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АНОТАЦІЯ 

 

Грищенко Т.А. Формування, розвиток та суспільне сприйняття 

міжнародно-стратегічних концепцій Збіґнєва Бжезінського (середина 20 ст. – 

початок 21 ст.) 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за 

спеціальністю 07.00.02 (всесвітня історія) 

«Формування, розвиток та суспільне сприйняття міжнародно-стратегічних 

концепцій Збіґнєва Бжезінського (середина 20 ст. – початок 21 ст.)» 

В історії другої половини 20 – початку 21 ст. особливе місце належить 

Збіґнєву Бжезінському. Весь комплекс сучасних проблем світового розвитку 

увиразнює насамперед ту частину його політичної та інтелектуальної спадщини, 

яка пов’язана зі становленням і розвитком стратегічної думки і дії в міжнародній 

політиці. Винятковість його місця в історії також визначається тим, що він став 

єдиним з першорядних західних міжнародних стратегів, хто переконливо 

наголосив на особливій важливості місця України в системі стратегічних реалій 

сучасності. Все це зумовило наукову і суспільну актуальність теми 

пропонованого ним  дисертаційного дослідження.  

Об’єктом дослідження була обрана історія міжнародної стратегії 

Сполучених Штатів Америки 20 ст. Предметом дослідження визначено 

формування, розвиток та суспільне сприйняття міжнародно-стратегічних 

поглядів З. Бжезінського. Його метою обрано дослідження витоків, формування 

і розвитку міжнародно-стратегічних поглядів та принципів міжнародно-

стратегічної діяльності  З. Бжезінського в їх зв’язку з визначальними 

тенденціями світової та американської історії. Завдання дослідження 

передбачали вивчення стану наукової розробки проблем і систематизацію його 

джерельної бази; визначення методологічних підходів до його здійснення; 

вивчення витоків і початкового етапу формування міжнародно-стратегічних 

поглядів З. Бжезінського; з’ясування змісту і методів реалізації З. Бжезінським 
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власних міжнародно-стратегічних поглядів в період діяльності адміністрації 

президента Дж. Картера; простеження розвитку поглядів З. Бжезінського на 

міжнародну стратегію США в кінці 20 – на поч. 21 ст.; характеристику змісту і 

суспільної релевантності оцінок З. Бжезінським української незалежності як 

міжнародно-стратегічного явища та місця України і Російської Федерації у 

системі міжнародних відносин кінця 20 – початку 21 ст.; здійснення 

порівняльного аналізу міжнародно-стратегічних настанов З. Бжезінського, 

Г. Кіссінджера і С. Гантінгтона; висунення концепції типологічних рис 

особистості міжнародного стратега.  

Основними дослідницькими методами, застосованими в дисертації, були 

історико-описовий, історико-генетичний, історико-типологічний, дослідницького 

інтерв’ю, біографічний, просопографічний, компаративний, міжнародно-

системний, проблемно-хронологічний, описово-оповідальний, критичного 

аналізу джерел.  

Теоретико-методологічні засади дисертаційного дослідження формують: 

теоретичне положення, відповідно до якого однією з визначальних ознак світової 

історії приблизно від рубежа 1950-60-х рр. став процес обмеження і модифікації 

домінантної ролі нації-держави у міжнародних відносинах та посилення 

транснаціональних тенденцій у світі; сформульована Дж. Л. Ґеддісом (на ґрунті 

теоретичної спадщини М. Блока і Е. Карра) епістеміологічна концепція, згідно з 

якою об’єктивно-обмежувальні чинники доступу до історичної реальності 

диктують історику необхідність її репрезентування, а не реплікування; концепція 

стратегічного мислення і дії в міжнародній політиці та існування такого його 

провідного рівня як міжнародна (ґранд) стратегія; екстраполяція на предмет 

дослідження положення родоначальника «лінгвістичного повороту» в теорії 

історіописання Г. Вайта, згідно з якими твір історіописання слід розглядати як 

метафору, а невмотивованим чи вмотивованим завданням історика вважати не 

«об’єктивне» пізнання минулого, а участь у політичному процесі. Дисертант 

також виходив з усвідомлення багатофакторності історичного процесу і ролі в 

ньому випадковості, а також продуктивності в практикуванні «ремесла історика» 
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виявлення та використання історичної деталі як специфічного для 

історіописання прояву руху думки від окремого до загального.  

Дисертація складається з вступу, п’яти розділів, висновків, списку джерел 

і літератури та додатку. Перший розділ присвячений стану розроблення, 

джерельній базі та теоретико-методологічним засадам дисертаційного 

дослідження. У другому аналізується світоглядне і теоретичне становлення 

З. Бжезінського як міжнародного стратега у 1950-х – 1960-х рр. Третій 

присвячений розвитку його поглядів на міжнародно-стратегічні завдання США 

організаційно-практичні засади їх втілення  кінця 1960-х – середини 1970-х рр. 

У четвертому досліджується міжнародно-стратегічна практика З. Бжезінського і 

осмислення ним її результатів в кінці 1970-х – 1980-х рр. П’ятий присвячений 

його поглядам на світову політику і міжнародні позиції США кінця 20 – початку 

21 ст. 

Автор дійшов таких висновків. Аналіз стану наукового вивчення проблем 

дослідження дозволяє стверджувати, що вони розроблені недостатньо. Наукові 

розвідки, присвячені поглядам на міжнародну політику і суспільно-політичній 

діяльності З. Бжезінського, нечисленні (на відміну від помітно численніших 

досліджень, присвячених Г. Кіссінджеру).  Вони мали на меті створення 

загальних життєписів З. Бжезінського, які мають ознаки схваленої біографії. 

Жодна академічна розвідка не ставила своєю метою систематичний аналіз 

формування, розвитку і практичного втілення міжнародно-стратегічних поглядів 

З. Бжезінського. Аналізована література приділяє мінімальну увагу з’ясуванню 

місця України в системі стратегічних поглядів З. Бжезінського. Таким чином, до 

появи основних публікацій автора цієї дисертації, в історичній науці було 

відсутнє дослідження, в якому б усебічно і комплексно вивчались різноманітні 

аспекти міжнародно-стратегічної спадщини З. Бжезінського. Джерельна база 

дослідження представлена сімома основними групами джерел: академічними і 

аналітичними працями, промовами, виступами в засобах масової інформації 

авторства З. Бжезінського; документами виконавчої влади США; спогадами, 

щоденниками та публічними виступами політичних діячів; дослідницькими 
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інтерв’ю, взятими автором та іншими дослідниками як у самого З. Бжезінського, 

так і у низки державних та політичних діячів, які близько співпрацювали з ним; 

епістоляріями, котрі розкривають більш конфіденційні аспекти його поглядів; 

коментарями З. Бжезінського у соціальній мережі Твіттер, джерелами 

допоміжного характеру. Наявність таких джерел, ряд з яких вводиться 

дисертантом до наукового обігу вперше, дозволила забезпечити достатню 

джерельну базу дисертаційного дослідження, досягти його мети і реалізувати 

передбачені для нього завдання. Визначені дисертантом теоретико-

методологічні засади і методи дослідження дозволили виконати дослідницькі 

завдання з позицій відмінних від обраних іншими дослідниками. Початковому 

періоду формування міжнародно-стратегічних поглядів З. Бжезінського (1960-і 

– перш. пол. 1970-х рр.) були притаманні пошуки ним теоретичних парадигм 

пояснення феноменів міжнародних відносин, перший успішний досвід 

формулювання і втілення в державну політичну практику стратагем (мирне 

залучення), міжнародно-стратегічне самоусвідомлення на ґрунті критичної 

оцінки особистого досвіду роботи в державному департаменті, висунення 

власної теорії міжнародних відносин та місця в них США (теорія технотронної 

ери), яка мала всі ознаки проєкту міжнародної стратегії. Прикметною рисою 

цього періоду інтелектуальної та стратегічної біографії З. Бжезінського було те, 

що, успішно увійшовши до лав оновленої політикоформувальної верстви США, 

він зберігав ідеологічні домінанти, закладені родинною історією та родинним 

вихованням, головними серед яких були польська державницька ідея в її 

ліберальному варіанті й непохитність в критичних оцінках радянського 

імперіалізму. У період діяльності на високій державній посаді в складі 

президентської адміністрації Дж. Картера (1977–1981 рр.) З. Бжезінський 

істотно уточнив і удосконалив власні міжнародно-стратегічні настанови. 

Увійшовши до Білого дому зі змагально-транснаціоналістським проєктом 

позитивного лідерства Америки, він у 1979–80 рр. висуває стратегію, яка мала на 

меті перемогу Заходу у «холодній війні» шляхом руйнування структури 

контролю СРСР над його центрально-східноєвропейськими сателітами і 
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виснаження Кремля у змаганні з Заходом. У післявладний період першим 

варіантом пропонованої З. Бжезінським американської стратегії став план повної 

перемоги Америки у змаганні з Радянським Союзом. В подальшому, 

осмислюючи світові реалії, які виникли після припинення існування СРСР, він 

дійшов переконання, що стратегічним завданням Сполучених Штатів має бути 

запобігання глобальному хаосу і підтримка керованості світополітичними 

процесами. Не відмовляючись від транснаціоналістської та постіндустріальної 

теоретичних парадигм, стратег шукає нову стилістику світополітичного аналізу 

і утверджується в переконаності стосовно продуктивності геостратегічної 

стилістики, вершинним зразком якої стає «Велика Шахівниця» (1997). Проте 

одне з центральних положень цієї резонансної книги про роль Америки як 

«світового регента», готового передати свою мантію майбутній глобальній 

координаційній структурі, невдовзі переглядається ним на користь визнання 

неуникненності втрати його країною глобального домінування. Єдиною 

реалістичною альтернативою останньому, спроможною відвернути 

міжнародний безлад, він бачить недомінативне американське лідерство, про яке 

у нього йшлося вже, фактично, на початку 1970-х рр. У системі міжнародно-

стратегічних поглядів З. Бжезінського помітне місце займала Україна. Серед 

його видатних заслуг як міжнародного стратега і впливового лідера 

американської суспільної думки було висунення формули про значення 

української незалежності для світової історії та демократичної перспективи 

розвитку Росії. Після окупації Російською Федерацією Кримського півострова З. 

Бжезінський висунув пропозицію щодо «фінляндизації» відносин України і 

Російської Федерації. Ця ініціатива була черговим прикладом застосування ним 

тактичних інструментів  (стратагем) з метою досягнення стратегічної мети 

збереження українського суверенітету.  

Підсумки вивчення інтелектуальної історії та суспільно-політичної 

діяльності З. Бжезінського дають підстави вважати його одним з найвизначніших 

міжнародних стратегів. Його стратегічні рекомендації завжди спирались на 

тверду ідейну основу, яку формували притаманні йому лібертаріанські та 
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антитоталітарні переконання. Інший важливий аспект стратегічної спадщини З. 

Бжезінського пов’язаний з приналежністю до певної міжнародно-стратегічної 

генерації. Його персональна історія як стратега виразно позначена 

типологічними особливостями генерації технотронної ери, які визначались 

історичними умовами, суспільним дискурсом і соціокультурним контекстом її 

функціонування. Соціокультурний контекст своєю фундаментальною рисою мав 

настання стану постмодерності західних суспільств.  У творах З. Бжезінського 

простежуються такі постмодерністські риси як відкидання усталених 

авторитетів, подвійний код, епістеміологічна невпевненість, відчуття загальної 

кризовості, прийняття концепції гіперіндивідуалізму сучасної людини, 

реплікування а не наслідування понять попередніх епох. Між тим, досвід 

вивчення міжнародно-стратегічної генерації З. Бжезінського наводить на думку 

про те, що не сформувалась достатньо чітко структурована спадкоємна щодо неї 

генерація. Серед головних причин такого стану речей насамперед заслуговують 

бути відзначеними феномен згасання в американському суспільстві інтересу до 

ґранд стратегії, надмірний вплив на суспільство сектору нових інформаційних 

технологій і виробників розважальної продукції з притаманним їм прагматично-

космополітичним мисленням та саморуйнівна ворожнеча в середовищі 

політикоформувальної верстви Сполучених Штатів Америки. 

Ключові слова: Збіґнєв Бжезінський, міжнародна стратегія, Сполучені 

Штати Америки, двадцяте століття, двадцять перше століття. 
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ANNOTATION 

 

Hryshchenko T.A. Formation, Evolution and Public Perception of the 

International Strategic Concepts of Zbigniew Brzezinski (middle of the 20th – early 21st 

century). 

 

Dissertation Presented In Candidacy for the Degree of Doctor of Science 

(History), Speciality 07.00.02 (World History) 

In the history of the second half of the 20th – early 21st century special place 

belongs to Zbigniew Brzezinski. His contribution into the field of strategic thought and 

action in international politics is outstanding. He also reserved his unique place in 

history as the only preeminent Western international strategist who persuasively 

highlighted the exclusive importance of Ukraine in the today’s system of the strategic 

realities. The above-mentioned determines the topicality of the presented dissertation. 

History of the American 20th century international strategy was chosen as the 

research object of the dissertation. The subject of the dissertation has been defined as 

the formation, evolution and public perception of the international strategic views of 

Z. Brzezinski. The dissertation aims to research the origins, formation and evolution 

of Z. Brzezinski’s strategic international outlook and principles of strategic action, 

taken in their connection with the seminal events in the world and in the American 

history.  The author of the dissertation set himself the following tasks: to evaluate the 

state of the research field; to categorize the sources pertinent to the research project; to 

determine the methodological approaches, taken in the process of its writing; to study 

the origins of Z. Brzezinski’s international strategic outlook and the initial stage of 

formation of his strategic perspective; to elucidate the contents and methods of his 

efforts of putting into reality his own international strategic views in the years of 

J. Carter presidential administration; to trace back the evolution of Z. Brzezinski’s 

perspective on the US international strategy of the late 20th - early 21st century; to clear 

up  the essence and public relevance of Z. Brzezinski’s appreciation of Ukrainian 

independence as international strategic phenomenon as well as his  vision of the place 
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Ukraine and Russian Federation take in the system of international relations of the late 

20th- early 21st century; comparatively analyze the international strategic guidelines, 

which Z. Brzezinski, H. Kissinger and S. Huntington produced; to put forward the 

concept of the typological characteristics of an international strategist’s personality. 

The following basic research methods were applied in the dissertation: historical 

narration, historical origination, historical typologizing, research interview, 

biographication, prosopographiс, comparative, international system analyses, topical-

chronological, descriptive, critical analysis of the sources. The following theoretical 

paradigms have informed the author’s theoretical-methodological perspective: the 

theoretical attitude, which proceeds from the recognition of the process of limitation 

and modification of the dominant role of nation-state in international relations since 

the edge of the 1950s-1960s, as one of the defining features of the world history; 

epistemological concept, formulated by J.L. Gaddis (who stands on the ground of the 

theoretical legacy of M. Bloch and E. Carr), according to which the limited 

accessibility of historical reality dictates the necessity of its representation not 

replication; the concept of strategic thinking and action in international politics as well 

as recognition of the existence  of grand strategy as its highest level of competence; 

extrapolation of the theoretical thesis formulated by H. White, the originator of the 

“linguistic turn” in the theory of history writing, according to which a creation of 

historical writing  should be considered as a metaphor while historian’s motivated as 

well as unmotivated task should be seen not as development of “objective” cognition 

of the past, but rather as participation in the political process. The author also proceeds 

from the recognition of the multiplicity of the factors of the historical process, he is 

aware of the significance of the role of incident in history as well as he acknowledges 

the productivity of exposure and use of historical detail in the practicing of historian’s 

craft.  

The dissertation consists of the introduction, five chapters, conclusions, the list 

of sources and literature and annex. The first chapter deals with the overview of the 

research field, source base evaluation and depiction of the theoretical-methodological 

approaches chosen by the author. The second one analyzes how Z. Brzezinski’s world 
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perspective and theoretical competence influenced the process of his maturing as an 

international strategist in the 1950s – 1960s. The third chapter deals with his evolving 

views on the US international strategic tasks and American institutional approaches to 

their implementation at the end of the 1960s – middle 1970s. In the fourth chapter 

Z. Brzezinski’s international strategic practice and his own comprehension of its results 

are studied. The fifth chapter deals with his assessment of the world politics and the US 

international positions in late 20th – early 21st century.  

The author arrives to the following conclusions. The result of the analysis of the 

state of the research field enables to make a claim that the problem in question has been 

researched insufficiently. Scholarly studies, dedicated to Z. Brzezinski’s views on 

international politics and his political and public activities, are few (to the opposite 

when the studies dedicated to H. Kissinger are concerned). Those studies aimed to 

create generalized, “approved” biographies of Z. Brzezinski. No academic study had 

as its aim the production of the systematic analysis of the formation, evolution and 

putting into reality of his international strategic views. The reviewed literature pays 

minimal attention to the elucidation of the place Ukraine holds in the system of the 

strategist’s views. Before the major scholarly texts, penned by the author of this 

dissertation, were published, no historical study, featuring all-round and complex 

approach to Z. Brzezinski’s strategic legacy existed. 

The source base of the study consists of seven categories of sources: academic 

and analytical works of Z. Brzezinski, his speeches and media appearances; documents 

of the American executive branch; memoirs, diaries and public presentations of the 

politicians; research interviews, taken by the author of this dissertation and by other 

scholars from Z. Brzezinski as well as other statesmen and politicians, who 

collaborated with the strategist; epistolary legacy, which reveals more confidential 

aspects of his views; Z. Brzezinski’s commentaries in the Twitter network; 

miscellaneous sources. The existence and accessibility of vast array of these sources, 

some of which have been put into professional circulation by the author of the 

dissertation, provide the presented dissertation with adequate source base and enable 

the author to carry out the chosen research tasks. The theoretical-methodological 
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approaches and research methods, chosen by the author enabled him to complete his 

research project in a way different from one practiced by other scholars.  

Among the peculiarities of the initial period of the formation of the international 

strategic views of Z. Brzezinski (1960s - first half of the 1970s) were his efforts to find 

theoretical paradigm of explanation of the phenomenon of international relations; his 

first successful experience of formulation and implementation into governmental 

practice of the stratagems (peaceful engagement); the achievement of the international 

strategic self-awareness, informed by the experience of critical evaluation of his own 

experience of the service in the Department of State; putting forward his own theory 

of international relations (theory of technetronic era), which had all features of the 

project of international strategy. It is characteristic of this period of intellectual and 

strategic biography of Z. Brzezinski that, notwithstanding the fact of his entering the 

ranks of the renewed policymaking entity, he retained his familial ideological 

dominants of Polish statehood idea in its liberal version and of the adamantly critical 

perception of the Soviet imperialism. 

At the time of service on the high governmental position in J. Carter presidential 

administration he elaborated and improved in substantial way his international strategic 

tenets. Being adherent at the time of entering the White House to the competitive 

transnationalist project of America’s positive leadership, he put forward in 1979-80 the 

strategy aiming the achievement of victory of the West in the cold war by destroying 

the Soviet structures of control over its Central-European satellites and by exhaustion 

of the Kremlin in the competition with the West. 

The plan of the complete American victory over the USSR became the first  

Z. Brzezinski’s strategic guideline in his after power period of life. In the following 

years he took into consideration the world realities that emerged after the disintegration 

of the USSR and arrived to the conclusion that the United States must have as their 

international task the prevention of the global chaos and guaranteeing of the 

manageability of the global political process. Never ceasing to adhere to the 

transnationalist and postindustrial paradigms, the strategist looks for the new stylistics 

of the world politics analysis and becomes firmly convinced in the productivity of 
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geostrategic stylistics of which his “Grand Chessboard” (1997) becomes the pinnacle. 

Important place in the system of Z. Brzezinski’s international strategic outlook 

belonged to Ukraine. Among his great merits as international strategist and influential 

leader of the American public opinion was the presentation of the formula of 

importance of Ukrainian independence for the world history and for the democratic 

perspective of Russia’s future. After the occupation of the Crimean peninsula by 

Russian Federation Z. Brzezinski proposed the option of “finlandization” of the 

relations between Ukraine and Russian Federation. This initiative appeared to be 

another example of his use of tactical instruments (stratagems) with the aim of meeting 

the strategic goal of preservation of Ukrainian sovereignty.  

The study of Z. Brzeziski’s international strategic views and of his political and 

public activities gives reason to regard him as one of the greatest international 

strategists. His strategic guidelines always rested on the solid ideological foundation, 

composed of his libertarian and antitotalitarian beliefs. Another important aspect of 

Z. Brzezinski’s strategic legacy is relevant to his membership in certain international-

strategic generation. His personal history as a strategist obviously features the 

typological peculiarities of the generation of “technetronic era”. They were determined 

by the historical conditions, societal discourse and sociocultural context of its 

functioning. The sociocultural context was primarily defined by the coming of the state 

of postmodernity of the Western societies. Such postmodern traits as rejection of the 

established authority, double code, epistemological uncertainty, the feeling of 

generalized crisis, acceptance of concept of hyperindividualism of the modern human, 

replication not emulation of the ideas of the previous epochs can be found in 

Z. Brzezinski’s texts. By the way, the experience of the studying of Z. Brzezinski’s 

international strategic generation enables to arrive to the conclusion that the hereditary 

to it and clearly structured strategic generation has not established itself. Among the 

major causes of such state of things the phenomenon of dying down of the American 

society’s interest to grand strategy, excessive social influences of the new information 

technologies and producers of entertainment products, known for their pragmatic and 
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cosmopolitan type of thinking, and also self-destructive animosity in the ranks of the 

policymaking entity of the United States of America deserve to be mentioned.  

Key words: Zbigniew Brzezinski, international strategy, United States of 

America, twentieth century, twenty first century. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження.  

В історії другої половини 20 – початку 21 ст. особливе місце належить 

Збіґнєву Бжезінському. Його внесок у взаємини Сполучених Штатів Америки зі 

світом та вплив на долю окремих країн був вагомим і багатогранним. Проте весь 

комплекс сучасних проблем світового розвитку увиразнює насамперед ту 

частину його політичної та інтелектуальної спадщини, яка пов’язана зі 

становленням і розвитком стратегічної думки й дії в міжнародній політиці. У 

своїй промові 5 жовтня 2017 р. під час вручення  Премії імені Збіґнєва 

Бжезінського, присудженої на прохання самого З. Бжезінського, Дж. Байден 

зазначив: «Збіґ часом стояв осторонь вашингтонського консенсусу з питань 

зовнішньої політики. Але, на мою думку, це було наслідком того, що він мав дар, 

яким мало хто з нас, мало хто з лідерів, мало політиків володіли – чуття ґранд 

стратегії».* 

Міжнародна стратегія, або, як її нерідко називають, ґранд стратегія, набула 

статусу джерела знання та досвіду, спроможного визначати не лише дороговкази 

міжнародної політики окремих країн, але і функціонування та розвитку всієї 

світової спільноти. Водночас, не пориваючи зі своїм першочерговим 

світоісторичним і світополітичним контекстом, ґранд стратегія почала 

розглядатись як сукупність епістеміологічних підходів та праксеологічних 

принципів, релевантних широкому спектру людських практик.  

На тлі означених тенденцій звернення до постаті З. Бжезінського набуває 

особливої актуальності. Його інтелектуальна біографія може слугувати зразком 

багатолітнього і наполегливого руху мислителя, дослідника і громадянина до 

осягнення стратегічного виміру світової історії та міжнародної політики. Йому 

                                                      
* The Zbigniew Brzezinski Annual Prize and Lecture. October 5, 2017. CSIS.  Washington, 

D. C. URL: www.youtube.com/watch?v=ciaUkiARvyw (дата звернення 10.10.2017)   
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були притаманні виразні риси стратегічного мислителя, який поєднував свої 

погляди з практичною дією. Винятковість його місця в історії, зрештою, 

визначається тим, що він став єдиним з першорядних західних міжнародних 

стратегів, хто переконливо наголосив на особливій важливості місця України в 

системі стратегічних реалій сучасності.  

Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконане в межах науково-дослідної теми 

кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Актуальні 

проблеми нової та новітньої історії зарубіжних країн» (номер державної 

реєстрації 16 КФ046-03). 

Мета дослідження: дослідити витоки, формування й розвиток 

міжнародно-стратегічних поглядів та принципів міжнародно-стратегічної 

діяльності Збіґнєва Бжезінського в їх зв’язку з визначальними тенденціями 

світової та американської історії. 

Завдання дослідження: 

 вивчити стан наукової розробки проблем дослідження;  

 систематизувати джерельну базу дослідження; 

 визначити методологічні підходи до здійснення дослідження; 

 дослідити витоки й початковий етап формування міжнародно-

стратегічних поглядів З. Бжезінського; 

 з’ясувати зміст і методи реалізації З. Бжезінським власних 

міжнародно-стратегічних поглядів у період діяльності адміністрації президента 

Дж. Картера; 

 простежити розвиток поглядів З. Бжезінського на міжнародну 

стратегію США в кінці 20 – на початку 21 ст.; 

 охарактеризувати зміст і суспільну релевантність оцінок 

З. Бжезінським української незалежності як міжнародно-стратегічного явища та 
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місця України і Російської Федерації в системі міжнародних відносин кінця 20 – 

початку 21 ст.; 

 здійснити порівняльний аналіз міжнародно-стратегічних настанов 

З. Бжезінського, Г. Кіссінджера і С. Гантінгтона; 

– спираючись на досвід дослідження міжнародно-стратегічної спадщини 

З. Бжезінського й нагромаджені історичною наукою знання про етапи розвитку 

та визначальних представників американської міжнародно-стратегічної традиції, 

концептуалізувати типологічні риси особистості міжнародного стратега.  

Об’єкт дослідження: історія міжнародної стратегії Сполучених Штатів 

Америки 20 – початку 21 ст. 

Предмет дослідження: формування, розвиток і суспільне сприйняття 

міжнародно-стратегічних поглядів  Збіґнєва Бжезінського. 

Хронологічні межі дослідження визначаються насамперед періодом 

життя досліджуваної особи. Автор також враховує історичні факти й події, які 

пов’язані з часом після смерті З. Бжезінського. 

Географічні межі дослідження охоплюють головним чином території 

США, Канади, Польщі, СРСР, України, КНР, Близького Сходу, Афганістану. 

Зважаючи на глобальний обшир політичних і фахових інтересів досліджуваної 

особи, географічні межі явищ, аналізованих у дисертації, можуть виходити за 

згадувані рамки. 

Основними методами дослідження, застосованими в дисертації, були 

історико-описовий, історико-генетичний, історико-типологічний, дослідницького 

інтерв’ю, біографічний, просопографічний, компаративний, міжнародно-

системний, проблемно-хронологічний, описово-оповідальний, критичного 

аналізу джерел. 

Вони зробили можливим дослідити: 

 історико-описовий: перебіг історичних подій та історичні факти, 

зокрема пов’язані з історією зовнішньополітичної діяльності адміністрації 

Дж. Картера; 
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 історико-генетичний: витоки та причиново-наслідкові закономірності 

формування певних суспільно-психологічних станів американського суспільства, 

значущих для міжнародно-стратегічної діяльності З. Бжезінського; 

 історико-типологічний: конкретно-історичні ситуації та періоди 

американської й світової історії, сутнісні характеристики яких упливали на 

міжнародно-стратегічні настанови З. Бжезінського; 

 дослідницького інтерв’ю: установити та істотно уточнити оцінки 

З. Бжезінським окремих важливих аспектів його інтелектуальної біографії, 

міжнародно-стратегічного кредо, а також з’ясувати особливості сприйняття його 

міжнародно-стратегічної діяльності історичними постатями, яким притаманний 

високий ступінь міжнародно-стратегічної компетентності; 

 біографічний: основні віхи життєпису й маловідомі факти з життя 

З. Бжезінського, релевантні його інтелектуальній історії як міжнародного 

стратега; 

 просопографічний: місце З. Бжезінського в системі просопографічно 

типологізованих груп американських міжнародних стратегів; 

 компаративний: порівняння поглядів на міжнародну стратегію 

З. Бжезінського, Г. Кіссінджера, С. Гантінгтона й окремих дослідників і 

політичних діячів США та деяких інших країн;  

 міжнародно-системний: узалежнення змісту міжнародно-

стратегічної діяльності З. Бжезінського зі структурними характеристиками й 

динамікою міжнародних порядків (систем міжнародних відносин); 

 проблемно-хронологічний: виділити та проаналізувати істотні події 

та концептуальні здобутки міжнародно-стратегічної діяльності З. Бжезінського 

(у сукупності її складників) у межах розробленої автором хронологічної 

структури дослідження;  

 описово-оповідальний: окремі сторінки життєпису З. Бжезінського, 

подані у вигляді історичного наративу, а також із максимальною детальністю 

зміст, історичний контекст створення та стилістичні особливості його творів; 
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 критичного аналізу джерел: різнобічний аналіз та зіставлення 

походження й змісту джерел різного рівня. 

Поруч зі згадуваними методами, притаманними історичній науці, також 

застосовувались загальнонаукові методи, зокрема класифікації та 

систематизації, аналізу й синтезу, індукції та дедукції, екстраполяції, висунення 

гіпотези. 

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає в постановці та 

розв’язанні науково й суспільно значущої проблеми, яка не була предметом 

окремого дослідження. 

Автором було: 

Уперше: 

 досліджено всі етапи формування й еволюції міжнародно-

стратегічних поглядів З. Бжезінського; 

 в українській американістиці проведено серію дослідницьких інтерв’ю 

з історичним діячем, який належав до вищого державного керівництва США; 

 уведено до наукового обігу й залучено до здійснення конкретного 

наукового проєкту раніше не використані джерела персонального рівня (частина 

епістолярій З. Бжезінського, записи на його власній сторінці соціальної мережі 

Твіттер, інтерв’ю, надані  засобам масової інформації); 

  проведено серію дослідницьких інтерв’ю з чільними українськими 

діячами, які тісно взаємодіяли зі З. Бжезінським; 

 на прикладі досліджуваної персоналії запропоновано типологізацію 

особи міжнародного стратега; 

 застосовано просопографічний підхід до особи міжнародного 

стратега й висунуто концепцію генераційного підходу до вивчення історії 

американської міжнародної стратегії; 

 систематично простежено історію поглядів досліджуваної особи на 

місце України та Росії в міжнародній політиці; 
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 сформульовано концепцію кореляції тактичних і стратегічних 

завдань у політичній та аналітичній діяльності З. Бжезінського; 

 в українській американістиці компаратизовано стратегічні 

світогляди З. Бжезінського, Г. Кіссінджера і С. Гантінгтона. 

Удосконалено:  

 знання про історію пошуків адміністрацією президента Дж. Картера 

власної міжнародної стратегії та роль у цьому процесі З. Бжезінського; 

 уявлення про ранні витоки настанов З. Бжезінського щодо  України; 

 знання про структурно-особистісні риси З. Бжезінського. 

