початкового етапу збройного 

конфлікту в Європі належить і надання Швейцарією перших урядових 

кредитів державам – учасникам війни.  

З початком нового етапу війни у 1941 р. банківська система 

Швейцарської Конфедерації зіткнулась з новими викликами, на які влада 

змушена була швидко реагувати. Так, восени 1941 р. на засіданні 

Федеральної Ради вперше було піднято питання про створення єдиної 

установи, яка б централізовано опікувалась швейцарськими активами за 



125 
 

кордоном. Такою установою мала стати спеціальна секція у Федеральному 

політичному департаменті, яка б мала діяти скоординовано з Федеральними 

фінансовим та митним департаментами [51, c.350 - 361]. Як приклад роботи 

цієї секції можна навести звіт від 3 листопада 1942 р. стосовно фінансових 

відносин Національного банку Швейцарської Конфедерації з Банком 

Великобританії. У звіті наведена інформація про загальні обсяги валютних 

операцій, проведених між банками, їх забезпечення золотом та інших 

операцій, що здійснювались різними установами (посольства і консульства, 

Червоний хрест, військовополонені, розрахунки бельгійського уряду у 

Лондоні), а також розрахунки стосовно можливостей проведення подібних 

операцій у майбутньому [180, c.854 - 855].  

Іншим викликом, що був тісно пов'язаний із загальною ситуацією 

економічної блокади, стало питанням налагодження міжнародного 

грошового обігу, що було значно ускладнено в умовах війни. У березні 

1942 р. відбулись консультації між керівництвом Національного банку 

Швейцарської Конфедерації та британськими і американськими 

вповноваженими особами з приводу налагодження грошового обігу з США. 

До консультацій була залучена Великобританія, оскільки під час переговорів 

ключовим чинником, який сприяв би подоланню труднощів, визначалось 

рішення про надання швейцарського кредиту уряду Його Величності. Тож, за 

словами президента Національного банку Швейцарії Готліба Бахмана, 

американська позиція характеризувалась таким чином: «якщо під час 

переговорів у Лондоні дійде до гарантування надання кредиту зі 

швейцарської сторони, аналогічного до вже виданих Італії та Німеччині, тоді 

з нашого боку буде вказано на необхідність послаблення перешкод, так як 

вільне розпорядження 2,5 млрд. шв. фр. валютних резервів в Америці є для 

нас життєвою необхідністю» [166, c.545 - 546]. 

В умовах опосередкованої економічної блокади Швейцарія зазнавала 

спроб зовнішнього втручання у її банківську політику не лише з боку 

Третього Рейху, а і з боку Союзників. Прикладом може бути ситуація, що 
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мала місце в літку 1942 р. Прецедент для цього створила вимога з боку 

британського Генерального консульства у Базелі до банка «Dreyfus Söhne & 

Co» не купувати німецькі або італійські цінні папери, не допускати до обігу 

жодних цінних паперів, чиє походження на момент 3 вересня 1939 р. не може 

бути доведено, не купувати фунти чи долари та не проводити жодних 

розрахункових операцій з громадянами ворожих країн, а також проводити 

консультації з Генеральним консульством стосовно всіх спірних питань. 

Реакцією на це став циркуляр Швейцарського об’єднання банків, за яким 

всім банківським установам Конфедерації заборонялось розглядати будь-які 

звернення іноземних представництв без залучення Об’єднання [187, c.649 - 

653].  

Натомість, послаблення економічної блокади збоку Союзників, в свою 

чергу, викликало і зміни у відношенні з боку країн Осі. Так, в кінці травня 

1942 р. спливав термін дії німецько-швейцарської кредитної угоди. Обидві 

сторони дійшли згоди у питанні підписання нової угоди, що було обговорено 

на відповідних переговорах за участі представників швейцарських і 

німецьких банків та торгівельно-промислових кіл 11 – 16 травня 1942 р. у 

Цюріху. Основні положення угоди та умови в основному дублювали 

попередні, однак, текст був значно скорочений (з 63 сторінок до 27), оскільки 

з нього були виключені всі положення, які стосувались швейцарських 

кредитів, наданих США і Великобританії. Крім того, зміною у тексті угоди 

було визначення території Третього Рейху. Так, угода 1942 р. 

розповсюджувалася і на Ельзас, Лотарингію, Люксембург, Каринтію, Крайну 

і Нижню Штирію [165, c.628 - 631].  

Ще однією проблемою, пов’язаною з банківським сектором 

Швейцарської Конфедерації у роки Другої світової війни, стала легалізація 

валютних ресурсів, які були конфісковані окупаційною владою на 

підконтрольних їй територіях. Такі операції здебільшого здійснювались через 

придбання певних товарів у нейтральних країнах (в тому числі і в Швейцарії) 

і здійснення розрахунку за них не у шв. франках, а у іноземній валюті. Так, 
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протягом 1941 – 1943 рр. правління Національного банку Швейцарської 

Конфедерації отримало чимало скарг щодо здійснення таких операцій з 

італійськими фашистами, франкістами та особами з Вермахту, які 

представляли окупаційну владу у Франції, у італійській, іспанській та 

французькій національних валютах. Ці скарги стали підставою для звернення 

керівництва Національного банку Швейцарії у липні 1943 р. до Федерального 

політичного департаменту з проханням розробити необхідні 

попереджувальні заходи та вплинути на поведінку швейцарських банківських 

об’єднань у цьому питанні [88, c.1226 - 1227].   

Також на момент літа 1943 р. в черговий раз актуалізувалось питання 

захисту швейцарських фінансових інтересів за кордоном. Зокрема, 

Національним банком та швейцарськими фінансовими інститутами було 

проведено моніторинг щодо швейцарських активів за кордоном. У результаті 

загальний обсяг швейцарського капіталу а європейських країнах склав 6 

млрд. шв. фр. Директорат Національного банку Швейцарської Конфедерації 

звертав увагу на значення цих активів для швейцарської економіки, однак, 

наголошував на тому, що повертати ці кошти в країну не має сенсу. В той же 

час, за необхідне швейцарські банківські кола вбачали поставити ці кошти 

під контроль Національного банку, щоб мати змогу впливати на їх долю в 

майбутньому [87, c.1233 - 1237]. Таким чином, в черговий раз 

наголошувалось, що єдиним шляхом покращення ситуації міг би бути 

контроль над банками з боку держави.  

Восени 1943 р. фінансова система Швейцарської Конфедерації 

зіткнулась з черговими викликами, що були обумовлені 

зовнішньополітичними факторами. Так, за перше півріччя 1943 р. різко зріс 

експорт продукції швейцарської годинникової індустрії до Північної та 

Південної Америки. Розрахунки за цю продукцію здійснювались у доларах. 

Зрештою це призвело до скорочення валютних запасів Національного банку, 

перед яким постала гостра необхідність застосування надзвичайних заходів. 

Серед запропонованих ним методів подолання кризи було запровадження 
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місячних квот на експорт для виробників годинників або державні 

асигнування. Однак обидва цих варіанти не лише не задовольнили 

представників годинникової індустрії Швейцарії, але і викликали їх 

негативну реакцію, що зрештою виявилась у відповідній петиції до 

Федеральної Ради. Тим не менше, ситуація була вирішена на користь 

Національного Банку, якому було дозволено застосувати все необхідне для 

збереження валютних запасів країни, оскільки, за рішенням уряду Швейцарії, 

в умовах ведення світової війни першочергову увагу необхідно було 

приділяти інтересам зовнішньої безпеки країни, а не окремо взятої групи 

промисловців [185, c.55 - 56].  

Більш того, у зв’язку з конфліктом між Національним Банком 

Швейцарії та виробниками годинників на федеральному рівні почалось 

обговорення створення відповідного закону, який розширив би права Банку у 

питанні збереження валютних резервів країни. Серед запроваджених заходів, 

які б мали вирішити конфлікт були: встановлення квот на експорт годинників 

у розмірі 8 млн. шв. фр. щомісяця, (за виключенням експорту до Бразилії – 

500 тис. шв. фр.), виробники годинників мали подавати до Банку відповідний 

план на постачання своєї продукції за кордон на найближчі пів року для 

створення необхідного фонду, тощо [96, c.66 - 70]. На засіданні Федеральної 

Ради це питання було розглянуто лише 2 листопада 1943 р. На ньому всі 

вище згадані питання були узгоджені з Федеральним департаментом митниці 

і фінансів. Серед іншого, на ньому також були визначені квоти на постачання 

продукції годинникової промисловості до інших країн (Ірану, Іраку, ін. 

арабських держав), що входили до доларової зони. Ці квоти мали становити 

500 тис. шв. фр. щомісяця [53, c.82 - 86].  

Отже, в черговий раз при зіткненні інтересів окремої групи 

швейцарського суспільства із загальнонаціональними влада Конфедерації 

віддала перевагу останнім, оскільки вони були тісно пов’язані із інтересами 

національної безпеки.  
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Проблема використання незапитаних активів, що стала центральним 

звинуваченням під час міжнародного судового процесу проти Швейцарії в 

кінці ХХ – на початку ХХІ ст., сягає своїх коренів 1943 р. За словами 

професора університету Санкт-Галену Петера Нобеля, саме ці міжнародні 

спори спонукали швейцарський парламент - Національну Раду – до 

обговорення проекту Федерального закону «Про незапитані активи» 

(«Nachrichtenlose Vermögenswerte»), який був би покликаний врегулювати цю 

проблему за зразком США. Крім того, саме це питання спонукало 

Швейцарію до створення Швейцарського фонду солідарності, який 

використовує частину запасу Національного Банку Швейцарської 

Конференції для провадження гуманітарних акцій по всьому світу [233].  

Проте, звернувшись до аналізу витоків цієї проблеми, розуміємо, що 

від початку поведінка Швейцарії була абсолютно протилежною. Саме у 

вересні 1943 р. до федеральної влади звернувся директорат Національного 

банку Швейцарської Конфедерації за пошуком підтримки його політики 

стосовно здійснення купівлі золота у країн – представниць обох воюючих 

таборів. У відповідному листі був наведений текст меморандуму від 5 січня 

1943 р. до нейтральних країн стосовно здійснюваних ними операцій з 

купівлі-продажу золота під час війни. На наш погляд, доцільним є подати 

цитату цього документу, який в майбутньому став одним із доказів під час 

судового провадження.  

«Уряди Південноафриканського Союзу, США, Австралії, Бельгії, 

Канади, Китаю, Чехословацької Республіки, Об’єднаного Королівства 

Великобританії і Північної Ірландії, Греції, Індії, Люксембургу, Голландії, 

Нової Зеландії, Норвегії, Польщі, СРСР та Югославії, так же як і 

французького Національного комітету звертаються до усіх, які у цьому 

зацікавлені, і особливо до причетних осіб у нейтральних країнах, з 

попередженням, що вони мають намір зробити все, що є у їх силах, для того, 

щоб анулювати злочинні конфіскації урядів, з якими вони воюють, проти 

країн та народів, на які було здійснено напад та які було пограбовано.  
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В наслідок цього ці уряди і французький Національний комітет 

зберігають за собою право, розглядати як нівельовані: всі переведення та 

транзакції, які з майна, права або інтересів на окупованих територіях або 

таких територіях, які прямо або опосередковано знаходяться під контролем 

урядів, з якими вони перебувають у стані війни, або осіб (фізичних чи 

юридичних), які належать або належали, або мають місце проживання у 

відповідних регіонах. 

Це попередження однаково діє для відкритих пограбувань, 

експропріації, або на перший погляд легальних транзакцій, навіть якщо вони 

можуть виглядати добровільними. 

Уряди, які надали ці пояснення, як і французький Національний 

комітет, проголошують солідарність у цьому питанні» [97, c.36 - 37].  

Виказуючи реакцію на меморандум, керівництво Національного Банку 

наголошувало, що протягом війни здійснює операції з купівлі-продажу 

золота не лише з урядом Рейху, а й з урядами США та Великобританії. До 

того ж, дискримінація однієї зі сторін була б не сумісною з принципами 

нейтралітету. Тому Національний Банк Швейцарської Конфедерації 

намагався вибороти право і надалі здійснювати такі операції з Банком Рейху 

[97, c.36 - 43].  

Проте цей аргумент не був достатньо переконливим для урядів країн-

союзниць. Так, міністр фінансів США Генрі Моргентау запевняв 

швейцарських дипломатів, що його країна не сумнівається у дотриманні 

Швейцарією нейтралітету, однак вона воює з Німеччиною і зацікавлена у 

будь-якій можливості послабити потужності Рейху, навіть якщо мова йде про 

нейтралітет третіх країн. Підсилюючи цю думку, він говорив, що: «особисто 

я маю велике бажання ще раз насолодитись прекрасним краєвидом на 

Женевське озеро і гори, що відкривається з тераси Гранд Готелю, однак війна 

є війна» [134, c.121].   

Поступове розрядження напруженості у стосунках англосаксонських 

країн з Швейцарією стало помітним у жовтні 1943 р. Це знайшло своє 
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відображення у встановленні чітких правил регулювання фінансового обігу 

між країнами. Основна ідея цих правил полягала у тому, що всі зовнішні 

фінансові операції з фізичними або юридичними особами у США та 

Великобританії могли здійснювати виключно громадяни Швейцарської 

Конфедерації, які могли б підтвердити походження свого майна. В іншому ж 

випадку, всі кошти мали бути заблоковані на спеціальному рахунку до 

повного з’ясування обставин [186, c.72 - 74].  

Таким чином можемо зробити висновок, що після перелому у ході 

Другої світової війни один з ключових питань міждержавного діалогу 

Швейцарії як з Союзниками, так і з Німеччиною, стала проблема 

використання незапитаних банківських вкладів. На початковому етапі 

розвитку цієї проблеми позиція Швейцарії була досить однозначною: всі дії 

та укладені міжнародні угоди у сфері банківських відносин здійснюються 

швейцарською стороною виключно у межах нейтралітету, натомість 

дискримінація однієї зі сторін могла б бути витлумачена як його порушення.  

Зрештою, угода, яка мала регулювати операції з золотом між 

головними банківським установами Швейцарської Конфедерації та 

Великобританії була підписана 5 січня 1944 р. [62, c.228]. Так само на 

початку 1944 р. Федеральний політичний департамент констатував 

досягнення поворотного пункту у фінансових відносинах з Вашингтоном. За 

наявною інформацією, на початку березня 1944 р. американське казначейство 

було готове до врегулювання питання заблокованого швейцарського майна у 

США [141, c.245 - 247].  

Однак, із часом, в літку 1944 р., коли результат війни був вже фактично 

вирішений, поряд із послабленням економічної блокади Швейцарії на її 

рахунок почали надходити перші серйозні звинувачення великих держав 

щодо порушення нею нейтралітету через здійснення операцій з купівлі-

продажу цінних металів з країнами Осі під час Другої світової війни. 

Провести юридичну перевірку на предмет виявлення порушень зі 

швейцарської сторони федеральна влада в черговий раз доручила професору 
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університету Цюріха Д. Шіндлеру. Його висновки викладені у листі до 

генеральної дирекції Національного Банку Швейцарської Конфедерації від 22 

липня 1944 р. [167, c.499 - 502].  

Так, проф. Д. Шіндлер зазначав, що для регулювання економічної 

політики нейтральних країн немає жодних правових приписів, однак, з обома 

сторонами, що беруть участь у війні нейтральна країна має поводитись у 

однаковий спосіб. Тим не менше, у своєму «попередженні» від 5 січня 

1943 р. уряди союзницьких країн посилались на Гаазьку конвенцію від 18 

жовтня 1907 р. «Про закони і традиції ведення сухопутної війни». Після 

вивчення цього документу, серед іншого, юрист доходить до таких 

висновків: конфісковане єврейське майно у Німеччині не підпадає під дію 

Конвенції; у разі використання положень конвенції на підтримку позицію 

Союзників, вони самі будуть змушені давати раду чисельним претензіям на 

реституцію майна законним власникам або їх нащадкам; тощо [167, c.499 - 

502]. 

Виклад позиції Національного Банку Швейцарської Конфедерації 

стосовно відповідної ноти Союзників можна знайти у листі генеральної 

дирекції до голови Федерального політичного департаменту М. Піле-Голя від 

7 серпня 1944 р. [98, c.520 - 525]. Так, починаючи з Великої війни 1914 – 1918 

рр. швейцарський франк став валютою міжнародних розрахунків поряд із 

американським доларом. Так, ця валюта використовувалась при здійсненні 

платежів між Німеччиною і Румунією, Швецією і Португалією, Туреччиною і 

Швецією, Туреччиною та Угорщиною, Бразилією і Португалією. Зі сторони 

Союзників платежі у швейцарських франках здійснювались при забезпеченні 

потреб дипломатичної та консульської служб, платежів за викупи 

військовополонених, для цілей Червоного Хреста, для організації дозвілля 

американських громадян у Швейцарії, для фінансування благодійних акцій 

для біженців, для інших гуманітарних та культурних потреб. Банк Рейху 

отримував у своє розпорядження швейцарські франки для аналогічних цілей. 

Тож, на думку авторів листа, єдина різниця між валютними операціями з 
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Союзниками та країнами Осі полягала у тому, що придбане першим золото 

через блокаду або труднощі із транспортуванням залишало зберігатись за 

кордоном, в той час як придбане Німеччиною золото не на папері, а фізично 

та ефективно могло бути використано Швейцарією [98, c.521 - 522].  

Тим не менше, вже на початку вересня 1944 р. Національний Банк 

Швейцарської Конфедерації у відповідь на запит американського посольства 

повідомив, що остання транзакція у золоті на загальну суму 160 млн. шв. фр. 

між Німеччиною та Швейцарією відбулась на початку 1944 р. В останні ж 

місяці все золото, що надходило з Німеччини було повернуто [92, c.588 - 

589].   

Вже по завершенню війни на континенті, у європейській пресі почали 

з’являтись звинувачення на адресу Швейцарської Конфедерації щодо 

збільшення її золотовалютного резерву за період 1940 – 1944 рр. Тому у 

червні 1945 р. Національний Банк Швейцарії подав письмові пояснення до 

Федерального політичного департаменту щодо цього питання та можливі 

виправдання при виявленні порушень [86, c.1108 - 1109].  

Завершуючи розгляд теми банківської політики Швейцарської 

Конфедерації періоду Другої світової війни, приходимо до висновків 

стосовно її ролі у збереженні суверенітету країни. Закладені у 1900 – 1930-

 х рр. інституційні основи швейцарської банківської справи сприяли 

формуванню позитивного міжнародного іміджу Національного банку та 

приватних банківських установ держави. В свою чергу, це сприяло наданню 

Швейцарією урядових кредитів більшості держав, які брали участь у війні, на 

вигідних для себе умовах, а саме зобов’язанні боржників використовувати 

частину цих коштів на оплату швейцарського експорту. Однак, зворотною 

стороною теми можемо вважати той факт, що таким чином Швейцарія надала 

країнам-переможцям привід до звинувачень на її адресу у співпраці з 

країнами-агресорами та опосередкованому покриванні їх військових 

злочинів. Хоча підтверджень цьому не можна було знайти посилаючись на 

міжнародне право про нейтралітет того часу.  
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Висновки до розділу третього 

 Вивчивши розвиток економічної політики Швейцарської Конфедерації 

у період Другої світової війни у відповідності до поставлених наукових 

задач, ми дійшли таких висновків. 

 У економічній політиці Швейцарії періоду війни 1939 – 1945 рр., на 

наш погляд, можна виділити такі ключові напрями: По-перше, головним 

завданням, яке ставила перед собою Федеральна Рада, було збереження 

традиційних зв’язків з Німеччиною. Виконуючи це завдання влада країни 

нерідко було змушена йти на поступки, всі здобутки, які їй вдавалось 

досягти, залежали переважно від згоди Швейцарії на надання кредитів. 

 По-друге, на початку війни в Швейцарії була створена особлива модель 

військової економіки, яка передбачала встановлення державного 

регулювання зовнішньої торгівлі та тісну співпрацю у цьому контексті із 

закордонними представництвами Швейцарської Конфедерації. 

 По-третє, неабиякої уваги потребувало розмежування та обґрунтування 

на міждержавному рівні понять «збройний» та «економічний нейтралітет». 

 З початком війни ми ототожнюємо і початок економічної блокади та 

контрблокади, що винила через протистояння Третього Рейху та 

англосаксонських країн, яке мало на меті послаблення економічних 

потужностей супротивника. Через те, що основні статті швейцарського 

експорту складали товари, що у більшості належали до категорії «предмети 

розкоші», їй не вистачало аргументів для захисту власної позиції в таких 

умовах. Крім того, після падіння Франції у літку 1940 р., Швейцарія була 

змушена шукати нові шляхи для здійснення транзиту товарів визначених для 

імпорту та експорту. В контексті умов економічної блокади, як Союзники так 

і Третій Рейх, намагались встановити контроль над зовнішньою торгівлею 

Швейцарії. Однак, завдяки зусиллям дипломатії, а також, не в останню чергу, 

за допомогою урядових кредитів, «де-юре» такого контролю вдалось 

уникнути. Особливих зусиль швейцарська дипломатія потребувала при 

провадженні діалогу з Великобританією, яка зайняла жорстку та 
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безкомпромісну позицію щодо небажання визнавати особливе положення 

Конфедерації. 

 Ще одним важливим наслідком початку Другої світової війни стала 

потреба влади країни у перегляді традиційних економічних зв’язків та у 

пошуку альтернатив. Так, у 1941 – 1944 рр. Швейцарія здійснила перші 

спроби налагодження економічних зв’язків з СРСР. На основі аналізу 

архівних матеріалів, що розкривають тему радянсько-британських контактів 

зазначеного періоду, ми доходимо висновку про існування прямої 

взаємозалежності між процесом відновлення дипломатичних відносин між 

країнами та гострими проблемами економіки Швейцарської Конфедерації, 

що зрештою стало передумовою до обміну нотами у Белграді 18 березня 

1946 р. 

 Провівши аналіз розвитку банківської системи Швейцарії в роки 

Другої світової війни, ми дійшли висновку щодо важливості її ролі у 

збереженні суверенітету країни у 1939 – 1945 рр. На нашу думку, саме 

надання нею урядових кредитів більшості країн, які брали участь у війні, 

сприяло тому, що Швейцарія змогла залишитись поза безпосереднім 

конфліктом.  

 Серед характерних рис, які дозволили Швейцарії здобути імідж 

світового кредитора, ми виділяємо такі: централізація і строга ієрархія у 

банківській і фінансовій системі країни, виключне право громадян Швейцарії 

бути акціонерами Національного банку, визначення відповідальності за 

порушення банківської таємниці, запровадження державного валютного 

контролю, скоординованість та злагода у діях Національного банку та 

Федеральної Ради. 

 Всі ці особливості дозволили Швейцарії, на відміну від інших 

нейтральних країн, вимагати вигідні для себе умови при наданні кредитів. 

Однією з основних можна назвати вимогу до боржників використовувати ці 

кошти на оплату швейцарського експорту. 
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 Однак, саме цей напрям зовнішньої політики Швейцарії став приводом 

для розгортання міжнародних суперечок навколо проблеми незапитаних 

активів, яку було остаточно вирішено лише на початку ХХІ ст. 
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Розділ IV. Нейтралітет та політика Швейцарії стосовно біженців років 

Другої світової війни 

4.1. Статус та становище біженців – представників цивільного 

населення іноземних держав. 

Як відомо, Швейцарська Конфедерація має давню гуманітарну 

традицію: з 1515 р. вона виступала притулком для біженців від воєн та 

збройних конфліктів у Європі, а у 1864 р. швейцарський підприємець Анрі 

Дюнан став засновником Товариства Червоного Хреста у Женеві, яке до 

сьогодні виконує роль посередника між воюючими країнами, захищає і надає 

допомогу жертвам військових конфліктів та військовополоненим. Проте у 

період Другої світової війни політика Швейцарії стосовно біженців була 

досить суперечливою і потребує детального наукового вивчення. 

Необхідно відмітити, що виникнення проблеми біженців у Швейцарії 

доби Другої світової війни бере свій початок у період кризи Версальсько-

Вашингтонської системи міжнародних відносин. Саме тому розгляд теми 

статусу і становища біженців – представників цивільного населення 

іноземних держав у Швейцарії необхідно розпочинати з аналізу подій 1938 р.   

Початком якісно нового і особливого етапу у розвитку гуманітарної 

політики Швейцарської Конфедерації з часу створення Союзу 1848 р. можна 

вважати 12 березня 1938 р. – аншлюс Австрії нацистською Німеччиною. Ми 

можемо прийняти загальновизнану точку зору, що саме ця подія визначала 

вектор розвитку політики Швейцарської Конфедерації стосовно біженців 

періоду Другої світової війни. Аншлюс Австрії у березні 1938 р. викликав 

світову кризу у питанні біженців. Ініціатива з пошуку шляхів його 

розв’язання належала США. Відповідно до неї, американський уряд 

проводив ряд перемовин з європейськими країнами задля пошуку 

можливостей прийняття емігрантів з окупованої Австрії. Неодноразовими 

були звернення і до нейтральної Швейцарії. Однак, і тут, розуміючи можливі 

наслідки занадто ліберальної політики по відношенню до біженців, 

швейцарська влада повела себе досить стримано. Зокрема, у записці 
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Альфреда де Клапареда з Відділу закордонних справ Політичного управління 

до голови Департаменту поліції і юстиції Г. Ротмунда від 26 березня 1938 р. 

стосовно участі Швейцарії у гуманітарних заходах США зазначено, що 

«практично неможливо проявити неповагу до ініціативи американського 

уряду. Тим не менше, у відповіді на меморандум має бути зроблена обмовка, 

що Швейцарія, будучи готовою сприяти зі своєї сторони вирішенню цієї 

проблеми з принципових міркувань людяності та у співпраці з іншими 

країнами з необхідною уважністю, однак, зважаючи на її особливе становище 

та демографічну політику, обумовлену її етнічними відносинами, може 

розглядатись для політичних біженців щонайбільше як транзитна країна. 

Щодо бажання американського уряду, відповідний Комітет може провести 

своє перше засідання у швейцарському місті, однак, чесно кажучи, ми 

вбачаємо цю перспективу не досить привабливою; ми побоюємось, що 

Комітет може вирішити надалі залишатись при нас, а ми, зважаючи на наше 

очевидне ставлення до проблеми емігрантів, не зацікавлені у тому, щоб цей 

комітет зрештою закріпився у нас» [101].  

Не знайшовши необхідного розуміння серед великих держав, 

Швейцарська Конфедерація була змушена вирішувати проблему самостійно. 

На засіданні Федеральної Ради 28 березня 1938 р. було розглянуто питання 

відновлення дії візового режиму для населення окупованої Австрії [76]. 

Прийняття цього рішення повинно було корелюватись з відповідними 

рішеннями інших європейських країн, до яких, у першу чергу, мав 

направитись потік австрійських біженців. Відповідно до цього на засіданні 

обговорювалась візова політика Франції, Югославії, Угорщини, 

Чехословаччини, Італії, Англії, Бельгії і Голландії [76, c.568 - 569]. 