Удокладнено:  

 роль З. Бжезінського у формулюванні адміністрацією Л. Джонсона 

(1965–1969 рр.) доктрини «мирного залучення»; 

 уявлення про погляди З. Бжезінського на міжнародну політику, 

притаманні йому в період, який передував його призначенню на вищу державну 

посаду в адміністрації президента Дж. Картера; 

Отримали подальший розвиток:  

 знання про оцінки З. Бжезінського міжнародної стратегії 

американських президентських адміністрацій кінця 20 – початку 21 ст.; 

 уявлення про особистісні впливи університетських наставників 

З. Бжезінського на формування його наукових і суспільних поглядів. 

Особистий внесок дисертанта полягає в самостійній постановці наукової 

проблеми та її розв’язанні. Усі наукові результати, висновки й оцінки, які містить 

дисертація, отримані та сформульовані ним особисто. Усі публікації за темою 

дисертаційного дослідження написані ним одноосібно.  

Апробацію результатів дисертаційного дослідження здійснено шляхом 

оприлюднення його основних положень на міжнародних та всеукраїнських 

конференціях і круглих столах: Науково-практична конференція «Актуальні 

проблеми історії міжнародних відносин нового та новітнього часу» (Одеса, ОДУ 

імені І.І. Мечникова, травень 1996 р.); Наукова конференція молодих вчених і 
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аспірантів «Україна і світ: історія, сьогодення, майбутнє» (Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, 26 листопада 2003 р.); 

Міжнародна науково-практична конференція «Реструктуризація глобального 

простору: історичні імперативи та виклики» (Київ. Дипломатична академія при 

МЗС України, 15 травня 2012 р.); Міжнародна науково-практична конференція 

«Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн» (до 105-річниці з дня 

народження д.і.н., проф. В. Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення 

дипломатичних відносин між Україною та державою Ізраїль) (Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, 18-19 жовтня 2012 р.); 

III Міжнародна науково-практична конференція «Реструктуризація глобального 

простору: історичні імперативи та виклики» (Київ. Дипломатична академія 

України при МЗС України, 18 грудня 2014 р.); Міжнародна наукова конференція 

«Еволюція світового розвитку: глобальні виклики і глобальна дипломатія» (Київ. 

Дипломатична академія України при МЗС України, 18 грудня 2014 р.); 

Міжнародна наукова конференція «Україна і США: досвід вивчення та 

перспективи співпраці (присвячена пам’яті професора Б. М. Гончара)» (Київ. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 17-18 березня 

2016 р.); Науково-практичний семінар «Президентські вибори в США 2016 року: 

наслідки для України та світу» (Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка, 8 грудня 2016 р.); Круглий стіл «Промові В. Черчилля у 

Фултоні – 70 років» (Київ. Київський славістичний університет, 16 березня 

2016 р.); Міжнародний науково-методичний семінар «Проблеми дослідження та 

викладання міждисциплінарних напрямів: європейські студії та американістика» 

(Київ. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 17 травня 

2017 р.); Друга міжнародна наукова конференція «Україна і США: досвід та 

перспективи співпраці (присвячена 25-річчю встановлення дипломатичних 

відносин)» (Київ. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

23 листопада 2017 р.); Всеукраїнська наукова конференція «Холодна війна» та 

проблеми європейської безпеки: історія та сучасність» (Київ. Інститут 

всесвітньої історії НАНУ, 21 березня 2019 р.); Міжнародна наукова конференція 
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«Еволюція цінностей в умовах глобалізації» (Київ. Інститут всесвітньої історії 

НАНУ, 16 квітня 2019 р.); Міжнародна наукова конференція «Консолідуючий 

потенціал політики пам’яті: загальні закономірності та національні особливості» 

(Київ. Інститут всесвітньої історії НАНУ, 30 травня 2019 р.); Всеукраїнська 

наукова конференція «Проблеми війни і миру в історії країн Європи» (Інститут 

всесвітньої історії НАНУ, 26 березня 2020 р.); X Міжнародний конгрес Асоціації 

іспаністів України. Київ. Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, 20 вересня 2020 р.). 

Практичне значення отриманих результатів. Дисертаційне 

дослідження містить матеріали, оцінки й висновки, які можуть бути використані 

для теоретичного забезпечення розробки стратегії національної безпеки України, 

національної зовнішньополітичної стратегії та аналітичної діяльності різного 

профілю. Матеріали дисертації можуть знайти застосування у викладанні у 

вищих закладах освіти курсів з історії США, міжнародних відносин, державного 

управління, а також окремих дисциплін у системі підготовки фахівців із певних 

напрямків забезпечення національної безпеки. 

Основні результати дисертаційного дослідження відображені в 

монографії, 19 публікаціях в українських фахових виданнях, із яких 2 включені 

до міжнародних наукометричних баз даних, 2 в зарубіжних публікаціях. 

Додатково результати дослідження відображають 13 публікацій в українських 

наукових виданнях. Загальний обсяг публікацій 32,8 авторських аркушів. 

Структура дисертації зумовлена метою й завданнями дослідження. 

Наукова праця складається зі вступу, п’яти розділів, поділених на шістнадцять 

підрозділів, висновків, списку використаних джерел та літератури (476 позицій 

на 37 сторінках), додатку. Загальний обсяг дисертації становить 432 сторінки 

машинописного тексту, із яких 369 сторінок основного тексту. 
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РОЗДІЛ 1. СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА  

І ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ  ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

1.1. Стан наукової розробки проблем дослідження 

 

Наукові публікації, присвячені дослідженню життя, діяльності та 

міжнародно-стратегічної спадщини Збіґнєва Бжезінського*, можна розділити на 

три основні групи. Першу формують монографії, дисертації та статті авторства 

американських, польських і французького дослідників, присвячені життю, 

діяльності та поглядам Бжезінського на проблеми світового розвитку і 

американської міжнародної політики. Другу дослідницький доробок українських 

істориків і серед них автора цієї дисертації. Третю узагальнюючі праці, 

присвячені історії зовнішньої політики США періоду адміністрації президента 

Дж. Картера, в яких оцінюється діяльність Бжезінського.  

До першої групи належать монографії Дж.А. Андріанопулоса, Ж. Ваіса, 

П. Воана, А. Любовскі, дисертація Н. Міхаіла, колективна збірка за редакцією 

Ч. Ґаті, статті або розділи у монографіях П. Воана, І. Даадлера в співавторстві з 

І. Дестлером, Т. Олеяржа, Д. Роткопфа [75; 237; 322; 329; 349; 384; 436; 437; 439; 

452]. Серед цих досліджень, найбільш ґрунтовною і найновішою за часом 

опублікування є монографія Ж. Ваіса. Цей знаний історик і співробітник 

аналітичної служби міністерства закордонних справ Франції, відомий, зокрема, 

ще і своєю монографією про неоконсервативний рух у США, був обраний 

Гарвардським університетом для написання академічного життєпису одного з 

його найзнаменитіших випускників. Хоча дослідник і не кваліфікує свою працю 

як «схвалену» біографію, його книзі притаманні всі її ознаки, зокрема, наявність 

                                                      
* Надалі Збіґнєва Бжезінського для зручності організації тексту, а також через те, що 

єдиним згадуваним однофамільцем є Тадеуш Бжезінський, переважно називатимемо за 

прізвищем. 
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допуску з боку досліджуваної особи до особистих паперів і використання 

високоякісної сімейної колекції фотоматеріалів, які відображають всі етапи 

життєвого шляху  та родинний побут Бжезінського. Монографія стала підсумком 

значного за обсягами дослідницького проєкту, який, як виглядає, ґрунтувався на 

солідних фінансових ресурсах. Автору, як він сам свідчить,  допомагала група з 

п’яти американських і трьох французьких асистентів, які, зокрема,  здійснювали 

добір та опрацювання джерел і літератури [439, 480]. Першим виданням книга 

вийшла у 2015 р. у Франції під, очевидно, орієнтованою на французького читача 

назвою «Збіґнєв Бжезінський. Стратег імперії» [440]. Англомовний переклад, до 

якого додався короткий розділ присвячений кончині Бжезінського,  побачив світ 

у видавництві Гарвардського університету трьома роками пізніше. Ж. Ваіс 

зазначає, що написана ним біографія має на меті ширшу оцінку політичної думки 

Бжезінського, в ній досліджується те як його етнічна та релігійна ідентичність 

взаємодіяли з його інтелектуальним порядком денним, історичними подіями 

малого та великого масштабу і повсякденними справами. «Якщо казати коротко, 

– наголошує французький історик, – ця книга відстежує еволюцію складної 

особистості впродовж семи десятиліть її діяльності з приділенням особливої 

уваги чотирьом рокам, які Бжезінський провів  у Білому домі, здійснюючи 

повноваження урядовця вищого рівня» [440, 9]. Спираючись на солідну 

джерельну базу, яку формували різноманітні опубліковані джерела, джерела 

персонального рівня та архівні фонди, до котрих автор і група його  асистентів 

могли отримати доступ згідно з чинними нормативними актами США, Ж. Ваіс 

створив дослідження, яке хоч і не виходить за межі стандартів традиційного для 

американської історіографії академічного життєпису з притаманною йому 

тенденцією до поєднання власне біографічних сюжетів з розлогими 

хрестоматійними описами історичних подій, проте слугує важливим орієнтиром 

для всіх дослідників інтелектуальної та політичної діяльності Бжезінського.  

Багато в чому схожою своїми метою, структурою та джерельною базою на 

вищеаналізовану працю є книга П. Воана, яка, однак, вийшла свої першим 

польськомовним виданням раніше, ніж монографія його французького колеги. 
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П.Воан, випускник Університету Західної Вірджинії, налагодив контакти з 

Бжезінським працюючи над своєю дисертацією доктора філософії, присвяченою 

діяльності високого урядовця в Білому домі в період кризових подій у Польщі 

кінця 1970-х – початку 1980-х рр. У подальшому, отримавши посаду викладача 

американістичних дисциплін у Ягелонському університеті, П. Воан здійснив 

дослідницький проєкт, результатом якого став життєпис найзнаменитішого 

американського поляка повоєнного часу.  Виграшною рисою книги П. Воана, 

порівняно з попередньою аналізованою біографією, є її живіший стиль, 

стисліший обсяг і описи багатьох цікавих ситуацій з життя Бжезінського, які 

сприяють тому, що в ній меншою мірою, ніж у праці французького автора 

постать досліджуваної особи губиться у розлогих коментарях підручникового 

характеру, присвячених загальним сюжетам історії США і американської 

зовнішньої політики.  

Ще більшою мірою постать Бжезінського набуває яскравих і реалістичних 

рис у книзі польсько-американського політичного аналітика А. Любовскі. Хоча 

її автор і не є фаховим істориком, але його праця містить великий обсяг посилань 

на різноманітні джерела, позначена чудовим знанням американської суспільної 

та політичної дійсності, відзначається майстерним стилем. Як виграшна риса 

монографії А. Любовскі сприймається її виразна ідейна домінанта, якої бракує 

двом попереднім аналізованим працям. Вже сама назва книги «Збіґ. Людина, яка 

підірвала Кремль», а також сув’язна їй структура дослідження спрямовують 

читача до центральної мети її автора – показати ту грань інтелектуальної, 

політичної та суспільної діяльності Бжезінського, яка пов’язана з важливим і 

певною мірою імпліцитним аспектом розроблюваних ним стратегічних 

дороговказів, котрим було його неухильне бажання наблизити в часі такий 

ступінь ослаблення СРСР, який зробить можливим вивільнення Польщі з-під 

контролю Кремля. 

Окреме місце належить дисертації на здобуття ступеня доктора філософії 

Н.Міхаіла. Захищена в Університеті Вірджинії  у 1996 р. як чи не єдине дотепер 

дисертаційне дослідження, присвячене розвитку поглядів Бжезінського, вона 
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становить собою значний за обсягом компендіум життєвих фактів  і аналізу 

текстів Бжезінського, поданих на фоні розлогих, а часом, як виглядає, не надто 

релевантних предмету дослідження сюжетів з історії США та інших країн. Як 

зазначає дисертант, його робота є «трактатом про дослідницький доробок і 

політичну роль доктора Бжезінського від початків його політичної кар’єри до 

сучасності» [329, 4]. Дисертаційне дослідження Н. Міхаіла в цілому справляє 

позитивне враження своїм прагненням до охоплення великого емпіричного 

матеріалу, використанням джерел персонального рівня, загальною ерудицією 

його автора. Підготоване і захищене в Університеті Вірджинії, воно позначене 

традиціями цього чи не найбільш знаного навчального і дослідницького закладу 

в ділянці вивчення  персонального виміру історії зовнішньої політики США. 

Саме в цьому університеті тривалий час працював і, як засвідчує титульний 

аркуш аналізованої дисертації, брав участь у її оцінюванні К. Томпсон – один з 

основоположників американської академічної дипломатичної персоналістики. 

Збірка нарисів за редакцією Ч. Ґаті, укладена і видана до 85-ліття 

Бжезінського, особливо цікава своїм представницьким авторським складом та 

окремими вміщеними у ній розділами, які містять інформацію про маловідомі 

факти з біографії Бжезінського або пропонують оригінальну інтерпретацію 

певних теоретичних проблем, пов’язаних з його діяльністю та місцем в історії. 

Серед її авторів Дж. Картер, Ч. Ґаті, Ж. Ваіс, Д. Енґерман, М. Крамер, 

Д. Роткопф, Р. Пастор, В. Квондт, Р. Гантер, Дж. Томпсон, П. Воан, М. Стрмецкі, 

Дж. Манн, Д. Іґнейшіес, А. Ґерфінкле, Ф. Фукуяма та деякі інші. Назва збірки не 

була надто зобов’язуючою для дотримання її авторами передбачуваного нею 

предмету дослідження. Якщо Ж. Ваіс і П. Воан подали адаптовані до формату 

колективної публікації нариси, в яких висвітлюються окремі істотні аспекти 

життєпису досліджуваної ними особи, то більшість інших авторів поділились 

своїми спогадами про Бжезінського або власним поглядом на його місце в історії 

стосунків Америки зі світом. Однак особливо цікавим видався нарис авторства 

А. Ґерфінкле, в якому він, ґрунтуючись на аналізі життєвого шляху 

Бжезінського, а також, з усією очевидністю, беручи до уваги персоналії інших 
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стратегів,  зробив спробу начерку теоретичного підходу до феномену 

міжнародного стратега. Фактично ювілейна збірка за редакторства Ч.Ґаті, 

давнього колеги і друга Бжезінського, була публікацією як дослідницького, так і 

джерельного характеру.  

Присвячений Бжезінському розділ П. Воана у колективній монографії за 

редакторства А. Кастен Нельсон був опублікований роком раніше, ніж його 

вищезгадана монографія і ґрунтувався на її матеріалах [436, 107-130]. 

Самостійне значення цієї розвідки, написаної у доступному ширшому читачу 

стилі, полягає у тому, що вона окремо висвітлює драматичну сторінку історії, до 

якої Бжезінський був причетний як одна з її головних дійових осіб. Монографія 

І. Даадлера та І.М. Дестлера, в якій її автори вивчають досвід діяльності радників 

з питань національної безпеки в адміністраціях президентів Дж.Ф. Кеннеді, 

Р. Ніксона, Дж. Картера, Р. Рейгана, Дж.Г.В. Буша, Б. Клінтона і Дж.В. Буша, 

містить розділ присвячений Бжезінському. Однак, його змісту і джерельній базі 

не притаманна новизна чи оригінальність авторських інтерпретацій фактів. 

Цінність цієї частини монографії визначається насамперед тим, що включення 

Бжезінського до галереї портретів радників президентів (а відповідно ще й 

керівників усього складу Ради Національної Безпеки) дозволяє її авторам дійти 

певних висновків щодо організаційних, психологічних і політичних проблем 

функціонування державного інституту радника. Окрім того ця праця може 

слугувати прикладом просопографічного підходу до вивчення державної і 

політичної історії США. Яскравіше враження, ніж розвідка двох вищеозначених 

співавторів полишає розділ у монографії Д. Роткопфа. Досліджуючи  історію 

Ради Національної Безпеки та діяльності очільників її апарату, Д. Роткопф 

прагне уникати некритичного слідування стереотипам багатьох своїх 

попередників, які реплікували тезу про руйнівний для адміністрації президента 

Дж. Картера конфлікт Венс-Бжезінський. Він відзначає низку інновацій, 

запроваджених у практику діяльності Ради під керівництвом Дж. Картера і 

Бжезінського, серед них, зокрема, залучення до роботи у ній помітної кількості 

жінок. Проте насамперед заслуговують бути відзначеними висновки, яких 
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Д. Роткопф доходить у підсумках до свого розділу. Історик наголошує на тому, 

що президент Р. Рейган мусить бути вдячний своєму попереднику в Білому домі, 

принципові підходи якого до міжнародних справ він продовжив. Адміністрація 

президента Дж. Картера, на переконання дослідника,  прийшла до влади на 

вододілі історії стосунків Америки зі світом. Спираючись на підтримку 

більшості американців, вона відкинула «занепадницьку, секретивну реалполітік 

ніксонівської ери» і враховуючи слабкості свого радянського супротивника 

загнала його у пустелі та гори Афганістану, які перетворились для нього на 

«в’єтнамську трясовину» [384, 208]. Президентська адміністрація, в якій 

Бжезінському належала провідна роль, також закріпила за собою провідне місце 

в історії тим, що «зробила американській зовнішній політиці ін’єкцію 

«вартостей» [384, 209]. Д. Роткопф завершує свій аналіз місця президента 

Дж. Картера та його команди в американській історії констатацією того, що, 

коли йдеться про її досягнення на міжнародній арені, мало яка чотирирічна 

президентська адміністрація може пишатись такими досягненнями, які, однак, 

не були гідно поціновані [Там само]. Стаття Т. Олеяржа становить собою спробу 

стислого огляду біографії Бжезінського. Цікава вона тим, що в ній дослідник 

зосереджується на польському періоді історії роду Бжезінських, зокрема, його 

сюжетах, пов’язаних з Перемишлем, а також здійснює огляд польських 

публікацій про Бжезінського. Однак нових концепцій чи викладу принципово 

нових важливих фактів ця розвідка не містить. 

Особливе місце в цій групі  досліджень належить монографії 

Дж.А. Андріанопулоса. Її автор здійснює цікаву спробу компаративного 

вивчення світоглядів та діяльності Бжезінського і Г. Кіссінджера. Дослідження 

ґрунтується на досить різноманітній джерельній базі, однак, його цінність як 

твору історіописання знижує те, що Дж.А. Андріанопулос застосовує  

формалізований і позбавлений чіткої хронологічної кореляції підхід до 

висвітлення того що він визначає як «філософські» та «інструментальні» 

переконання двох стратегів, організацію  ними владних можливостей для 

втілення своїх рішень, політичній курс щодо союзників і противників. Наслідком 
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цього є ігнорування ним часу і обставини формулювання досліджуваними 

особами тих чи інших зовнішньополітичних дороговказів. Впадає, однак,  в око 

те, що дослідник послуговується таким поняттям як стратегія, прагнучи 

розкрити особливості її розробки і втілення Бжезінським і Г. Кіссінджером. 

Підсумок його дослідницьких зусиль, однак,  не  відповідає очікуванням, які 

породжуються дослідним завданням, яке він перед собою поставив. Те, що ним 

розглядається як стратегія насправді переважно варте типологізації як тактика. 

Ще більше незгоди викликає наполягання автора монографії на тому, що подібно 

до Г. Кіссінджера Бжезінський «вірив у сило-реалістський (power-realist) підхід 

під час прийняття рішень» [75, 119]. Навіть більше. На його думку, Бжезінський 

робив більший наголос на військовій міці, ніж Г. Кіссінджер, хоч і пропонував 

застосовувати “планетарно-гуманістичний підхід” до країн третього світу та був 

прибічником поєднання двох настанов щодо розвинутих країн. Таке намагання 

зобразити Бжезінського як відредаговану реінкарнацію Г. Кіссінджера в Білому 

домі не може бути жодною мірою підтримане. Щонайменше змішані 

реалістсько-транснаціоналістські, а часом, як виглядатиме, і цілком 

транснаціоналістські теоретичні настанови Бжезінського щодо світової політики 

істотно відрізнялись від поглядів непохитного реаліста Г.Кіссінджера. 

Непереконливість суджень Дж.А. Андріанопулоса про Бжезінського не може 

бути виправдана тим, що він застосував формалізовані дослідницькі методи, які 

призвели до того, що думки і формулювання останнього часто ним оцінювались 

поза історичним контекстом. 

Доробок українських дослідників головним чином формується науковими 

публікаціями автора цієї дисертації. Насамперед заслуговує бути згаданою 

видана ним монографія [32]. У ній простежено шляхи формування та досліджено 

етапи розвитку і становлення поглядів Бжезінського на визначальні проблеми 

світового розвитку, довготермінові інтереси США у світі та американську 

політику щодо окремих країн. Державна, суспільно-політична й аналітична 

діяльність Бжезінського розглянута в контексті феномену міжнародної стратегії. 

Автор зосереджується насамперед на тих сторінках його життєпису, які пов’язані 
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з формулюванням ним стратегічних дороговказів для американської зовнішньої 

політики. Значна увага приділена вивченню стратегічної спадщини Бжезінського 

в компаративному аспекті. Окрім монографії перу автора дисертації належить 

тридцять статей, видрукуваних в українських та зарубіжних наукових 

періодичних виданнях, в яких досліджуються різні аспекти діяльності 

Бжезінського як міжнародного стратега [10–41]. Серед нечисленних праць 

українських істориків, у яких аналізуються окремі аспекти діяльності 

Бжезінського, заслуговують бути згадані монографія Н.Д.Городньої, статті 

Б.М. Гончара, Ю.Б. Гончар, О.В.Потєхіна і М.А. Тарана [9; 7; 57; 58; 59; 63]. 

Перших чотири дослідники присвятили свої розвідки аналізу поглядів 

Бжезінського в міжнародних умовах початку двадцять першого століття. 

М.А. Таран розглядає Бжезінського як видатного американського стратега і 

з’ясовує його позицію в контексті американських дискусій про політику щодо 

Китаю. 

До третьої категорії праць належать монографії Д. Брінклі, П. Бурна, 

Дж. Дамбрелла, Р. Ґартгоффа, Б. Ґлед, Ґ. Гаас, Е. Гарґроува, К. Ендрю, К. Ендрю 

і В. Мітрохіна, Б. Кауфмана, Б. Мезліша, А. Моенса, К. Морріса, Дж. Розаті, 

Л. Шупа, Ґ. Сміт, Д. Спенсера, Р. Торнтона, Р. Стронґа, а також збірки статей за 

редакції Г. Розенбаума і К. Томпсона [73; 74; 82; 84; 243; 244; 257; 263; 269; 270; 

297; 327; 331; 334; 381; 382; 392; 398; 399; 403; 428; 429]. Одразу виокремимо 

монографію К. Ендрю і його спільну працю з В. Мітрохіним оскільки вони 

включені до цієї групи розвідок з певною мірою умовності. Професор історії з 

Кембриджського університету широко відомий як чи не найавторитетніший у 

світі дослідник історії розвідувальних служб. Його співавтор за другою з 

аналізованих публікацій в минулому завідував службовим архівом Першого 

головного управління КДБ СРСР (зовнішня розвідка), але втік до Великої 

Британії з численними копіями довірених йому для зберігання документів. Хоча 

їх книги і не мають на меті аналіз зовнішньої політики адміністрації президента 

Дж. Картера, вони, однак, вводять до наукового обігу і аналізують великий обсяг 

фактів, які дозволяють поглянути на неї під кутом зору, недоступним для 
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більшості дослідників.  Згадки про Бжезінського на сторінках одноосібної 

монографії К. Ендрю мають фактологічний характер і практично не містять 

оцінкових  суджень. Натомість у його спільній книзі з В. Мітрохіним ми 

знаходимо ряд яскравих фактів, які стосуються ініційованих Кремлем зусиль 

радянської розвідки з компроментації Бжезінського з метою ослаблення його 

позицій у Білому домі. Ця книга може розглядатись не лише як аналітична праця, 

але і цінне історичне джерело. Решта вищеперелічених дослідників ставили за 

мету запропонувати власний погляд на підсумки зовнішньої політики 

адміністрації президента Дж. Картера. Проте, незважаючи на це, більшості з них 

притаманний доволі стереотипний підхід до дослідницького завдання, 

зумовлений спільними для них ліберально-критичними поглядами на 

президентство Дж. Картера і застосовуваними у їхніх працях формалізованими 

методами, притаманними політичній науці. Наслідком цього в більшості 

випадків стає підтримка ними сконструйованого спільними зусиллями 

неоконсерваторів, лівих радикалів і радянських пропагандистів міфу про те, що 

Дж. Картер був президентом-невдахою, а головною проблемою, яка зумовила 

невдачу зовнішньої політики адміністрації була боротьба за вплив між 

політиками, які в ній займали посади державного секретаря і радника президента 

з питань національної безпеки. Навіть панорамна за своїм охопленням подій і 

близька за своєю ретельністю викладу до майже вичерпного синопсису 

американсько-радянських відносин книга дипломата та історика Р. Ґартгоффа у 

своїх розділах, присвячених адміністрації Дж. Картера, не виходить за межі 

цього наративу. З цієї тенденції випадає монографія Д. Брінклі, варта уваги хоча 

б через те, що вона належить перу дослідника, широко відомого як чи не 

найтиражніший автор історій американських президентств сучасності. Він стоїть 

на позиції визнання видатного місця Дж. Картера в історії, але, не розриваючи 

зв’язку з ліберальними стереотипами, наполягає на тому, що Бжезінський надав 

зовнішньополітичному курсу адміністрації «яструбиного» характеру [84, 31]. 

Іншою прикметною рисою цих публікацій є слідування стандартній сюжетній 

лінії, яку визначають загальновідомі події та явища в історії зовнішньої політики 
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адміністрації на зразок кампанії захисту прав людини в інших країнах, угоди 

стосовно Панамського каналу, Кемпдейвідської угоди, підписання угоди  

ОСО-2. Джерельна база цих досліджень варіюється, але в більшості випадків 

вона визначається доступністю джерельних ресурсів на момент здійснення 

кожного з них. Найбільш істотним, однак,  є те, що в переважній більшості 

аналізованих праць практично відсутні спроби осягнення міжнародно-

стратегічного виміру історичної спадщини адміністрації президента Дж. Картера 

і ролі у його творенні Бжезінського. Проте монографії Б. Ґлед і Р. Стонга 

становлять певний виняток з вищеозначеної загальної тенденції. Незважаючи на 

те, що Р. Стронг наголошує на своєму переконанні у тому, що президент 

Дж. Картер був часом схильний діяти всупереч думці двох своїх головних 

зовнішньополітичних радників, він відкидає тезу про згубність конкуренції між 

ними для зовнішньої політики країни і заявляє про свою «ревізіоністську» 

позицію з цього питання. На його думку, стосункам Венс-Бжезінський був 

притаманний значно складніший характер, ніж це уявлялось коментаторам часу 

каденції адміністрації. Двоє високих урядовців частіше були одностайними, ніж 

перебували у незгоді, натомість розбіжності між ними стосувались справді 

важливих сфер зовнішньої політики, котрими були американсько-радянські 

відносини та іранська проблема [403, 266-267]. Б. Ґлед має інший погляд на 

стосунки у трикутнику Картер-Венс-Бжезінський. На її думку, залежність 

президента від його радника з питань національної безпеки зіграла визначальну 

роль для підсумкового успіху останнього у змаганні з державним секретарем за 

вплив на зовнішньополітичні рішення глави держави. Окрім того, вона вважає, 

що Бжезінський майстерно використав «всі тактичні прийоми, відомі з 

літератури з менеджменту», щоб спрямувати Дж. Картера у антирадянському 

напрямку [263, 1]. Частково такий результат був зумовлений тим, що, на думку 

дослідниці, президент не мав добре розробленої стратегічної візії. «За таких 

обставин,– доходить вона висновку, – Бжезінський був спроможний забезпечити 

Картера тим, чого останній потребував у сфері зовнішньої політики – 

всеосяжною стратегічною концепцією» [263, 2]. 
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Отже, на загал, зарубіжні наукові дослідження життя, діяльності і поглядів 

Бжезінського позначені домінуванням серед їх авторів ліберальних помірковано-

критичних настанов. Їм притаманне надмірне зосередження на розбіжностях у 

поглядах на ряд міжнародних проблем між Бжезінським та деякими іншими 

високими урядовцями (певний виняток становить позиція Дж.А.  Андріанопулоса, 

Б. Ґлед і Р. Стронга), формалізовані підходи до вирішення дослідницьких завдань, 

а також схильність до орієнтації на інтереси політичного істеблішменту, який 

традиційно розглядав президента Дж. Картера і його радника з питань 

національної безпеки як аутсайдерів, недостатньо зобов’язувально пов’язаних з 

інтересами панівного політичного класу. Однак з плином часу така настанова у 

працях американських істориків почала певною мірою змінюватись на користь 

більш багатогранних та ґрунтованих на історичній ретроспективі оцінок. Цю 

тенденцію, зокрема, засвідчили монографії Б. Ґлед і Р. Стронга. З іншого боку 

зарубіжні дослідники, які присвятили свої праці безпосередньо вивченню життя 

і діяльності Бжезінського стоять на істотно об’єктивніших позиціях в оцінюванні 

його діяльності, спираються на ширшу і різноманітнішу джерельну базу, а 

біографічний характер їх розвідок зумовлює можливість врахування ними 

тривалого процесу розвитку поглядів досліджуваної особи. Натомість жодна із 

зарубіжних праць не була спроможною послідовно простежити витоки, розвиток 

і  політичні впливи міжнародно-стратегічних поглядів Бжезінського, вмістити 

його інтелектуальну та політичну біографію у контекст феномену міжнародної 

стратегії, охопити з максимально можливою повнотою ідеї та судження, 

висловлювані ним впродовж всього його свідомого життя. Виконання цього 

завдання стало метою наукового пошуку автора цього дисертаційного 

дослідження та наукових праць, які забезпечили опублікування його основних 

результатів. 

 

 

1.2. Джерельна база дослідження 
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Джерела, на яких ґрунтується дане дисертаційне дослідження, можуть 

бути поділені на сім основних груп. Першу групу формують академічні і 

аналітичні праці, промови, виступи у засобах масової інформації Бжезінського. 

Другу документи виконавчої влади США. Третю спогади, щоденники, публічні 

виступи, академічні праці політичних діячів. Четверту дослідницькі інтерв’ю, 

взяті у Бжезінського та ряду американських державних і політичних діячів, які 

взаємодіяли з Бжезінським. П’яту епістолярій, котрий розкриває більш 

конфіденційні аспекти поглядів Бжезінського. Шосту коментарі Бжезінського у 

соціальній мережі Твіттер. Сьому звіти  опитувань громадської думки, окремі 

матеріали преси, які відображали погляди значних суспільних груп, 

кіноматеріали. 