Посилаючись на еквіваленті заходи, інформацію про які було отримано від 

швейцарських представництв за кордоном, з посилення політики стосовно 

біженців у діях французького (встановлення майнових квот), угорського 

(отримання спеціального дозволу Міністерства внутрішніх справ), 

чехословацького урядів (повне закриття кордону для власників австрійських 
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паспортів), 28 березня 1938 р. Федеральна Рада затвердила відновлення 

візового режиму для власників австрійських паспортів. Окрім того, 

розширювались повноваження швейцарських консульських установ у 

Інсбруку і Брегенці та встановлювались розміри консульського збору для 

різного виду віз (від 2 до 5 фр.) [76, c.572].  

Реакцію та відповідні дії швейцарської влади, пов’язані з аншлюсом 

Австрії та проведенням плебісциту 10 квітня 1938 р., професор Женевського 

університету Г.Ваннер пояснює так: «Швейцарія розглядала аншлюс Австрії 

як відповідний до міжнародного права, виправданий та як такий, що не може 

бути спростований. Будь-яке зацікавлення Австрією в кінцевому рахунку 

вважалось би порушенням нейтралітету» [311]. Ми можемо прийняти таку 

точку зору, зробивши уточнення, що паралельно з цим Федеральна Рада 

ставила за мету уникнути загострення швейцарсько-німецьких стосунків. 

Підтвердження цьому знаходимо у службовому листі Посла Швейцарської 

Конфедерації Пауля Дайнихерта до начальника Відділу закордонних справ 

Політичного департаменту П’єра Бонна від 23 квітня 1938 р. [154].  

У листі представлено хід та результати переговорів між співробітником 

посольства Швейцарії у Німеччині та представником зовнішньополітичного 

відомства Третього рейху паном Рьодінгером стосовно ситуації, що склалась 

на кордоні. Поміж іншого обговорювалось питання відновлення візового 

режиму між країнами. Пан Рьодігер запевнив співрозмовника, що 

зосередження емігрантів з Австрії у безпосередньому сусідстві з Рейхом є 

небажаним для його керівництва і тому німецький уряд у найближчий час 

розгляне це питання [154, c.630]. Однак, водночас автор листа, посилаючись 

на заяву відповідальної особи із зовнішньополітичного відомства Німеччини, 

вказує на те, що запровадження віз для жителів німецької Австрії може 

викликати відповідні дії з боку уряду Рейху стосовно швейцарців, які з 

комерційною або особистою метою бажають в’їхати на його територію [154, 

c.631]. Останнє суперечило основному завданню швейцарської влади, що 

полягало у збереженні традиційних економічних зв’язків Конфедерації. 
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До того ж варто додати, що у контексті вирішення питання відновлення 

візового режиму та визначення категорій осіб, для яких він повинен був діяти 

(всі громадяни Німецького Рейху або лише жителі Австрії), Швейцарія 

прикладала всіх зусиль задля того, щоб уникнути створення хибного 

враження, ніби Швейцарія не визнає аншлюс Австрії як факт, що здійснився 

[155, c.698].  

Таким чином ми приходимо до висновку, що відновлення візового 

режиму для громадян Австрії одразу після подій березня-квітня 1938 р. 

розглядалось федеральною владою як надзвичайний захід задля посилення 

власної безпеки і одночасно як намагання уникнути конфлікт із державою, 

від якої Швейцарія залежала економічно.  

Наступним кроком у справі отримання гарантій безпеки стали 

намагання Швейцарії захистити власний імідж транзитної країни для 

біженців на міжнародному рівні. Для прикладу наведемо ситуацію, яка 

склалась навколо міжнародної конференції з гуманітарних проблем 

ініційованої президентом США Ф. Рузвельтом. На конференції у Евіані, що 

відбувалась 5 – 16 липня 1938 р. за участю 32 країн і була присвячена 

питанням допомоги єврейським біженцям – постраждалим від режиму 

Гітлера в Німеччині, Австрії, Чехословаччині, представники Швейцарської 

Конфедерації Г. Ротмунд та Г. Вернер [5, c.172] намагалися донести до 

міжнародної спільноти аргументи на користь того, що Швейцарія через її 

географічне положення і вже існуюче засилля іноземців не може далі 

приймати євреїв [292]. Хоча по завершенню конференції і було створено 

Міжурядовий комітет з питань біженців, в цілому вона завершилась 

невдачею, оскільки жодна країна-учасниця не була готова приймати біженців 

на своїй території.  

Крім того, що Швейцарська Конфедерація не виправдала сподівань 

щодо конференції, дипломати альпійської республіки мусили в черговий раз 

здійснювати продумані маневри задля утримання балансу у відносинах з 

Німеччиною. У серпні 1938 р. Посол Німеччини у Швейцарії Отто Кьохер 
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звернувся до Г. Ротмунда з проханням обговорити перебіг та результати 

конференції у Евіані [178]. Голова Федеральної міграційної поліції пояснив, 

що у Евіані його країна проявила стриманість і на наступній конференції у 

Лондоні представлена не буде, однак нею були досягнуті домовленості про 

співпрацю з відповідним Комітетом щодо технічних питань, зокрема 

транзиту біженців через її територію [178, c.813].  

Ще однією проблемою для розгляду під час зустрічі був нелегальний 

перетин швейцарського кордону, який (за наявними у влади Конфедерації 

свідченнями) заохочувався з боку німецької влади. Г. Ротмунд, апелюючи до 

добросусідських відносин між двома державами, звертав увагу О. Кьохера на 

те, що велика кількість нелегальних біженців, яка контактує з швейцарським 

населенням, може поширювати антинімецькі настрої, що, в свою чергу, може 

зашкодити двостороннім відносинам [178, c.814]. 

Хоча після цих переговорів у швейцарських дипломатів і склалось 

уявлення, що їм вдалось переконати німецьких колег у необхідності 

посилення протидії нелегальній міграції, влада Рейху не тільки не 

дослухалась до їх звернень, а і продовжила сприяти цьому явищу. Значну 

кількість фактів на підтвердження ми знаходимо у службовому листуванні 

Федеральної міграційної поліції періоду кін. 1930 – поч. 1940-х рр. Так, 

наприклад, у службовому листі від 10 серпня 1938 р. до президента 

Конфедерації Йоханнеса Бауманна Г. Ротмунд передає свідчення 

швейцарського консульства у Відні, за якими при отриманні дозволу на виїзд 

всі неарійські піддані Третього Рейху мають підписати розписку, за якою 

зобов’язуються більше ніколи не ступати на німецьку землю [112, c.818]. 

Далі у листі можна прочитати, що біженці, які отримували документи для 

перетину кордону мали у разі затримання говорити, що живуть у 

прикордонній зоні (на території Ліхтенштейну або Австрії – прим. авт.) [112, 

c.819]. Ватро додати, що у кантоні Граубюнден, який розташований у самому 

центрі Альп між Італією, Австрією та Ліхтенштейном, за весь період Другої 
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світової війни було виявлено найбільшу кількість осіб, які перетинали кордон 

нелегально. 

Із листа Посла Швейцарської Конфедерації до Німеччини Ганса 

Фрьоліхера до П’єра Бонна від 13 серпня 1938 р. стає зрозумілим, що Рейх 

був готовий надати чіткі гарантії тільки стосовно того, що всі небажані 

мігранти можуть бути прийняті німецькою стороною назад. Однак, 

Швейцарія не вбачала такі заходи достатніми [153, c.828]. 

Проаналізувавши документи щодо ходу переговорів між Швейцарією 

та Німеччиною стосовно проблеми незаконного перетину кордону у серпні 

1938 р., приходимо до висновку, що дипломатичні дії не дали бажаного 

результату. Черговим кроком стало розпорядження Федеральної Ради від 19 

серпня 1938 р., яке визначало закриття кордону для всіх власників 

австрійських паспортів без візи. Причина цього заходу вказана у 

відповідному протоколі: «Німеччина не надала розголосу зверненням 

стосовно зменшення в’їзду австрійських євреїв, натомість сприяла 

збільшенню притоку таких людей, які хочуть за будь-яку ціну, використавши 

всі свої засоби, шукати притулку у Швейцарії; і зрештою, після того як лідер 

швейцарського єврейства пояснив, що це є фінансово неможливо, їм не 

залишається нічого іншого як перейти кордон незаконно, а прикордонникам 

– направити їх назад. Федеральна Рада на запит Департаменту юстиції і 

поліції видає відповідні інструкції з метою зупинити подальший притік 

біженців з німецької Австрії. Фінансовий і митний департамент (Вища митна 

дирекція) і Військовий департамент будуть підтримувати Департамент 

юстиції і поліції через необхідне підкріплення» [43, c.835].  

Для Швейцарської Конфедерації особливе значення мало ставлення до 

такого рішення великих країн, зокрема США і безпосередньо президента Ф.-

 Д. Рузвельта. З огляду на це Посол Швейцарії у Вашингтоні Марк Пітер 

отримав від Г. Ротмунда інструкцію попередити можливі напади в бік країни 

у пресі та роз’яснити позицію швейцарської влади серед правлячої еліти 

США [114, c.836]. 
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Інша спроба знайти спільне рішення у вирішенні проблеми небажаних 

мігрантів полягала у таємній домовленості між посольством Швейцарської 

Конфедерації у Берліні та зовнішньополітичним відомством Німеччини у 

кінці серпня 1938 р., відповідно до якої закордонні паспорти німецького 

зразка не будуть видаватись австрійським євреям для поїздки до Швейцарії. 

Виключення були припустимі лише у випадку, якщо кандидат чітко доведе, 

що в’їзд на територію Конфедерації в жодному разі не є метою його 

подорожі [173, c.841].  

Однак, і це рішення не задовольнило обидві сторони. Відповідно до 

цього, на засіданні Федеральної Ради від 30 серпня 1938 р., на якому 

розглядалась проблема мігрантів за майже пів року від аншлюсу Австрії, 

було представлено всі необхідні аргументи на користь того, що переговори з 

урядом Рейху зайшли у глухий кут. Тому серед рішень, прийнятих на цьому 

засіданні, було скасування договору з Німеччиною від 9 січня 1926 р., який 

передбачав безвізовий режим для обох країн. Проте було внесено 

застереження, що у випадку, якщо Посольству у Берліні вдасться віднайти 

компроміс з владою Німеччини, це рішення буде відмінено [44, c.847].  

Через декілька днів, 2 вересня 1938 р., відбулась зустріч Г. Ротмунда з 

німецьким Послом О. Кьохером, який посилаючись на прямі письмові 

інструкції з Берліну, намагався звернути увагу влади Швейцарії не заходи, 

які б дали змогу обійтись без впровадження візових зобов’язань, фактично 

повторюючи попередні пропозиції Німеччини [179, c.851].  

Експерти з комісії Ж.-Ф. Берж’є, досліджуючи питання стосовно того, 

Німеччина чи Швейцарія перша запропонувала запровадження спеціальних 

позначень для паспортів євреїв, дійшли висновку, що якщо документи не 

можуть дати однозначної відповіді то вони можуть надати чіткі пояснення, 

що ініціатива та динаміка, які призвели до такої дискримінації, виходили від 

Швейцарії. Швейцарія шукала можливість для ідентифікації та контролю над 

визначеною групою населення, а саме німецьких та австрійських євреїв [253, 

c.85]. Однак, у записі бесіди згаданої вище зустрічі, ми знаходимо докази на 
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користь того, що саме німецький Посол у Швейцарській Конфедерації Отто 

Кьохер першим звернувся із запитанням чи буде можливим замість 

відновлення візового режиму між країнами вносити до паспортів євреїв 

чіткий розпізнавальний знак. На це він отримав відповідь, що технічно це є 

цілком можливо, однак, питання ще потребує детального розгляду [179, 

c.852].  

Результати переговорів з Німеччиною були представлені Г. Ротмундом 

Федеральному Президенту Й. Бауманну у службовому листі від 15 вересня 

1938 р. Таким чином, сторони прийшли до домовленості, що німецькі 

паспортні служби будуть позначати видані євреям паспорти за допомогою 

штемпеля на першій сторінці у верхньому лівому кутку у вигляді кола 

діаметром 2 см і літери «Йот». Крім того, у листі було наголошено, що 

зусиллями швейцарського представництва у Берліні досягнуто гарантії, що 

паспорти швейцарських євреїв жодним чином спеціально позначені не 

будуть [113, c.883]. Така домовленість створила підстави на черговому 

засіданні Федеральної Ради 4 жовтня 1938 р. прийняти рішення про 

скасування денонсації договору з Німеччиною від 9 січня 1926 р. [49, c.944]. 

Політика стосовно біженців, яку Швейцарська Конфедерація 

проводила у 1938 р., знайшла як своїх прихильників, так і велику кількість 

незадоволених у середині держави та за її межами. Ці дії створили привід для 

того щоб певне коло політиків могло скористатися нагодою покращити свій 

рейтинг в очах електорату шляхом звинувачень чинної влади у 

антисемітизмі. Так, на парламентський запит національного радника Гідо 

Мюллера, шеф Федеральної міграційної поліції Г. Ротмунд мав передати 

йому ряд документів (доповідь до Національних Зборів Швейцарії від 4 

листопада 1936 р.; доповідь для делегатів з’їзду Нового гельветичного 

товариства у Цюріху «Швейцарія через окуляри міграційної поліції» від 3 

квітня 1937 р., доповідь делегата Федеральної Ради на міжурядовій 

конференції у Евіані 11 липня 1938 р. та доповідь на відзначення 

міжнародного дня Швейцарії у Шафхаузені «Іноземці у Швейцарії і 
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швейцарці за кордоном» від 11 вересня 1938 р.) з метою виявити «наскільки 

сильним є антисемітизм» [115, c.1082]. У доданому коментарі відповідача 

можна прочитати його позицію щодо ступеня розповсюдження 

антисемітизму у швейцарському суспільстві: «швейцарці в цілому 

сприймають євреїв, від робітника до інтелектуала, як чужий їм елемент. Вони 

тяжко сприймаються навіть у тісному колі друзів. Проте це не є 

антисемітизм, оскільки, ймовірно через обережне ставлення швейцарців 

євреї, у переважній більшості асимілювались. Іноземний єврей, особливо 

серед великої кількості німецьких іммігрантів, як правило, не пройшов цей 

складний процес асиміляції у приймаючій країні або на батьківщині. Також, 

ймовірно він сіоністськи налаштований і часто чинить опір асиміляції. Якщо 

ж ми будемо залишати таких елементів на тривалий час перебування або 

тимчасово дозволятимемо їм самостійно чи опосередковано втручатись в 

нашу трудову діяльність, виникає небезпека антисемітизму» [115, c.1082]. 

Проаналізувавши гуманітарну політику Швейцарської Конфедерації за 

1938 р., приходимо до попереднього висновку, що діючи у кризі, 

спричиненій аншлюсом Австрії нацистською Німеччиною, Швейцарія 

керувалась у першу чергу прагненням уникнути дестабілізації 

внутрішньополітичної ситуації та зберегти традиційні для її економіки 

торгівельні зв’язки.  

Безумовно, небажання Швейцарії йти на поступки великим країнам у 

прийнятті та розміщенні біженців на своїй території ускладнило її становище 

на міжнародній арені у переддень Другої світової війни. Про це свідчать 

труднощі, які зустріла альпійська республіка у стосунках з Лондонським 

комітетом у справах біженців, який було створено за результатами 

конференції у Евіані у липні 1938 р.. Як уже було зазначено, спочатку 

швейцарська влада трималась відсторонено від дій Комітету та ініціативи 

великих держав, однак, після того як стала зрозумілою неспроможність 

однієї малої нейтральної країни самостійно вирішити цю досить складну 

проблему, у її зовнішньополітичному курсі відбулись зміни. У досить 
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емоційному листі Г. Ротмунда до голови Відділу іноземних справ 

Політичного департаменту П’єра Бонна від 23 квітня 1939 р. йдеться про 

загрозливі масштаби, яких набула проблема біженців у Швейцарії, причини 

такої різкої зміни курсу та висловлюється прохання про можливу допомогу. 

Автор завершує лист словами: «Вибачте мене за такий сильний інтерес. Вам 

відомо, що у Евіані я працював у іншому напрямі. Проте сьогодні я правда не 

бачу більше іншого шляху, ніж Комітет у Лондоні. Причин, чому має бути 

вирішене питання подальшої еміграції, я не маю потреби вам пояснювати. 

Допоможіть мені будь-ласка» [116].  

У квітні – серпні 1939 р. Швейцарська Конфедерація шукала шляхів 

для налагодження стосунків з Лондонським комітетом. У таємному листі 

Гайнріха Ротмунда до Густава Кульмана замісника Верховного комісара у 

справах біженців під егідою Ліги Націй від 9 травня 1939 р., поміж іншого, 

йдеться про прохання посприяти досягненню цієї мети. Пояснюючи свою 

позицію, Г. Ротмунд пише: «Вам відомо про мій лист від 28 липня 1938 р. до 

пана Тейлора, тогочасного президента Міжурядового комітету. Також, на 

підтвердження того, що я повідомив усно пану Тейлору по завершенню 

конференції, Федеральна Рада не могла бути представлена на зібранні 

Комітету у Лондоні 3 серпня 1938 р., проте було підкреслено, що Федеральна 

Рада готова переглянути можливості бути представленою на наступних 

конференціях, у разі якщо буде піднято технічні питання, особливо щодо 

положення Швейцарії як транзитної країни для емігрантів з Німеччини. Крім 

того, я звернувся до пана Тейлора з проханням просити секретаріат Комітету 

переслати мені протокол і рішення конференції від 3 серпня. Я не маю ні 

підтвердження про отримання цього листа, ні вищезгаданого матеріалу про 

конференцію від 3 серпня у результаті» [117].  

У цьому ж листі можна прочитати слова, на підтвердження того, що 

Швейцарія визнала свою неспроможність самостійно вирішити проблему, 

проте не змінила позицію транзитної країни: «Я знаю, що Федеральна рада і 

надалі буде робити спроби вирішити питання біженців на міжнародному 
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рівні і проявлятиме в майбутньому свою повну повагу і підтримку. Важкість 

полягає у тому, що практичне сприяння Швейцарії у вирішенні проблеми, за 

умови, що визнання її ролі як транзитної країни буде враховане до межі 

можливого. Нажаль, до цього варто додати, що ми звідусюди сьогодні 

отримуємо докори. Від початку ми апелювали до людяності і, особливо, до 

добросусідства Німеччини, відкрили кордон для переслідуваних, але досі 

ніде в країнах, які є відкритими для еміграції, не відкриті ворота, а ми ж 

сьогодні виступаємо як держава, що має досить неспокійну ситуацію з 

іноземцями, морально і фінансово обтяжена безробіттям, переповнена 

елементами, чиє довготривале перебування нам і їм може принести лише 

тяжкі незручності» [117]. І далі: «якщо стійкий, забезпечений виїзд 

(емігрантів – прим. авт.) стане можливим, ми зможемо практично сприяти 

вирішенню проблеми як транзитна країна для наступних емігрантів на 

користь основної ідеї пана Рузвельта, і будемо робити це дуже охоче» [117]. 

Одночасно з пошуком шляхів порозуміння з Лондонським комітетом, 

Федеральна міграційна поліція продовжувала спроби самостійно вирішити 

проблему. Так 20 січня 1939 р. Федеральна рада прийняли рішення стосовно 

відновлення віз для всіх емігрантів, які бажали в’їхати до Швейцарської 

Конфедерації. Паралельно передбачалось провести переговори стосовно 

запровадження візового режиму з Італією, Чехословаччиною, Угорщиною і 

Радянською Росією [118].  

Відповідно до змісту ініціативи Федеральної ради, посольства і 

консульства у цих країнах були обмежені у своєму праві видачі віз без 

попереднього запиту до Берну. Складна ситуація, у якій опинилась держава, 

не передбачала можливості виключень з цього правила для окремих країн. 

Докази на доведення цієї думки знаходимо у службовому листі Г. Ротмунда 

до Посла Швейцарської Конфедерації у Празі Карла Бругмана від 15 березня 

1939 р. [119]. У листі передано зміст телефонної розмови, що відбулась між 

головою Федеральної міграційної поліції і Послом Швейцарії напередодні, у 

якій останній просив про збереження права під власну відповідальність 
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видавати візи громадянам Чехословаччини на проїзд через швейцарську 

територію. Г. Ротмунд, ще раз наголосивши на складності положення, у 

якому опинилась Швейцарія внаслідок загострення проблеми біженців, надав 

дозвіл видавати візи громадянам, за яких Посол Бругман міг би поручитись 

особисто. Однак, такі особи у будь якому разі мали б надати гарантії того, що 

під час транзитної поїздки не будуть затримуватись на території Швейцарії 

більше ніж на 48 годин, а посольство мало б повідомляти Федеральну 

міграційну поліцію про підстави для видачі візи у кожному такому окремому 

випадку у письмовій формі [119, c.98 - 99].  

Восени 1939 р. напруженість через проблему нелегальних біженців 

виникла і у стосунках з Італією. Федеральна міграційна поліція отримала 

відомості, що у італійському анклаві Кампіоне, який територіально 

відділений від держави землями швейцарського кантону Тічіно, на момент 

жовтня 1939 р. перебувають багаточисельні єврейські біженці з Німеччини, 

яким надано право тимчасового перебування. Відповідно до цього існувала 

загроза, що по завершенню цього терміну, таких осіб буде нелегально 

вивезено до території Швейцарії, підкріплена відомостями про сприяння 

незаконному перетину кордону зі сторони італійської прикордонної служби. 

За таких умов Посол Швейцарської Конфедерації у Римі Пауль Рюеггер 

отримав 12 жовтня 1939 р. інструкції Департаменту юстиції і поліції в 

черговий раз звернутись до італійської влади з проханням протидіяти 

незаконному перетину швейцарського кордону, видавши відповідні 

розпорядження до прикордонних служб [120, c.419].  

Таким чином можемо констатувати, що неспроможність самостійно 

вирішити проблему надмірного притоку біженців стала основною причиною 

зміни зовнішньополітичного курсу Швейцарської Конфедерації у 1939 р.  

Після початку окупації території Франції військами Італії та Німеччини 

у травні-червні 1940 р. потік біженців, які шукали притулку у Швейцарії, 

значно збільшився. Окрім безпосередньо осіб з французьким громадянством, 

притулку у Швейцарії шукали євреї та поляки, які втекли до Франції після 
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окупації Польщі у вересні 1939 р. У зв’язку з цим перед Федеральною Радою 

постала проблема можливого збільшення соціальної напруги всередині 

країни. Така ситуація вимагала від влади Конфедерації додаткових заходів з 

підтримки безпеки. Хоча мігранти з території Франції і не були найбільшою 

та найчисельнішою групою біженців, швейцарська влада при поводженні з 

ними діяла з притаманною їй пильністю та обережністю. Для прикладу 

наведемо розпорядження Федеральної митного управління, опубліковане у 

«Федеральному віснику» 22 червня 1940 р. [7, c.810 - 811]. Відповідно до 

нього, швейцарські громадяни в жодному випадку не могли купувати або 

брати в оренду моторні транспортні засоби біженців з території Франції. У 

разі виявлення порушень, транспортні засоби підлягали конфіскації, а 

правопорушник мав бути притягнений до адміністративної відповідальності 

[7, c.810 - 811].  

В той же час, переслідуючи мету забезпечення спокою всередині 

країни через боротьбу із «засиллям іноземців» («Überfremdung»), Швейцарія 

не полишала спроби довести свою роль у вирішенні проблеми біженців як 

країни транзиту, а не остаточного поселення мігрантів. За допомогою 

великих зусиль владі Конфедерації зрештою вдалось здійснити транзит 

частини біженців з Німеччини з метою їх остаточного поселення у третій 

країні. Факти на підтвердження цього знаходимо у листі Г. Ротмунда до 

Посла Швейцарії у Віші Вальтера Штукі. Були досягнуті домовленості з 

урядом Франції (Віші), за якими у жовтні 1940 р. було здійснено транзит 52 

осіб з Женеви через територію Франції до Іспанії. Всі фінансові витрати 

брала на себе швейцарська сторона [121]. У цьому ж листі містяться 

запевнення у тому, що Німеччина не чинитиме дій для перешкоджання 

такого транзиту, про що сказано у відповідній угоді, підписаній з МЗС 

Німеччини та Гестапо у вересні 1938 р. [121].  

Іншим важливим успіхом у справі подальшого вивезення біженців з 

території Швейцарії можна вважати створення можливості направлення 

певної групи мігрантів до Сан-Домінго (колишньої колонії Франції на 



150 
 

острові Гаїті), про що йдеться у тому ж листі. Засноване у Нью-Йорку 

товариство по створенню закритої єврейської колонії мало на меті 

забезпечення умов для розміщення 100 тис. євреїв з різних країн. 

Представник цієї колонії прибув до Європи для пошуку перших 

кваліфікованих колоністів. Із Швейцарії від початку планувалось обрати 10 

осіб, проте, після відвідування робітничого табору і ознайомлення з рівнем 

підготовки його мешканців, він вирішив обрати 100 осіб із перспективою 

збільшення цієї кількості у майбутньому. Зважаючи на цей успіх, влада 

Швейцарії розробила план «Швейцарія – Сан-Домінго» – проект, який 

повністю був направлений на підготовку емігрантів для направлення у 

колонію [121].  

Отже, перші успіхи у намаганнях влади уникнути зібрання великої 

кількості мігрантів на території Швейцарії мали місце у 1940 р. через 

досягнення відповідних домовленостей з урядом Франції (Віші) та 

благодійними товариствами з США. 

 Чи не найбільш знаковими для історії Швейцарської Конфедерації 

періоду війни 1939 – 1945 рр. є події, пов’язані із закриттям державного 

кордону у серпні 1942 р. Передумовами для прийняття такого рішення стали 

події у Німеччині, що мали безпосередній вплив на активізацію міграційних 

процесів на території більшості країн Західної Європи.  

Так, 20 січня 1942 р. на озері Ванзе на віллі «Марлір» у Берліні 

відбулась нарада представників міністерств і гілок влади Німеччини, на якій 

було прийнято рішення про шляхи і засоби «остаточного вирішення 

єврейського питання». У літку того ж року потік шукаючих захисту у 

Швейцарії із Голландії, Бельгії і Франції значно збільшився. Результат 

розгляду на державному рівні напруженої ситуації, що склалась у соціально-

гуманітарній сфері, знайшов своє відображення у доповіді Федерального 

відділу поліції стосовно проблеми біженців від 30 липня 1942 р. На нашу 

думку, слід детально розглянути цей вагомий документ, оскільки він, як 

передумова для видання розпорядження від 13 серпня 1942 р. стосовно 
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закриття кордону, має непересічне значення для дослідження ролі Швейцарії 

у подіях Другої світової війни.  

У першому розділі доповіді наведено характеристику розвитку 

проблеми біженців від початку війни. Зокрема зазначається, що до літа 

1940 р. процедура поводження з біженцями, які потрапили на територію 

Конфедерації, не викликала особливих труднощів чи запитань. Однак, 

ситуація зазнала кардинальних змін після падіння Франції, оскільки відтоді 

Швейцарія знаходилась у повному оточенні держав, які брали участь у війні. 