Перша група джерел, зважаючи на предмет дисертаційного дослідження, 

мала особливе значення для успішного виконання його завдань. Її основу склали 

публікації Бжезінського, які включала до себе бібліографія його праць, передана 

автору цього дисертаційного дослідження ним самим. Вона була істотно 

розширена в результаті її самостійного доповнення дисертантом. Бібліографія не 

спроможна була цілком вичерпно охопити  всі публікації Бжезінського, 

видрукувані у засобах масової інформації, через їх вельми значну кількість, та 

автор і не ставив перед собою такого завдання. Метою дисертанта було 

насамперед максимально репрезентативне виявлення і опрацювання 

академічних текстів, текстів публічних промов та програмних статей 

надрукованих чи виголошених ним у системних засобах масової інформації за 

понад шістдесят років  його активної діяльності. Всі вони були дисертантом 

зосереджені у власній бібліотеці у вигляді оригінальних видань, фотокопій, 

електронних копій, власноручних конспектів або відеофайлів. Істотна частина 

цих публікацій була збережена дисертантом під час наукових відряджень до 

США і Великої Британії, з частиною з них можливе ознайомлення лише у 

американських бібліотеках високого фахового рівня, що зумовлює їх самостійну 

цінність як інформаційного ресурсу для подальших досліджень українських 
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науковців. Опрацювання цієї частини джерельної бази дисертаційного 

дослідження здійснювалось відповідно до предмету, завдань та теоретико-

методологічних засад, обраних дисертантом, і передбачало насамперед 

виявлення у хронологічно послідовно підібраних текстах Бжезінського динаміки 

розвитку та змістових особливостей міжнародно-стратегічних поглядів, 

висловлюваних ним впродовж власного життя. Особливістю раннього періоду 

академічної творчості та політичної діяльності  Бжезінського (1950-і – 1960-і рр.) 

було те, що висловлювані ним міжнародно-стратегічні рекомендації переважно 

не мали характеру розгорнутих формулювань і часто були роззосереджені в 

різних публікаціях. Його тексти 1970-х рр. вже містять цілком чітко 

артикульовані міжнародно-стратегічні дороговкази. Починаючи з 1980-х рр. 

Бжезінський утверджується у ролі першорядного американського і світового 

міжнародного стратега, що, зокрема, засвідчують  його академічні та аналітичні 

твори. Ці особливості доробку Бжезінського враховувались при опрацюванні 

вищеозначеної категорії джерел. 

Документи виконавчої влади США були важливі як джерело знання про ті 

аспекти діяльності  Бжезінського, які пов’язані з його перебуванням на урядових 

посадах. Це насамперед документи, котрі відображають історію зовнішньої 

політики адміністрації Дж. Картера і роботу Бжезінського у Білому домі. Слід 

наголосити на тому, що ця категорія джерел знайшла своє репрезентативне 

відображення у офіційних документальних публікаціях. До них належить збірка 

з документами президентської кампанії 1976 р., об’ємна збірка документів 

зовнішньої політики адміністрації Дж. Картера, опублікована у 1983 р. 

державним департаментом США, багатотомник офіційних публічних промов і 

відозв президента Дж.Картера, серія томів, які відображають різні функціональні 

та регіональні напрямки зовнішньої політики адміністрації президента 

Дж. Картера, яка входить до багатолітньої регулярної документальної колекції 

державного департаменту «Зовнішні зносини Сполучених Штатів» , доступна на 

сайті зовнішньополітичного відомства [70; 248; 367-375; 414; 415]. Проте 

інформативність всіх цих цінних документальних ресурсів в контексті завдань 
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цього дослідження не була цілком задовільною. Це було зумовлено тим, що їх 

призначення і обмеженість публічного доступу до архівних матеріалів не 

дозволили отримати у них інформацію, яка б забезпечила бажаний ступінь 

проникнення у мислення та уявлення Бжезінського про світову політику. До 

прикладу, вищезгадана серія, публікована державним департаментом, містить 

доволі довгий перелік окремих томів, з котрих особливий інтерес могли б 

становити ті з них, які присвячені основам зовнішньої політики адміністрації 

президента Дж.Картера, її політиці в ділянці національної безпеки, питанням 

європейської безпеки, американсько-радянським відносинам, сукупності 

проблем, пов’язаних з Польщею, глобальним проблемам, відносинам із Західною 

Європою. Проте більшість з вищеперелічених томів перебувають у статусі 

розгляду на предмет розсекречування їх змісту. Том, присвячений основам 

зовнішньої політики адміністрації, містить тексти 35 меморандумів, надісланих 

Бжезінським главі держави, однак, як ці так й інші включені до нього документи 

не проливають додаткового світла на стратегічні аспекти світогляду 

президентського радника оскільки мають на меті роз’яснення окремих проблем 

світової політики в період каденції Дж. Картера або консультування глави 

держави із зовнішньополітичних питань в перебігу виборчої кампанії 1980 р. 

Третя група джерел істотним чином доповнює зміст попередньої, 

компенсує інформаційні прогалини, які вона залишає, а, коли йдеться про 

післявладний період життя Бжезінського, виступає в ролі провідного 

джерельного ресурсу, який уможливлює реконструювання його міжнародно-

стратегічних поглядів. Насамперед слід відзначити особливу цінність мемуарів 

самого Бжезінського [163]. На переконання автора цього дисертаційного 

дослідження, мемуарний звіт Бжезінського про діяльність у Білому домі 

заслуговує бути визнаним найкращими з усіх написаних вищими 

американськими урядовцями після другої світової війни спогадами з огляду на 

їх аналітичність, структурованість, змістовність, насиченість історичними 

деталями і деталізацію мемуаристом свого стратегічного бачення. Мемуарист не 

лише прагне представити свій погляд на історію зовнішньої та безпекової 



43 

 

політики Білого дому, в якому він служив країні  чотири напружених роки, але і 

вміщує у своїй книзі вельми важливі для розуміння розвитку його стратегічної 

візії внутрішні урядові документи та фрагменти щоденникових записів, що 

збільшує її джерельну цінність.  Ще однією прикметною рисою спогадів 

Бжезінського є їх насиченість точними оцінками особистостей і міжособистісних 

стосунків у лавах адміністрації, що робить можливим краще збагнути 

персональний вимір процесу пошуку нею своєї міжнародної стратегії. Зрештою, 

вагомим епілогом до цих мемуарів стають їх двоє заключних розділів, в яких 

мемуарист подає аналітичні оцінки підсумків свого перебування в уряді та 

викладає свої міркування стосовно майбутньої національної міжнародної 

стратегії. 

Серед інших творів мемуарного жанру, важливих для формування 

джерельної бази даного дисертаційного дослідження, були спогади 

В.П. Горбуліна, М. Олбрайт, М. Бешлосса і С. Телботта, Дж.В. Буша, 

Дж. Картера, В. Крістофера, Г. Джордана, А. Добриніна, Г. Кіссінджера, 

Р. Ґейтса, Р. Пайпса, К. Райс, Дж. Шульца, С. Телботта, С. Венса [8; 67; 81; 224; 

227; 232; 241; 258; 259; 295; 313; 315; 316; 343; 357; 379; 394; 404]. Особливо 

корисними були мемуари В.П.Горбуліна, Дж.Картера, Г.Джордана, А.Добриніна 

і Р. Ґейтса. Вони містять найбільше інформації про  діяльність, погляди та 

особистісні риси Бжезінського. Спогади В.П. Горбуліна важливі з огляду на 

наявну в них українську перспективу на особу Бжезінського. Мемуари 

Дж. Картера і Г. Джордана забезпечують можливість поглянути на 

Бжезінського-урядовця з середини президентської адміністрації. Р. Ґейтс – 

підлеглий Бжезінського в Раді Національної Безпеки, його багатолітній 

шанувальник і очільник ЦРУ та Пентагону в різних президентських адміністраціях, 

найбільш глибокий серед мемуаристів в розумінні стратегічного дару Бжезінського. 

Мемуари А. Добриніна відзначаються вельми зваженим як для високорангового 

радянського дипломата поглядом на особу Бжезінського. Спогади Г.Кіссінджера 

мали велике значення для з’ясуваня його міжнародно-стратегічних поглядів 
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періоду перебування при владі, що було важливим для справи їх компаративного 

зіставлення з відповідними позиціями Бжезінського.  

Корисними для встановлення деяких фактів та деталей були опубліковані 

щоденники Дж. Картера і Р. Рейгана [229]. Зокрема, щоденники Дж. Картера 

істотно доповнюють зміст його спогадів та свідчень інших мемуаристів. 

Р. Рейган-діарист лише епізодично згадує Бжезінського, хоч і ці його свідчення 

також важливі.  

Серед публікацій політичних діячів особливо цінний джерельний характер 

мали праці Г. Кіссінджера, які дозволяють реконструювати його міжнародно-

стратегічні погляди різних періодів [305-309; 311; 312; 314]. 

Іншою категорією джерел, визначальною для успішності реалізації завдань 

даного дисертаційного дослідження, були дослідницькі інтерв’ю, взяті у 

Бжезінського і політичних діячів та урядовців, які співпрацювали з ним [52-54; 

285-287; 338-340]. Інтерв’ю, отримані дисертантом у Бжезінського, проводились 

за такою методикою. Заздалегідь йому надсилався перелік питань, які цікавили 

дослідника. В процесі особистої зустрічі з ним у його офісі у Центрі стратегічних 

і міжнародних студій у Вашингтоні він надиктовував відповіді на ці питання на 

магнітофонну плівку. Ці матеріали автором були транскрибовані й зберігаються 

у його архіві на обох видах носіїв. Відповіді на питання одного з інтерв’ю були 

Бжезінським надані у друкованому вигляді на бланковому папері Центру і 

власноручно підписані. Слід відзначити, що Бжезінський був дуже конкретним і 

змістовним у своїх відповідях, а контактам з ним були притаманні його 

відкритість до спілкування і швидке реагування на запити дослідника. 

Аналогічна методика була застосована для отримання інтерв’ю в українських 

діячів. Зміст їх відповідей на питання збережений на магнітофонній плівці. 

Вельми корисними також були інтерв’ю, взяті у Бжезінського, Дж. Картера і 

групи співробітників РНБ істориками з Центру проблем суспільства імені 

В. Міллера при Університеті Вірджинії. Цей знаний осередок дослідження і 

документування історії президентських адміністрацій вже не перший десяток 

років в межах свого проєкту усної історії нагромаджує і надає у користування  
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дослідникам свідчення керівників та урядовців президентських адміністрацій. 

Матеріали, отримані Центром Міллера, паралельно зберігаються у фондах 

відповідних президентських бібліотек, які є підрозділами Національного 

архівного управління США (NARA). Вищеозначені інтерв’ю з представниками 

адміністрації президента Дж.Картера продовжують і сьогодні становити інтерес, 

хоча більшою мірою вони дають уявлення не про її міжнародну стратегію, а про 

міжлюдські взаємини в її середовищі. 

Епістолярія, котра дозволяє з’ясувати більш конфіденційні аспекти 

поглядів Бжезінського, у джерельній базі цього дослідження представлена 

головно його листуванням з Я. Новаком-Єзьоранським, яке тривало з 1959 р. по 

2003 р. Я. Новак-Єзьоранський, легендарний діяч польського руху опору часу 

другої світової війни і багатолітній керівник польської редакції Радіо Вільна 

Європа, репрезентував собою ліберальне крило польської еміграції, ідейним 

лідером якого був Є. Ґедройць. Завдяки насамперед організаційним і 

редакційним зусиллям лондонської дослідниці Д. Платт було зібрано з різних 

колекцій і видано окремою книгою Польським науковим видавництвом 386 

листів, які відображають обмін думками між двома інтелектуально і емоційно 

близькими адресатами. Листи писані або друковані згідно епістолографічних 

правил польською мовою. Лише впродовж кількох місяців 2003 р., які 

передували смерті Я.Новака-Єзьоранського, обмін посланнями здійснювався 

засобами електронного зв’язку. Унікальності збірці надає те, що вона охоплює 

значний період часу і віддзеркалює той бік особистості Бжезінського, який мало 

виявляв себе у його взаєминах з американськими співгромадянами. 

Настання епохи електронних соціальних мереж зробило можливим для 

Бжезінського комунікувати з широкою аудиторією через свою сторінку у мережі 

Твіттер [455-474]. За час користування нею з 2 квітня 2013 р. по 4 травня 2017 р. 

він зробив 332 записи, переважна більшість яких була присвячена проблемам 

американської зовнішньої політики і важливим міжнародним подіям, зокрема, 

пов’язаним з Україною. З метою їх архівування дисертантом було збережено 

весь обсяг твітів Бжезінського у вигляді скріншотів. Новий жанр, у якому 
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отримав можливість себе реалізувати Бжезінський, виявився вельми відповідним 

інформативній конкретиці та афористичній відточеності його стилю. Прикметно, 

що висловлювані ним у багатьох записах думки невдовзі після їх опублікування 

лягали в основу його виступів у пресі або аналітичній періодиці. Так, наприклад 

, було з його коментарями з приводу агресії Російської Федерації проти України 

у 2014 р. Твіти Бжезінського, таким чином,  стали новітнім видом джерел, який 

довів свою самостійну цінність, хоча він ще потребуватиме осмислення свого 

статусу та методики використання, зокрема, коли йдеться про інших історичних 

діячів. 

Сьому групу джерел складають різноманітні матеріали, яким належала 

додаткова роль поряд з іншими джерельними ресурсами. Їх характер був 

різноманітним і вони не залучались дисертантом для реалізації всіх 

дослідницьких завдань. Так, наприклад, звіти про стан громадської думки були 

важливими для з’ясування оцінок громадянами США підсумків зовнішньої 

політики країни в період каденції президента Дж.Картера. Аналітичні матеріали 

авторства впливових журналістів допомагали краще зрозуміти ставлення 

окремих частин політикоформувальної спільноти до зовнішньополітичного 

курсу Білого дому. Такого роду матеріали не мали, однак, принципового 

значення для дослідження формування і розвитку міжнародно-стратегічних 

поглядів Бжезінського. З іншого боку, окремі з них дозволяли розширити 

уявлення про внутрішньополітичний контекст його діяльності. Рідкісний, коли 

йдеться про Бжезінського, зразок документального кіномистецтва, яким і 

дотепер залишається фільм «Батько і син», створений польськими 

кінематографістами у 1991 р., надав можливість краще збагнути емоційно-

психологічні аспекти його зв’язку з країною походження [365]. 

Таким чином, з’ясування стану джерельної бази, окремі складові  якої 

вводяться автором даного дисертаційного дослідження до наукового обігу 

вперше, дозволяє дійти висновку, що їй притаманні різноманітність, високий 

ступінь інформативності та спроможність забезпечити виконання завдань 

дослідження. 
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1.3. Теоретико-методологічні засади дослідження 

 

Автор дисертаційного дослідження виходить з теоретичного положення, 

відповідно до якого однією з визначальних ознак світової історії приблизно від 

рубежу 1950-60-х рр. став процес обмеження і модифікації домінантної ролі 

нації-держави у міжнародних відносинах та посилення транснаціональних 

тенденцій у світі. Ще на початку 1960-х рр. визначний французький теоретик-

суспільствознавець та історик Р.Арон у своїй програмній праці «Мир і війна між 

націями» зазначив, що система міжнародних відносин насамперед ґрунтується 

на міждержавних відносинах. Проте, наголосив він, «еллінське суспільство 

(тобто спільнота окремих держав і народів – Т.Г.) у п’ятому столітті до нашої ери 

або європейське суспільство у двадцятому столітті після Різдва Христового є 

реаліями, які ми маємо назвати скоріше транснаціональними, ніж 

міжнаціональними чи наднаціональними» [76, 105]. Визначальними рисами, 

притаманними феномену «транснаціонального суспільства», згідно з Р.Ароном, 

були «комерційні обміни, міграції окремих індивідуумів, спільні переконання, 

транскордонні організації і, зрештою,  церемонії чи змагання, відкриті для всіх 

утворень, які формують цю спільноту» [Там само]. «Транснаціональне 

суспільство, – констатував теоретик, – розквітає пропорційно ступеню свободи 

обміну, міграцій або комунікацій, силі спільних вірувань, кількості 

ненаціональних організацій і урочистості колективних церемоній» [Там само]. 

Проте, розгортаючись на тлі інших визначальних процесів світового розвитку, 

зокрема, посилення міждержавної взаємозалежності, глобалізації, розпаду 

ялтинського міжнародного порядку, демографічних та сировинних проблем 

людства, транснаціональні тенденції породили невідомі раніше виклики як для 

окремих країн, так і для світової спільноти. Через це на рубежеві 20 – 21 ст. у 

різних країнах, зокрема, США увиразнились ознаки диференційованості 

суспільних оцінок цього феномену. Антиномії сприйняття розмивання 
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національних суверенітетів істотно вплинули на актуалізацію пошуків 

національних міжнародних стратегій, що, зокрема, позначилось і на стратегічній 

творчості Бжезінського. Урахування факту настання на рубежеві 20 – 21 ст. 

«транснаціональної епохи – 2», якій притаманне посилення амбівалентних 

тенденцій до переплетення транснаціональних явищ із зусиллями, з консолідації 

національних суверенітетів, дозволило уникнути анахронізму в оцінках позицій 

Бжезінського завершального етапу його стратегічної творчості. 

Іншу методологічну засаду дисертаційного дослідження становить 

сформульована Дж.Л. Ґеддісом (на ґрунті теоретичної спадщини М. Блока і 

Е. Карра) епістеміологічна концепція, згідно з якою об’єктивно-обмежувальні 

чинники доступу до історичної реальності диктують історику необхідність її 

репрезентування, а не реплікування. При цьому репрезентація історичної 

дійсності досягається шляхом застосування аналогій, екстраполяцій і створення 

уявних конструктів, а сам історичний твір має на меті не лише відображення 

авторської позиції з досліджуваної проблеми, але і створення певного зразка, 

призначеного як для фахової, так і ширшої суспільної оцінки. «В цьому сенсі, – 

зазначає Дж.Л. Ґеддіс, – історики завжди були абстракціоністами: буквальне 

репрезентування реальності не належить до їхніх завдань» [254, 17]. З огляду на 

цей методологічний підхід дисертант вважав за доцільне не йти шляхом, 

прокладений авторами нечисленних життєписів Бжезінського і незрівнянно 

численніших біографій Дж.Ф.Кеннана, Г.Кіссінджера та деяких інших 

американських міжнародних стратегів. Ці праці змальовують життєвий шлях 

досліджуваних осіб на широкому деталізованому тлі хрестоматійних подій 

історії і переважно лише побіжно аналізують рух їхньої думки та зміст їхніх 

творів. Натомість було обрано принцип, згідно якого у центрі уваги були 

міжнародно-стратегічні ідеї Бжезінського, а детальніший виклад історичних 

фактів мав на меті виявлення можливих причинно-наслідкових зв’язків між 

стратегічними настановами Бжезінського і його рефлексією історичної 

дійсності. 
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Ще одним наріжним каменем методології дисертанта є концепція, згідно з 

якою визнається значущість стратегічного мислення і дії в міжнародній політиці. 

Мислителі та політики віддавна вважали  міжнародну стратегію, останнім часом 

лексично позначувану  як ґранд стратегія, одним із наріжних каменів 

державницької справи. Натомість на рубежу 20 – 21 ст. увага до цього феномену 

посилилась, а поняття, яке його відображає, увійшло в ширший обіг. Певною 

мірою своїм утвердженням в сучасному суспільному і політичному дискурсах 

ґранд стратегія завдячує військовій стратегії, яка віками формувалась як система 

найвищих фахових знань і рекомендацій до практичних дій у межах військового 

мистецтва. Прикметним, однак, є те, що провідні теоретики військової стратегії 

завжди визнавали її підпорядкованість політичним й суспільним потребам. Так, 

наприклад, найголовніша теза прусського військового теоретика 19 ст. 

К. фон Клаузевіца, якого прийнято вважати центральною фігурою в західній 

стратегічній традиції, зводилася до констатації того, що «війна – це не лише 

політичний акт, але і справжній політичний інструмент, продовження політичних 

відносин, продовження тієї самої справи іншими засобами» [233, 686]. 

Проте у другій половині 20 ст. під впливом соціально-політичних, 

військово-технологічних і міжнародно-системних чинників характер військової 

сили та її застосування зазнали істотних змін. Це не применшило важливості 

військової стратегії, а лише висунуло до неї нові вимоги, зокрема, 

актуалізувавши насамперед її завдання віднайти сучасні методи загрози 

військовою силою. Тим часом безпрецедентне ускладнення проблем світового 

розвитку і характеру викликів національній безпеці окремих держав висунули на 

перший план потребу у визначенні стратегічних дороговказів, які з 

максимальною комплексністю поєднують різні аспекти забезпечення як 

національних, так і глобальних інтересів. Усвідомлення цієї потреби зумовило 

розширення термінологічного запасу стратегічних студій і практик. Поряд із 

ґранд стратегією в обігу з’явилися такі поняття, як «стратегія» (у невійськовому 

розумінні), «національна стратегія», «міжнародна стратегія» і «геостратегія». 

Незважаючи на притаманні кожному з них семантичні особливості, аналітичні 
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завдання сфер діяльності, які вони позначали, були спорідненими, що в підсумку 

зробило їх майже синонімічними. Зважаючи на це, автор буде вживати їх як 

близькі за змістом, але такі, які мають значеннєві відтінки, актуальні з 

контекстуального погляду. 

Неспростовною тенденцією початку 21 ст. стало зростання суспільної 

потреби в культурі стратегічного мислення, яка могла б створювати інтегральну 

основу для окремих стратегій. Такий стан справ віддзеркалили провідні 

американські історики, у полі зору яких уже не перший рік перебуває стратегічна 

проблематика. Вони, зокрема, сформулювали свій погляд на цей феномен. 

К. Ґрей, наприклад, констатуючи у своїй книзі «Війна, мир і міжнародні 

відносини: вступ до стратегічної історії», що термін «стратегія» часто 

вживається в контексті, з якого неможливо зрозуміти, чи автор має на увазі 

військову стратегію, чи ґранд стратегію, наголошує, що остання послуговується 

всіма інструментами державницької справи, включно з військовими [266, 1]. 

Л. Фрідман, зазначаючи у своїй монументальній монографії «Стратегія. Історія», 

що узгоджене визначення «стратегії, яке описує її поле функціонування і 

окреслює її межі, відсутнє, схиляється до максимально широкого тлумачення 

феномену» [249, 11]. На його думку, стратегія передбачає спроможність 

заглянути далі ліміту короткого проміжку часу і тривіального погляду, 

схоплювати довготермінове й посутнє, зосереджуватися на причинах, а не 

симптомах, зрештою, «бачити ліс, а не окремі дерева» [249, 9]. Ще стисліше 

висловлюється Дж. Л. Ґеддіс у своїй книзі «Про ґранд стратегію»: «Зважаючи на 

завдання моєї книги, я визначаю цей термін як приведення до відповідності 

потенційно безмежних прагнень із неминуче обмеженою спроможністю їх 

реалізувати» [252, 21]. У своїй найновішій на час завершення цього 

дисертаційного дослідження книзі «Кіссінджер про Кіссінджера. Роздуми про 

дипломатію, ґранд стратегію і лідерство» [310] Г.Кіссінджер зазначив, що, на 

його думку, американська зовнішня політика повинна ґрунтуватись на 

стратегічних накресленнях, а не зводитись до реагування на дискретні явища. У 

переговорах відправною точкою для Америки мусить бути чітка демонстрація її 
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власних потреб і розуміння історії, культури та мети іншої сторони. 

Повертаючись до думки, сформульованої ним у своїй першій  монографії 

«Відновлений світ» (1957), він наголосив, що продовжує вважати квінтесенцією 

американської міжнародної стратегії «намагання узгодити те, що вважається 

справедливим з тим, що визнається можливим» [310, 11]. Таким чином 

вищезгадані авторитети, чиї праці не перше десятиліття формують свідомість 

нових поколінь політиків, учених і військових фахівців, фактично відображають 

тенденцію часу до стратегізації осмислення визначальних проблем світового і 

національного розвитку. Розглядаючи стратегічне мислення як феномен 

широкого спектру, вони переконливо наголосили на необхідності та потенційній 

продуктивності вивчення такого його провідного рівня як міжнародна (ґранд) 

стратегія. Його осягнення дозволяє по новому поглянути як на минуле 

міжнародної політики, так і забезпечити можливість її прогностичної оцінки. 

Вивчення персоніфікованих прикладів міжнародної стратегії робить можливим 

не лише всебічно охопити її як явище, але і глибоко збагнути закономірності її 

зв’язку з суб’єктивно-особистісним чинником, безпосередньо пов’язаним з 

суб’єктно-об’єктною функцією людини в історичному процесі. Інше явище, 

унаочнюване «стратегічним» напрямком в історіописанні, це зростання 

суспільної потреби в культурі стратегічного мислення, яка могла б створювати 

інтегральну основу для окремих стратегій. 

Важливе значення для дисертанта мали ідеї родоначальника 

«лінгвістичного повороту» у теорії історіописання Г. Вайта. Як відомо, він 

висунув тропологічну теорію, відповідно до якої цілий ряд видатних істориків і 

філософів минулого (Ґ.В.Ф. Гегель, Ж. Мішле, Л. фон Ранке, А. де Токвіль, 

Я. Буркхардт, К. Маркс, Ф. Ніцше, Б. Кроче) були творцями дисципліни 

метаісторії, яка від власне академічної історії відрізнялась насамперед методом 

побудови наративу. У метаісторичному наративі, на думку Г. Вайта, 

пояснювальні та інтерпретативні аспекти мали тенденцію до поєднання і 

змішування. Стилістика таких творів ґрунтувалась на застосуванні тропів (фігур 

мови), що робило їх своєрідними зразками класичних літературних жанрів. 
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Натомість, наголошував Г. Вайт, «не може бути справжньої історії без залучення 

повномірної метаісторії, якою виправдовуються ті інтерпретативні стратегії, 

котрі необхідні для репрезентування певного сегменту історичного процесу» 

[444, 52]. Теоретик також зазначав, що, стоячи на ґрунті таких переконань, він 

продовжує традицію опозиції до ранкіанства, яка сформувалась ще у 

дев’ятнадцятому столітті. Не поділяючи повною мірою епістеміологічного 

скептицизму Г.Вайта, притаманного постмодерністській думці, і, усвідомлюючи 

дискусійність його теорії, дисертант  вважав за можливе екстраполювати на 

предмет дослідження вайтівські положення, згідно з якими твір історіописання 

слід розглядати як метафору, а невмотивованим чи вмотивованим завданням 

історика вважати не «об’єктивне» пізнання минулого, а участь у політичному 

процесі. Прийняття до уваги цих міркувань Г. Вайта зробило можливим 

аналізувати  тексти Бжезінського з врахуванням положень тропологічної теорії і 

краще бачити їх авторську вмотивованість.  

Зрештою, коли йдеться про обрані автором методологічні принципи, 

заслуговують бути відзначеними такі притаманні історіописанню підходи як 

усвідомлення багатофакторності історичного процесу і ролі в ньому 

випадковості та визнання продуктивності у практикуванні «ремесла історика» 

виявлення і використання історичної деталі як специфічного для історіописання 

прояву руху думки від окремого до загального.  
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Висновки до Розділу 1 

 

На загал, зарубіжні наукові дослідження, в яких аналізуються життя, 

діяльність і погляди Бжезінського не надто численні, а їх авторам притаманні 

переважно ліберальні помірковано-критичні настанови. Вони відзначаються 

надмірним зосередженням на розбіжностях у поглядах на ряд міжнародних 

проблем між Бжезінським та деякими іншими високими урядовцями, 

формалізованими підходами до вирішення дослідницьких завдань, а також 

схильністю до орієнтації на інтереси політичного істеблішменту, який розглядав 

президента Дж. Картера і його радника з питань національної безпеки як 

аутсайдерів, недостатньо зобов’язувально пов’язаних з інтересами панівного 

політичного класу. Зарубіжні дослідники, які присвятили свої праці 

безпосередньо вивченню життя і діяльності Бжезінського стоять на істотно 

об’єктивніших позиціях в оцінюванні його діяльності, спираються на ширшу і 

різноманітнішу джерельну базу, а біографічний характер їх розвідок зумовлює 

можливість врахування ними тривалого процесу розвитку поглядів 

досліджуваної особи. Українські дослідники, які заторкували у своїх працях 

погляди та діяльність Бжезінського,  також практично не розглядали його особу 

у контексті феномену міжнародної стратегії. Натомість жодна з проаналізованих 

праць не була спроможною послідовно простежити витоки, розвиток і  політичні 

впливи міжнародно-стратегічних поглядів Бжезінського, вмістити його 

інтелектуальну та політичну біографію у контекст феномену міжнародної 

стратегії, охопити з максимально можливою повнотою ідеї та судження, 

висловлювані ним впродовж всього його свідомого життя. Це завдання взяли на 

себе наукові розвідки дисертанта. 

Джерельна база дослідження, окремі складові  якої вводяться автором 

даного дисертаційного дослідження до наукового обігу вперше, відзначається 

різноманітністю, високим ступенем інформативності та спроможністю 

забезпечити виконання завдань дослідження.  
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Досягнення мети і виконання завдань дисертаційного дослідження 

вимагало від його автора обрання таких теоретико-методологічних засад, які б 

дозволили заповнити наявні прогалини у дослідницькій ділянці та поєднати 

апробовані теоретичні настанови з концепціями, запропонованими 

постмодерністською історіографічною думкою. Це зумовило орієнтацію 

дисертанта на висунуту Р. Ароном теорію «транснаціонального суспільства», 

сучасні концептуальні підходи до феномену міжнародної стратегії, 

постмодерністську за своєю сутністю теорію історичного пізнання 

Дж. Л. Ґеддіса і погляди родоначальника «лінгвістичного повороту» у теорії 

історіописання Г. Вайта.  
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РОЗДІЛ 2. СВІТОГЛЯДНЕ І ТЕОРЕТИЧНЕ СТАНОВЛЕННЯ  

ЗБІҐНЄВА БЖЕЗІНСЬКОГО ЯК МІЖНАРОДНОГО СТРАТЕГА  

 

 

2.1. Формування світогляду, особистісних рис і професіоналізація 

 

Збіґнєв Казімеж Бжезінський народився 28 березня 1928 р. у Варшаві в 

родині Тадеуша й Леонії Бжезінських. Тадеуш (1896, Золочів – 1990, Монреаль) 

належав до давнього шляхетського роду гербу «Сурми» (на геральдичному щиті 

зображено три мисливські сурми, пропелероподібно розташовані мундштуками 

до центральної точки). Прізвище його предків, згідно родинної традиції, 

походило від назви українського містечка Бережани. Західноукраїнські землі 

були рідними для Бжезінських. Жовква, Перемишль, Радимно, Львів – такою 

була географія мешкання Тадеуша та його батьків, яка визначала їхній зв’язок з 

Україною й українцями. У 1918 р. Тадеуш закінчує відділення права й 

політичних наук Львівського університету. Того ж року він стає учасником 

польсько-української війни 1918–1919 рр., зокрема беручи участь у боях за 

львівський вокзал. У 1920 р. в перебігу російсько-польської війни він боронить 

Варшаву. Після демобілізації та недовгої роботи у Генеральній прокуратурі 

новопосталої польської держави вступає на дипломатичну службу. Перебуваючи 

на ній, займатиме консульські посади в Ессені (1921–1922), Ліллі (1928–1931), 

Лейпцигу (1931–1935) і Харкові (1936–1937). Останні два призначення 

полишають особливий слід у пам’яті Тадеуша та його сім’ї. У Лейпцигу молодий 

дипломат загляне в очі людиноненависницького нацистського режиму, який 

якраз у роки його служби в прекрасному саксонському місті утвердиться в 

Німеччині й розпочне здійснювати свою людиновбивчу політику.  У столиці 

української Слобожанщини він стане свідком сталінських репресій. У Лейпцигу 

Тадеуш ще хоч якось міг допомогти переслідуваним євреям, видаючи їм 

документи, необхідні для для еміграції з рейху. За цю свою діяльність він 

десятиліттями пізніше буде пошанований державою Ізраїль, зокрема отримає 
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офіційного подячного листа від прем’єр-міністра М. Беґіна в 1978 р. В Україні 

йому доведеться лише з жахом спостерігати як безслідно зникатимуть у катівнях 

НКВС українці, з котрими ще вчора він міг спілкуватися.  