Після початку гонінь на євреїв у нацистській Німеччині взимку 1940 – 

1941 рр. і відповідного збільшення потоку біженців, механізм регулювання 

гуманітарної ситуації зазнав нових ускладнень. У період з літа 1941 р. – 

протягом весни 1942 р. чергове загострення ситуації на кордоні Швейцарії 

було пов’язане з додаванням нової групи біженців з території окупованих 

Голландії та Бельгії. Окремою групою біженців визначались також 

громадяни Німеччини, що шукали притулку закордоном під приводом втечі 

від політичних переслідувань [26, c.1 - 2].  

Проаналізувати динаміку збільшення потоку біженців до Швейцарії 

можна з наведених у Доповіді даних компетентного відділу поліції за період 

8 квітня – 29 липня 1942 р. Так, якщо за майже за три місяці (8.04. – 

30.06.1942) загальна кількість біженців склала 418 осіб, то за один місяць у 

липні 1942 р. ця кількість сягнула 248 [26, c.3 - 4].  

У третьому розділі Доповіді наведена кількісна і якісна характеристика 

різних груп біженців. Так, потік біженців з Ельзасу, який був особливо 

масовим взимку 1940 – 1941 рр., поступово припинився. Переважна 

більшість цих біженців направлялась безпосередньо до території 

неокупованої Франції, не виявляючи бажання затримуватись на території 

Швейцарії. Часто транзит таких біженців здійснювався виключно 

поліційними службами на місцях без повідомлення Федеральної поліції [26, 

c.14]. 
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Від початку серпня 1942 р. питання посилення протидії напливу 

біженців неодноразово підіймалось на всіх найвищих щаблях влади 

Конфедерації. Поміж іншого, необхідність та універсальність вимоги 

дотримуватись рішення Федеральної Ради від 17 жовтня 1939 р. «Про 

обмежувальні заходи у гуманітарній політиці» була відмічена на її засіданні 

від 4 серпня 1942 р. [35, c.720]. 

Кульмінацією гуманітарної політики Швейцарської Конфедерації 

періоду Другої світової війни стало видання 13 серпня 1942 р. «Інструкції до 

прикордонних пунктів пропуску, командування поліції кантонів, відділу 

поліції Департаменту розвідки і Служби безпеки командування армії» [218], 

яка визначала повне закриття держаного кордону для біженців. У якості 

винятку Інструкція визначала категорії, яким прикордонна служба не мала 

права відмовляти: дезертири і біглі військовополонені, політичні біженці, 

французи та ельзасці, які в’їжджають на територію Швейцарії для 

подальшого проїзду на не окуповану французьку територію [218, c.1 - 2].  

В обґрунтуванні таких дій влада Конфедерації не відійшла від звичної 

для неї риторики пріоритету внутрішньополітичних інтересів. Підстави для 

закриття кордону визначались таким чином: «останнім часом кількість 

іноземних біженців, які незаконно перейшли західний кордон, особливо 

євреїв – осіб з різною громадянською приналежністю з Голландії та Бельгії, 

дуже помітно зросла. Проїзд цих іноземців через територію Франції 

відбувається організовано. Варто очікувати, що до цього потоку 

приєднаються євреї з окупованої та неокупованої території Франції. За своїм 

характером потік біженців схожий на втечу євреїв з Відню після аншлюсу 

Австрії Німецьким Рейхом у 1938 р. Ситуація з продовольством у Швейцарії, 

неможливість подальшої міграції біженців у перспективі на найближчий час, 

труднощі, пов’язані з утриманням цих іноземців, а також з причин 

внутрішньої і зовнішньої безпеки нашої країни та з огляду на велику 

кількість біженців, які вже перебувають у нашій країні, подальший прийом 

таких осіб ми не можемо собі дозволити» [218, c.1].  



153 
 

Також Інструкцією були передбачені заходи з попередження 

незаконного перетину кордону, так як після видання цих розпоряджень 

очікувалось зачне збільшення таких спроб і передбачались спеціальні дії у 

спірних випадках [218, c.2 - 3].  

Саме цей документ використовувався як підстава для міжнародних 

звинувачень Швейцарії в кін. ХХ – на поч. ХХІ ст. Однак, при оцінці дій 

Федеральної Ради стосовно питання біженців у серпні 1942 р., ми розділяємо 

точку зору професора університету Лозани Ж.-К. Ламбелета, який, звертаючи 

особливу увагу на те, що тотальне закриття кордону тривало офіційно лише 

10 днів, так як рішення про закриття було відкликано вже 23 серпня 1942 р. 

[301, c.3]., оцінює шанси тих, хто потребував притулку, в цілому позитивно. 

Так, за його статистичними підрахунками, у період з серпня 1942 р. по 

грудень 1943 р. вірогідність отримання дозволу на в’їзд складала 82%. У пік 

напруженості на кордоні, тобто у серпні 1942 р., цей показник знизився до 

40%. Однак, вже після послаблення тиску, у вересні 1942 р. шанси на 

отримання дозволу знову зросли до 85% [301, c.6]. 

Показовим є факт, на якому наголошує більшість істориків-дослідників 

історії Швейцарської Конфедерації періоду Другої світової війни, що 

закриття кордону 13 серпня 1942 р. викликало масове обурення. За 

висновками експертів з Комісії Ж.-Ф. Берж’є, такі жорсткі заходи стосовно 

закриття кордону, як і подібні у 1938 р., спричинили масові протести серед 

населення різних кантонів, з наслідками яких голова Федеральної міграційної 

поліції Г. Ротмунд був змушений боротися. Зокрема, з цією метою 24 серпня 

1942 р. він взяв участь у зібранні Швейцарського центрального бюро з 

допомоги біженцям, в результаті чого було прийнято рішення, що порядок 

надання виду на проживання в Швейцарії буде передано у компетенцію 

влади кантонів [253, c.94].  

Однак, на нашу думку, суспільна думка у питанні гуманітарної 

політики Федеральної Ради не мала вирішального значення, натомість не 

поодинокими були випадки розслідувань у адміністративних та 
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кримінальних справах та заходи з посилення цензури. На підтвердження цієї 

тези, наведемо приклад з інцидентом навколо середньої школи для дівчат у 

м. Роршах (кантон Санкт-Галлен). На початку вересня 1942 р. учениці цього 

навчального закладу написали листа до Федеральної Ради Швейцарської 

Конфедерації, у якому висловили своє незадоволення діями влади стосовно 

біженців, апелюючи до християнської етики та висловлюючи думку, що 

Швейцарія буде покарана, якщо і далі буде поводитись подібним чином [78, 

c.2 - 3].  

Першою реакцією на цей факт став лист-відповідь за авторством члена 

Федеральної ради Е. фон Штайгера, у якому він висловив сумнів з приводу 

того, що в учениць є достатньо інформації стосовно дій швейцарської влади, 

а також запевнив, що, якщо вони мають бажання віддати свої продовольчі 

картки на користь біженців, це можна зробити надіславши їх на адресу 

Центрального керівництва робітничого табору для емігрантів Федерального 

департаменту юстиції і поліції [77, c.1].  

Далі автор листа дуже емоційно описує заходи, що вже були здійснені 

задля допомоги біженцям, які в’їхали на територію Швейцарії, починаючи з 

1938 р. (серед іншого, виділення з федерального бюджету близько 17 млн. 

шв. фр. на гуманітарні потреби) та неодноразово наголошує на необхідності 

дбати, насамперед, про інтереси власних громадян [77, c.1 - 2]. 

Відповідно до змісту цього листа, можна охарактеризувати стан 

розвитку демократії та громадянського суспільства у Швейцарській 

Конфедерації періоду 1930 – 1940 рр., особливо при вирішенні таких 

надзвичайно складних питань, як проблема біженців. Однак, достеменно не 

відомо, чи був цей лист надісланий (у Федеральному архіві у м. Берн 

зберігається лише його проект).  

Натомість, подальший розвиток подій навколо інциденту з листом 

учениць середньої школи м. Роршах набув абсолютно непритаманного для 

швейцарської демократичної традиції характеру. Так, 23 жовтня 1942 р. 

відбувся допит учениць, які підписали лист до Федеральної Ради, та вчителя 
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цієї школи – пана Грюнбергера – через підозру у вчиненні антидержавної 

діяльності, відомості про що містяться у відповідному протоколі та 

висновках датованих 20 листопада 1942 р. [216]. У протоколі міститься 

досить груба риторика голови шкільної ради Др. Лютца, який під час допиту 

учениць наголошував на тому, що вони не мають ніякого права вказувати 

Федеральній Раді на недоліки у її роботі. Крім того, він зауважив що подібні 

листи можуть звучати як звинувачення у поступках перед 

зовнішньополітичним тиском та у підриві авторитету Федеральної Ради як 

вищого органу державної владу країни [216, c.7 - 8]. 

Проте, на нашу думку, при розгляді цього випадку необхідно брати до 

уваги умови військового часу, які на той час визначали настрої та поведінку 

абсолютної більшості громадян Швейцарської Конфедерації, а тому не 

можна однозначно констатувати, що у період війни 1939 – 1945 рр. в країні 

відбувалось обмеження демократичних свобод.  

Наприкінці вересня 1942 р. федеральний радник Е. фон Штайгер на 

сесії Національних Зборів представив доповідь стосовно стану проблеми 

біженців у Швейцарії, яка склалась на той момент. Відповідно до цієї 

доповіді було сформовано 10 принципів, які, на нашу думку, представляли 

конкретизацію попереднього досвіду держави від початку війни та мали в 

подальшому становити основу гуманітарної політики країни. Невдовзі 

відповідні циркуляри були розіслані до всіх закордонних представництв 

Швейцарської Конфедерації [123, c.805 - 808].  

Відповідно до цих принципів, гуманітарна політика мала проводитись 

у дусі швейцарської традиції, однак, не визначатись безпосередньо як 

міжнародно-правовий обов’язок держави. Надання притулку політичним 

біженцям не мало пріоритету перед інтересами внутрішньої безпеки. На 

період осені 1942 р. майже повністю зникла можливість здійснювати 

подальший проїзд біженців, що постає ще одною причиною необхідності 

стримувати обсяги притоку нових іммігрантів. В черговий раз 

наголошувалась необхідність посилити захист кордонів, для чого 
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передбачалось у особливо проблемних районах застосовувати регулярні 

війська. Всі біженці, яким було надано притулок у Швейцарії, мали бути 

залучені до роботи у спеціальних таборах на користь національних інтересів 

Конфедерації [123, c.806 - 808].  

Отже, 1942 р. у визначенні курсу гуманітарної політики став 

найскладнішим для можновладців та дипломатів Швейцарської Конфедерації 

за весь період Другої світової війни. Прийняття 13 серпня 1942 р. 

розпорядження про повне закриття кордону було представлене як єдиний 

вихід зі складної ситуації, у якій опинилась країна. На відміну від 

розповсюдженого переконання, громадська думка не відіграла визначальну 

роль для скасування такого рішення. Натомість, у кінці 1942 р. були прийняті 

принципи гуманітарної політики Швейцарії, які в черговий раз визначали 

внутрішньополітичну стабільність як пріоритет у формуванні політики 

стосовно біженців.  

Після того як було відкрито другий фронт у Європі та результат війни 

було визначено, черговим питанням, що постало перед Швейцарською 

Конфедерацією, була поступова репатріація біженців, які опинились на її 

території на той час. У деяких конкретних випадках репатріація проходила 

без особливих ускладнень. Для ілюстрації можна навести приклад 

італійського письменника, члена соціалістичної партії Секондо Транквілі, 

якому було надано політичний притулок у Швейцарії у 1943 р., на підставі 

чого він перебував в таборі у Давосі. За погодженням союзницької 

окупаційної влади у жовтні 1944 р. він міг повернутись до Риму. З огляду на 

те, що за повідомленнями швейцарської преси (зокрема «NZZ») цей 

іноземець посідав особливе місце у політичному житті його батьківщини, 

його випадок міг бути використаний на користь укріплення двосторонніх 

відносин між державами [25, c.1]. Однак, на наше переконання, наведений 

приклад може бути названий скоріше винятком, оскільки здебільшого 

репатріація супроводжувалась рядом проблем пов’язаних як з відмовою 
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самих біженців повертатись до країни їх громадянської приналежності, так і 

держав забезпечувати їх прийняття.  

Паралельно з цим, у травні 1945 р., перед урядом Швейцарії нарівні з 

іншими європейськими країнами постало завдання подолання гуманітарних 

наслідків Другої світової війни. У цьому напрямі Конфедерація виступила з 

ініціативою акції по лікуванню у Швейцарії групи дітей у складі 1 – 2 тис. 

осіб з концентраційних таборів Бухенвальд і Берген-Бельзен, про що йдеться 

у зверненні члена Департаменту федеральної поліції Роберта Йецлера до 

Президента Швейцарської Конфедерації Едуарда фон Штайгера, який на той 

момент обіймав цю посаду [24]. До акції планувалось залучити переважно 

дітей, які мали польське і югославське громадянство, або дітей, чиє 

громадянство не було відоме. Їх стан здоров’я був дійсно незадовільним, 

проте не таким поганим як очікувалось. Більшість з них були дітьми-

сиротами у віці від 6 до 16 років, декілька дітей у віці менше 6 років. Третина 

з них зазнала тяжких моральних і душевних ушкоджень і переважно 

здичавіла. В основному мова йшла про євреїв. Ці діти пройшли дезінфекцію і 

знаходились у карантині [24, c.1]. При проведенні цієї акції влада Швейцарії 

вдалась до притаманного їй прагматизму. Зокрема, мали бути чітко враховані 

питання віку і статі дітей, яких було вирішено залучити до акції, наявність 

або відсутність громадянства, запевнення уряду їх батьківщини або третьої 

країни, за яким після завершення лікування у Швейцарії вони будуть ними 

прийняті [24, c.4]. 

З наведеного вище прикладу можна зробити висновок, що влада 

Швейцарської Конфедерації і по завершенню Другої світової війни не 

змінила акцентів у своїй зовнішній та гуманітарній політиці, а саме 

визначенні власних інтересів як основного фактору її побудови та небажання 

брати на себе будь-які зобов’язання з проведення міжнародних благодійних 

акцій без одержання для себе чітких гарантій від інших держав.  

Особливо складним та делікатним для влади Швейцарії у повоєнний 

час було питання репатріації біженців-громадян Радянського Союзу, яке було 
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ускладнено через відсутність під час війни дипломатичних відносин між 

Швейцарською Конфедерацією та СРСР. Зокрема, свідчення про те, 

наскільки продумано і тактовно намагалась побудувати свою стратегію 

поведінки швейцарська дипломатія під час відповідних переговорів з їх 

радянськими колегами, можна знайти у листі Роберта Йецлера, який на той 

момент був виконувачем обов’язків голови Відділу поліції Федерального 

департаменту юстиції і поліції, до Е. фон Штайгера від 11 серпня 1945 р. 

[172, c.1 - 2]. Автор листа намагається переконати, що під час переговорів з 

радянською делегацією необхідно подавати дійсні дані стосовно того, 

скільки радянських біженців було відіслано назад на швейцарсько-

німецькому кордоні у період 1942 – 1945 рр. У іншому випадку 

Конфедерація ризикувала б постати у невигідному для себе світлі, через 

вірогідність того, що про військовий «таємний наказ» від 4 вересня 1942 р., 

який стосувався безпосередньо радянських біженців, було відомо у 

швейцарських лівих колах, а тому, скоріш за все, і у СРСР [172, c.1 - 2]. 

Важливість цих переговорів підкреслює і те, що Р. Йецлер завершує лист 

проханням передати його документи, що стосуються цього питання, 

швейцарському Послу у Німеччині В. Штукі для ознайомлення та внесення 

доцільних, з його точки зору, корективів (зокрема, підтвердження або 

спростування відомостей про передачу радянських біженців швейцарськими 

прикордонниками до Гестапо – прим. авт.) [172, c.1 - 2]. 

Отже, основними проблемами гуманітарної політики Швейцарської 

Конфедерації на завершальній фазі та по завершенню війни 1939 – 1945 рр. 

можна визначити репатріацію біженців, які перебували на території країни 

під час війни, та подолання загальних гуманітарних наслідків цього 

глобального конфлікту. Обидві ці проблеми набули для Швейцарії 

особливого змісту у контексті відновлення дипломатичних відносин з СРСР.   

Підводячи підсумки у аналізі політики Швейцарської Конфедерації 

стосовно біженців у період Другої світової війни, необхідно сказати, що у 

міжнародному праві періоду 1930 – 1940-х рр. не існувало чіткого 
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юридичного визначення поняття «біженець», кожна держава, в тому числі і 

Швейцарська Конфедерація, була в змозі тлумачити його відповідно до 

власних потреб. Формування курсу гуманітарної політики Швейцарії в 

означений період залежало від складного комплексу внутрішніх (проблема 

присутності великої кількості іноземців, пов’язана з цим складна ситуація на 

ринку праці, недостатня забезпеченість ресурсами) та зовнішніх (існування 

загрози нападу з боку Німеччини, необхідність захисту позитивного 

нейтрального іміджу держави на міжнародній арені, що було особливо 

важливо для Швейцарії як країни надзвичайно залежної від експорту) 

факторів. Рішення про закриття для мігрантів державного кордону 

Швейцарської Конфедерації після аншлюсу Австрії у 1938 р. та Ванзейської 

конференції у 1942 р. було прийнято виключно з метою захисту інтересів 

внутрішньої та зовнішньої безпеки країни та, на нашу думку, не могло 

вплинути на загальну ситуацію із біженцями в Європі. На підтвердження цієї 

тези слугує порівняння із статистикою по наданню притулку біженцям 

іншими нейтральними країнами того часу.  
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4.2. Становище інтернованих військовослужбовців у Швейцарії 

У юридичному словнику подано таке визначення терміну 

«інтернування» – це примусове виселення іноземних громадян у особливі 

місця поселення воюючою або нейтральною стороною у зв’язку зі збройним 

конфліктом [319, c.258]. Відповідно до V Гаазької конвенції 1907 р. «Про 

права і обов’язки нейтральних держав і осіб у сухопутній війні» нейтральна 

держава мала право і була зобов’язана у випадку прийняття на своїй 

території війська, біглих військовополонених, хворих або поранених вояків із 

воюючих армій, розмістити їх у місцях віддалених від проведення бойових 

дій. Інтерновані мали бути роззброєні і поміщені за розсудом нейтральної 

держави до таборів. Витрати на утримання інтернованих передбачалось 

відшкодовувати після мирного врегулювання конфлікту [319, c.258]. 

Положення Гаазької конвенції 18 жовтня 1907 р.[2] були розширені та 

доповнені у процесі підписання Женевської конвенції від 27 липня 1929 р., 

яка стала основним документом, що регулював поводження з 

військовополоненими під час Другої світової війни. На наш погляд, варто 

більш детально розглянути окремі положення цієї конвенції. У статті 9 

розділу ІІ описані умови, в яких мали утримуватись військовополонені: 

військовополонені могли бути інтерновані в місті, фортеці або якій-небудь 

місцевості під зобов’язання не переходити визначену межу. Рівним чином 

вони могли бути ув’язнені і знаходитись під вартою, але лише у 

відповідності до вимог безпеки або гігієни, притому лише до припинення 

обставин, які викликали ці заходи. Полонені, які були захоплені в нездорових 

місцевостях або клімат яких згубний для мешканців помірного поясу, 

евакуйовувались при першій можливості у більш сприятливі кліматичні 

умови. Воюючі сторони по мірі можливостей уникали об’єднання в одному 

таборі людей різних рас і національностей. Жоден з полонених ні на який час 

не міг бути поселеним в місцевість, де б він піддавався діям вогню із зони 

боїв; рівним чином не можна було використовувати присутність полонених у 
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якості захисту яких-небудь пунктів або місцевостей від ворожого обстрілу 

[4].  

 Статтею 77 розділу VI передбачались заходи щодо отримання 

відомостей про долю військовополонених. Із самого початку військових дій 

кожна із воюючих сторін, а також нейтральні держави, які прийняли у себе 

учасників війни, мали створити офіційне Бюро довідок про полонених, які 

знаходились на їх території […]. Бюро інформування було уповноважене 

відповідати на всі запити, що стосуються військовополонених, мало 

отримувати від різних компетентних відомств всі відомості, що стосувались 

інтернування і передачі, відпуску на свободу «під чесне слово», репатріації, 

втечі, перебування у госпіталях, смерті, а також інші відомості, необхідні для 

створення і зберігання в порядку індивідуальних карток на кожного 

військовополоненого [4].  

 Таким чином, Швейцарська Конфедерація, як країна, що у війні 1939 –

1945 рр. дотримувалась статусу постійного нейтралітету, та підписала 

Гаазьку конвенцію 1907 р. і Женевську конвенцію 1929 р., була зобов’язана 

здійснювати інтернування військових осіб на своїй території та 

забезпечувати створення для них необхідних умов на належному рівні. 

Однак, створення за вимогами вище зазначених конвенцій Федерального 

комісаріату з питань інтернування і госпіталізації відбулось не одразу після 

початку війни, а у 1940 р. після звернення Посла Німеччини до Швейцарії 

Отто Кьохера до Федерального президента Марселя Піле-Голя зі скаргою 

стосовно прийому і поводження з інтернованими та розповсюдження серед 

швейцарів антинімецьких настроїв. 

Вже у 1940 р. на території Швейцарії були організовані перші табори 

для інтернованих французьких солдатів, а також поляків із числа підрозділів 

французької армії. Найбільш масштабним та відомим з них був табір Бюрен-

на-Арі (Büren an der Aare) у кантоні Берн. Табори такого типу, як у роботах 

науковців, так і публіцистиці, нерідко отримували характеристику 

«організований за принципом концентраційного табору». До прикладу 
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А. Озинскі називає його «першим і останнім концентраційним табором 

Швейцарії» [305]. Однак, ми схильні вважати таке визначення значним 

перебільшенням, оскільки, по-перше, ці табори були призначені для 

тимчасового перебування інтернованих і розглядались лише як вимушений 

захід обумовлений умовам війни; по-друге, побутові умови у цих таборах 

були досить прийнятними для життя. Саме тому, на нашу думку, по 

завершенню Другої світової війни групи інтернованих – громадян країн, що 

значно постраждали за роки війни і окупації та потребували масштабної 

відбудови, чинили опір власній репатріації (наприклад, військові-громадяни 

Югославії [29]).  

 На початку 1940-х рр. влада Швейцарської Конфедерації з досвіду 

попередніх європейських воєн очікувала, що країні необхідно буде 

забезпечити інтернування великої кількості іноземних військових осіб. Тому, 

відповідно до Федерального рішення «Про дозвіл видачі додаткових кредитів 

на 1940 р.», Федеральному департаменту юстиції і поліції на забезпечення 

інтернування іноземних військових осіб передбачалось виділити 90 тис. шв. 

фр. [13, c.1300]. Вже наступного року, за аналогічним документом, на 

потреби інтернування передбачалось виділити 42,5 тис. шв. фр., в той час як 

на підтримку іноземних біженців, які не мали самостійних засобів до 

існування передбачалось виділити 130 тис. шв. фр. [14, c.1032]. Однак, після 

того як стало очевидним, що війна на сході набула затяжного характеру, 

виділення додаткових кредитів на такого роду потреби було зовсім 

припинено. Підтвердження цьому знаходимо у Федеральному рішенні «Про 

дозвіл видачі додаткових кредитів на 1942 р.» [15, c.913 - 943]. Таким чином 

приходимо до висновку, що інтернування іноземних військових осіб у період 

Другої світової війни хоча і вимагало від Федеральної Ради чітко 

зорганізованих дій та виділення додаткових коштів, не було проблемою 

першочергового значення.  

Ще одним завданням, пов’язаним з проблемою інтернованих 

військовослужбовців, що постало перед Федеральною Радою, стало питання 
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врегулювання їх відносин з місцевим населенням. Відповідне рішення, що 

дістало форму Наказу «Про відносини цивільного населення з 

інтернованими», було опубліковано у «Федеральному віснику» 1 листопада 

1941 р. Відповідно до цього документу, цивільному населенню заборонялось: 

передавати інтернованим гроші або цивільний одяг, купувати в них будь-які 

речі, вироби або витвори мистецтва, допомагати їм при втечі або купівлі 

проїзних квитків, надавати можливість для користування поштою чи 

телефоном без повідомлення відповідних служб [6, c.922 - 923]. В той же 

момент передбачалась видача спеціальних дозволів Комісаріату на наймання 

приватної квартири чи номеру у готелі, відвідування кінотеатру, спортивних 

змагань чи будь-яких інших масових заходів [6, c.923]. Однак, ці заборони і 

обмеження не діяли у повному обсязі. На нашу думку, причиною цьому були 

як відмінність у становищі інтернованих різних національностей, так і 

потурання з боку керівників установ для інтернування.  

Проаналізувавши дії влади стосовно поводження з інтернованими 

Швейцарської Конфедерації на початковому етапі Другої світової війни 

приходимо до висновку, що держава виконала зобов’язання покладені на неї 

міжнародними домовленостями, відповідно до чого було створено 

спеціальну загальнодержавну структуру, до компетенції якої входили 

юридичні питання, а також питання побуту та праці інтернованих. 

Визначення правового становища інтернованих також отримало своє чітке 

юридичне оформлення.  

Події зими 1942 р. викликали зміни не тільки у політиці Швейцарської 

Конфедерації стосовно біженців, але і змусили владу країни звернути більш 

пильну увагу на питання інтернованих військових – іноземних громадян. У 

вже згаданій вище доповіді Відділу поліції стосовно проблем біженців від 30 

липня 1942 р. кілька розділів було присвячено аналізу ситуації, що склалась 

навколо проблеми інтернування, зокрема поводження з такими категоріями 

як біглі військовополонені та дезертири [26, c.6 - 14].  
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 Стосовно визначення поведінки держави по відношенню до категорії 

білих військовополонених у доповіді сказано, що її зобов’язання чітко 

окреслені у Гаазькій конвенції від 18 жовтня 1907 р. Однак, як і у питанні 

цивільних біженців, влада Конфедерації, по можливості, намагалась вивезти 

таких осіб за межі своєї території [26, c.6 - 7]. 

 Поводження з інтернованими – представниками різної громадянської 

приналежності було досить відмінним. На нашу думку, в першу чергу, це 

було обумовлено як станом двосторонніх відносин між Швейцарською 

Конфедерацією та країнами їх громадянства, так і наявністю об’єктивних 

умов для їх прийняття та розміщення. Так, французи, що прибували до 

Швейцарії протягом 1941 – 1942 рр., майже одразу без особливих ускладнень 

були передані французькій владі (Віші). У найменшій кількості прибували 

військовополонені англійського, бельгійського та голландського 

громадянства. Вони всі були інтерновані та розміщені за сприяння посольств 

країн їх походження. Окремі табори за сприяння посольств були створені 

також для югославів та греків, не зважаючи на те, що їх країни були 

окуповані [26, c.7 - 11].  