У 1938 р. Т. Бжезінський разом з дружиною та синами прибуває до Канади, 

щоб зайняти посаду генерального консула в Монреалі. У цьому місті йому 

судитиметься провести решту свого довгого життя. Після остаточної, хоч і 

формальної втрати своєї посади в 1945 р. Тадеуш стає одним із чільних діячів 

багаточисельної канадійської польської громади й світової Полонії. У 1952–

1962 рр. він очолює Конгрес канадійської Полонії, а в подальшому постійно 

організовує резонансні заходи, спрямовані на гуртування діаспори на зразок 

збору коштів із метою реставрації коронаційного меча «Щербця» та інших 

королівських реліквій з Вавеля [443]. 

Певно, що родинна історія та враження дитинства та юності не могли не 

вплинути на формування поглядів молодого Збіґнєва. Згадуючи своє дитинство, 

проведене на батьківщині, він зазначав, що був «дуже патріотичною дитиною» і 

вельми пишався поступом своєї країни [476]. У його пам’яті назавжди 

збережуться запуски великих індустріальних об’єктів, військові паради й 

гордість, яку він та його ровесники відчували за військову міць держави. 

Улюбленим читанням Збіґнєва були книжки з польської історії та польська 

художня література. Коли через рік після переїзду Бжезінських до Канади їхній 

рідний край став першим полем бою Другої світової війни, хлопець відкрив для 

себе світ великої міжнародної політики. Його переживання за долю батьківщини 

були такими глибокими, що він у свої одинадцять років почав вести щоденник, 

у якому регулярно фіксував стан справ на фронтах, а в подальшому й дії Армії 

Крайової. Закінчення війни не викликало у юнака такого піднесення, яке 

відчували канадійці: рідна Польща знову була окупована. Лише з часом у нього 

почала формуватися канадійська ідентичність і почуття вдячності до країни, яка 

стала йому новим домом [Там само]. 

Враження часів міжвоєння й Другої світової війни не лише заклали у 

свідомості Бжезінського непохитний підмурівок польського патріотизму, але також 
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істотно посприяли формуванню в нього глибокого інтересу до світової політики. В 

інтерв’ю для автора цього дослідження він зазначав: «Той факт, що моя сім’я жила в 

різних частинах світу через перебування мого батька на дипломатичній службі з 

усією очевидністю вплинув на виникнення в мене інтересу до міжнародних 

відносин. Окрім того, те, що я був дитиною під час Другої світової війни, не могло 

не посилити моєї чутливості до впливу світових справ на приватне життя пересічних 

людей включно з моєю власною родиною» [286]. 

Такий особистісний досвід відіграв вирішальну роль у виборі юнаком 

майбутнього фаху. Збіґнєв у 1945 р. стає студентом університету Мак Гілл, у 

якому вивчає політичні науки й під керівництвом професора Джеймса Воткінса 

починає спеціалізуватися з радянології, інтерес до якої, як і до міжнародних 

відносин, на його думку, був «природним наслідком» того становища, у котрому 

опинилася родина Бжезінських [286]. У 1949 р. і 1950 р. радянолог-початківець 

одержує відповідно бакалаврський і магістерський дипломи з відзнакою. 

Останній був виданий за подану магістерську роботу, присвячену проблемі 

неросійських народів у СРСР як чинника внутрішньої напруги в радянській 

імперії. Канадійський університет не лише заклав академічний фундамент 

світогляду Бжезінського, але й продовжив гартування вольових рис його вдачі. 

У щорічнику університету за 1949 р. була вміщена фотографія студента 

Бжезінського з короткою супровідною інформацією про нього й девізом, котрий 

він обрав для себе: «Коли ти на правильному шляху, перемога є лише питанням 

часу» [328]. 

Важливим аспектом поглядів молодого радянолога й дослідника 

міжнародних справ було його сприйняття України й польсько-українських 

стосунків. Зважаючи на чільне місце, яке його батько посідав у житті польської 

діаспори, можна не сумніватись, що Збіґнєв був добре знайомий з поширеними 

серед світової Полонії негативними настановами щодо українців, які сягали 

щонайменше часів міжвоєння й Другої світової війни. Є, однак, підстави 

вважати, що він уникав надмірного впливу цих поглядів через те, що не брав 

активної участі в житті польської громади, значною мірою зосереджуючись на 
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власних фахових справах [476]. Натомість родинний досвід і батьківські 

настанови важили для нього більше, ніж інші впливи. Зокрема, в інтерв’ю для 

автора цього дослідження він стверджував: «Мій інтерес до України розвинувся 

з моєї зацікавленості роллю й майбутнім Радянського Союзу. Уже будучи 

молодим випускником Університету Мак Гілл і працюючи над магістерською 

дисертацією, я був вельми зосереджений на національній проблемі в 

Радянському Союзі. Більше того, мій батько працював як генеральний консул в 

Україні й мав глибокий інтерес до польсько-українських стосунків. Він часто 

казав мені, що українсько-польський конфлікт був різновидом братовбивчої 

війни, користь від якого отримали лише імперіалісти в Кремлі. Усе це посилило 

мій інтерес до України й зробило мене великим симпатиком прагнень українців 

до державної незалежності» [286]. 

Після закінчення університету в Монреалі молодий і амбітний інтелектуал 

опинився на доленосному життєвому роздоріжжі. Зрештою після роздумів і 

аналізу всіх суспільних обставин він полишає ідею вступу на канадійську 

дипломатичну службу, яка в його юнацьких мріях у перспективі могла б 

увінчатися посадою міністра закордонних справ країни. Це рішення було 

наслідком усвідомлення того, що особливості канадійського суспільно-

політичного життя й державної традиції робили примарним для нього 

досягнення впливового професійного й політичного становища [476]. Через це 

він вирішує продовжити рух до академічних висот у Гарвардскому університеті, 

який на той час мав стійку й виправдану репутацію чи не найпрестижнішого 

закладу високого шкільництва Сполучених Штатів.  

У массачусетському Кембриджі доля пошле Бжезінському можливість 

учитись у першорядних американських професорів, які зроблять вирішальний 

внесок у його академічну підготовку. За його власною оцінкою особливий вплив 

на його справили Карл Йоахім Фрідріх, Мерл Файнзод (науковий керівник 

докторату Бжезінського) і Беррінгтон Мур мол. [286] К.Фрідріх (1901–1984), син 

знаменитого німецького професора-медика й графині з роду фон Бюлов, 

потрапив до Америки в 1920-х рр., маючи за плечима низку провідних 
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європейських університетів (Марбург, Франкфурт, Відень, докторат від 

Гейдельберга) і ґрунтовну класичну підготовку. Він із молодих літ дотримувався 

твердих гуманістичних і демократичних переконань та був знаменитий тим, що, 

відповідаючи під час процедури натуралізації на питання про власне 

віросповідання, визначив свою релігію як «Гомер». Багатогранність обдарування 

й широта знань зробили його фахівцем широкого спектру, чиїм головним 

дослідницьким полем була, однак, політична філософія, а центральним 

інтересом – з’ясування природи й критика авторитаризму та тоталітаризму. 

Бжезінський відгукувався про цього свого наставника з особливою теплотою. 

«Чудовий учитель, який надихав своїх учнів і був наділений унікальним даром 

стимулювати й викликати завзяття у своїх студентів, визначний політичний 

мислитель, чиї праці витримали перевірку часом, харизматична людська 

особистість, яка інколи гнітила, але завжди захоплювала тих, хто з ним 

працював», – таку оцінку дав він К. Фрідріху після смерті останнього [79, 32]. 

Натомість походження й біографія М.Файнзода (1901–1984) були 

далекими від аристократичних коренів його колеги-професора. Він народився в 

провінційному пенсильванському містечку в родині імігрантів із Російської 

імперії. Винесене з сімейного середовища знайомство з російською мовою й 

драмами історії країни походження батьків визначили його інтерес до 

Радянського Союзу й феномена радянського більшовизму. Почавши викладання 

в Гарварді в 1933 р., М. Файнзод став по закінченні Другої світової війни одним 

із найвідоміших американських радянологів історико-політологічного профілю. 

Визнання йому принесли книги «Як керується Росія» (1952) і «Смоленськ під 

радянською владою» (1959). «Як керується Росія» посяде особливе місце в 

радянологічних дослідженнях. Як зазначатиме десятиліттями після її 

опублікування Р.Леґволд у своєму огляді найістотніших розвідок у цій 

дослідницькій царині за сімдесят п’ять років публікування журналу «Форин 

ефферз», вона щонайменше три десятиліття визначала дослідницьке поле 

радянології. Сила-силенна текстів робили спробу опису радянської політичної 

системи, але жоден із них не сягнув висот аналізу М.Файнзода. «Зрештою, – 
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зазначатиме в 1997 р. Р. Леґволд, чия репутація фахівця з радянської зовнішньої 

політики також була незаперечною, – книга була такою ж мірою багатющою 

історією радянського політичного ладу та з’ясування його коренів у минулому, 

як і поясненням політолога того, як система працює» [395, 229–230]. 

Доповнювала цей магнум опус учителя Бжезінського монографія, ґрунтована на 

аналізі унікального архівного комплексу органів державної влади Смоленської 

області (губернії), котрим спочатку заволоділи німецькі окупанти, а потім 

американські вояки, які виявили цю колекцію на території Німеччини [242, 32]. 

Ніколи не зрікаючись свого єврейського роду, М. Файнзод, однак, не 

афішуватиме власного етнічного походження. Проте в приватному спілкуванні 

він з гордістю розповідав про свого племінника, начальника штабу Сил оборони 

Ізраїлю в 1949–1952 рр., а в подальшому відомого археолога й дослідника 

манускриптів Мертвого моря [442]. Науковий керівник Бжезінського полишив 

також в історії Гарварду слід як непересічний організатор діяльності 

університету. У 1959–1964 рр. він керував Російським дослідним центром, а в 

1964–1972 рр. обіймав особливо шановану посаду директора університетської 

бібліотеки.  

Б.Мур-мол. (1913–2005) був зразком іншого типу інтелектуала. 

Спадкоємець аристократичного нью-йоркського клану, історія якого сягала 

колоніальних часів, він отримав привілейовану класичну шкільну освіту і, як і 

його батько, знаменитий лісівник та еколог, закінчив Єльський університет, 

спеціалізуючись, однак, із політичних студій. У роки Другої світової війни 

Б.Мур-мол. служив у аналітичних підрозділах Управління стратегічних служб 

(попередник ЦРУ), у яких познайомився з Г.Маркузе, з котрим потім буде 

товаришувати до смерті останнього. Двоє яскравих інтелектуалів знайшли один 

в одному взаємодоповнювального мислителя, але стояли на різних, часом 

протилежних позиціях у своїх фахових поглядах. Лівацтво Г.Маркузе завжди 

наштовхувалось на твердий ліберальний центризм його друга. Дослідницький 

метод Б. Мура-мол. мав виразний історико-соціологічний характер. Він 

передбачав урахування максимальної кількості чинників суспільних змін і 
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компаративний аналіз історичного досвіду різних країн. На час, коли молодий 

Бжезінський потрапить до Гарварда, Б.Мур-мол. уже був старшим науковим 

співробітником Російського дослідницького центру (він не стане членом 

університетського департаменту соціології через переважання в ньому його 

опонентів – послідовників Т.Парсонса). У його стінах він напише й видасть 

книжки «Радянська політика» (1950) і «Терор та прогрес» (1954), які справлять 

істотний вплив на Бжезінського як радянолога-початківця. У подальшому, 

залишаючись до завершення своєї університетської кар’єри в складі 

радянологічного дослідницького підрозділу, Б.Мур-мол. опублікує низку 

резонансних праць, присвячених головно соціальним кореням формування 

політичних режимів і національній варіативності дії цього механізму. Унесок 

дослідника до суспільствознавства, на думку ряду фахівців, поставить його на 

один щабель із такими авторитетами, як М.Вебер і Е.Дюркгейм [78]. Таким 

чином, троє головних гарвардських менторів Бжезінського сприяли формуванню 

в нього різнобічного підходу до досліджуваних проблем, передавали йому 

високу культуру фахового аналізу і, безперечно, справляли на нього формуючий 

особистість вплив. Відмінні за своїм походженням і американським досвідом, 

вони, однак, належали до єдиної когорти борців за ліберальні та демократичні 

вартості. 

За перших три роки в Гарварді (1950–1953) Бжезінський написав і захистив 

дисертацію доктора філософії. Від 1953 р. до 1960 р. викладав на кафедрі 

державознавства й вів наукову роботу в Російському дослідницькому центрі, на 

той час чи не найшанованішому американському осередку досліджень 

Радянського Союзу й комуністичного блоку, та в Центрі вивчення міжнародних 

відносин. Перша друкована праця Бжезінського побачила світ у 1952 р. [157]. 

Вона була присвячена питанню про політичне керівництво в Радянській Армії й 

стала радше наслідком не його дисертаційних дослідів, а результатом роботи в 

рамках гарвардських проєктів, фінансованих військовими замовниками. Поряд 

із використанням радянських партійних і військових видань автор спирався на 

інформацію, отриману М. Файнзодом під час опитування втікачів із СРСР, які 
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були знайомі зі станом армії [157, 568]. У розвідці, якій були притаманні 

професійна культура мислення й упевнений стиль, похвальні для молодого 

дослідника, Бжезінський зробив декілька важливих висновків. Він наголошував 

на тому, що, хоча радянські офіцери невдоволені системою партійного контролю 

у війську й чинять йому пасивний спротив, не слід вважати, що ці настрої 

спроможні «підірвати лояльність збройних сил до держави». На його думку, 

політоргани так контролювали лави війська, що це робило «військову змову 

дуже малоймовірною та вкрай складною» [157, 588-589]. Проте, гадав молодий 

дослідник, якби в майбутньому виникла нагода випробувати цю лояльність, то 

було б можливим скористатися тими елементами невдоволення, які поза 

сумнівом існували як у армії, так і загалом в СРСР, з метою «успішно кинути 

виклик інститутам політичного контролю» [157, 590]. Зваженість та 

реалістичність таких висновків свідчили про високий рівень підготовки 

радянолога-початківця та його схильність до об’єктивності аналізу радянських 

реалій в умовах розпалу пропагандистського протистояння з СРСР на початку 

1950-х рр. 

Проте головний науковий інтерес для Бжезінського в ці роки становили не 

так вужчі технічні аспекти функціонування радянського режиму, як ширше 

теоретичне осягнення цього історичного та міжнародно-політичного феномена. 

Саме в цьому розрізі він написав дисертацію доктора філософії, опубліковану 

окремою книгою в 1956 р. під назвою «Перманентна чистка. Політика в 

радянському тоталітарному суспільстві» [195]. Головним натхненником і 

консультантом дослідження був М. Файнзод. Великий вплив на концепцію праці 

справив К.Фрідріх, а допомогу в роботі над рукописом надавали співробітники 

Російського центру доктори Б.Мур-мол., А.Інкелес і А.Маврінац. У дисертації 

Бжезінський поставив за мету дослідити на прикладі СРСР феномен чисток у 

тоталітарному суспільстві. При цьому він виходив із такої принципової 

теоретичної тези: «Тоталітарна чистка – новий феномен в ділянці політики. Вона 

продукується тоталітарною системою та в подальшому підтримується нею. 

Чистка є комплексним і динамічним інструментом влади, так само відмінним від 
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старих методів абсолютного володарювання, як сучасний тоталітаризм 

відрізняється від старого доброго деспотизму» [195, 12]. 

Дослідник ставив собі за мету показати, що, по-перше, чистки були 

перманентним явищем упродовж усієї історії радянського тоталітарного 

режиму, по-друге, чистки зазнали з плином часу істотної еволюції як з огляду на 

їх розмах, так і техніку здійснення, по-третє, чистки в СРСР стали свідомо 

застосовуваним знаряддям тоталітарної влади, спроможним справляти на неї 

зворотний вплив. Бжезінський вважав за необхідне засвідчити, що, всупереч 

припущенням деяких західних спостерігачів, терор у Радянському Союзі й 

підконтрольних йому країнах був не ознакою фрагментації системи, а скоріше її 

функціональною нормою [195, 9]. Історико-політологічне за своїм характером 

дисертаційне дослідження спиралось на різноманітну й широку, як на обставини 

першої половини 1950-х рр., джерельну базу. Певний брак інформації та джерел, 

на які Бжезінський нарікав у вступному розділі до книги, успішно компенсувався 

ретельним аналізом наявних документів і їх об’єктивною оцінкою з позицій 

внутрішньої та зовнішньої критики. Дослідник відзначав, що значний інтерес для 

нього становили опубліковані на Заході спогади радянських очевидців 

тоталітарного терору, проте особливо цінними виявились документи з Архіву 

Троцького, які свого часу опинились у бібліотеці Гарвардського університету. 

Іншим важливим джерелом інформації стала радянська преса й партійні 

публікації. Як видно з бібліографії до книги, дослідження спиралось на аналіз 

22 радянських періодичних видань, які друкувались російською й українською 

мовами. Особливу цінність, за словами дослідника, становили матеріали 

партійних з’їздів і конференцій різних рівнів та статистичні дані, які дозволяли 

йому складати з окремих фрагментів доволі цілісну картину реального стану 

речей. Нарешті, важливим, а часом і унікальним джерелом були російські та 

українські емігранти та втікачі з Радянського Союзу. Вони видали на той час 

чимало мемуарних свідчень про радянські репресії та природу режиму. 

Бжезінський був одним із перших дослідників, який спирався на аналіз 

інформації, отриманої з інтерв’ю зі статистично репрезентативними групами 
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колишніх радянських громадян. Працюючи в рамках Гарвардського проєкту, 

очолюваного Б.Муром-мол., він мав доступ до результатів опитувань 2725 таких 

респондентів. Ці люди, незважаючи на певний суб’єктивізм їхніх свідчень, 

дозволили молодому американському досліднику набути, за його словами, «відчуття 

реальності в сприйнятті Радянської Росії» [195, 10-11]. Згадка про окремих учасників 

опитування здійснювалась через систему, згідно з якою кожен із них з мав свій 

номер, за яким приховувались ім’я та інша інформація про особу. Дослідження 

Бжезінського спиралось на 78 персональних свідчень [195, 193]. 

Дисертація була побудована за проблемно-хронологічним принципом, її 

основна частина складалась із десяти розділів. Деякі з них мали теоретичний 

характер, інші охоплювали хронологічні проміжки, які, на думку автора, 

уміщували окремі періоди з історії чисток в СРСР. Основними він вважав такі: 

1930–1936 рр. – поширення й еволюція сталінських чисток; 

1936–1938 рр. – масові чистки й консолідація терору: насильницька стадія;  

1946–1952 рр. – «делікатна» стадія; 

після 1952 р. – чистки в процесі боротьби за успадкування влади після 

Сталіна. 

Не всі позиції молодого Бжезінського, особливо зважаючи на час появи 

книжки (період XX з’їзду КПРС), були виправданими. Він, як виглядає, надто 

песимістично сприймав перспективи трансформації радянського ладу та 

ймовірність виснаження механізму чисток у післясталінських умовах. Проте 

важко й сьогодні заперечити міркування дослідника щодо впливу чисток на 

формування радянського суспільства. «Чистка й тоталітаризм, – писав він у кінці 

книги, – поєднані нерозривно, і радянську систему можна справедливо назвати 

системою перманентної чистки. Зрештою постає питання, як довго такий союз 

може тривати й чи може він становити фатальне слабке місце системи. Вичерпну 

відповідь на це питання можна дати лише з висоти історичного проникнення в 

сутність проблеми. Таке проникнення ще попереду» [195, 175]. 

Сумніви й очікування радянолога-початківця виявились недовгими. Уже 

через декілька років він матиме значно впевненіший погляд на розвиток 
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радянського блоку та його внутрішні суперечності. Чистки як проблема 

технології влади в СРСР поступово втратять свою теоретичну й практичну 

актуальність, а їхній гарвардський дослідник поволі відходитиме від 

радянологічної спеціалізації. 

Проте вивчення особливостей функціонування радянської політичної 

системи мало для Бжезінського також інший аспект – інтерес до осягнення 

тоталітаризму як особливого феномена суспільної історії людства. Принаймні 

три обставини спричинились до появи цього інтересу. По-перше, дискусії щодо 

тоталітаризму були центральними для теоретичного самовизначення молодого й 

актуального радянологічного напрямку в соціальних дослідженнях на Заході. 

По-друге, гарвардські наставники Бжезінського К.Фрідріх і М.Файнзод були 

досвідченими й допитливими шукачами в ділянці теорій тоталітаризму. По-

третє, міжнародно-політичні катаклізми (насамперед Друга світова війна), 

породжені за участі тоталітарних режимів, безпосередньо торкнулися особистої 

долі Бжезінського. Особлива заслуга в залученні молодого колеги до 

«тоталітарознавчих» студій належала, звичайно, К.Фрідріху. У 1951 р. 

Бжезінський став працювати його асистентом у семінарі для студентів 

магістерського рівня. Семінар був присвячений теоретичним аспектам 

діяльності західних урядів часу Другої світової війни. Проблематика семінару, 

актуалізована недавнім воєнним періодом і повоєнною реконструкцією Європи, 

одночасно підводила до неминучого зіставлення західних конституційних 

автократій і диктатур цілком іншого ґатунку – тоталітарних. Іншим 

стимулюючим для Бжезінського середовищем був проєкт-дослідження 

радянської окупаційної зони в Німеччині, очолюваний К.Фрідріхом у Єльському 

університеті впродовж 1955–1956 рр. У межах проєкту дискусії з К.Фрідріхом 

вели Г. Арендт, А. Улам та інші авторитети «тоталітарознавчих» студій. 

Головною працею, у якій знайшли відображення узгоджені погляди 

ментора й учня на тоталітаризм, була їхня спільна книга «Тоталітарна диктатура 

і автократія» (завершена наприкінці 1955 р. й опублікована вперше в 1956 р., 

перевидана в 1965 р.) [250]. Вона й дотепер залишається класичним 
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дослідженням із відповідної проблематики. Проте інша менш відома публікація 

Бжезінського становить, можливо, навіть більший інтерес для з’ясування 

поглядів молодого дослідника. Майже одночасно зі згаданою книгою побачила 

світ його стаття «Тоталітаризм і раціоналізм» [207]. Інтелектуальним 

дратівником, який зумовив появу дослідження, була нова книга А.Дойчера. Цей 

авторитетний фахівець висунув свою гіпотезу майбутнього розвитку СРСР як 

тоталітарного режиму. Він вважав, що радянська бюрократія, як і кожний 

керуючий клас, необхідний з ускладненням економічної бази розвитку країни, 

буде стимулювати раціоналістські тенденції. Вони, на його думку, мали 

призвести до посилення виявів здорового глузду в радянській політиці, а отже, і 

пом’якшення тоталітарного режиму. Крім того, А.Дойчер припускав, що 

поліпшення матеріального рівня життя в СРСР призведе до демократичної 

еволюції в країні. Вступаючи в дискусію з А.Дойчером, Бжезінський насамперед 

мусив визначитись із підставовими теоретичними позиціями. Центральним тут 

було розуміння природи та історичного місця тоталітаризму. Гадаючи, що 

тоталітаризм має розглядатись як нова форма урядування, охоплювана 

загальною класифікацією диктатур, до яких належать стародавні автократії, 

тиранії, деспотії, абсолютні монархії й традиційні диктатури, він запропонував 

таку дефініцію цього нового політичного режиму: «Тоталітаризм – це система, у 

якій централізоване керівництво елітного руху беззастережно володіє 

технологічно удосконаленими інструментами політичного панування з метою 

впливу на тотальну соціальну революцію (включно з досягненням потрібної якості 

людини) на базі певних свавільних ідеологем, проголошуваних керівництвом у 

атмосфері примусової одностайності всього населення» [207, 754]. 

Традиційні форми політичного володарювання, зазначав дослідник, 

обмежуються й контролюються хоча б однією з категорій обмежувачів. Це прямі 

обмежувачі на зразок конституційно-правових актів чи традицій; непрямі 

обмежувачі, створювані суспільними інститутами плюралістичного суспільства; 

природні обмежувачі, зокрема такі, як, скажімо, національний характер і 

традиції, клімат та географія, сім’я тощо [207, 752]. Тоталітаризм, наголошував 
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Бжезінський, відкидає всі ці обмежувачі й, на відміну від інших диктатур, не 

допускає збереження жодного інституту, який би перешкоджав його намірам 

тотально контролювати суспільство. Проте тоталітаризм має на меті не 

збереження статус-кво, як це притаманно диктатурам, а прагне до 

«інституціалізації революції», яка мусить докорінно переорати суспільство й 

навіть світ із метою втілення конкретної тоталітарної ідеї [Там само]. 

Дискутуючи з А.Дойчером, Бжезінський слушно зазначав, що було б 

помилковим зводити демократичний розвиток лише до економічних його 

аспектів. Не менш важливими були неекономічні чинники, зокрема суспільний 

плюралізм. Інший критичний закид на адресу А.Дойчера стосувався недооцінки 

ним самовідтворювальної спроможності радянської тоталітарної системи 

здійснювати контроль над суспільством. Бжезінський був свідомим того, що 

питання сумісності тоталітаризму й раціональних управлінських рішень є 

актуальним. Проте він гадав, що закритість суспільства й непередбачуваність 

рішень радянських правителів допускає лише можливість неглибокого 

короткотермінового прогнозування перспектив розвитку радянського 

тоталітарного режиму [207, 759]. Опонент А.Дойчера не відкидав перспективи 

раціоналізації тоталітаризму. Однак він був переконаний у тому, що така 

модифікація режиму була б не передднем демократії, а більшою мірою стадією 

тоталітарної революції [207, 761-762]. Умовою, необхідною для реалізації 

раціоналістичної альтернативи, він вважав «задоволення партії наявним статус-

кво», а систему, яка виникла б унаслідок утвердження такої альтернативи, 

кваліфікував як більш подібну до нацистсько-фашистської, ніж до ранньої 

сталіністської. Бжезінський був переконаний, що радянська дійсність після 

Сталіна містить ознаки невдоволення статус-кво з боку партії, а, отже, дає, на 

його думку, підстави вважати, що доба тоталітарної революції ще не закінчилася. 

При цьому він згадував такі найпомітніші рішення ранньої хрущовської доби, як 

повернення до «правдивого ленінізму», індустріальні проєкти, освоєння цілини 

й залучення нових союзників у слабкорозвинутих частинах світу [207, 763]. 

Цілком очевидно, що ці приклади не були до кінця аргументованими, а загальний 
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скептицизм Бжезінського щодо антитоталітарної перспективи в СРСР був не 

надто виправданим. Незважаючи на позірну динамічність і пропагандистську 

претензійність післясталінського режиму, він вже не міг і не хотів підтримувати 

рівень «тоталітарної революційності», притаманний попереднім періодам 

радянської історії. Бжезінський і сам зрозуміє це досить скоро. Натомість його 

аналіз феномена тоталітаризму відзначався глибиною й засвідчував існування 

власної авторської позиції в розумінні важливої теоретичної проблеми. 

Безперечно, що дещо надто радикальні й категоричні погляди 

гарвардського асистента не в усьому збігалися із позиціями його старших колег, 

зокрема, К.Фрідріха. Про це свідчить і згадана вже їхня спільна книга, у якій 

ставлення авторів до перспектив тоталітаризму набуло більш амбівалентного, 

порівняно зі статтею Бжезінського, характеру. У книзі робилась спроба певного 

узагальнення, а отже, і зведення до спільного знаменника доробку провідних 

західних знавців тоталітаризму. Ця настанова авторів виявилась і в методиці 

створення тексту дослідження. Автори окремо писали дві різні версії кожного 

розділу, а потім зводили їх до підсумкового варіанту, усі положення якого 

однаковою мірою поділяли вони обидва. Редагуючи друге видання книги 

(1965 р.) К.Фрідріх доповнив її своєю передмовою (Бжезінський на той час уже 

працював у Нью-Йорку й не міг продовжити співпрацю з учителем). Проте, як 

показує вивчення самостійних творів учня (зокрема «Тоталітаризм і 

раціоналізм»), усі принципові думки цього доповнення він поділяв ще раніше. 

Отже, друге видання, на яке ми спираємось, у своєму аналізі фактично тотожне 

з першим і адекватно репрезентує погляди Бжезінського. У передмові до книги 

співавтори сформулювали центральну тезу твору: «Це дослідження тоталітарної 

диктатури прагне дати загальну дескриптивну теорію новітньої (тобто раніше 

невідомої. – Т. Г.) форми державного управління» [250, 11]. Таким чином, автори 

виходили з того, що тоталітарні режими, які постали у 20 ст., становили собою 

принципово новий феномен, фактично не властивий попередній історії людства. 

На їхню думку, старі автократії й диктатури, незважаючи на зовнішню 

подібність до тоталітарних диктатур, насправді були мало схожі на свої новітні 
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аналоги. З метою полегшити розпізнавання тоталітарних режимів співавтори 

сформулювали шість властивих їм універсальних типологічних ознак (строго 

кажучи, першим ці ознаки визначив К. Фрідріх, проте Бжезінский їх цілком 

поділяв [207, 754].  

1. Опрацьована ідеологія, характер якої визначає офіційне доктринальне 

ядро, поширюване на всі важливі аспекти людського буття й обов’язкове для 

дотримання всіма, хто належить до відповідного суспільства. Ця ідеологія 

містить хіліастичну претензію, яка базується на радикальному запереченні 

існуючого суспільства й намірі завоювання світу для запровадження нового 

ладу. 

2. Єдина масова, зазвичай керована однією особою партія, яка складається 

з відносно невеликої частки загального населення. Така партія ієрархічно й 

олігархічно організована та, зазвичай, або домінує над бюрократією, або 

переплетена з нею.  