 Дещо складнішим було положення польських військовополонених, які 

складали найбільш чисельну групу інтернованих. Їх місце утримання у 

Німеччині розташовувалось поряд із швейцарським кордоном, що 

обумовлювало загрозу значної кількості випадків втеч на територію 

Швейцарії. Велика кількість польських військовополонених з 1940 р. була 

передана назад під юрисдикцію влади Рейху. Однак, консульські та 

дипломатичні установи Швейцарії намагались відслідковувати подальшу 

долю таких осіб. На прохання посольства Польщі у Швейцарській 

Конфедерації, швейцарська влада не відсилала назад офіцерів та військових 

чиновників, членів польських політичних організацій та так-званих 

фольксдойчів [26, c.8 - 10].  

 Тим не менш, найбільш проблемною для влади Швейцарії виявилась 

група радянських військовополонених, яка, порівняно із поляками, була 
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абсолютно не великою. З огляду на політичні відносини та передбачені 

труднощі усім постам поліції та корпусу прикордонної служби було усно 

(таємно) дано наказ у всіх без винятку випадках на кордоні відсилати 

радянських біглих військовополонених назад. Тим не менше, попри ці 

обмежувальні заходи навесні 1942 р. на територію Швейцарії, перепливши 

Рейн, потрапила перші група з 20 радянських військових. Через відомості про 

подальшу долю радянських воїнів у німецькому полоні, які надходили з 

території Рейху, влада Конфедерації не наважилась відіслати цих осіб назад 

та була змушена їх прийняти. Однак, питання їх подальшої долі мало бути 

розглянуто пізніше [26, c.11 - 12]. 

 Стосовно поводження з дезертирами влада Конфедерації керувалась 

статтею 9 Федерального рішення від 17 жовтня 1939 р. «Щодо деяких змін у 

роботі міграційної поліції», відповідно до якої загальні правила відмови 

іноземним громадянам не стосувались дезертирів. Таке рішення було 

обумовлено тим, що під час війни дезертири підлягали особливим 

покаранням – переважно смертній карі, а Швейцарія не бажала брати на себе 

відповідальність за передачу їх «катам» безпідставно. Таким чином, всі 

іноземні дезертири, які перейшли швейцарський кордон, були прийняті та 

інтерновані [26, c.12].  

 За відповідним розпорядженням поліції іноземні дезертири підлягали 

утриманню у порівняно суворому режимі. Однак, проти такого утримання 

неодноразово виступала Секція інформації армії. Вони аргументували це 

тим, що дезертири є хорошими респондентами і, зазвичай, повідомляють свої 

знання чесно, якщо можуть розраховувати на доброзичливе ставлення. В той 

же час, поліція та Секція розвідки армії, з огляду на причини безпеки, 

вимагали утримання таких осіб під суворим режимом, оскільки серед них 

могло бути чимало іноземних агентів. Таким чином, влада Конфедерації в 

черговий раз на перше місце поставила пріоритет інтересів власної безпеки 

та прийняла рішення про утримання дезертирів під суворим режимом [26, 

c.13].  
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 Отже, на момент липня 1942 р. у порівняно кращих умовах перебували 

інтерновані військові з Англії, Бельгії та Голландії, оскільки питанням їх 

побуту та зайнятості опікувались посольства країн їх походження. 

Аналогічно долею своїх інтернованих співвітчизників переймались 

посольства окупованих Греції та Югославії. У гірших умовах перебували 

польські та радянські військові, які за об’єктивних умов не могли бути 

репатрійовані і підлягали обов’язковому інтернуванню. Дезертири без 

різниці громадянського походження підлягали обов’язковому інтернуванню 

та утриманню під суворим режимом з огляду на інтереси державної безпеки 

Швейцарської Конфедерації та підтримки іміджу країни з давньою 

гуманітарною традицією.  

 У липні 1944 р. Федеральна Рада внесла ряд змін до порядку 

регулювання питань, пов’язаних з інтернуванням іноземних військових осіб 

на території Швейцарської Конфедерації. Відтепер усі без винятку військові 

особи, які були інтерновані або госпіталізовані на території країни, мали 

підлягати військово-карній юрисдикції, а всі кримінальні справи за участю 

таких осіб повинні були розглядатись у єдиному військовому суді. За 

допомогою такого заходу, поміж іншого, передбачалось подолати труднощі 

пов’язані із використанням під час судових засідань місцевих мов при 

розгляді справ на рівні кантонів [20, c.1185 - 1186].  

 Іншою важливою інновацією було створення Федеральним 

комісаріатом з питань інтернування і госпіталізації за погодженням з 

Федеральним військовим департаментом організованої мережі робітничих 

таборів для інтернованих. Підставою для цього були положення, закріплені 

міжнародними договорами (Гаазька конвенція 1907 р., Женевська конвенція 

1929 р.) та міжнародною практикою, відповідно до яких інтерновані були 

зобов’язані до виконання певних видів робіт на користь країни перебування. 

Крім того, система організації праці у таборах передбачала можливість 

отримання інтернованими реальної мінімальної заробітної платні [20, c.1191 - 

1192].  
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Таким чином приходимо до висновку, що остаточне врегулювання 

питань юрисдикцій, організації побуту і праці інтернованих було завершено 

лише у 1944 р. Це, на нашу думку, може бути ще одним підтвердженням тези 

про те, що проблеми інтернування не були для Швейцарської Конфедерації 

першочерговим інтересом та не становили помітної загрози для її 

внутрішньополітичної безпеки.  

 По завершенню Другої світової війни досить складним питанням, яке 

мала вирішити влада Швейцарської Конфедерації стала репатріація 

інтернованих військовополонених. Тут ситуація з різними групами 

інтернованих також різнилась. Труднощі створювали такі обставини як 

стосунки з цивільним населенням, що склались усупереч забороні, особливе 

ставлення з боку влади до громадян різних країн, тощо.  

 Однією з найбільш проблемних груп інтернованих виявились військові 

- громадяни Югославії. Із документів дізнаємось, що 3 серпня 1945 р. 

відбулись двосторонні переговори стосовно порядку та особливостей 

репатріації югославських інтернованих [29]. На цій зустрічі Швейцарію 

представляв Вальтер Штукі та представники поліції і Федерального 

комісаріату з питань інтернування та госпіталізації, а Югославію – 

уповноважені посольства. Основною проблемою, що виникла під час 

обговорення, стало питання про розповсюдження пропаганди у таборах 

інтернованих-вихідців з Югославії направлену проти повернення на 

батьківщину через поширення негативних відомостей про політичну 

ситуацію у країні їх громадянського походження [29, c.1]. Під час 

обговорення проблеми представники Югославії надали у якості доказу того, 

що саме швейцарська сторона затримує репатріацію і має опосередкований 

вплив на ситуацію у таборі, пропагандистські листівки віддруковані у 

Швейцарії. У відповідь на це В. Штукі висловив думку, що Конфедерація має 

інтерес у найскорішому поверненні інтернованих югославських 

військовополонених на батьківщину, однак, боротись проти пропаганди у 
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таборі поліційними методами не може, оскільки це суперечить її 

демократичним принципам [29, c.2].  

 Дещо краще складалась ситуація з колишніми військовополоненими з 

Франції, Бельгії, Голландії і Люксембургу. Їх транзит до Франції був 

обумовлений домовленістю з Філіпом Кенігом, представником Французької 

служби репатріації у Женеві. Відповідно до неї, ця група громадян мала бути 

сконцентрована у Констанці і Брегнеці. Там вони мали пройти 

ідентифікацію, дезінфекцію і протягом 12 – 24 годин бути відправлені до 

французького кордону (в основному через Женеву і Базель) [215, c.1]. 

Існувала також домовленість, за якою колонна Червоного Хреста, яка везла 

продукти харчування до Німеччини, на зворотному шляху повертала 

військових, що утримувались у німецьких концентраційних таборах, яких 

Франція була готова прийняти [215, c.1]. 

 Найбільш проблемною при організації репатріації для Швейцарської 

Конфедерації, як і загалом при організації інтернування у роки війни, 

виявилась порівняно невелика група радянських військових осіб. На момент 

літа 1945 р. питання репатріації радянських військових з території Швейцарії 

та швейцарських громадян з країн Західної Європи, що входили до 

радянської окупаційної зони, стало ключовим у контексті відновлення 

дипломатичних відносин між Швейцарською Конфедерацією та СРСР.  

Для проведення початкового етапу відповідних переговорів у червні 

1945 р. до Швейцарії була направлена дипломатична місія очолювана 

генералом Олександром Віхорєвим. Перемовини пройшли успішно, чому не 

мало посприяв високопоставлений швейцарський дипломат Реймонд Пробст, 

який говорив російською, оскільки виріс у Ризі. О. Віхорєв відвідав табори, в 

яких утримувались інтерновані радянські громадяни і переконався особисто, 

що докори офіційної московської пропаганди у тому, що швейцарська 

сторона перешкоджає радянським інтернованим повертатись на батьківщину, 

нічим не підкріплені.  
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 Питання повернення швейцарських громадян з окупованих країн 

Європи мало бути обговорене з генералом О. Віхоревим під час наступного 

візиту його делегації у серпні 1945 р. Однак, за деякий час від початку 

роботи генерал-майор Герман Флюкігер, який представляв Швейцарію у 

переговорах з радянською делегацією, прийшов до висновку, що «російська 

делегація була направлена до Швейцарії зовсім не для того щоб перевірити 

поводження з російськими біженцями і вирішити питання їх репатріації. Ця 

проблема не сильно хвилює росіян. На справді, в першу чергу, вони 

займаються встановленням прямого контакту з Швейцарією і збором 

інформації стосовно ставлення швейцарської влади до Радянського Союзу» 

[30, c.2]. Таким чином, підняти це питання при переговорах і досягти чітких 

домовленостей з делегацією СРСР щодо репатріації швейцарських громадян 

не вдалось.  

Провівши аналіз становища інтернованих військовослужбовців та 

прирівняних до них категорій, необхідно зробити висновок, що у роки Другої 

світової війни Швейцарська Конфедерація дотрималась усіх міжнародних 

зобов’язань по прийняттю та утриманню таких осіб, покладених на неї 

Гаазькою конвенцією 1907 р. та Женевською конвенцією 1929 р.: було 

створено відповідну державну установу – Федеральний комісаріат з питань 

інтернування та госпіталізації та юридично оформлено їх права. Однак, 

становище інтернованих військових різних національностей не було 

однаковим, оскільки ступінь втручання до питань організації їх побуту та 

умов праці з боку держав їх громадянської приналежності помітно 

відрізнявся. Так само неоднорідно відбувалась і репатріація цих осіб по 

завершенню війни 1939 – 1945 рр. 
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Висновки до розділу четвертого 

Провівши дослідження політики Швейцарської Конфедерації стосовно 

біженців періоду Другої світової війни відповідно до поставлених наукових 

задач приходимо до таких висновків.  

Політика Швейцарії стосовно біженців у роки Другої світової війни 

продовжувала визначатись особливою гуманітарною традицією, що 

формувалась протягом чотирьох століть, в основу якої було покладено 

принцип солідарності, а не загальні гуманістичні цінності.  

Інша важлива складова характеристики гуманітарної політики 

Швейцарії у 1939 – 1945 рр. постає із загальної доктрини зовнішньої 

політики нейтральної країни, що нерозривно пов’язана із принципом 

невтручання. Такого висновку було досягнуто завдяки аналізу взаємодії 

Швейцарії з іншими європейськими країнами та Міжурядовим комітетом з 

питань біженців у м. Лондон. У цьому контексті маємо змогу прослідкувати 

зміну зовнішньополітичного курсу Швейцарської Конфедерації, пов’язану, 

насамперед, із усвідомленням керівництва країни неспроможності власними 

силами подолати гуманітарну кризу та забезпечити її внутрішню і зовнішню 

стабільність.   

Визначальним у прийнятті владою Швейцарської Конфедерації рішень 

щодо регулювання гуманітарної політики протягом всього періоду війни 

залишався принцип пріоритету власної безпеки та внутрішньополітичної 

стабільності. Цим пояснюються як спроби представників Конфедерації на 

всіх міжнародних форумах захистити позицію держави, як виключно 

транзитної країни для біженців, так і такі радикальні дії, як прийняття 

рішення про відновлення візового режиму, закриття швейцарського кордону 

у 1938 та 1942 рр. та запровадження спеціальних позначень для паспортів 

неарійських підданих Третього Рейху, які розглядались виключно як 

вимушені та превентивні заходи та такі, що були історичною необхідністю 

для збереження суверенітету малої нейтральної країни в умовах ведення 

глобального конфлікту. 
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Крім того, необхідно наголосити що, на основі вивчення документів, 

нами було доведено, що всупереч розповсюдженій думці, ініціатива такого 

дискримінаційного заходу як спеціальні позначення для паспортів євреїв 

виходила від німецької, а не від швейцарської сторони.  

На відміну від проблеми біженців, проблеми інтернування військових 

осіб іноземного походження не становили загрозу для безпеки та стабільності 

Швейцарської Конфедерації. Саме цим, на нашу думку, пояснюється те, що 

питанням виділення коштів на потреби інтернування, правового регулювання 

та організації побуту і умов праці було приділено значно менше уваги з боку 

влади країни.  

На нашу думку, прийняття рішень щодо врегулювання проблем 

інтернування відходило на другий план ще і завдяки тому, що статус цієї 

категорії осіб знайшов своє чітке юридичне оформлення у Гаазькій конвенції 

1907 р. та Женевській конвенції 1929 р., у відповідності до яких, влада 

Швейцарії була змушена виконувати всі міжнародні зобов’язання стосовно 

цієї категорії біженців.  

Інше питання полягало у відмінності становища інтернованих осіб 

залежно від їх громадянської приналежності та ступеня зацікавленості 

відповідних посольств як у організації їх перебування на території 

Швейцарії, так і їх репатріації по завершенню війни.  

Особливо виділялась на загальному фоні група інтернованих 

радянських військових, що було пов’язано з відсутністю дипломатичних 

відносин між Швейцарською Конфедерацією та СРСР, не підписанням 

радянською стороною відповідних міжнародних угод, які визначали 

поводження з полоненими під час воєнних дій, та відсутністю інтересу 

радянського керівництва до долі громадян СРСР, умовах їх утримання у 

інтернуванні та репатріації.  
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ВИСНОВКИ 

 У дисертації здійснено наукове дослідження та досягнуті теоретичні 

узагальнення, які у сукупності дозволили запропонувати розв’язання 

наукового завдання, що полягає у розкритті воєнно-політичної та соціально-

економічної сутності моделі політики «збройного нейтралітету» 

Швейцарської Конфедерації у контексті міжнародних відносин в Європі 

періоду Другої світової війни (1939 – 1945 рр.).   

 Проведене здобувачем дослідження дозволяє сформулювати та винести 

на захист такі авторські наукові положення: 

1. Вивчення історіографії теми «збройного нейтралітету» Швейцарії 

у роки Другої світової війни, яка почала формуватись вже у 1950-х рр. 

внаслідок підвищеного інтересу міжнародної спільноти до визначення ролі 

Швейцарії у подіях війни 1939 – 1945 рр., дозволило зробити висновок про 

те, що найбільш дослідженими є теми економічного та соціального розвитку 

Швейцарської Конфедерації, функціонування її дипломатичної служби та 

збройних сил у зазначений період. Натомість, теми поведінки країни в 

умовах економічної блокади та контреблокади, розробки і запровадження 

ідеології «духовної оборони», функціонування консульської служби 

Швейцарії у зазначений період залишаються практично недослідженими 

сучасними науковцями. З огляду на це, ключовим для нас стало здійснення за 

допомогою новітніх методів та принципів наукового пізнання аналізу 

документів, які представляють швейцарське законодавство, офіційний та 

приватний документообіг органів центральної влади Швейцарії та її 

закордонних представництв, що, в свою чергу, дозволило дослідити 

зовнішньополітичну складову політики «збройного нейтралітету» 

Швейцарської Конфедерації зазначеного періоду в умовах економічної 

блокади та контрблокади. 

2. У дисертації запропоновано авторську модель політики 

«збройного нейтралітету» Швейцарії, основною метою якої визначались 

необхідність збереження державного суверенітету країни і забезпечення її 
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населення засобами до виживання у вкрай несприятливих міжнародних 

умовах глобального збройного конфлікту у Європі та необхідністю 

збереження традиційних економічних зв’язків з країнами, які брали участь у 

війні. Основними суттєвими рисами цієї моделі, на нашу думку, були гнучка 

зовнішня політика, мобілізація всіх наявних у державі внутрішніх збройних 

сил та створення широкомасштабного плану оборони країни у разі 

здійснення проти неї прямої збройної агресії, кредитна політика, що 

провадилась з метою забезпечення потреб власної економіки, та заходи з 

посилення оборони держави у невійськовій сфері через розробку і 

запровадження загальнодержавної ідеології.       

3. Особливості становища Швейцарської Конфедерації у системі 

міжнародних відносин доби Другої світової війни полягали у тому, що, не 

маючи надійних союзників серед великих держав, вона мусила самостійно 

долати загрози, які потенційно могли постати із-за загарбницьких планів 

Німеччини та провалу політики «замирення агресора». Центральною ідеєю 

зовнішньої політики Швейцарії періоду війни 1939 – 1945 рр. федеральною 

владою було обрано дипломатичну практику «добрих послуг», до 

застосування якої країна зверталась починаючи з останньої чверті ХІХ ст. 

Правомірність застосування такої практики в очах світової спільноти того 

часу визначалась тезою, яку Федеральна Рада намагалась активно 

пропагувати як в середині країни, так і поза її межами, що полягала у 

представленні швейцарського нейтралітету як спільного інтересу всієї 

Європи уникаючи його ототожнення з будь якою політичною ідеологією. У 

практичному сенсі основу «добрих послуг» складали спеціальні консульські 

дії із захисту громадян третіх країн на території воюючих держав, 

характеристику яких нами було здійснено завдяки вивченню документів із 

функціонування дипломатичних представництв Швейцарської Конфедерації 

у Будапешті та Берліні. Проаналізувавши міжнародно-правове становище 

Швейцарії у період розпаду Версальсько-Вашингтонської системи 

міжнародних відносин, визначаємо дві причини, через які було обрано саме 
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таку стратегію побудови зовнішньої політики: по-перше, завдяки виконанню 

функцій арбітра чи посередника країна з обмеженим військовим та 

економічним потенціалом могла взяти посильну участь у вирішенні 

конфлікту; по-друге, створивши відповідний імідж в очах воюючих країн, 

Швейцарія мала змогу уникнути прямої участі у війні. Тим не менш, аналіз 

зовнішньої політики і дипломатії країни у зазначений період не дає нам 

підстав говорити про визначальну роль застосування практики «добрих 

послуг» для збереження країною незалежності, натомість доцільно 

наголошувати її значення для подальшого розвитку міжнародного 

законодавства у галузі права біженців. 

4. Діючи відповідно до норм тогочасного міжнародного права, 

Швейцарія приділяла велику увагу питанням оборони як у військовій, так і у 

цивільній сфері. Ключовими концептуальним елементом політики 

«збройного нейтралітету» Швейцарської Конфедерації періоду Другої 

світової війни стало успішне впровадження протягом 1930 – 1940-х рр. 

державної ідеології «духовної оборони», основною метою якої було 

протистояння фашизму, націонал-соціалізму, комунізму та тоталітаризму. 

Вивчення теоретичних основ та прикладів практичного застосування 

постулатів «духовної оборони» створило для нас підстави спростувати тезу 

швейцарської історіографії 1940 – 1950-х рр. про її вирішальну роль для 

збереження країною суверенітету та уникнення прямої участі у збройному 

конфлікті. В той же час, необхідно наголосити на тому, якого суспільного 

резонансу вона набула та на позитивних наслідках запровадження цієї 

культурницької політики. Серед них: згуртування та об’єднання строкатого у 

етнічному сенсі швейцарського суспільства, розвиток культури при 

збереженні принципу суверенітету кантонів, підтримка з фонду 

федерального бюджету основних освітніх, наукових та культурних 

інституцій країни, розвиток демократії. Таким чином, спостерігаючи прояви 

ідеологічного впливу в абсолютно усіх сферах життя швейцарського 
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суспільства, маємо підстави стверджувати, що «духовна оборона» стала 

основою політики «збройного нейтралітету» зразка 1939 – 1945 рр. 

5. Організація оборони країни, яка проводилась за планом 

«національного редуту», та оголошення загальної мобілізації на початку 

вересня 1939 р. здійснювались керівництвом країни у відповідності до 

власних уявлень стосовно геополітичної ситуації у Європі періоду «дивної 

війни». Необхідно зазначити, що Швейцарія значно раніше, у порівнянні з 

іншими країнами Західної Європи, дійшла висновку стосовно поразки 

політики «замирення агресора», провалу Мюнхенської конференції 1938 р. та 

свою роль у планах країн Осі розуміла як момент ідеологічної війни задля 

послаблення Франції у ході кампанії 1940 р. Так, після вивчення відповідних 

документів, ми маємо можливість заперечити тезу радянської історіографії 

новітньої історії Швейцарії про існування домовленостей щодо спільних дій 

між офіційними Берном та Берліном на випадок вторгнення французьких 

військ на територію Конфедерації та підтвердити існування аналогічних 

домовленостей з французьким урядом. Також нами було визначено ключові 

моменти, що були обрані командуванням швейцарської армії спільно із 

Федеральною Радою, за основу побудови тактики оборони країни. Серед них: 

попередження можливих провокацій на зразок інциденту у Глайвіці, 

створення добровольчих прикордонних військ, план швидких пошкоджень 

комунікацій (і в першу чергу гірського перевалу Сен-Готард, який мав не 

лише військове, а і політичне значення). Зрештою, проаналізувавши роль 

збройних сил та заходи з посилення обороноздатності Швейцарії на 

початковому етапі війни, можемо резюмувати, що вони також стали 

символом згуртування суспільства у контексті вищезгаданої ідеології 

«духовної оборони» навколо національної ідеї.  

6. Економічна політики Швейцарської Конфедерації у період Другої 

світової війни стала одним із найуразливіших місць «збройного 

нейтралітету», які пізніше, поряд із діями у гуманітарній сфері, стали 

аргументами у процесі міжнародних судових проваджень кінця ХХ – початку 
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ХХІ ст. У її контексті непересічного значення для збереження Швейцарією 

свого суверенітету у 1930 – 1940-х рр. набула необхідність юридично 

обґрунтувати розмежування понять «економічного» та «збройного 

нейтралітету», що мало на меті довести правомірність здійснення нею 

торгівлі із представниками воюючих таборів. Дослідивши процес прийняття 

державних рішень швейцарською владою у галузі економічної політики, ми 

приходимо до висновку, що опинившись у надзвичайно складних умовах 

економічної блокади та контрблокади, намагаючись водночас зберегти 

традиційні зв’язки з німецьким ринком і здійснити переорієнтацію на ринки 

Західної Європи та США, Федеральна Рада була змушена докладати усіх 

зусиль задля пошуку альтернативних торгівельних партнерів. Саме цю 

необхідність ми визначаємо однією з причин пошуку можливостей 

встановлення контактів з СРСР, що зрештою стало передумовою відновлення 

дипломатичних відносин між країнами у березні 1946 р.  

7. Провівши дослідження документів стосовно функціонування 

банківської системи як складової політики «збройного нейтралітету» 

Швейцарської Конфедерації у період війни 1939 – 1945 рр., ми маємо 

підстави визначати її роль у справі уникнення країною участі у війні та 

збереження суверенітету як визначальну. Саме надання Національним 

Банком Швейцарської Конфедерації кредитів урядам країн - представникам 

обох воюючих таборів на вигідних для себе умовах, що в свою чергу стало 

можливим завдяки створенню державою позитивного іміджу надійного 

кредитора по завершенню світової економічної кризи 1930-х рр., на наше 

переконання, дозволило їй, поміж іншого, отримати міжнародні гарантії 

стосовно оплати швейцарського експорту, який не користувався попитом, та 

зберегти свій золотовалютний запас. Окрім того, в процесі дослідження, 

нами були уточнені основні проблеми, які стали підґрунтям звинувачень на 

адресу влади Конфедерації та, як наслідок, створення і роботи комісії Ж.-

Ф. Берж’є «Швейцарія – Друга світова війна». Ними стали проблеми 

легалізації валютних ресурсів, конфіскованих окупаційною владою на 
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підконтрольних територіях, через здійснення операцій купівлі-продажу на 

території Швейцарії із розрахунком у іноземній валюті та використання 

незапитаних активів, розміщених у швейцарських банках, вже по 

завершенню війни.  

8. Поряд з економічною політикою, найбільш суперечливою 

складовою «збройного нейтралітету» Швейцарії стала її гуманітарна 

політика. Ми маємо змогу чітко прослідкувати еволюцію 

зовнішньополітичного курсу країни стосовно вирішення питання біженців, 

яка залежала виключно від зовнішніх обставин. Так, відстороненість від дій 

Лондонського комітету у справах біженців, створеного за результатами 

роботи міжнародної конференції у Евіані у липні 1938 р., після усвідомлення 

владою Швейцарської Конфедерації неспроможності самостійно вирішити 

цю проблему, була замінена на пошук міжнародної підтримки у захисті нею 

своєї позиції як транзитної країни. Не знайшовши такої підтримки, 

Федеральна Рада була змушена приймати радикальні заходи, серед яких були 

відновлення візового режиму з окупованими країнами та закриття кордону у 

1938 та 1942 рр. Тим не менш, завдяки вивченню архівних матеріалів нам 

вдалось знайти свідчення, які заперечують тезу дослідників з комісії Ж.-

Ф. Берж’є стосовно того, що ініціатива запровадження спеціальних 

дискримінаційних позначень для паспортів німецьких євреїв походила зі 

швейцарської сторони. На відміну від біженців, інтерновані 

військовослужбовці – громадяни іноземних країн мали закріплений 

юридичними нормами соціальний статус, а центральна влада Швейцарської 

Конфедерації, в свою чергу, виконала всі міжнародні зобов’язання по 

створенню необхідних для них умов життя і праці. Тим не менш, 

спостерігаємо гострі розбіжності в умовах утримання представників різних 

національностей та різних категорій інтернованих осіб. Поміж іншого, це 

пояснювалось тим, що інтернування не мало для Федеральної Ради 

першочергового значення. Проте, вже по завершенню війни, влада Швейцарії 

була змушена вирішувати проблеми репатріації військових окремих 
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національностей (в основному югославських та радянських солдат), які не 

бажали повертатись на батьківщину, що негативно впливало на стан 

двосторонніх відносин з країнами їх громадянського походження. 

Проведене нами дослідження та наукові узагальнення дозволяють 

запропонувати деякі перспективні напрями подальшого наукового вивчення 

теми, розкритої у дисертації: 

- дослідження культурного та релігійного чинника у процесі формування 

політики «збройного нейтралітету» Швейцарської Конфедерації у період 

Другої світової війни; 

- розвиток напряму «побутової історії»: дослідження умов життя, праці, 

факторів, які впливали на формування свідомості та норм поведінки, 

соціально-політичних уподобань різних груп швейцарського суспільства 

1930-40- х рр.; 

- передумови та фактори, що вплинули на трансформацію моделі 

швейцарського нейтралітету у повоєнний період. 
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