3. Система фізичного або психічного терору, здійснюваного за допомогою 

партії й таємної поліції. Терор спрямовується не лише проти очевидних 

«ворогів» режиму, але й проти більш чи менш свавільно обраних частин 

населення.  

4. Технологічно зумовлений майже повністю монопольний контроль з 

боку партії та уряду над усіма засобами масової комунікації, пресою, радіо й 

телебаченням. 

5. Технологічно зумовлена практично повна монополія ефективного 

використання всієї зброї. 

6. Центральний контроль і керівництво всією економікою шляхом 

бюрократичного координування раніше незалежних корпоративних структур 

[250, 22]. 

Як слушно зазначали дослідники, ця типологія не була абсолютно 

вичерпною й не заперечувала наявності власних неповторних рис у окремих 

тоталітарних режимів. Важливою ознакою, притаманною всім тоталітарними 

державами першої половини 20 ст., але не внесеною до типології, була 
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схильність цих держав до експансіоністської зовнішньої політики. 

Усвідомлюючи важливість цієї реалії для повноти опису операційних аспектів 

функціонування тоталітаризму як явища, автори присвятили окремий розділ 

такому типові зовнішньої політики. Він, щоправда, був невеликий за обсягом і, 

очевидно, мав на меті лише доповнення інших частин книги. Принципова 

теоретична позиція, з якої виходили співавтори в оцінці зовнішньої політики 

відомих їм тоталітарних режимів, ґрунтувалась на визнанні їх як 

експансіоністських і агресивних за самою їх природою. «Є мало сумнівів у тому, 

– писали у зв’язку з цим вони, – що без конфронтації з реальним або уявним 

ворогом поза власними кордонами ці режими не змогли б мобілізувати 

фанатичну відданість, необхідну системі задля виживання» [250, 353]. 

Експансіонізм був закладений уже в ідеологічних засадах різних тоталітарних 

диктатур, переплітаючись із ідеологічними утвореннями попередніх історичних 

епох. Така ідейно-генетична запрограмованість тоталітарних режимів, на думку 

дослідників, не обіцяла райдужних перспектив у міжнародній взаємодії з ними. 

«Навпаки, – писали вони, – цілком очевидно, що можливість мирного 

співіснування народів, які населяють планету, має своєю передумовою 

зникнення тоталітарних диктатур. ...Будь-яке послаблення пильності, необхідної 

для того, щоб протистояти таким ідейним імперіалістам, якими є тоталітаристи, 

може мати своїм результатом катастрофу зразка Другої світової війни або ще 

гіршу» [250, 365]. 

Імовірно, що міжнародно-політичні сюжети цікавили Бжезінського в 

науковому плані не менше, ніж політологічні абстракції вже тоді, коли він 

починав свою кар’єру радянолога-теоретика. Проте на тлі його раннього 

академічного доробку стаття, присвячена аналізові одного з напрямків 

зовнішньої політики США, опублікована в 1957 р., виглядала дещо 

несподіваною. Навряд чи хто-небудь включно з її автором міг тоді припустити, 

що саме в ділянці аналізу зовнішньої політики й міжнародної стратегії, а не 

студій з тоталітаризмознавства обдарований гарвардський початківець знайде 

справу свого життя. «Американська зовнішня політика у Східно-Центральній 
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Європі – дослідження суперечностей» – таку рішучу назву мала ця розвідка 

[211]. Починаючи статтю, Бжезінський стисло сформулював перелік вимог, яким 

має, на його думку, відповідати зовнішня політика держави в мирний час. Таких 

вимог було три: реалістичне врахування параметрів альтернатив і задіяних сил 

на міжнародній арені; наявність певної концепції щодо прийомів і методів, які 

можуть бути застосовані з метою мирного досягнення бажаної мети; достатня 

непохитність у процесі здійснення зовнішньої політики. Відштовхуючись від 

цих теоретичних засад, він заявив: «Підставова теза цієї статті зводиться до того, 

що або офіційному американському підходові до Східної Європи бракувало 

принципових характеристик зовнішньої політики, або політика, проголошена 

переважно у формі гасел, замінила реальну політику, яка ніколи не виринала з 

темряви таємних архівів» [211, 60]. 

Розвиваючи цю свою тезу, дослідник наполягав на тому, що ніяка 

змістовна американська політика щодо Східної Європи не провадилась від часу 

Другої світової війни [211]. Оглядаючи історію діяльності Вашингтона на 

східноєвропейському напрямку за повоєнний час, Бжезінський так оцінював три 

її виразні етапи. Американська дипломатія, яка сягала своїми коренями 

Ялтинських угод і виходила з концепції про можливість існування вільних 

центральноєвропейських демократій у добросусідстві з СРСР, дуже швидко 

виявила свою нереалістичність [211, 63]. Політика стримування, яка її замінила, 

була дієвішою й реалістичнішою, але мала своїм недоліком фактичне визнання 

статус-кво в регіоні [211, 64]. Енергійніший характер мала політика 

«визволення», важливою рисою якої було спрямування насамперед на 

центральносхідноєвропейський регіон. Проте й вона не досягла вагомих 

результатів і призвела до звуження американських можливостей вести 

регіональні війни [211, 66]. Бжезінський робив категоричний висновок, при 

цьому вперше у своїх ранніх наукових публікаціях послуговуючись 

«стратегічною» термінологією: «Визволення могло б бути змістовною 

політикою, якби воно було оперте на тверезі стратегічні засади, посилені 

відвагою й рішучістю. Фактично можна стверджувати..., що політика визволення 
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була лише словесною маскою, яка відповідала часом політиці й ще більшою 

мірою пасувала філософській традиції людей, які мали владу для формування 

політики» [211, 68-69]. 

Якими ж були власні пропозиції молодого гарвардського критика 

зовнішньої політики Ейзенхауера–Даллеса? План Бжезінського в основних 

рисах виглядав так. США переосмислюють роль НАТО й актуальність 

переозброєння Західної Німеччини. В обмін на таке пом’якшення американської 

позиції Радянський Союз погоджується на «демократичну нейтралізацію» 

Східної Європи. При цьому Америка зберігає рішучість не «задкувати» в разі, 

якщо Москва «погрозливо розмахує мечем». Проте, визнавав Бжезінський, 

подібні політичні кроки багато хто на Заході розцінив би як такі, котрі 

послаблюють безпеку й спроможні призвести до третьої світової війни. У 

відповідь на ці побоювання він писав: «Вона (світова війна. – Т. Г.) може 

початися лише через помилкові дії або ж якщо одна зі сторін відчуває смертельну 

небезпеку. Першого ніхто не може відвернути. Друге не може постати в Східній 

Європі, якщо ми даємо зрозуміти, що Східна Європа, яка є частиною НАТО й 

перебуває під домінуванням переозброєної Німеччини, не є нашою метою, яка, 

як виглядає, пропонується в наших теперішніх політичних заявах» [211, 71]. 

Цілком очевидно, що такі проєкти не мали наприкінці 1950-х рр. шансів на 

схвалення політичними лідерами ні через свій радикалізм, ні через 

неприйнятність насамперед для Москви втратити контроль в центрі Європи, а 

отже, і в Східній Німеччині. Від пропозиції Бжезінського віяло молодечим 

ідеалізмом, однак було б помилкою недооцінити прихований розрахунок та 

емоційний порив, які стояли за нею. Вогонь серця польського патріота й 

східноєвропейця був сильнішим від холодної аналітичної дисципліни. Він 

справді тоді вірив у можливість «третього шляху» для народів цього регіону. З 

плином часу його погляди й фахова підготовка набудуть значно більшої 

ґрунтовності. Незмінною залишиться лише особлива увага й чутливість до 

центральносхідноєвропейських проблем, з кожним роком доповнювана все 

ширшим стратегічним поглядом на світову політику. 
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Наприкінці 1950-х рр. увиразнився ще один напрямок у комплексі 

інтересів Бжезінського-аналітика. Його цікавили процеси, які відбувалися в 

групі країн із загальною назвою «радянський блок». На початку 1957 р. 

Бжезінський публікує статтю «Ідеологія і влада: криза в радянському блоці», ряд 

ідей якої отримають пізніше розвиток у його значніших публікаціях [130]. 

Аналізуючи стан справ і перспективи окремих східноєвропейських країн, 

Бжезінський наполягав на тому, що смерть Сталіна та її наслідки принципово 

змінили характер стосунків Москви з сателітами. Навіть придушення угорської 

революції 1956 р. не могло відвернути усамостійнення з ідеологічного й 

політичного поглядів режимів регіону. Реальним фактом став «поліцентризм» у 

колись згуртованому альянсі, у межах якого почали фактично змагатися декілька 

концепцій соціалізму. Дослідник не бачив реальних і ефективних шляхів, ідучи 

якими Кремль міг би повернути до покори Й.Броз Тіто в Югославії та В.Ґомулку 

в Польщі. Останню країну він взагалі розглядав як критично важливу для 

перспектив розвитку як усіх радянських союзників, так і самого СРСР. 

Бжезінський писав: «Коли йдеться про Польщу, то Ґомулка має попереду багато 

труднощів. Це не лише зруйнована економіка, але, що істотніше, його власна 

загрожувана позиція. Він має прямувати до комунізму без підтримки Москви й 

без добре організованої партії, перебуваючи серед стихії антиросійської 

ненависті. Однак, якщо він утримає контроль у своїх руках, то, як виглядає, 

можна з упевненістю стверджувати, що наявний у Польщі фермент з часом 

збільшуватиме вплив на внутрішнє життя її комуністичних сусідів, включно з 

самим СРСР» [130, 17]. 

За цими рядками стояла переконаність не лише в тому, що радянську 

модель неможливо накинути силоміць західним сусідам СРСР, але й віра в те, 

що спротив комунізмові рано чи пізно вдарить бумерангом по його джерелу 

поширення. Такі міркування Бжезінського стануть реальністю в недалекому 

майбутньому, хоча наприкінці 1950-х рр. небагато людей на Заході надто 

усвідомлювали їх актуальність. Проте для молодого гарвардського дослідника 

осягнена ним перспектива розпаду радянської брили була важливою не лише як 



74 

 

академічна знахідка, але й як корисний дороговказ для практичної політики. 

Невдовзі після публікації згаданої статті Бжезінський відвідає Радянський Союз, 

а також Польщу. Як покажуть подальші його друковані виступи, отримані під 

час поїздки враження лише поглиблять переконання, набуті ним в американській 

далечині. 

У 1950-х рр. завершилась початкова професіоналізація Бжезінського. Він 

формувався як дослідник СРСР і комуністичного блоку широкого профілю. Його 

успішні ранні публікації засвідчили вихід із шанованої в Америці Гарвардської 

школи політичних студій нового перспективного випускника. Глибина аналізу 

досліджуваних проблем, самостійність мислення, добре знання предмета 

вивчення, володіння іноземними мовами (серед них українською) і академічна 

енергійність характеризували молодого вченого. Разом з тим окремі його наукові 

позиції, зокрема прогностичного характеру, не були виправданими. Чинником, 

який, як є підстави гадати, підштовхував Бжезінського до деяких неадекватних 

висновків із приводу напрямку й характеру еволюції радянського ладу, були його 

тверді антикомуністичні переконання. Слід, однак, наголосити, що 

антикомунізм Бжезінського 1950-х рр. не мав прикмет маніхейської доктрини, 

популярної серед широких верств американської еліти тієї пори. На загал 

світогляд молодого радянолога відзначався зваженим реалізмом і готовністю до 

швидкої адаптації своїх моделей до вимог часу. Теоретичним орієнтиром, який 

визначав академічну творчість молодого гарвардця, була насамперед теорія 

тоталітаризму. Уже в 1960-х рр. ця теорія, тісно пов’язана також і з іменем 

Бжезінського, зазнає серйозної, хоча часом і небездоганної критики на Заході 

[264, 128]*. З плином часу її актуальність як інструмента розробки практичних 

рішень практично зійде нанівець. В інтерв’ю авторові цього дослідження в кінці 

1990-х рр. Бжезінський наголошував, що теорія тоталітаризму на ту мить 

                                                      
* Е.Глізон слушно зазначає, що насправді такі критики К.Фрідріха й Бжезінського, як Р.Такер, 

з їхньою теорією «режиму масових рухів під проводом єдиної партії» лише повертались до 

«достатистського погляду 1920-х рр.»  
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залишалась ефективною хіба що стосовно аналізу розвитку Північної Кореї 

[286]. Проте тоді, коли теорія почне виявляти перші ознаки, застарівання, сам її 

співтворець уже буде на шляху до інших, модерніших теоретичних парадигм. 

Інша річ, що Бжезінський назавжди залишиться за своїми поглядами твердим 

супротивником тоталітаризму, зокрема його комуністичного варіанта. Але це 

вже буде антитоталітаризм світоглядного, а не академічного рівня. Нарешті, 

незважаючи на його невеликий у 1950-х рр. внесок у справу аналізу 

американської зовнішньої політики, Бжезінський виявляв доволі виразні 

теоретичні позиції в цій ділянці. За своїми поглядами він постає як аналітик 

активного інтернаціоналістського типу й скоріше реаліст із консервативною 

домінантою у світогляді, ніж «ідеаліст». Це були переконання початківця, які ще 

не відзначались опрацьованістю й не обов’язково гарантували бездоганність 

практичних висновків. Попереду в Бжезінського була серйозна робота над собою 

й гартування в школі міжнароднополітичних студій. 

 

2.2. Осмислення світополітичних зрушень і світової ролі Сполучених 

Штатів Америки в 1960-х рр. 

 

1960-і рр. ввійшли в американську історію як неповторний за своєю 

суперечливістю, новаторством і внутрішнім драматизмом період. Глибоких і, як 

виглядає з відстані сьогодення, революційних змін зазнали найрізноманітніші 

сфери життя суспільства. Країна пережила найтриваліший за всю її попередню 

історію відрізок безперервного економічного зростання. Національна політична 

арена пройшла через цілу низку потрясінь. Гідний подиву крок уперед зробили 

різні галузі технологій: серед найблискучіших досягнень були перші пілотовані 

космічні старти й компактизований комп’ютер. Суспільна свідомість і норми 

моралі зазнали радикальних змін. Серед найбільш знакових явищ у цьому сенсі 

були, очевидно, спалах моди на мініспідниці в 1965 р. і знаменитий масовий 

Вудстокський рок-концерт у 1969 р. У багатьох американців ствердилось 

відчуття того, що, за словами Дж.Паттерсона, «новий чи навіть не до кінця 
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визначений Zietgeist, або дух часу, був зайнятий переробкою суспільства й 

культури» [352, 447]. Ці суб’єктивні рецепції ставали в американській свідомості 

ще більш акцентованими у зв’язку з без перебільшення доленосними 

зрушеннями у світовому розвитку. Зміни в комуністичному таборі, пік процесу 

деколонізації, нові напрямки у виробництві озброєнь, перші вагомі здобутки 

процесу глобалізації інформаційних процесів і виробничих зв’язків – ось 

найстисліший перелік ділянок, у яких поставало підґрунтя для нової архітектури 

міжнародних відносин. З іншого боку, цей новий архітектурний простір не 

завжди був комфортним для Америки. У ньому приховувалися пастки на зразок 

конфлікту в Індокитаї, який став незнайомим і драматичним випробовуванням 

для всього американського народу. Свій неповторний відбиток на історію країни 

наклала непересічна фігура президента Дж.Ф.Кеннеді. Його коротке 

перебування в Білому домі стало цілою епохою в суспільному житті Америки й 

позначилося на практично всіх складниках національної зовнішньої політики. 

Після обрання президентом Дж.Ф.Кеннеді справив найяскравіше враження на 

молодого Бжезінського. Проте, як він зазначив у інтерв’ю авторові цього 

дослідження, пізніше це захоплення зазнало переоцінки, змінившись на «певне 

розчарування» [287]. 

Так сталося, що в біографії Бжезінського початок шістдесятих був 

позначений важливою зміною. Динамічний час у житті країни й енергійні 

шукання одного з її перспективних молодих інтелектуалів збіглись. Це мало 

щасливі й далекосяжні наслідки для розвою та втілення аналітичного 

обдарування Бжезінського. У 1958 р. перед ним постали на той час непереборні 

перешкоди в подальшій кар’єрі в Гарварді. З мотивів, які адміністрація 

університету чітко не пояснила, теньюр був запропонований Г.Кіссінджеру і 

С.Гофману, а Бжезінському та іншому його талановитому молодому колезі 

С.Гантінґтону було у такому допускові до гарвардського професорського 

корпусу відмовлено. Саме тому невдовзі обидва вони прийняли запрошення 

Колумбійського університету й здобули там постійні посади. 
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Проте Бжезінський жодним чином не пошкодував із приводу такого 

повороту долі. «Початок 1960-х, – згадував він пізніше в інтерв’ю для автора 

цього дослідження, – був пов’язаний із моїм переходом із Гарварду до 

Колумбійського університету в Нью-Йорку й початком значно активнішого 

громадського життя. Гарвард був надзвичайно цікавим із академічного погляду, 

але Нью-Йорк дав мені платформу для реалізації значно ширших політичних 

інтересів. Я почав активно співпрацювати з Радою з міжнародних відносин, 

згодом залучився до роботи в держдепартаменті, виборчій кампанії Губерта 

Гемфрі в 1968 р., а також до організації та керівництва діяльністю Тристоронньої 

комісії» [287].  

Переїзд до Нью-Йорку був доленосним для Бжезінського. Замість 

усталеної респектабельності массачусетського Кембриджу він здобув 

можливість зануритись у невичерпне за своєю різноманітністю й багатством 

життя міста, яке тоді було найкращим оглядовим майданчиком для осягнення 

країни та всього світу. Значно пізніше, згадуючи цей етап своєї кар’єри, Бже- 

зінський зазначив у інтерв’ю авторові цього дослідження: «Нью-Йорк справді 

планетарне місто, і моє життя та праця в ньому дали мені можливість краще 

оцінити центральну роль, яку Америка відіграє не лише в економіці й політиці, 

але й з погляду культурних впливів та засобів масової комунікації» [287]. У Нью-

Йорку гарвардський випускник швидко здобув визнання як провідний радянолог 

країни. Залишившись у Гарварді, він ризикував би перебувати переважно в орбіті 

цієї академічної дисципліни, а нью-йоркська атмосфера безсумнівно сприяла 

виходові поза тісні вже для нього межі вужчої спеціалізації. У Колумбії 

Бжезінський спочатку викладав на кафедрі державознавства й публічного права, 

а трохи згодом обійняв посаду професора й керівника фундаційної кафедри 

державознавства й публічної політики ім. Герберта Лемана. Одразу по прибутті 

до Колумбії він організував і очолив Інститут вивчення проблем комунізму – 

дослідницький центр, який посів одне з провідних місць у відповідній ділянці й 

фінансувався на кошти ряду фондів. Крім директора-організатора, до складу 

його співробітників увійшли двоє інших відомих колумбійців – А.Даллін і 



78 

 

Г.Робертс. Організаційний задум Бжезінського полягав у тому, що, крім 

Радянського Союзу, слід було також зосередитись на вивченні інших 

національних варіантів політичного втілення комуністичної ідеології. Така 

практична настанова безпосередньо випливала з теоретичних позицій, 

сформульованих Бжезінським на початку 1960-х. 

У 1960 р. він опублікував книжку «Радянський блок. Єдність і конфлікт», 

яка, ставши тоді найґрунтовнішим академічним твором із аналізованої 

проблематики, продовжує й досі перебувати в списках найвпливовіших 

американських радянологічних праць [197]*. За своїм характером це було 

дослідження історико-політологічного плану. Книжка складалась із двох 

великих частин. Перша була присвячена процесові виникнення міжнародного 

феномена, який здобув назву «радянський блок», а в другій ішлося про стосунки 

між комуністичними країнами. Ґрунтована на різноманітній і широкій 

джерельній базі, монографія вводила в науковий обіг і узагальнювала великий 

фактичний матеріал про закономірності постання та функціонування 

комуністичного світу з акцентом насамперед на східноєвропейсько-радянському 

його складникові. Сучасному читачеві вона видасться цікавою насамперед не 

висвітленням широко відомих сьогодні фактів, а з погляду тогочасної 

злободенності її стрижневої ідеї. Вона полягала в тому, що світ комунізму на 

початок 1960-х рр. набув виразно відмінної природи порівняно з його образом 

монолітної брили початку 1950-х рр., який так страхав Захід. Бжезінський писав: 

«Події останніх літ показали, що комуністичний табір не є ні однорідним, ні 

                                                      
* Повторно видано в 1961 р., а в 1967 р. перевидано в доопрацьованому автором вигляді. 

Переклад польською мовою: Brzezinski Z. Jedność czy Konflikty. L., 1964. У 1997 р. «Форин 

ефферз» включив «Радянський блок» до реферативного списку шістдесяти чотирьох 

найважливіших книг за 75-літню історію цього найвідомішого у світі міжнароднополітичного 

часопису. Р. Леґволд, який рецензує для означеного вище рейтингу книжку Бжезінського, 

зокрема, відзначає, що її автор був єдиним дослідником, котрий у повоєнний час «пов’язав 

докупи всі виміри радянського світу», зробивши це «з інтелектуальним хистом і ясністю 

аргументації та стилю» [395, 231]. 
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монолітним, ні таким, що не підлягає змінам. За фасадом єдності відбувається 

невпинний процес змін, які йдуть як шляхом еволюції, так і внаслідок зіткнення 

“антагоністичних суперечностей”, якщо вжити популярного марксистського 

вислову» [135, 17]. 

Саме ця така очевидна, як сьогодні може видатись, теза, була тією 

найважливішою теоретичною засадою, яку покликана була популяризувати й 

обґрунтувати книга. Відштовхуючись від неї, Бжезінський дійшов висновків 

щодо перспектив розвитку радянського блоку (який на очах не лише тріщав, але 

й втрачав учасників) і можливих дилем, які поставали перед Заходом у зв’язку з 

«міжкомуністичними» чварами. Однак, зважаючи на те, що останній аспект 

аналізу розвитку радянського боку становив значно ширший інтерес порівняно з 

іншими, він заслуговував на вагомішу суспільно-політичну оцінку порівняно зі 

звичайним фаховим аналізом у статтях або монографіях. Одним зі сприятливих 

наслідків, який виник для Бжезінського у зв’язку з переїздом до Нью-Йорку, 

було знайомство з Г. Фішем Армстронгом і спілкування молодого вченого з цією 

непересічною особою. Г. Фіш Армстронг, який на початку 1960-х уже був одним 

із легендарних символів інтелектуальної еліти країни й вагомим учасником 

життя нью-йоркської богеми, на той момент тривалий час редагував «Форин 

ефферз» – найвпливовіший і найреспектабельніший зовнішньополітичний часопис. 

Відповідаючи на питання автора цього дослідження про роль у його біографії нью-

йоркського ветерана, Бжезінський зазначив: «Гамільтон Фіш Армстронг не вплинув 

на мій світогляд, але він сприяв моєму обранню до Ради з зовнішньої політики й 

зробив мене одним із наймолодших (а пізніше найбільш плідним) автором 

упливового та престижного щоквартальника “Форин ефферз”» [287]. 

Першу статтю в цьому журналі Бжезінський опублікував у квітні 1961 р. 

Вона стала своєрідною адаптацією його радянологічної концепції до потреб 

аналізу американських позицій на світовій арені [179]. Дебютант «Форин 

ефферз» констатував, що в межах радянського блоку відбулися зміни, які мають 

важливий політичний підтекст з огляду на інтереси Заходу. Головною серед них, 

гадав він, є перетворення цього об’єднання держав з «міжнародної системи під 
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проводом однієї національної комуністичної партії» у «комуністичний табір», 

учасники якого тепер вільніші у визначенні своїх позиці [179, 437]. Бжезінський 

вважав, що така відносна лібералізація організації, породжена як позицією 

певних партій, так і внутрішніми обставинами в окремих країнах, має 

амбівалентний характер з погляду західних інтересів. Так, на його думку, 

лібералізований комуністичний табір може стати привабливішим для країн на 

кшталт Куби або Гвінеї, сприяючи просуванню «опосередкованої» 

комуністичної експансії замість старої «безпосередньої». З іншого боку, нова 

ситуація закладала підґрунтя для того, щоб спільна марксистсько-ленінська 

ідеологія зазнала припасування до первісно відмінних поглядів її послідовників. 

Таке пристосування означало б, що ця «абсолютистська ідеологія все більшою 

мірою стає релятивістською» [179, 442]. Бжезінський закликав Захід створювати 

умови для посилення розбіжностей, які стали помітними в комуністичному 

таборі. Серед конкретних кроків, пропонованих ним, були, зокрема, офіційне 

державне визнання Монголії, посилення зв’язків між окремими з союзних 

Америці держав і їхніми старими країнами-партнерами, які опинились у 

комуністичному світі, а також визнання лінії польського західного кордону по 

Одеру-Нейсе. Свій аналіз автор закінчував рішучою заявою: «Пророки історії 

можуть поступово ставати її бранцями. Зараз для Заходу настав час підструнчити 

історію» [179, 443]. 

Двома роками пізніше Бжезінський звернувся у «Форин ефферз» до 

проблем, порушених у першій пробі пера на сторінках цього видання. Він дійшов 

однозначного висновку: «Через якесь десятиліття після смерті Йосипа Сталіна 

колись потужна революційна сила розділилась на дві взаємно ворожі фаланги, 

з’єднані лише ритуальними прокламаціями єдності: ортодоксальний 

міжнародний комунізм, очолюваний Мао Цзедуном, і ревізіоністський 

міжнародний комунізм, керований Микитою Хрущовим... Їх альянс як активна 

політична сила – мертвий» [205, 513]. Проте, на його думку, такий розвиток 

подій, ще недавно не передбачуваний багатьма на Заході, спричинював нові 

виклики. Так, він був переконаний, що радянська ревізіоністська потуга 



81 

 

становила для вільного світу загрозу навіть більшу, ніж раніше, оскільки 

спиралась на «неймовірні національні амбіції» і була оснащена ядерною зброєю. 

З іншого боку, хрущовський СРСР засвідчував пом’якшення своєї 

непримиренності. Виходячи з цього, Заходові пропонувалось спрямувати 

зусилля на «ліквідацію амбівалентності політики щодо СРСР» і на заохочення 

Радянського Союзу до кардинального примирення з західним світом. Натомість 

щодо китайського «революційного» крила світового комунізму Бжезінський 

пропонував поєднувати політику відсічі та ізоляції Китаю й політику сприяння 

соціально-економічному розвитку тих регіонів, які перебували під загрозою 

проникнення пекінських упливів. Важливої ролі аналітик надавав Східній 

Європі, яка, як він гадав, мала відіграти роль своєрідного провідника між СРСР 

і Заходом, через посередництво якого можна було б, зокрема, вплинути на 

свідомість радянської інтелігенції. Назагал Бжезінський усе більше 

переконувався в тому, що Захід здобув неоціненний, але закономірний шанс 

схилити терези історії на свій бік: «Є такі нечисленні моменти в історії, які 

справедливо можна назвати поворотними. Комуністичний розкол – один з них. 

Міжнародний комунізм втратив свою рушійну силу, і ритм комуністичної 

політики розірвано... Наше завдання полягає в тому, щоб усвідомити підтекст 

розколу і відповідним чином пристосувати як наші уявлення, так і політику» 

[205, 525]. Таким чином, Бжезінський доходив остаточного переконання в тому, 

що єдиний блок держав, ще недавно злютованих ідейною спорідненістю, 

політичною взаємодією й ворожістю Заходові, припинив своє існування як 

чинник світової політики [111; 162; 182; 194]. Відтепер проблема полягала у 

вивченні того, що залишилось на просторах колишнього комуністичного 

згромадження й у визначенні західних пріоритетів у стосунках із фрагментами 

старого моноліту. 

Природньо, що Бжезінський не був поодиноким пророком, який ніс звістку 

про нові реалії. Багато його колег також усвідомлювали зміни й шукали не лише 

їхніх пояснень, але й нових теоретичних парадигм, які могли б заступити старі 

моделі на кшталт теорії тоталітаризму. Відповіддю американського ліберального 
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суспільствознавства на «постблокову» комуністичну реальність і зміни у 

власному суспільстві була теорія конвергенції. Переважно вона зводилась до 

того, що Радянський Союз і Америка, незважаючи на збережені ідеологічні та 

політичні розбіжності, дедалі більшою мірою перетворювались на подібні 

суспільні організації, конфлікт між якими ставав усе менш імовірним. Такі 

висновки, у свою чергу, спиралися на опрацьований у 1950–1960-і рр. новий 

варіант теорії індустріального суспільства, серед провідних прибічників якої 

були, зокрема, Р. Арон, Д. Белл, Дж. К. Ґелбрейт і В. Ростоу. Останній, визначний 

економічний історик і впливовий політичний діяч, заслуговує бути згаданим 

особливо. Він був автором книги «Стадії економічного росту. Некомуністичний 

маніфест» [383], у якій виклав свою знамениту концепцію. Згідно з нею історія 

людства знала п’ять стадій росту, кожна з яких характеризувалась вищим 

технологічним рівнем. Останній рівень визначався як доба «високого масового 

споживання». Прибічники цієї концепції гадали, що всі суспільства рано чи пізно 

пройдуть п’ятиступеневий розвиток, ставши в підсумку тотожними. 

Розміщуючи в цій теоретичній моделі Радянський Союз і США, вони й дійшли 

висновку, що обидві країни вже перебувають на шляху такого зближення. 

Додатковим чинником, який сприяв інтересові до концепції стадій росту, було 

те, що її автор обіймав посаду радника президента Л. Джонсона з питань 

національної безпеки, а перед тим очолював Раду планування політики при 

Держдепартаменті. 

Бжезінський не міг оминути своєю увагою теорію конвергенції, яка 

бентежила так багато інтелектуалів на Заході. Щоб зробити свої міркування 

наочнішими, він разом із С. Гантінґтоном вирішив здійснити компаративне 

дослідження СРСР і США як двох суспільно-політичних структур. Перше 

наближення до творчого задуму відбулось у майбутніх співавторів ще в 1959 р. 

Переїхавши до Нью-Йорку, вони організували спільний семінар для студентів 

Колумбії, метою якого було порівняння двох держав. Паралельно колеги 

працювали над рукописом книги, опублікованої в 1963 р. (С. Гантінґтон на той 

час уже повернеться до Гарварда). Як і спільна праця Бжезінського з 
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К. Фрідріхом, цей проєкт створювався на абсолютно консенсусних засадах. У 

книжці «Політична могутність: США/СРСР» було зроблено спробу шляхом 

розгорнутого аналізу з’ясувати ступінь виправданості оптимізму ентузіастів 

теорії конвергенції [216]. Дослідження складалося з двох частин. Перша була 

присвячена загальному зіставленню актуальних аспектів функціонування двох 

систем (політика та ідеологія, система й особистість, політичне лідерство, влада 

й політичний процес). У другій зіставлялися переважно конкретні вияви 

функціонування систем, зокрема в кризових ситуаціях. Співавтори були схильні 

не заперечувати абсолютно принаймні деякі принципи теорії конвергенції. Вони 

вважали, що радянське суспільство досягне стану «достатку» (affluence), який 

справить благородний вплив на політичні й соціальні відносини: «Політична 

система буде характеризуватись більшою раціональністю, меншою примусовістю, 

зрослим ступенем опори на суспільний самоконтроль. ...Система, що поєднує 

самодостатній громадський контроль за суспільною поведінкою, який ґрунтується 

на вельми колективістському добробуті, і централізоване управлінське керівництво 

згори буде принципово відрізнятись від попередньої сталіністської моделі, а також 

від наявних західних заможних суспільств» [216, 427]. 

Проте, незважаючи на це, автори дійшли висновку, що розрахунок на 

сходження в одній точці ліній розвитку СРСР і США є безпідставним. Теорія 

конвергенції, наголошували дослідники, мала принаймні декілька слабких місць, 

яких не хотіли помічати її прибічники. Зокрема, вона нехтувала значенням 

відмінного російського й американського історичного досвіду, перебільшуючи 

роль дії формально ідентичних процесів технологічного характеру. 

Розмірковуючи в площині абстрактних категорій, співавтори припускали, що 

лише за умови радикальної зміни напрямку розвитку однієї з держав можна було 

б говорити про їхню конвергенцію. Однак, зважаючи на те, що над обома 

системами тяжіли тягар спадщини минулого й реалії сьогодення, їхній розвиток, 

як гадали дослідники, слід було б розглядати лише як послідовність поступових 

змін: «Еволюція двох систем, а не їхня конвергенція становить, як можна 

припускати, позбавлену драматизму модель майбутнього» [216, 436]. 
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Слід зазначити, що Бжезінський і С. Хантінгтон писали свою спільну 

працю в той момент, коли Радянський Союз сприймався на Заході як доволі 

динамічна величина. Хрущовська відлига й модернізація радянської економіки 

породжували надію на те, що СРСР як кожна «нормальна» індустріальна країна 

йтиме шляхом поступу й надалі уникатиме екстремальної поведінки, 

притаманної йому в минулому. Ось чому співавтори порівняльного дослідження 

СРСР і США загалом дотримувались оптимістично-зваженого ставлення до 

перспектив радянського розвитку. Певною мірою на це надихали їх і особисті 

враження та інформація, здобуті під час науково-консультативного туру 

подорожей до СРСР, Японії, Індії та Європи, здійсненого в рамках роботи над 

книгою. Однак невдовзі після того, як спільна праця Бжезінського й 

С. Гантінґтона посіла вагоме місце на полицях університетських бібліотек, 

перебіг подій у Радянському Союзі примусив західних фахівців істотно 

переглянути свої оцінки. Усунення М. Хрущова й ствердження при владі нової 

групи кремлівських керівників, які набудуть в очах західного світу цілком певної 

репутації після придушення Празької весни 1968 р., мали важливі наслідки для 

теоретичного осмислення стану та перспектив СРСР. Для Бжезінського 

консолідація неосталіністських сил у Москві стала доказом того, що його 

обережна оцінка хрущовської доби була виправданою. Він бачив у новітніх 

радянських політичних тенденціях і особах, які їх визначали, підтвердження 

того, що його й багатьох інших західних аналітиків надія на еволюційне 

віддалення СРСР від сталінської спадщини не виправдалась. Необхідно було 

пояснити, що відбувалось у Москві та які наслідки для інтересів Вашингтона та 

його союзників це матиме. На початку 1966 р. Бжезінський виступив зі статтею 

на сторінках журналу «Проблеми комунізму» в рамках розпочатого цим 

виданням обговорення радянологами нової подоби радянського режиму. Назва 

розвідки, «Радянська політична система: трансформація чи дегенерація», 

містила формулювання головного питання, що його ставив перед собою автор, 

якому було доручено відкрити дискусію [200]. У фокусі аналізу опинились нові 

господарі Кремля. Розглядаючи їх як якісно відмінну генерацію керівників, 
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дослідник дійшов важливого висновку: «Для цього нового покоління клерків 

бюрократична стабільність, а насправді бюрократична диктатура має видаватись 

єдиним міцним підґрунтям для ефективного управління державою» [200, 4]. 

Заселення партійного Олімпу вчорашніми професійними партійними 

апаратчиками (замість професійних революціонерів чи висуванців періоду 

громадянської війни) тягло за собою, як небезпідставно гадав Бжезінський, 

перетворення боротьби за владу на марудний бюрократизований процес. Це 

перешкоджало допускові до складу керівної еліти «творчих та інноваційних 

талантів», що в свою чергу призводило до нагромадження ознак гниття 

політичної системи й, врешті-решт, до «дегенерації» останньої [200, 8, 14]. 

Слідом за Бжезінським на сторінках «Проблем комунізму» виступили ще 

дев’ятнадцять фахівців, серед яких були, зокрема, М. Тату, Ф. Барґгурн, 

А. Шлесінджер, Р. Конквест, Г. Морґентау, Р. Строс-Гюпе та М.Файнзод. За 

матеріалами цього заочного симпозіуму в 1969 р. було видано збірку статей [239]. 

У заключних заувагах до неї Бжезінський був ще більш твердий і переконливий у 

своїх оцінках, зазначивши, що він схиляється до «стагнаційно-дегенераційної 

моделі» опису розвитку СРСР [239, 153]. Цікаво, що близькі до цього висновку 

погляди серед учасників симпозіуму висловили лише М. Тату, Ф. Барґгурн і ще 

двоє дослідників, а А. Шлесінджер і Г. Морґентау навіть не відкидали перспективи 

«реноваційної трансформації» Радянського Союзу [239, 157]. 

Бжезінський уможливлював відвернення радянським керівництвом 

занепаду своєї системи. Зокрема, він припускав, що несприятливим тенденціям 

можна було б зарадити, перетворивши Радянський Союз на «більш 

плюралістичну та інституціоналізовану політичну систему» (навіть зберігши 

монополію правлячої партії) [200, 15]. Проте, як виглядало, після Празької весни 

він і сам не надто вірив у реальність такого сценарію й писав, що «якщо й будуть 

реалізовані зміни подібні до ‘‘налаштування’’ на нові хвилі, то радянська 

політична система змушена буде за це платити» [239, 162]. Що ж до Кремля, то 

він не виявляв жодних ознак занепокоєння симптомами, які невдовзі перейдуть 

у фатальну патологію влади, позначену в роки правління М. Горбачова терміном 
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«застій». Самовпевненість брежнєвського керівництва добре помічав Захід. 

Разом із врахуванням зростання зовнішньополітичної амбіційності Москви вона 

наводила на думку, що СРСР буде занепадати як наддержава, але це не 

супроводжуватиметься його міжнародною пасивністю. Ґрунтуючись на цьому 

висновку, Бжезінський передбачав: «Мій власний, певною мірою 

песимістичний, погляд такий: ми не матимемо надто багато міжнародної 

стабільності в сімдесятих роках» [239, 155]. 

Початок післяхрущовського періоду радянської історії мав важливий 

наслідок для особистої інтелектуальної історії Бжезінського. СРСР для нього 

перестав становити інтерес як гігантський експеримент, а комуністична ідеологія 

втратила всі ознаки феномена, вартого розгадування його природи. 

Відповідаючи десятиліттями пізніше на питання автора цього дослідження про 

його найістотніші враження про 1960-і рр., він констатував: «На мій погляд, 

1960-і були початком кінця комунізму» [287]. Навіть господарі Кремля не 

викликатимуть у нього особливої зацікавленості чи визнання, як це було у 

випадку з їхніми попередниками. Брежнєва та його оточення Бжезінський 

вважав людьми примітивними й обмеженими, що також позначалось на 

загальному сприйнятті аналітиком Радянського Союзу, який, проте, 

продовжував залишатись, на його думку, головним опонентом Заходу [286].  

Прикметною рисою світу шістдесятих було якраз те, що міжнародний 

розвиток набув у ці роки більшого розмаїття порівняно з переважно чорно-біло 

забарвленими п’ятдесятими. Важливою тенденцією, яка сприяла розмиванню 

повоєнної біполярності, було зростання ваги Європи в структурі міжнародної 

політики. Ця тенденція мала два головні аспекти. Захід континенту потужно 

рухався шляхом економічного росту та інтеграції, Центрально-Східна Європа 

все більшою мірою виходила з-під контролю Москви. Обидва процеси ставали 

викликом американській регіональній політиці. Бжезінський усвідомлював, що 

новий стан справ у Європі не лише змінює звичний міжнародний ландшафт 

континенту, але й містить у собі нові можливості емансипації радянських 

сателітів. Осмислення європейських реалій спонукало його до формулювання 
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власної концепції політики США в регіоні. Найважливішою публікацією, у якій 

знайшла відображення ця концепція, була написана на замовлення нью-

йоркської Ради з зовнішньої політики книга «Альтернатива поділові» [93]. 

Окреслюючи свою позицію, Бжезінський зазначав, що, на його думку, «холодна 

війна» у Європі втратила «своє старе значення», а поділ континенту по Ельбі 

неприродний, антиісторичний і суперечить тенденціям до європейського 

єднання [93, 7]. За таких обставин, на переконання дослідника, Заходові слід 

було енергійніше просувати інтеграційні ідеї. Він наголошував: «Основною 

тезою цієї книги є те, що творча ініціатива повинна йти від Заходу, зокрема від 

Сполучених Штатів. Схід, і далі стримуваний вузьким ідеологічним поглядом, 

не може вдатись до дій з метою творчої відповіді на умови, які виникають після 

“холодної війни”» [93, 9]. 

Бжезінський гадав, що всі зацікавлені сторони отримають свою частку 

політичних дивідендів від інвестування в спільну європейську ініціативу. Якби 

американцям удалось долучитися до подолання європейської роз’єднаності, то 

вони ствердили б свою позитивну роль на континенті. Західноєвропейцям цей 

проєкт дав би опору на американську потугу, присутність якої додала б їм відчуття 

безпеки. Нарешті, східні європейці й росіяни могли б отримати бажану 

територіальну цілісність і безпеку у «всеєвропейських межах» [Там само]. 

Бжезінський був переконаний, що західноєвропейці, заохочувані американцями, 

засвоїли уроки історії й поступово просувались до «європейського» розв’язання 

своїх історичних дилем. Натомість схід континенту, підпорядкований Москві, ще 

мав знайти свій шлях до Європи [93, 1]. 

Переходячи від теоретичного обґрунтування свого погляду на європейські 

проблеми до практичних рекомендацій, Бжезінсьий сформулював п’ять 

політичних завдань для американської політики щодо регіону: 

1. Переконати східноєвропейців, зокрема чехів і поляків, що існування 

Східної Німеччини обмежує їхню свободу, не гарантуючи їхньої безпеки. 

2. Сприяти німецько-польському примиренню на зразок французько-

німецького примирення п’ятдесятих років. 
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3. Зменшувати радянську «одержимість» Німеччиною, принаймні шляхом 

уникнення стимулювання традиційних страхів Москви щодо німців. 

4. Пов’язувати просування економічних зв’язків із розширенням 

культурних і громадських контактів. 

5. Розвивати багатосторонні політичні та економічні зв’язки з Західною і 

Східною Європою, щоб не допустити балканізації континенту [93, 139-169]. 

Загалом це була цілком слушна й твереза програма дій для американської 

дипломатії за умов, коли, з одного боку, усі європейці тією чи іншою мірою 

отримали привабливі інтеграційні орієнтири, а з іншого, подальше існування 

радянсько-американського європейського «кондомініуму» стало анахронізмом. 

Сильним аспектом задуму Бжезінського був його європоцентризм, доволі 

логічно узгоджений з американськими регіональними і глобальними інтересами. 

Ключем до віднайдення такого узгодження для нього стала Центральна Європа, 

стан справ у якій визначали обидві Німеччини, Польща і, звичайно ж, СРСР та 

США. Американський дослідник польського походження (тут не буде зайвим 

таке визначення) дійшов висновків, які здобудуть своє перше підтвердження вже 

через декілька років. Потепління й довіра в стосунках західних німців (а в їх 

особі й усієї роз’єднаної нації) зі слов’янськими сусідами стануть явищем 

непересічної історичної ваги. Воно не лише закладе опори для послідовного 

продовження будівництва німецько-французького містка, але й об’єктивно 

підважуватиме радянський контроль над своїми сателітами. Центрально-Східна 

Європа, заангажована до відновлення свого природнього зв’язку з 

континентальним простором на заході, найбільшою мірою, на думку 

Бжезінського, відповідала інтересам Америки й найменшою мірою була 

придатною для збереження комуністичного впливу. Бжезінський виходив із того, 

що розтин єдиного європейського тіла був тимчасовою аномалією, яка мусила б 

відійти в минуле. Проте, на його думку, Вашингтон мав виявити достатню 

зваженість і реалізм у своїх діях, особливо в поводженні з Німеччиною: «Західна 

політика в Європі має, таким чином, ґрунтуватись на трьох головних засадах: 

підтриманні західної військової могутності, взаємодії Східної Європи і 
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Радянського Союзу в досягненні будь-якого остаточного рішення, а також 

взаємозалежності між німецьким возз’єднанням та еволюційними змінами на 

Сході» [93, 139]. 

Усвідомлюючи, що возз’єднання Німеччини становить осердя всієї 

системи європейських проблем і є особливо важкодосяжною метою, дослідник 

був готовий запропонувати лише загальні орієнтири для західної політики. По-

перше, слід було розмити радянські позиції в Східній Європі до такого ступеня, 

щоб східноєвропейські країни перестали бути «слухняним знаряддям у руках 

Москви», а Східна Німеччина опинилась у становищі ізольованої радянської 

колонії, залежної від радянських військ. По-друге, Польщі й Чехословаччині слід 

було б надати допомогу в тому, щоб вони перестали розглядати Німеччину як 

країну, схильну до ревізії післявоєнних кордонів. По-третє, Радянському 

Союзові та східноєвропейцям слід було б надати західні гарантії того, що 

Німеччина в разі возз’єднання не стане «форпостом» НАТО, а її схід протягом 

певного часу залишатиметься демілітаризованим. По-четверте, Москва мала б 

отримати обіцянки про компенсацію від втрат економічних зв’язків зі Східною 

Німеччиною, своїм найважливішим торговим партнером, у разі об’єднання 

країни. Закликаючи зважати на радянську позицію, Бжезінський водночас не 

приховував того, що його концепція центральносхідноєвропейської політики 

спрямована на звільнення регіону від радянського контролю. Він пропонував 

використовувати засоби фінансової (кредити) і публічної (візові пільги) 

дипломатії для надання східноєвропейцям статусу, виразно відмінного від 

Радянського Союзу, розглядаючи останній як якісно нетотожний режим: «На 

відміну від Східної Європи важко сьогодні бачити якусь політичну вигоду в 

наданні довготермінових кредитів Радянському Союзові» [93, 156]. Ішлося, 

таким чином, про позбавлення Москви її «зовнішньої імперії» шляхом 

протиставлення радянській військовій потузі незаперечних переваг західних 

демократій – економічного процвітання й привабливості суспільної організації. 

Пропоновану концепцію регіональної політики Бжезінський визначав на 

сторінках «Форин ефферз» як «політику мирного залучення (peaceful 
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engagement)», вважаючи, що вона відмінна від трьох найвпливовіших комплексів 

уявлень про організацію континенту (атлантичної, голлістської і радянської 

моделі) [187, 256, 274]*. 

Прикметним, між іншим, був відгук на «Альтернативу поділові» з боку 

Я. Новака-Єзьоранського, легенди руху Опору часу Другої світової війни, 

керівника польської редакції Радіо «Вільна Європа» і багатолітнього друга 

Бжезінського. Познайомившись із рукописом праці, надісланим йому автором, 

він у квітні 1965 р. в листі до останнього високо оцінював новаторство й 

політичну далекосяжність прочитаного тексту. «“Мирне залучення” в твоєму 

розумінні, це тактична концепція, яка слугує стратегічній меті, котра в усій твоїй 

праці окреслена вельми ясно», – писав Я. Новак-Єзьоранський Бжезінському, 

залишаючись, однак, обережним щодо перспектив утілення ідей останнього в 

американську зовнішньополітичну практику, через те, що, на його думку, 

«організаційна слабкість американської політики полягає в тому, що засоби 

тактичні стають цілями самими по собі» [292, 111]. Міркування Я. Новака-

Єзьоранського відзначались проникливістю й ґрунтувалися на близькому 

знайомстві з Бжезінським. Він чітко виокремлював центральну ідею автора 

книги – визволення Центрально-Східної Європи невійськовими заходами, але, 

що особливо впадає в око, усвідомлював її стратегічну перспективу. 

Обґрунтування власної незалежної позиції було виправданим із боку 

колумбійського професора, хоч у своїх висновках він радше формулював те, що 

емпірично західна дипломатія вже збагнула. Його погляд на схід Європи другої 

половини 1960-х рр. значною мірою продовжував дух попередньої 

інтелектуальної позиції, відображеної в «Радянському блокові». Проте стиль 

                                                      
* Зазначимо, що Бжезінський не сприймав не лише радянської ідеологізованої моделі сфер 

впливу в Європі, але й принципово критикував голлістську концепцію «Європи від Атлантики до 

Уралу». Вважаючи Ш. Де Голля «найбільш виразним і найбільш провидницьким критиком 

європейського поділу», він, однак, був переконаний, що Франція під проводом генерала грала 

неконструктивну й об’єктивно невигідну для Європи й Заходу роль [87]. 
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новаторства й нонконформізму, відчутний у його східноєвропейських студіях, 

не екстраполювався автоматично на позиції аналітика щодо інших нагальних 

проблем американської зовнішньої політики. 

Найпекучішою серед них наприкінці 1960-х став, як відомо, Індокитай. 

Бжезінський послідовно від самого початку американських акцій протистояння 

комуністичній експансії на півострові виступав з позицій підтримки 

міжнароднополітичних засад дій Вашингтона. На жаль, його друкований 

доробок тих літ надто скупо відображає ставлення до втручання в регіональний 

конфлікт у Південно-Східній Азії. Виглядає так, що Бжезінський не бажав 

використовувати своє академічне й аналітичне перо для коментування того, що 

й без його участі перетворилось на пронизливу тему в американському 

суспільному житті. Проте за такою стриманістю приховувалась, очевидно, 

незгода з тим, як осмислювала В’єтнам і роль Америки у конфлікті впливова 

частина еліти, яка визначала політику. Бжезінський був свідомий того, що 

втручання у В’єтнамі порушує низку проблем морального ґатунку. Але він гадав, 

що в середині 1960-х рр. Америка не мала права піти за «самозваними 

трубадурами моральності» й знехтувати ключовим завданням на міжнародній 

арені, у зв’язку з чим писав: «Принциповим моментом є те, що зараз ми втягнені 

в повільний і болісний процес створення міжнародної стабільності. Цей процес 

просунувся в Європі. Цього ще треба досягти в Азії, де, скажемо для початку, 

умови значно меншою мірою стабільні, а революційне втручання через це навіть 

більш руйнівне. Усунення Америки з цього процесу перервало б його. Азія була 

б дестабілізована, і комуністичний Китай був би спроможний проголосити 

перемогу його власної стратегії» [159, 9]. Отже, ішлося про те, що В’єтнам був 

лише гострим фрагментом у глобальній драмі боротьби за нову модель 

міжнародної стабільності з невиразними обрисами. Досягти цієї стабільності, на 

думку Бжезінського, без застосування часом сили було неможливо. Нарешті, як 

гадав дослідник, слід було усвідомлювати, що лише на фініші цієї величезної 

роботи можна було розраховувати на торжество моралі: «Міжнародна 

моральність з’явиться на останній стадії пошуків міжнародного світового 
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порядку. Обоє вони мають своєю передумовою створення міжнародної 

стабільності» [Там само]. 

Проте в гарячій атмосфері суспільних дискусій тих літ Бжезінський не 

залишився осторонь двобоїв між прибічниками й противниками дій адміністрації 

президента Л. Джонсона у В’єтнамі. Широкого розголосу набув його виступ під 

час влаштованих у червні 1965 р. телевізійним каналом Сі-Бі-Ес дебатів між 

президентським помічником з питань національної безпеки М. Банді та одним із 

лідерів інтелектуальної опозиції В’єтнамові, професором Г. Морґентау й групою 

його однодумців. Підтримуючи М. Банді, Бжезінський заявив, що в разі 

потурання комуністам у Південно-Східній Азії Китай і його союзники візьмуть 

гору, а це означатиме, що Пекін переможе в конфлікті з СРСР щодо шляхів 

протистояння Заходові. Такий успіх противників США означав би неможливість 

досягнення в Азії стабільності на зразок тієї, яка склалась у Європі після Другої 

світової війни. Колумбійський професор характеризував себе як 

«голубояструба» («dawk» – від першої літери слова dove – голуб і останніх трьох 

літер слова hawk – яструб), зазначаючи, що компетентний говорити лише про 

міжнародний вимір проблеми й зберігає застереження щодо інших її аспектів 

[236, 54]. Позиція Бжезінського імпонувала адміністрації, за його словами, з ним 

часто радилися з питань американської політики щодо Радянського Союзу й 

Центрально-Східної Європи [287]. У травні 1966 р. він був призначений членом 

Ради з планування політики Державного департаменту. У межах цього 

тогочасного головного штабу американської зовнішньої політики до його 

компетенції належали насамперед радянський і східноєвропейський напрямки 

[Там само]. Уже сидячи у своєму невеликому кабінеті у Фоггі Боттом, він відчув 

потребу в ширшому погляді на світ і, як він зазначатиме пізніше, його інтерес 

розшириться на Японію та Китай [Там само]. Таким чином, відомий професор, 

перервавши свою університетську кар’єру, перебуватиме на становищі урядовця 

до моменту повернення до Колумбії на початку 1968 р. Відносно невизначений 

статус і короткий проміжок часу на урядовій службі не дозволять Бжезінському 

реалізувати себе повною мірою у Вашингтоні. Чи не єдиним яскравим 
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прикладом його впливу на президентську політику була програмна промова 

президента Л. Джонсона, виголошена 7 жовтня 1966 р.  

Виступаючи в Карнегі Голл у Нью-Йорку перед учасниками Національної 

конференції редакторів преси, президент США за присутності держсекретаря 

Д. Раска виклав нову концепцію американської політики щодо Європи. 

Починаючи свій виступ, він наголосив на тому, що американці з усіма 

європейцями пов’язані узами, які є глибшими, ніж будь-які політичні 

розбіжності між ними. «Ми одна єдина цивілізація, – констатував очільник 

країни, – ми поділяємо одну спільну долю, перед нами і в майбутньому постають 

однакові виклики» [294, 1125]. Далі він підкреслив, що, хоча Європа живе в мирі 

від 1945 р., на цей мир відкидає свою тінь «загроза насильства», породжувана 

станом політичного поділу континенту. «Неприродна лінія розділення, – сказав 

він, вживаючи лексику, яка помітно пом’якшувала знамениту черчиллівську 

метафору «залізної завіси», – пролягає через серця кожної видатної та гордої 

нації континенту» [294, 1126]. Такий стан речей змушував, на думку промовця, 

нарешті завершити виконання одного з найважливіших завдань сучасності – 

зробити Європу знову єдиним цілим.  

На здійснення цього завдання Америка разом із народами Європи мала, не 

протиставляючи себе іншим урядам, досягти єдності та порозуміння в усьому 

євроатлантичному просторі. «У відновленій Європі, – наголошував Л. Джонсон, 

– Німеччина може й буде об’єднана». Це залишалось «нагальною метою» 

американської зовнішньої політики. Основними напрямками реалізації задуму 

відновлення європейської єдності мали стати модернізація НАТО й зміцнення 

інших атлантичних альянсів, поглиблення інтеграції західноєвропейської 

спільноти, прискорення прогресу в стосунках Схід – Захід.  

Якщо перші з двох означених вище завдань були очевидними з огляду на 

особливу позицію і кроки Ш. де Голля та внутрішньозахіднонімецькі дебати 

щодо визнання кордону німців з їх східними сусідами, то третій напрямок нової 

європейської політики Вашингтона мав значно сміливіший характер. Його зміст 

явно був пов’язаний з ідеями й редакційним внеском Бжезінського. Деталізуючи 
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своє бачення реалізації задуму адміністрації щодо нової східноєвропейської 

політики, президент наголосив на тому, що загоєння «рани», яка залишилась 

відкритою між східною й західною частинами європейського континентального 

тіла, мусить здійснюватись на засадах згоди всіх сторін включно з Радянським 

Союзом. «Нашим завданням, – наголосив Л. Джонсон, – є досягнення 

примирення зі Сходом шляхом переходу від вузької концепції  співіснування до 

ширшої візії мирного залучення» [294, 1128]. На ілюстрацію своєї пропозиції 

оратор повідомив про низку ініціатив Білого дому, спрямованих на побудову 

здорових економічних і культурних зв’язків з комуністичними державами. Серед 

них, зокрема, було послаблення експортного контролю за торгівлею з країнами 

радянського блоку, надання Експортно-імпортному банку США дозволу 

гарантувати комерційні кредити Польщі,  Угорщині, Болгарії та Чехословаччині, 

послаблення тиску боргових зобов’язань Польщі, лібералізація регулювання 

авіаційного сполучення й туризму до країн радянського табору, а також низка 

рішень Білого дому з розширення американсько-радянської співпраці в різних 

ділянках (серед цього й дозвіл Експортно-імпортному Банку забезпечити 

фінансування закупівлі американського обладнання для виробничих 

потужностей радянсько-італійського автомобільного заводу) [Там само]. 

Натомість такі кроки Білого дому, на думку президента, мусили бути 

доповнені дієвими заходами зі зниження силового протистояння на 

континенті, зокрема скороченням військових сил і засобів обох блоків у 

регіоні. Доти, поки такі заходи не будуть здійснені, США разом із союзниками 

мали намір продовжувати ефективне «стримування» (deterrence). Проте 

найважливішим, на його переконання, було те, що американський народ разом 

зі своїми західними друзями прагнув справедливого й безпечного миру. 

«Наша мета, – заявляв президент США, – покласти кінець гіркій спадщині 

Другої світової війни» [294, 1129].   

Перо Бжезінського як автора чернетки цієї історичної промови було 

помітне в усіх її складниках усім, хто був знайомий з його поглядами й 

публікаціями. Особливо прикметними для цих аналітиків були слова президента 
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у вступній частині про Чикаго як друге після Варшави місто за кількістю його 

польських мешканців, а також заклик у заключних фрагментах тексту до 

подолання «гіркої спадщини» Другої світової війни, що уважним слухачем не 

могло не сприйматись як натяк на ганебну, на думку поляків, «спадщину Ялти». 

Найголовнішим же, безсумнівно, було інкорпорування в програмний виступ 

глави американської наддержави концепцій, сформульованих Бжезінським у 

«Альтернативі поділові». Формула «мирного залучення» поставала як 

принципова доктринальна ініціатива, котра могла змінити хід історії й 

забезпечити новими методами та інструментами досягнення стратегічної мети 

визволення з-під радянського контролю Центрально-Східної Європи, а отже, і 

ослаблення СРСР.  Як і слід було очікувати, промова Л. Джонсона авторства 

Бжезінського викликала піднесено-схвальну реакцію Я. Новака-Єзьоранського. В 

листі з Мюнхена від 19 жовтня 1966 р. він сердечно привітав свого 

вашингтонського друга з, на його думку, «фантастичним успіхом» промови 

Л. Джонсона. Ознайомлення з її текстом одразу дало йому підстави побачити в 

ній думки, концепції й лексику свого адресата. Насамперед йому впало в око 

словосполучення «мирне залучення». «Від часу Ігнація Падеревського 

(видатного польського піаніста й громадського діяча, який відіграв визначну 

роль у лобіюванні польських інтересів перед адміністрацією В. Вільсона. – Т. Г.), 

– писав він, – жоден поляк не мав, безперечно, подібного впливу на 

висловлювання президента Сполучених Штатів» [292, 127]. Мюнхенський 

адресат, однак, нарікав на відсутність у президентському виступі чіткої позиції 

щодо непорушності польських західних кордонів, пояснюючи цю прогалину 

цензуруванням тексту Бжезінського з боку держдепартаментських бюрократів. 

Коротка подячна відповідь автора проєкту тексту промови президента не 

забарилась. У своєму листі від 22 жовтня 1966 р., написаному на службовому 

бланку державного департаменту, він зауважив: «То початок довгого процесу – 

наразі вдалось стільки, скільки можливо, але принаймні якийсь початок є» [292, 

129]. Промова президента Л. Джонсона стала, таким чином, великим політичним 

успіхом Бжезінського. Зміни в політиці Вашингтона щодо Центрально-Східної 
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Європи, ініційовані нею, матимуть далекосяжні наслідки для історії країн 

регіону і, зокрема, Польщі, спричиняючи розмивання контролю Кремля над 

ними. Фактично йшлося про започаткування нової регіональної стратегії Білого 

дому, котра одразу була забезпечена тактичними інструментами. 

Були й інші підсумки держдепартаментської діяльності Бжезінського. 

Місяці, проведені у Вашингтоні, не минули даремно для його професійного 

розвитку. Досвід, здобутий нью-йоркським інтелектуалом за час посідання не 

першорядної, але помітної посади в зовнішньополітичному відомстві, був для 

нього надзвичайно корисним. Оцінюючи його в інтерв’ю авторові цього 

дослідження, він наголосив: «Мій досвід у Державному департаменті зробив 

мене свідомим того, що Зовнішня Політика – це не академічні вправи, а справа 

важкого вибору» [287]. Удихнувши повітря вашингтонських коридорів влади, 

Бжезінський повертається з них у 1968 р. сповнений теоретичного завзяття й 

організаційних сил. Не буде перебільшенням сказати, що наприкінці 1960-х рр. 

він долає важливий вододіл у своїй інтелектуальній біографії й стосунках зі 

світом великої політики, що, зокрема, засвідчує його стаття «Мета і планування 

у зовнішній політиці», опублікована невдовзі після повернення до Колумбії 

[165]. Пафос цієї однієї з найяскравіших публікацій Бжезінського певною мірою 

зумовлювався тими непростими відносинами, які склались між Радою з 

планування й держдепартаментською бюрократією в 1960-і рр. Створена як 

особливий аналітично-штабний підрозділ у 1947 р. державним секретарем 

Дж. Маршаллом, Рада й особливо запрошені до неї «чужинці»-інтелектуали за 

часів, коли відомством керував Д. Раск (1961-1969 рр.), перебували в 

некомфортному внутрішньовідомчому кліматі. Д. Раск, кабінетний роботоголік 

і організаційний консерватор, не приховував свого стриманого ставлення до 

гурту інтелектуалів Ради, до яких, однак, прихильними були президенти 

Дж. Ф. Кеннеді й Л. Джонсон. У своїх мемуарах Д. Раск не заперечує існування 

у нього вагомих розбіжностей зі співробітниками Ради з планування як щодо ролі 

цього підрозділу у відомстві, так і щодо окремих їх проєктів на кшталт наміру 

започаткування щорічної аналітичної доповіді про зовнішню політику країни. 
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Головний дипломат гадав, що спроба «охопити сладний і суперечливий світ із 

понад 160 країн узагальнювальним дослідженням, яке має на меті дати дороговкази 

для політики», була б «майже безплідною» [385, 532]. Очевидно, що такі погляди 

були не наслідком недостатньої фахової підготовки, а скоріше зумовлювались 

упертими старосвітськими уявленнями про організацію аналітичної роботи та її 

теоретичні засади в умовах світу 1960-х рр. Не зустрічав Бжезінський надто 

позитивного ставлення керівництва Державного департаменту й до своїх ідей у 

сфері європейської політики. Упродовж усього періоду його роботи в 

зовнішньополітичному відомстві помічник держсекретаря з європейських справ 

відмовлявся навіть обговорювати питання про доцільність запровадження нової 

моделі європейської політики, у якій Східна Європа і СРСР розглядались би як 

окремі величини в рамках єдиного континентального процесу [165, 64].  

Проте Бжезінський був переконаний, що проблема ставала значно 

маштабнішою, ніж непорозуміння з приводу окремих концепцій чи 

чиновницьких амбіцій. Він усвідомлював потребу переглянути як теоретичні, 

так і особистісні засади опрацювання зовнішньополітичного курсу країни. 

Аналітик виходив з того, що за десятиліття між 1955 і 1965 рр. американська 

зовнішня політика набула виразних ознак глобалізму, а Дж. Ф. Кеннеді був 

першим президентом-глобалістом. Новий вимір стосунків країни зі світом 

зумовлювався як її планетарною відповідальністю, так і всесвітньою 

зацікавленістю американців. Зміна такого ґатунку висувала свої вимоги до установ 

і осіб, відповідальних за визначення та здійснення зовнішньополітичного курсу. 

Відтепер особливого значення набувало «планування» як складник 

зовнішньополітичних зусиль нації. Вимоги, які висувались до нього, Бжезінський 

визначав так: «Можна сказати, що всебічне планування політики передбачає, по-

перше, чутливість до всієї широти історичного процесу, по-друге, спроможність 

визначати історично релевантні стратегічні завдання й концепції та, по-третє, 

постійний огляд поточної політики й тактики (так само, як часом і конкретні 

рекомендації) з метою переконатись у тому, що поточні дії не перебувають у 

конфлікті з ширшими завданнями» [165, 56]. 
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Отже, те, що Бжезінський розумів під словом «планування», можна було 

інакше сформулювати як визначення зовнішньополітичної стратегії, ґранд 

стратегії, а «планувальника» вважати «зовнішньополітичним стратегом». 

Планування як сфера професійної діяльності мало, на думку Бжезінського, 

спиратись на контингентований аналіз (contingent analysis), суть якого дослідник 

охарактеризував так: «Контингентований аналіз передбачає інтелектуальний 

еклектизм. Він має ґрунтуватись на усвідомленні того, що будь-яка оцінка 

реальності в ліпшому випадку є лише частковим наближенням, а отже, 

частковим спотворенням» [165, 57]. Роблячи таку дещо парадоксальну заяву, 

Бжезінський мав на увазі, що нова міжнародна обстановка вимагала від 

зовнішньополітичного стратега максимальної сміливості, розкутості й 

методичної багатогранності в аналітичній роботі. Тривіалізація його ставлення 

до свого мистецтва невблаганно мала призвести до переходу в категорію 

ремісників: «Інакше кажучи, архітектурні проблеми перестають турбувати його, 

і він перетворюється лише на кресляра в архітектурній студії» [165, 58]. 

Обставиною, яка, на думку Бжезінського, негативно впливала на розвиток 

мистецтва зовнішньополітичної стратегії, було притаманне американським 

суспільствознавчим студіям «інтелектуальне нездужання». Колумбійський 

професор явно протиставляв себе гільдії університетських колег, стверджуючи, 

що дослідники міжнародних проблем остерігались «сміливих узагальнень», 

переймались методологією й надто покладались на квантитативні методи. Він 

гадав, що така орієнтація призводить до задоволення потреб в «інструментарії» 

лише тих планувальників, яким притаманна філософія підмайстрів, а не творців 

[Там само]. Натомість, як робив висновок Бжезінський, допомога країні у 

визначенні фундаментальних принципів її зовнішньої політики у поворотну добу 

вимагала іншого: «Вона передбачає риси пророка (або ідеолога), стратега чи 

“ґедзя”. Призначення пророка – відчувати дихання історії, тримати руку на її пульсі 

й допомагати творцеві політики йти з нею пліч-о-пліч. Стратег визначає відповідні 

концепції й широкі програми. Роль “ґедзя” стає необхідною, коли історія робить 

поворот» [165, 59]. (Себто коли «укусами» й набридливим «дзижчанням» треба 
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звернути увагу на нові реалії. – Т. Г.). Спинившись на низці практичних пропозицій 

щодо поліпшення справи опрацювання зовнішньополітичної стратегії (серед 

них була, зокрема, ідея піднесення статусу й ваги Ради з планування політики), 

аналітик завершив свою статтю-меморандум акцентом на тому, що Сполучені 

Штати не могли більше орієнтуватись на традиційні географічні та політичні 

пріоритети й мусили усвідомити потребу в «осмисленому прокладанні курсу в 

майбутнє». Заключна думка Бжезінського звучала майже афористично: 

«Інерційна зовнішня політика мусить поступитись місцем зовнішній політиці 

як вольовому актові» [165, 73]. 

Таким чином, автор цих слів не приховував щонайменше претензій на роль 

згадуваного ним метафоричного ґедзя. Проте ті, хто в кінці 1960-х рр. були 

краще знайомі з його поглядами, мали підстави припускати, що він спроможний 

досягти вищого щабля у власній типологізації – ролі стратега. 

 

 

2.3. Теорія технотронної доби: історичний контекст, засадничі 

положення і міжнародно-стратегічні аспекти 

 

Рівень аналізу американської зовнішньої політики, якого досяг 

Бжезінський наприкінці 1960-х рр., неминуче мусив поставити перед ним 

завдання пошуку ширших теоретичних засад осмислення міжнародних відносин. 

Усі попередні теоретичні парадигми, які він застосовував, мали характер 

концепцій, придатних для аналізу вужчих проблем. Натомість тепер йому 

необхідно було спробувати збагнути не лише взаємозалежність між окремими 

елементами досліджуваних явищ, але й віднайти пояснення закономірностей 

такого зв’язку в межах усієї світової системи. Виконання цього завдання 

передбачало готовність дослідника до незалежного теоретичного пошуку й 

мужність бути перевіреним на істинність своїх висновків не лише академічними 

критиками, але й невблаганною стихією реальної політики. 
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На той момент кожний претендент на теоретичну самостійність в Америці 

усвідомлював, що його інтелектуальні зусилля розглядатимуться як внесок до 

новопосталої ділянки суспільствознавства, кваліфікованої як міжнародні 

відносини. Будучи міждисциплінарним витвором історії, державознавства 

соціології та політології, ця дисципліна мала не надто визначені межі свого поля. 

Проте, незважаючи на новизну й дискусійність предмета, вона одразу ж здобула 

увагу декількох першорядних теоретиків, більшість із яких були європейцями за 

походженням. Серед них необхідно вирізнити насамперед Н. Спікмена, 

А. Волферса, Р. Нібура і Г. Морґентау. Отже, у Бжезінського була можливість 

орієнтуватись на невеликий, але міцний інтелектуальний підмурівок, який уже 

відзначався стилістичною й методологічною різнобарвністю та наявністю 

фаворитів. Наприкінці 1960-х рр. особливо яскраво сяяла зірка Ганса Йоахіма 

Морґентау (1904–1980), який мав принаймі дві головні заслуги перед Америкою. 

По-перше, він зробив видатний внесок у справу навернення американської еліти 

до кращих здобутків європейської культури аналізу міжнародної політики. По-

друге, йому вдалось допомогти американцям знову відкрити для себе спадщину 

міжнароднополітичної думки батьків-засновників США. Сталося так, що, як 

зазначалось вище, Г. Морґентау і Бжезінський опинилися по два боки в гострій 

дискусії з приводу війни в Індокитаї. На якусь мить вони навіть стали 

символічними фігурами в суспільних дебатах щодо цієї проблеми. Зброю 

аргументів схрестили двоє лицарів переконань – знаменитий авторитет школи 

політичного реалізму й молодий колумбійський професор із міцною репутацією 

«антитоталітариста». Проте можна не сумніватись, що навіть попри відсутність 

такої персональної конфронтації молодий колега не був готовий прийняти багато 

засадничих положень теорії старшого. Ставлення Бжезінського до Г. Морґентау 

не знайшло належного аналізу в дослідженнях. Роздуми над коренями конфлікту 

їх світоглядів наводять на думку, що в їхніх особах зіштовхнулись два різні 

рефлективні типи інтелектуалів, чий особистий досвід був назавжди позначений 

впливом ударної хвилі тоталітарних революцій у Європі. Г. Морґентау належав 

до тих, хто вірив у необхідність і можливість відвернення міжнародних 
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катастроф за допомогою «збалансування могутності» і вміння великої держави 

відступати без утрати обличчя (скажімо, у В’єтнамі). Бжезінський мав 

переконання в тому, що відступ перед лицем тоталітарної загрози з метою 

збереження власного обличя є караною помилкою. Образно кажучи, хлопчик, 

позбавлений польської вітчизни, не погодився з молодим професором-

вигнанцем, який втратив німецьку батьківщину. Бжезінський гадав, що надання 

пріоритету вартостям перед технічними розрахунками могло б зберегти їхні 

домівки від плюндрування тоталітарними режимами. Цей конфлікт публічних 

позицій отримував своє доповнення в більш академічній площині. Реалісти, 

включно з Г. Морґентау, гадали, що головними акторами міжнародної сцени є 

держави, які мусять шукати й спроможні досягти силового балансу. Відповідно 

вважалось, що гарантувати мир як найвищий пріоритет міжнародних відносин 

неможливо в разі обмеження національних суверенітетів. Крім того, 

Г. Морґентау стверджував у своєму головному творі «Міжнародна політика», що 

єдиним варіантом «перманентного миру» є «мир через пристосування» 

наддержав, а інструментом його побудови виступає дипломатія [332, 539]. 

Бжезінський не міг поділяти таких надто статичних і надмірно опортуністичних, 

як на нього, уявлень. Його праці вже першої половини 1960-х рр. містили ознаки 

сумнівів у класичних формулах реалістів. Він виходив з того, що пристосування 

має свої межі, а дипломатія не є абсолютним інструментом, коли йдеться про 

стосунки між несумісними суспільними системами. Проте опонент Г. Морґентау 

не відкидав доробку усіх без винятку своїх попередників, чиї тексти стали 

класикою. Авторитетом і улюбленим автором для нього стає визначний 

французький суспільствознавець Реймон Арон (1905–1983)*. У 1962 р. Р. Арон 

видав монументальне дослідження «Мир і війна. Теорія міжнародних відносин», 

яке (особливо після публікації перекладу в США) зробило його однією з 

найпомітніших постатей у міжнародних студіях по обидва боки океану [76]. 

                                                      
* Бжезінський особливо відзначав Р. Арона, відповідаючи на питання, яке стосувалося 

дослідників міжнародних відносин, котрі справили на нього найбільший вплив [286]. 
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Немає сумніву, що Бжезінський познайомився з книгою невдовзі після її виходу. 

Адже вже на початку 1960-х рр. Р. Арон став популярним гостьовим лектором у 

Гарварді, а сам Бжезінський, нещодавній мешканець і студент з франкомовного 

Квебеку, вільно володів французькою. Присвятивши працю головним чином 

історіософським і соціологічним аспектам досліджуваної ділянки, Р. Арон 

здобув у суспільстві репутацію послідовного захисника ліберальних ідеалів, 

антагоніста тоталітаризму й принципового політичного коментатора. Чи не 

найбільшим визнанням його культури аналізу й ерудиції було те, що він був 

єдиним політичним аналітиком, якого регулярно читав Ш. де Голль ще з часів 

їхньої спільної боротьби за визволення Франції від окупантів [423, 170]. 

Якщо зіставити доробок Г. Морґентау і Р. Арона (а такого зіставлення 

свого часу не міг не зробити Бжезінський), то, не ставлячи під сумнів наукового 

авторитету першого, слід зазначити, що другий мислитель був і залишається 

стилістично привабливішим та світоглядно розмаїтішим. Р. Арон поділяв чимало 

реалістських переконань Г. Морґентау й зважав на його наукові здобутки. 

Обидва вони були дітьми західноєвропейської інтелектуальної традиції й мали 

чимало спільного у персональному досвіді. Проте елегантність викладу 

паризького професора вигідно відрізнялась від германської манери його 

американського колеги. Ще істотніше значення для того, хто не погоджувався з 

Г. Морґентау, мало те, що Р. Арон помітно відхилявся від канонів реалістів у 

сприйнятті низки важливих аспектів міжнародної політики. Він вважав, що 

міжнародні відносини є взаєминами не між державами (nations), як їх розуміли 

від часу Французької революції ХVIII ст., а між усіма «політичними одиницями» 

на міжнародній арені. Як феномен міжнародні відносини не мають чітко 

лімітованих меж, які б їх відділяли від інших соціальних явищ. Відповідно, це 

надавало невизначеності межам міжнародних відносин як дисципліни, яка, 

однак, мала тенденцію до зосередження насамперед на міждержавних 

відносинах [76, 4-5]. Проте, незважаючи на це, дисципліна не могла «ігнорувати 

як різноманітних модифікацій взаємин між націями-державами та імперіями, так 



103 

 

і багатьох детермінант, чинних у світовій дипломатії, чи умов, за яких держави 

виникають і зникають» [76, 8]. 

Чільне місце в теорії міжнародних відносин Р. Арона посідала концепція 

міжнародної системи. «Я називаю міжнародною системою, – писав він, – 

ансамбль, створюваний політичними одиницями, які підтримують регулярні 

стосунки одна з одною й спроможні бути задіяними в генералізованій 

(generalized) війні» [76, 94]. На переконання дослідника, провідні актори 

міжнародної системи завжди більшою мірою визначали її, ніж вона їх. Зміна 

режиму в одній з провідних потуг була достатньою, щоб змінити стиль, а часом 

і спрямування міжнародних відносин. Отже, така система має олігополістичний 

характер [76, 95]. Р. Арон наголошував на потребі диференціювати гомогенні й 

гетерогенні міжнародні системи. До останнього типу вчений відносив систему 

взаємин між країнами повоєнного часу. Проте, аналізуючи проблему 

антагонізації міжнародної арени, він доходив висновку, що іманентно 

притаманними їй є тенденції до єдності, непідвладні змінним історичним 

обставинам. Міжнародні системи, на думку автора концепції, були 

«міждержавним аспектом суспільства, до якого належить населення, підлегле 

різним суверенітетам». Виходячи з цього, суспільство еллінської доби, 

європейське п’ятого століття до нової ери, чи сучасне слід було б розглядати як 

транснаціональне, а не між- чи наднаціональне. «Транснаціональне суспільство, 

– писав Р. Арон, – виявляє себе в торгових обмінах, міграції особистостей, 

спільних переконаннях, організаціях, які долають кордони й, зрештою, у 

церемоніях чи змаганнях, відкритих для всіх. Транснаціональне суспільство 

розквітає пропорційно до свободи обміну, міграції чи комунікації, міцності 

спільних переконань, кількості ненаціональних організацій і урочистості 

колективних церемоній» [76, 105]. 

Не міг не захопити Бжезінського й останній розділ «Миру і війни», 

названий «Праксеологія. Антиномії дипломатично-стратегічної справи». У 

ньому видатний французький публічний філософ викладав свої роздуми про 

колізійність і парадоксальність віднайдення Заходом міжнародної стратегії 



104 

 

протистояння комуністичному супротивникові в термоядерну добу. У складній 

дискусії з іншими авторами та з самим собою він доходив висновку про єдину 

виправданість обрання «поміркованої стратегії», тобто такого підходу до ухвали 

рішень щодо змагання з супротивником, який би дозволив уникнути як 

принизливого підпорядкування йому, так і взаємознищення в ядерному 

апокаліпсисі [76, 767-768]. Можна не сумніватись, що цей погляд Р. Арона 

сприяв формуванню в Бжезінського його власного погляду на природу й 

перспективи змагання Схід – Захід у часи нових військових технологій. 

Принагідно не зайвим буде зазначити, що чималий вплив окреслені ідеї 

французького мислителя мали й на Г. Кіссінджера, хоча останній завжди 

залишатиметься більше «морґентаніанцем», ніж «ароніанцем», коли йтиметься 

про базові погляди на міжнародні відносини. 

Таким чином дослідник, популярний серед багатьох західних 

інтелектуалів, сформулював низку положень, які окреслювали основи 

альтернативного реалізмові тлумачення міжнародного життя. Незважаючи на те, 

що сам Р. Арон не поривав з реалістською школою, він вочевидь був провідним 

засновником транснаціоналістської школи, яка поступово ставатиме все більш 

впливовим напрямком думки як серед академічної громади, так і в 

політикоформувальних колах США. Оцінюючи своє сприйняття творчості 

французького метра міжнародних студій у 1960-х рр., Бжезінський у відповіді на 

присвячене цьому питанню інтерв’ю для автора дослідження  зазначає: «Я був 

вражений науковим масштабом праць Реймона Арона і його спроможністю 

створити ефективний сплав холодного реалістичного аналізу з 

фундаментальними демократичними й антитоталітарними вартостями» [287]. 

Що ж до самого Бжезінського, то він, можливо, став одним із найвиразніших 

безпосередніх послідовників французького мислителя, поєднавши реалістські й 

транснаціоналістські переконання, які спирались на тверду основу 

антитоталітаристських ідей та культуру політичного центризму. Однак 

Бжезінський був уже достатньо зрілим і досвідченим автором, щоб, не копіюючи 

визначних наставників, створити власну, позначену оригінальністю систему 
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теоретичних уявлень. Інакше кажучи, французький авторитет був для його нью-

йоркського послідовника важливим філософським джерелом та інтелектуальним 

камертоном. Решта теоретичної роботи була вже за самим Бжезінським. 

Вивчення текстів Бжезінсього кінця 1960-х рр. засвідчує наявність у нього 

ще глибших транснаціоналістських переконань, ніж у Р. Арона. У травні 1967 р., 

працюючи в Держдепартаменті, він виступив із теоретичною доповіддю на одній 

з відомчих конференцій. Метою виступу було окреслення й аналіз головних змін, 

які істотно трансформували природу міжнародних відносин. Таких змін 

доповідач виявив п’ять. Перша. Згасання ідеологічного конфлікту серед більш 

розвинутих націй світу. Принаймні три обставини спричинились до такого 

процесу: фактор існування ядерної зброї змусив виявляти більшу стриманість; 

складність і багатоаспектність соціальних змін викликала потребу в 

розсудливішому їх сприйнятті; комунізм як ідеологія помер, утративши свою 

привабливість [191, 19]. Друга. Зменшення насильства у взаєминах між 

державами, які раніше перебували в стані ідеологічного конфлікту. Як зазначав 

доповідач, після майже 150 років домінування на міжнародній сцені 

європоцентричних конфліктів «фокус насильства» почав переміщуватись до 

третього світу. Показовим прикладом цієї тенденції є в’єтнамська війна. Вона 

засвідчує переміщення «фокусу в глобальній політиці з конфлікту між 

розвинутими країнами на конфлікт, у який втягнена багата й високорозвинена 

країна, яка докладає зусиль до створення регіональної стабільності» [191, 20]. 

Третя. Кінець верховенства нації-держави на міжнародній арені. Людина все 

більше починає ідентифікувати себе зі своїм континентом чи регіоном. Така 

зміна покликана до життя насамперед потребами економічного розвитку й 

технологічною революцією [Там само]. Четверта. Постання Сполучених Штатів 

як домінантної світової держави. Поширення набув погляд, згідно з яким після 

1945 р. світ пройшов через три стадії структурування: американську ядерну 

монополію, біполярність, базовану на жорсткій конфронтації двох гомогенних 

альянсів, і, нарешті, зростання поліцентризму. Як можна гадати, – наголошував 

Бжезінський, – це хибний погляд. Перша повоєнна ера (1945–1950) була за своєю 
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природою поліцентричною. Далі настала ера біполярності й дихотомічної 

конфронтації. Після Кубинської та Берлінських криз Радянський Союз почав 

перетворюватись на регіональну потугу, яка концентрується головним чином на 

Європі та зростанні китайської загрози. Натомість США посилили свою могутність, 

опанувавши озброєння глобальної досяжності. Окрім того, Америка – це єдине 

справді творче суспільство у світі, яке всі, часто навіть не знаючи цього, імітують 

[191, 21]. П’ята. Зростання фрагментації світу, яка поширюється навіть на 

розвинуту його частину. Ідеться, зокрема, про відмінності, які посилюються між 

Сполученими Штатами й рештою передових країн. Америка вже не є країною, яка 

живе за законами індустріального суспільства. Вона переходить у іншу історичну 

еру, яку Бжезінський характеризував так: «Ми перетворюємось, по суті, на 

постіндустріальне суспільство, у якому комп’ютери й засоби комунікації все 

більшою й більшою мірою формують наше життя» [191, 22]. 

Концепція постіндустріального суспільства опрацьовувалася досить 

великою групою західних суспільствознавців, хоча саме її головне поняття 

пов’язується насамперед із іменем Д. Белла. Проте Бжезінський приходить до 

свого власного терміна-неологізму для позначення нового феномена: «Сьогодні 

Америка перестає бути індустріальним суспільством. Вона перетворюється на 

суспільство, усе більшою мірою формоване технологією і електронікою – 

технотронне суспільство» [185, 18]. Концепція технотронного суспільства лягає 

в основу однієї з найглибших із теоретичного погляду книжок Бжезінського 

«Між двох епох. Роль Америки у технотронну еру», опублікованої першим 

виданням у 1970 р., а окремими частинами в кількох числах часопису «Енкаунтер» 

наприкінці 1960-х рр. [104]  Епіграфом до своєї праці, присвяченої власним дітям, 

автор обрав фрагмент із твору Г. Гессе «Степовий вовк», у якому той писав про 

драму людини, заскоченої між двох епох. Бжезінський поділяв думку визначного 

німецького прозаїка 20 століття щодо того, що трапляються моменти в історії, коли 

цілі генерації опиняються у пастці «між двох віків, двох способів існування, 

позбавлені будь-яких сил, щоб зрозуміти самих себе» [104, 1].   
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Водночас Бжезінський не схильний був абсолютизувати категорію епохи 

й зазначав, що, на його думку, «ери є історичними абстракціями», концептами, 

зручними для інтелектуальних зусиль. Їх закінчення чи початок визначаються в 

довільний суб’єктивний спосіб, але важливими є внутрішні реалії процесу 

переходу, формовані силами транснаціонального ґатунку [104, 8]. У праці, 

написаній на межі політичного, соціологічного й філософського аналізу, у центрі 

уваги автора є Америка на тлі світових проблем. Водночас у ній він продовжує 

опрацювання своєї міжнароднополітичної теорії. З’ясування закономірностей 

світової політики дослідник здійснював через осмислення руху власної країни. 

Такий кут зору був цілком зрозумілий, адже для Бжезінського осягнення нової 

світової ролі Америки було ключем до розуміння всіх глобальних процесів і 

віднайдення відповіді на питання про майбутній результат радянсько-

американського змагання. В інтерв’ю для автора цього дослідження Бжезінський 

зазначив: «‘‘Між двох епох’’ була честолюбною спробою пояснити в стилі 

концепції історичної безповоротності, чому Сполучені Штати візьмуть гору, а 

Радянський Союз зазнає невдачі в ‘‘холодній війні’’» [287]. 

Уже в перших рядках дослідження, яке, до речі, автор визначав насамперед 

як «аналітичний опус», знайшли підтвердження ідеї, маніфестовані в його 

попередніх публікаціях. Акценти, однак, тепер ним розставлялися дещо інакше. 

Головною прикметою історії людства стає виникнення глобального політичного 

процесу, який усе більшою мірою розмиває традиційні відмінності між 

внутрішньою та міжнародною політикою. Найбільш індустріально розвинуті 

країни (насамперед США, але не лише вони) вступають в «технотронну еру» 

[104, 13-15]. Америці належить роль глобального амбівалентного поширювача 

технотронної революції. Водночас на ній фокусуються «глобальні увага, 

наслідування, заздрість, пошанування і вороже ставлення» [104, 24]. 

Бжезінський був переконаний, що американцям конче необхідно було прийти до 

нових настанов у вирішенні світових проблем, адже міжнародним наслідком 

технотронної революції стала «нова просторова революція», яка змінювала 

обличчя світу [104, 308]. На думку дослідника, завдання, які висувала перед 
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американцями нова історична доба в країні й поза її межами, були спорідненими. 

Вони вимагали аналогічних філософських засад для їхнього виконання й 

передбачали подібність мети й засобів. У межах країни слід було досягти 

максимально безболісної й адаптивної трансформації суспільних інститутів та 

вартостей. У світовому вимірі орієнтири були такими: «Міжнародний еквівалент 

наших домашніх потреб є подібним: поступове формування співтовариства 

розвинутих націй було б реалістичним втіленням нашої глобальної свідомості, 

яка перебуває в стані формування; зосередження на поширенні наукових і 

технологічних знань відображало б більш функціональну настанову щодо 

проблем людини, роблячи наголос скоріше на екології, ніж ідеології; обидва 

згадані завдання допомогли б заохотити поширення більш персоналізованого 

глобального світогляду, який поступово замінив би інституціоналізовані 

релігійні, ідеологічні й надто національно забарвлені погляди, які домінували в 

новітній історії» [104, 308-309]. 

Прикметною рисою «Між двох епох» був високий ступінь соціальної 

критики, незалежності мислення автора та його переконаності в тому, що нова 

доба висувала до Америки вимоги щодо світоглядного й етичного 

самовдосконалення. Він вважав, що американцям слід було почати формувати в 

себе систему поглядів, яку можна було б визначити як «раціональний гуманізм». 

Як світоглядна система останній мав об’єднувати декілька складників. По-

перше, це було творення «інтернаціональної свідомості», яка б дозволила 

Америці вийти за межі «національноцентричних занепокоєнь», усвідомити свою 

глибоку причетність до глобальних проблем, а молоді відчути конструктивну 

заклопотаність проблемами екології. По-друге, посилення тенденції, 

незважаючи на притаманні американцям глибокі антикомуністичні переконання, 

до сприйняття міжнародних проблем не як конфронтації між добром і злом, а як 

проблем роду людського. По-третє, плекання сильного суспільного ідеалізму, 

вільного від утопічного, нетерплячого й часто не толерантного прагнення 

розв’язати всі першорядні проблеми негайно (натяк на «нових лівих»). По-

четверте, усвідомлення того, що раціональний гуманізм має історичну 
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контекстуальність у тому сенсі, що він, на відміну від ідеологій дев’ятнадцятого 

століття, передбачає не універсалістські концептуальні приписи, а робить акцент 

на глобальній культурній та економічній різноманітності [104, 272]. Незважаючи 

на підкреслено теоретичний характер «Між двох епох», Бжезінський, однак, 

висловлював декілька конкретних рекомендацій щодо концептуального 

забезпечення американської зовнішньої політики. Вони в стислому вигляді 

зводились до таких міркувань: настанови, ґрунтовані на ідеологічних засадах, 

застаріли; традиційні сфери впливу стають усе більше нежиттєспроможними; 

економічний детермінізм щодо менш розвинутих чи комуністичних країн не 

забезпечує розумної основи для політики; регіональні альянси проти окремих 

країн утрачають актуальність; екстенсивна американська військова присутність 

у світі стає контрпродуктивною до американських інтересів і для розвою 

міжнародної спільноти; американська дипломатична машина, збудована в 

доглобальну й дотехнотронну добу, застаріла й потребує масштабної 

модернізації [104, 285].  

Проте, незважаючи на декларовану профетичність, праці «Між двох епох» 

бракувало зосередження саме на міжнародній теорії, побудови якої читачі мали 

підстави очікувати. Цю прогалину Бжезінський намагається заповнити невдовзі 

після дебюту книги. Зручну трибуну для себе він знаходить у Токіо (Бжезінський 

перебуває в Японії в першій половині 1971 р. за стипендією Фундації Форда), де 

його концепції викликали неабиякий інтерес. Тут автор неологізму «технотронне 

суспільство» виступає з аналітичною доповіддю, метою якої було 

проаналізувати сутність міжнародної політики в технотронну еру. Дослідник 

визначив шість широких тенденцій, які, на його думку, були визначальними. 

Перша. Невиразність відмінності між миром і війною. Розвинуті нації 

прагнуть використати свої ресурси для відвернення війни. Остання переважно 

набуває вигляду конфліктів низької інтенсивності, у які відносно безкарно 

втягаються слабші країни [132, 5-6]. 

Друга. Зростання глобальної перенаселеності й диференціації. Ситуація у 

світі стала подібною до умов, характерних для Нью-Йорка: зовсім поряд 
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співіснують розкіш і злидні, передові досягнення й ледь не доіндустріальний 

спосіб життя. Це призводить до зростання напруги, розчарування й суб’єктивної 

агресивності в стосунках між різними соціальними групами [Там само]. 

Третя. Важлива перестановка у співвідношенні між змінами в 

суб’єктивному й об’єктивному чинниках. У дев’ятнадцятому столітті завданням 

революційних, зокрема марксистських, партій було подолання розриву між 

високим темпом змін у матеріальній основі суспільного життя й відставанням 

світогляду постаграрного населення від потреб останнього. У технотронну добу 

масова письменність, освіта й прогрес інформаційних та комунікаційних 

технологій зробили можливим формування світоглядно передових груп 

населення у відсталих країнах. Наслідком цього парадоксальним чином стає не 

прискорення розвитку таких суспільств, а їх соціальна й політична фрагментація. 

Четверта. Дві попередні тенденції призводять до того, що, на відміну від 

розквіту організованих ідеологій в індустріальну добу, у технотронну більшою 

мірою виявляє себе тенденція прихильності до «мінливих ідеологій». Унаслідок 

цього замість зрозумілих орієнтирів, які пропонували в минулому лібералізм і 

марксизм, реальністю стає «анархічний» інтелектуальний стан людства. Йому 

притаманні відсутність виразності й точності переконань та дуже незначна 

відданість чинним організованим ідеологіям [132, 8-9]. 

П’ята. Постання проблеми насильства у передових країнах, яке проникає 

поза їх межі. Високі рівні споживання й добробуту не призвели, як очікувалось, 

до формування «конформізму забезпеченості». Навпаки, розрив із традиціями 

попередніх епох і тиск нових сил спричинилися до культурної дискретності й 

психологічної порожнечі, які у свою чергу викликають культурну кризу. 

Міжнародної актуальності цьому феноменові надає його «перетікання» від 

суспільства до суспільства [132, 9-10]. 

Шоста. Постання економічного мультинаціоналізму, уособлюваного 

транснаціональними корпораціями. Їхня успішна розбудова має своїм головним 

наслідком «зникнення економічної автаркії як однієї з головних граней 

міжнародних відносин» [132, 10]. 
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Підсумовуючи кумулятивний ефект цих тенденцій, Бжезінський дійшов 

радикального, але не позбавленого підстав висновку: настав кінець міжнародних 

(international) відносин як взаємин між націями-державами. На зміну їм приходив 

якісно відмінний глобальний політичний процес. Характеризуючи останній, він 

писав: «Цей глобальний політичний процес із певного погляду дуже подібний до 

політичного процесу у великому центрі-метрополії. Він марудно інтриганський; він 

невизначений; його правові межі чітко не окреслені; оперативна влада, наявна для 

розв’язання того чи іншого питання, неймовірно обмежена; необхідністю моменту 

є пристосування між різними силами та інтересами» [132, 11]. 

Іншим важливим аспектом опису міжнароднополітичної епохи, на думку 

Бжезінського, була наявність географічно локалізованих чотирьох ступенів 

нестабільності, які виявляли себе в різних частинах світу. За його термінологією, 

це були регіони з відносною нестабільністю, метастабільністю, ймовірною 

нестабільністю й реальною нестабільністю (поняття метастабільність, 

запозичене з природничих наук, позначає такий стан речовини, за якого в будь-

яку мить може початись ланцюгова реакція). До відносно нестабільних 

дослідник зараховував Західну Європу (з певними застереженнями щодо Італії), 

«офшорний» Далекий Схід і Сполучені Штати. Тут, як він гадав, була можливою 

певна міра «внутрішньої турбулентності», але «фундаментальна системна, 

інституціональна аварія» залишалась малоймовірною. Зони метастабільності 

формували переважно Східна Європа, Радянський Союз і Китай. Метастабільні 

країни мали жорсткі, але надто вразливі політико-соціальні системи, 

недостатньо пристосовані до новітніх потреб. Їхній розпад міг настати через 

дестабілізаційне «завантаження» в них таких елементів, як, наприклад, боротьба 

за владу чи кризи східноєвропейського зразка. Імовірно нестабільними були 

країни, у яких існувала принаймні п’ятдесятивідсоткова можливість виникнення 

силової загрози системі. До таких потрапляли Південносхідна Азія (незалежно 

від наслідків в’єтнамської війни) і Близький Схід. Реально нестабільним 

регіонам було притаманне наростання системної кризи, яка загрожувала 

переростанням у колапс системи. Катастрофічний сценарій міг би, на думку 
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Бжезінського, реалізуватись у разі найбільш несприятливої взаємодії обставин 

на Близькому Сході (якщо не досягнуто жодної угоди), на південноазійському 

субконтиненті (якщо не буде відвернено дезінтеграцію Пакистану та Індійського 

союзу), у Латинській Америці (якщо не вдасться спинити хвилю тероризму), у 

частинах Африки (якщо не вдасться внутрішньо стабілізувати певні країни й 

зменшити конфліктність із південноафриканськими білими супрематистами) 

[132, 12-13]. 

Як же Бжезінський уявляв собі основні глобальні політичні структури, які 

могли б перейняти на себе відповідальність у комплексному світі нових реалій? 

На його думку, атлантична співдружність після закінчення «холодної війни» 

більше не могла самотужки стояти на сторожі інтересів міжнародної безпеки. 

Слід було адаптувати й розширити атлантичну концепцію. Бжезінський доходив 

висновку, що в нових умовах метою американської зовнішньої політики має 

стати формування «співдружності» розвинутих країн, яка складатиметься з 

чотирьох основних компонентів. Ці компоненти він визначав так: Сполучені 

Штати Америки; гомогенізована та інтегрована Західна Європа, яка перебуває в 

тісному зв’язку з США та зміцнює зв’язки зі Східною Європою; сама Східна 

Європа, яка усамостійнюється від СРСР, водночас не втрачаючи з ним зв’язків; 

Радянський Союз, який залучається до конструктивних стосунків із Заходом 

[191, 23]. Теоретик зазначав: «Лише вибудовуючи таку співдружність 

розвинутих країн, членом якої природним чином має бути Японія, ми можемо 

намагатися гарантувати певний рівень безпеки світові, у якому без такої 

структури все більшою мірою домінуватиме хаос» [Там само]. Бжезінський 

вважав, що фактично пропагована ним співдружність є необхідною, виходячи з 

потреб глобального виживання. На його думку, упродовж останньої третини 

двадцятого століття людство мало зіштовхнутися з двома великими викликами: 

у кількох частинах світу могла б постати загроза «виживання організованого 

суспільства», а в країнах наукової, технологічної, медичної й хімічної революцій 

виклик кидався збереженню «індивіда» як таємничої, автономної людської 

істоти» [Там само]. Упоратися з розв’язанням таких проблем самостійно не 
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могло жодне суспільство. Однак узяти на себе лідерсто в цій справі, гадав він, 

могла лише Америка. 

Аналіз наукового доробку Бжезінського останньої третини 1960-х рр. 

дозволяє, таким чином, дійти висновку, що йому вдалося окреслити власну чітку 

теоретичну позицію. У консолідованому вигляді вона зводилася до таких 

головних положень: 

– визначальною для міжнародної політики обставиною є початок нової 

доби в історії людства – технотронної ери. Природа технотронної ери, у яку 

вступали насамперед передові країни на чолі з США, визначалась 

революційними змінами, зумовленими новітніми технологіями. Ці зміни 

охоплювали всі аспекти суспільного життя передових країн, але стосувалися 

також і відсталіших країн, на які поширювались ефекти впливу нових 

комунікаційних технологій; 

– у технотронну еру ще більше увиразнються явища, які стали 

притаманними світовій політиці після закінчення Другої світової війни. 

Визначальна роль традиційної нації-держави в міжнародному житті почала 

зменшуватись, значення транснаціональних інститутів, процесів і акторів 

посилювалось. Людство почало наближатись до епохи глобальної політики, 

прикметними рисами якої ставало зникнення чинника географічної 

ізольованості, глобальна взаємозалежність і глобальна диференціація, котра є 

джерелом нових конфліктів. Украй важливою ознакою транснаціональної доби 

є розмивання відмінностей між внутрішньою й зовнішньою політикою держави, 

а також зникнення економічної національної автаркії, яка була господарською 

підоймою традиційного верховенства нації-держави у міжнародних відносинах. 

Провісниками й рушіями економічного мультинаціоналізму виступали 

насамперед транснаціональні корпорації; 

– означені вище реалії тягли за собою цілу низку змін у політичних 

уявленнях, світоглядних орієнтаціях і життєвих стилях. Розмивались межі між 

традиційною війною і миром: регіональні затяжні конфлікти низької 

інтенсивності, до яких були так чи інакше причетні великі держави, ілюстрували 
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цю тенденцію. На зміну старим ідеологіям приходили нові, нестійкі за своєю 

формою й змістом «синкретичні», «леткі» ідеології. Значного поширення 

набували космополітичні спосіб життя й побутова культура; 

– відмінності й асинхронність розвитку окремих регіонів у рамках єдиного 

глобального політичного процесу призводили до того, що у світі визначилися 

різні за своїм рівнем нестабільності групи країн; 

– в умовах єдиного, але водночас розділеного за ознаками добробуту й 

вартісних орієнтирів світу особлива роль покладалась на співдружність 

розвинутих країн у складі США, інтегрованої Західної Європи, Східної Європи, 

СРСР і Японії. Лише вони могли не допустити настання глобального хаосу й 

фрагментації. Така співдружність виглядала, на думку Бжезінського, як більш 

досяжна мета, ніж «світовий уряд». У її межах можна було б знайти примирення 

інтересів комуністичних і некомуністичних країн; 

– особливе призначення волею історії в нову добу лягало на США. Їм 

належала роль незаперечного лідера й піонера технотронної революції, а отже, і 

глобального лідера, на якого всі мали орієнтуватись. 

Таким чином, концептуальним поглядам Бжезінського були притаманні 

практично всі ознаки міжнародної теорії. Теоретик формулював своє сприйняття 

рушійних сил світової політики й природи епохи, визначав дійових осіб 

міжнародної сцени й суть визначального для цієї сцени конфлікту, оцінював 

характер зв’язку між зовнішньою та внутрішньою політикою держав (принаймні 

у випадку США). Він також висував свої пропозиції щодо моделі солідарних 

міжнародних зусиль у справі підтримання стабільності й «курсової стійкості» 

всієї міжнародної системи на доволі стрімкому повороті, через який мало пройти 

людство в період вступу в технотронну добу. Сильним аспектом теорії була 

помітна в ній настанова на глобальне охоплення явищ міжнародного життя. 

Теоретик уникав оперування просторово-природничими категоріями, але 

водночас наголошував на тому, що нова міжнародна епоха мала своїм наслідком 

«нову просторову революцію» [104, 308]. Бжезінський зважав на думки свого 

інтелектуального авторитета Р. Арона, який писав про те, що теорія мала 
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впорядковувати наявну інформацію, обирати проблеми й визначати постійні та 

змінні величини [76, 2]. Натомість теоретичні конструкції Бжезінського мали 

очевидний для уважного ока стратегічний характер. Теоретик не лише 

пропонував дескриптивний аналіз місця Америки в міжнародній системі, але й 

визначав для своєї країни завдання, інтереси та шляхи їхнього забезпечення. За 

умов технологічного переходу, «третьої американської революції» і світових 

змін країна мала зберегти світове лідерство, укоротити віку світовому комунізму, 

використати всі свої наявні переваги для формуваня світу, відповідного її 

ідеалам. Бжезінський давав зрозуміти, що досягнення бажаної мети було 

можливим для американців лише в разі плекання ними культури стратегічного 

мислення й передбачення, відмови від ідеологічного засліплення, збереження 

духу революційного новаторства. 

Сучасне прочитання «Між двох епох» та інших текстів, у яких їхній автор 

розвивав свою теорію технотронної ери й міжнародних аспектів останньої, 

дозволяє дійти висновку, що особливий інтерес для нього становила стратегічна 

концепція спільноти розвинутих країн. Фактично нею Бжезінський розвивав і 

теоретично аргументував свої ідеї, сформульовані в «Альтернативі поділові». 

Адже тепер ішлося про те, що центрально-східно-європейські країни 

підконтрольні СРСР (і серед них його рідна Польща) отримували додатковий 

шанс унезалежнитись від Москви, увійшовши до сім’ї країн, у котрій 

технологічно другорядний Радянський Союз не мав шансів на домінування. 

Прагнучи додатково підкріпити свою ідею, теоретик зазначав, що «виникнення 

більш кооперативної структури серед більш розвинених країн, як виглядає, має 

збільшити можливість здійснення довготермінової стратегії міжнародного 

розвитку, ґрунтованого на постанні глобальної свідомості, а не на старих чварах» 

[104, 303]. Бжезінський також наголошував на тому, що його стратегічний 

концепт спільноти розвинених країн є менш амбіційним, ніж завдання зі 

створеня світового уряду й, на його думку, є більш досяжним [104, 308]. Проте 

така смілива футуристичність принципового опонента російсько-радянського 

імперіалізму, котрий незадовго до написання наведених вище рядків спостерігав 
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придушення Празької весни 1968 р. і народження «доктрини Брежнєва», не була 

виявом його наївності. У свою теорію він інкорпорував стратагему, метою якої 

було породити на сході Європи збентеження, спокусу й сумніви у доцільності 

існування кремлівської зовнішньої імперії. 

Суму цих теоретичних настанов відзначав, однак, надто відчутний ступінь 

ліберального транснаціоналістського ентузіазму. Як стане очевидно доволі 

скоро й самому Бжезінському, істотним недоліком його теоретизувань була 

неприпустима для фахового радянолога надмірно оптимістична віра в 

можливість дієвого залучення Радянського Союзу до проєктованої 

співдружності розвинутих країн. Можна припускати, що Бжезінський намагався 

спиратися на враження, яке справляв СРСР у початковий період брежнєвського 

керівництва (спроба косигінських реформ), а також підбадьорював себе вірою в 

те, що фундаментальною ознакою 1960-х рр. був початок кінця комунізму [287]. 

Натомість зовсім незначне місце в його теоретичних конструкціях посідав 

Китай. Нарешті, не останнє значення мали деякі акценти, які робив Бжезінський, 

оцінюючи роль Америки. Можна не сумніватись, що суб’єктивно він не йшов 

супроти голосу внутрішнього дослідницького сумління, відводячи США 

виняткове місце у світовому співтоваристві. У нього справді було достатньо 

підстав для такого висновку. Однак акцентована американоцентричність його 

теорії наражала її на прохолодне сприйняття поза Америкою й відчутно 

затінювала наявний у ній планетарний пафос єднання всього людства. Проте ці 

недоліки доволі скоро збагне й сам теоретик. Він також зміцниться в переконанні 

щодо того, що не існує хибних і правильних теорій, а бувають лише такі, які 

знаходять чи не знаходять практичного підтвердження. Бжезінський мав перед 

собою приклад чималої кількості теоретичних схем, які претендували на 

достеменне знання законів світової політики й майбутнього людства. Усі вони 

не впорались з обома головними призначеннями теорії – пояснювати сьогодення 

й бути засобом передбачення майбутнього. Ось чому він не прагнув до створення 

закінченої теоретичної споруди, а, швидше, зводив лише її каркас, який можна 

було б трансформовувати в перспективі. Будучи мислителем, наділеним даром 
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постійного інтелектуального поступу й самовдосконалення, він ніколи не 

розглядав свої теоретичні моделі як ортодоксальні постулати, непідвладні 

часові. Навіть більше. Йому були властиві легка самоіронія й грайлива легкість 

у самооцінках, які, однак, не поширювались на ставлення до політичних явищ, 

котрі розглядались ним як принципово несумісні з його стрижневими 

принципами. Цю його рису, як можна припускати, засвідчило оформлення 

обкладинки кількаразового багатотиражного перевидання «Між двох епох» 

видавництвом «Пенгвін Букс» у 1976–1980 рр. На її титульному боці дизайнер 

помістив спонтанний малюнок (doodle) авторства самого Бжезінського. 

Створений із напівкіл, гострокутних трикутників, звивистих ліній і графічних 

елементів, подібних до умовних позначень на електронних схемах, він нагадував 

формулу складної органічної хімічної сполуки. З погляду психології творчості 

малюнок можна було вважати гарним зразком обґрунтованого головним 

теоретиком сюрреалізму А. Бретоном психологічного автоматизму в 

образотворчому мистецтві. Відповідаючи на питання автора цього дослідження 

про ідею, яку візуально репрезентував цей результат його несподіваного 

звернення до амплуа художника-аматора, Бжезінський зауважив, що цей 

машинальний малюнок, на думку видавця, «символічно передавав сутність 

«Нової Доби» (New Age), про яку йшлося в книжці» [454]. Натомість, як був 

переконаний Бжезінський, ця нова доба, незважаючи на властивий їй з першого 

погляду надто техноцистичний характер, мала стати періодом високоінтенсивної 

роботи стратегічної, базованої на широких гуманітарних та соціально-

економічних знаннях, думки й пріоритетної ролі її носіїв. Маючи це на увазі, він 

завершував свій теоретичний магнум опус «Між двох епох» таким висновком: 

«На які завдання наша могутність повинна бути спрямована, як наш суспільний 

діалог повинен бути підтриманий, в який спосіб необхідна дія вчинена – це як 

філософські, так і політичні речі. У технотронну еру філософія і політика 

набудуть вирішальної ваги» [104, 309].  
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Висновки до Розділу 2 

 

Родинна історія і сімейне виховання заклали фундаментальні основи 

світогляду Бжезінського. Його головними складовими були антитоталітаризм, 

польська державницька ідея і непримиренне ставлення до російсько-радянського 

імперіалізму. Під впливом таких переконань, а також на ґрунті юнацького 

осмислення подій світової історії молодий Бжезінський обирає радянологічний 

фах. Вже на середину 1950-х рр. він  робить собі ім’я як один з найбільш 

перспективних американських радянологів і фахівців з дослідження 

тоталітарних режимів, проте на рубежі 1950-1960-х рр. починає розширювати 

поле своїх інтересів і все більшою мірою зацікавлюється проблемами 

американської зовнішньої політики. Вже на цьому ранньому етапі свого 

становлення як зовнішньополітичного аналітика в його публікаціях з’являються 

міжнародно-стратегічні поняття і категорії.  

В 1960-х рр. Бжезінський утверджується в ролі одного з провідних 

американських зовнішньополітичних аналітиків, якому все більшою мірою 

ставав притаманним стратегічний погляд на національні інтереси та завдання на 

міжнародній арені. Теоретико-методологічною основою його аналітичної та 

академічної творчості стає змішана транснаціоналістсько-реалістська парадигма, 

сприйнята ним насамперед у Р. Арона. Головним публічно представленим 

досягненням його стратегічної думки цих років стає концепція «мирного 

залучення», якій, однак, були притаманні ознаки стратагеми, тобто тактичного 

засобу, котрий мав забезпечити досягнення непроглошеної стратегічної мети 

руйнування всеосяжного контролю Кремля над його центрально-

східноєвропейськими сателітами.  

В 1970 р. Бжезінський публікує свою програмну книгу «Між двох епох. 

Роль Америки у технотронну еру», яка, на  думку автора цього дослідження, 

залишатиметься і в подальшому його найяскравішою теоретичною розвідкою. В 

ній, а також у деяких інших своїх публікаціях початку 1970-х рр. Бжезінський 

переконливо заявляє про себе як про міжнародного стратега національного 
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рівня, спроможного генерувати стратегічні ідеї, сув’язні з новітніми тенденціями 

світового розвитку. Важливим аспектом його проєкту стратегії американської 

світової першості як технологічної наддержави і глобального соціального 

інноватора був заклик до Америки розвивати стратегічне мислення стосовно 

царини світової політики. 
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РОЗДІЛ 3. ВИЗНАЧЕННЯ ЗБІҐНЄВОМ БЖЕЗІНСЬКИМ  

МІЖНАРОДНО-СТРАТЕГІЧНИХ ЗАВДАНЬ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ 

АМЕРИКИ І ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАКТИЧНИХ ЗАСАД ЇХ УТІЛЕННЯ 

(кінець 1960 – середина 1970-х рр.) 

 

 

3.1. Погляди на стан міжнародних відносин і критика зовнішньої 

політики адміністрацій президентів-республіканців 

 

Буремний для Америки 1968 рік великою мірою був поворотним у 

суспільній кар’єрі Бжезінського. Після відставки у Державному департаменті він 

невдовзі став одним з провідних радників віцепрезидента Г. Гемфрі, який 

кандидував на вищу посаду в державі від демократичної партії. Таким чином 

нью-йоркський професор твердо визначився зі своїми партійними симпатіями й 

остаточно увійшов до неширокого кола найвпливовіших зовнішньополітичних 

експертів країни. Консультування кандидата-демократа не обіцяло бути 

вдячною справою з творчого й кар’єрного поглядів. З одного боку, на Г. Гемфрі 

лягав очевидний для всіх виборців тягар причетності до драматичного втягнення 

Америки в конфлікт в Індокитаї, який, власне кажучи, і став панівною 

зовнішньополітичною темою всіх передвиборчих дискусій. З іншого боку, 

віцепрезидент отримав двох надзвичайно завзятих і досвідчених суперників – 

республіканця Р. Ніксона і незалежного кандидата Дж. Воллеса, який тяжів до 

праворадикального флангу. В один з моментів передвиборчих перегонів 

Г. Гемфрі, зійшовши на трибуну без віцепрезидентської емблеми (щоб 

підкреслити неофіційний характер своєї заяви), закликав до припинення 

бомбардувань В’єтнаму. Проте такий відступ від позиції Білого дому не міг 

істотно збільшити кількість його прихильників. Як і очікувалось, Г. Гемфрі 

програв вибори, хоч і поступився Р. Ніксону лише менш ніж одним відсотком 

голосів електорату. Однією з вагомих причин поразки демократичного 

кандидата було те, що його партія та її лідери не спромоглися надати йому 
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відповідної підтримки. Ця обставина особливо увиразнювалася позицією 

Л. Джонсона, який не зробив жодного сильного кроку на підтримку свого 

віцепрезидента. Перемога Р. Ніксона була миттю торжества Великої Старої 

Партії. Натомість для демократичної партії вона стала сигналом початку кризи 

суспільної підтримки, яка тривала подальші два десятиліття аж до першої 

перемоги Б. Клінтона. Очевидно, що зовнішньополітичні дорадники Г. Гемфрі, 

серед яких, крім Бжезінського, слід також згадати його гарвардського колегу 

С. Гантінґтона, не могли вирішальним чином уплинути на образ свого шефа в 

очах виборців. Американці відчували, що, лише радикально змінивши людей у 

виконавчій гілці влади, можна було б сподіватись на розплутування 

в’єтнамського вузла. Окрім того, ще більше значення мало те, що в суспільстві 

поширились настрої невдоволення внутрішньою політикою демократів. Їхня 

грандіозна й справді небезуспішна програма соціальної перебудови й 

технологічної адаптації суспільства на тлі міських заворушень і екстремістських 

дій різного ґатунку була багатьма сприйнята тоді як неефективна. Пізніше, 

розмірковуючи над підсумками виборів 1968 р., Бжезінський так писатиме у 

«Між двох епох» про засадничі позиції, яких дотримувалися основні кандидати в 

1968 р. Г. Гемфрі сповідував політику компромісу між класами й расами, що 

нагадувало виборцям атмосферу класового конфлікту часів «нового курсу», 

Дж. Воллес був виразником поглядів тих громадян, які вважали, що прогрес у сфері 

суспільних свобод і расової рівності здійснюється значною мірою їхнім коштом, 

Р. Ніксон сповідував політичну обережність і переміг, заручившись підтримкою 

тих великих електоральних груп, котрі боялись, що «їхня» Америка опинилась під 

загрозою, а в «новій» Америці їхнє становище буде непевним [104, 208].  

Ділячись листовно з Я. Новаком-Єзьоранським своїми враженнями про 

результати виборів, Бжезінський, який провів ніч голосування поруч із шефом, 

зазначав, що Г. Гемфрі тримався чудово. Саме таке самовладання, на думку його 

радника, дозволило віцепрезидентові «вирівняти результат» на фініші 

заздалегідь програшної кампанії. Сам Бжезінський, як виглядало, також гідно 

прийняв вибір співгромадян і мав надію, що нова сторінка його життя міститиме 
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більше можливостей для наукової та аналітичної праці [292, 150]. Для 

Бжезінського підсумки президентських виборів мали ще один вельми 

особистісний аспект. Практично вперше за свою суспільну й академічну кар’єру 

він опинився у чіткій і безкомпромісній опозиції до зовнішньополітичного курсу 

Білого дому. Ця опозиція, як невдовзі стане зрозуміло, мала також і виразне 

персональне забарвлення. Так, принаймні, вона сприймалася сторонніми 

спостерігачами. 

Питому роль у зовнішньополітичному консультуванні республіканських 

лідерів у перебігу президентської кампанії відіграв гарвардський професор 

Г. Кіссінджер. У шістдесяті роки він зблизився з Н. Рокфеллером, брав участь у 

низці фінансованих цим знаменитим нью-йоркським філантропом аналітичних 

проєктів і врешті решт став його головним радником із міжнародної політики на 

етапі боротьби за номінацію на кандидата в президенти від республіканської 

партії. Як засвідчують дослідники діяльності Г. Кіссінджера, його вчинки в 

1968 р. відповідали одній класичній, але не надто популярній в Америці 

методиці. Свою тактику стосунків у середовищі політичної еліти він 

підпорядковував стратегічній меті – отриманню вагомої урядової посади 

незалежно він підсумків виборів [290, 129-139]. Залишаючись на службі у 

Н. Рокфеллера, Г. Кіссінджер надавав інформаційні послуги як його 

однопартійцеві-супернику Р. Ніксону, так і пропонував їх команді Г. Гемфрі. 

Наприклад, він обіцяв передати представникам останнього файли, у яких 

помічники Н. Рокфеллера ретельно відстежували впродовж років політичні 

позиції Р. Ніксона – майбутнього суперника їхнього керівника на 

республіканському номінаційному конвенті. Обіцянка супроводжувалась 

реверансами в бік демократів, підтверджувалась декілька разів, проте так і не 

матеріалізувалась. Іронічний Бжезінський пізніше відплатив за це 

Г. Кіссінджерові публічною шпилькою на адресу останнього. Виступаючи в 

Конгресі в 1977 р. на урочистій церемонії, присвяченій вшануванню заслуг 

Г. Гемфрі, Бжезінський зазначив, що для нього особисто робота на ветерана-

демократа на виборах 1968 р. була неповторною сторінкою життєвого шляху. 
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Указавши після цього на присутнього Г. Кіссінджера, він додав, що хоче 

публічно подякувати докторові Кіссінджеру за допомогу, які він запропонував у 

перебігу кампанії [290, 133].  

Проте такі кар’єристичні нахили підлеглих не надто турбували нового 

президента Р. Ніксона, який, завжди зберігаючи внутрішню дистанційованість 

від Г. Кіссінджера, помітив у професорові-історику важливі для них обох спільні 

погляди та риси, що взаємно доповнювали їх. Господареві Білого дому була 

вкрай необхідна людина, яка змогла б стати головним кадровим знаряддям 

реалізації його амбітного плану: усі кардинальні рішення й кроки у сфері 

зовнішньої політики зробити монополією президента, а держдепартаментських 

бюрократів залишити з їх відомчою рутиною. Такі здібності він відчув у 

Г. Кіссінджері. Останній був фахівцем, не надто заангажованим до 

істеблішменту, енергійною та гнучкою особистістю й на відміну від більшості 

своїх академічних колег виявив схильність до широкого, опертого на історичні 

аналогії осмислення міжнародних проблем. Зважаючи на все це, Р. Ніксон 

вирішив призначити Г. Кіссінджера своїм радником з питань національної 

безпеки, надавши йому службовий кабінет недалеко від президентського офісу. 

Це рішення було несподіваним як для більшості спостерігачів, так і для самого 

Г. Кіссінджера. Неординарність призначення визначалась насамперед фігурою 

нового високого урядовця. Син утікачів від нацистського режиму, який так і не 

позбувся відчутного німецького акценту, дослідник міжнародної політики з 

виразним історичним ухилом, людина без певного апаратного досвіду, він був 

цілком нехарактерним для владного Вашингтону. Проте істотнішими були його 

нестандартні для американських урядовців світоглядні принципи. Змальовуючи 

в мемуарах головні відмінності в поглядах між ним і держсекретарем (до 1973 р.) 

В. Роджерсом, Г. Кіссінджер зазначав, що той репрезентував зразок стилю 

висококваліфікованого американського адвоката. Його настанови були 

тактичними, а спосіб мислення й дій визначався конкретним юридичним 

випадком. Про себе ж помічник президента небезпідставно писав так: «Мої 

настанови були стратегічними й геополітичними. Я намагався пов’язати події 
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одна з одною, створити спонуки або тиск в одній частині світу, щоб уплинути на 

події в іншій» [313, 31]. 

Академічний і аналітичний доробок Г. Кіссінджера містить меншу, ніж у 

Бжезінського, кількість праць, котрі можна було б зарахувати до категорії 

теоретичних. Пояснюється це тим, що якщо останній завжди був схильний до 

експериментального пошуку в теоретичній ділянці, то перший послідовно 

зберігав вірність насамперед історичному пізнанню як нескінченному джерелу 

державницької мудрості. Незважаючи на традиційність і певну стильову 

консервативність Г. Кіссінджера як дослідника міжнародної політики, на момент 

приходу до уряду його погляди були чіткими й зрозумілими. «Обійнявши посаду, 

– пише він у своїх мемуарах, – я був переконаний, що минуле могло дати нам певні 

важливі уроки. Але я був також свідомий того, що ми вступали в період, який не 

мав прецедентів: за руйнівною силою озброєнь, за швидкістю поширення ідей, за 

глобальним впливом зовнішньої політики, за технічними можливостями 

здійснення давніх мрій про поліпшення умов існування людства» [313, 55]. 

Центральне місце в уявленнях Г. Кіссінджера про міжнародно-політичну 

епоху в кінці 1960-х рр. посідала теза про її революційний характер. Прикметним 

було те, що її витоки сягали ще його аспірантських років у Гарвардському 

університеті. Ментором майбутнього високого урядовця в Гарварді був 

легендарний професор історії політичної думки В. Є. Елліотт, який переконував 

свого найзнаменитішого аспіранта (з понад ста підготованих метром) віддавати 

перевагу в аналізі політичних проблем не історичному, а філософському підходу 

[225, 12]. Ці настанови наклали свій відбиток на подальшу політико-академічну 

творчість Г. Кіссінджера, який, на загал залишаючись у історичному 

дослідницькому полі, прагнутиме до ширших узагальнень і висновків. У своєму 

доктораті, виданому першим книжковим виданням у 1957 р., він зосередився на 

поглядах і діяльності двох чільних, на його думку, творців Віденської системи 

міжнародних відносин – австрійському урядовці К. фон Меттерніху і 

британському міністрі закордонних справ Р. С. Каслрі (з пріоритетом уваги до 

першого) [304]. Г. Кіссінджер захоплювався австрійським державним мужем як 
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потужною та багатогранною особистістю, яка була спроможною піднятись вище 

від горизонту свого суспільного середовища: «Уся гострота атак на нього 

засвідчували його центральну роль. Неперсоніфіковано, у непрямий спосіб він 

демонстрував, що політика може ґрунтуватись на знаннях, але її здійснення – це 

мистецтво» [304, 324]. На думку дослідника, історична вага К. фон Меттерніха 

також визначалась тим, що він вийшов за межі бюрократичного мислення, 

несумісного зі справжніми міжнародно-політичними завданнями. 

На погляд Г. Кіссінджера, межею здібностей бюрократії була внутрішня 

політика. Міжнародні справи мали бути прерогативою нестандартно мислячих 

дипломатів, до ідеалу яких наближались К. фон Меттерніх і Р. С. Каслрі. «Через 

те, що їхня діяльність легітимізовувалась метою суспільного масштабу, а не 

адміністративною рутиною, – наголошував дослідник, – Каслрі та Меттерніх 

були спроможні планувати політику як довготермінову стратегію» [304, 328]. 

Однак було б хибним оцінювати державного діяча за самими лише його 

концепціями. Державець мусив утілювати візію в життя, а в цій діяльності він 

наштовхувався на «опір матеріалу», тобто таких обставин, за яких 

маніпулювання іншими країнами неможливе, а їхні вимоги щодо своєї безпеки 

варіюються залежно від географічного становища й політичного ладу. У цьому 

разі єдиним інструментом державця залишалась дипломатія – «мистецтво 

побудови міждержавних відносин на засадах згоди, а не застосування сили, поле 

діяльності, яке слугує узгодженню прагнень окремих учасників із прийнятими 

ними всіма консенсусними позиціями» [304, 326]. Проте будь-який державний 

діяч був обмежений рамками можливого для його суспільства на міжнародній 

арені. Уявлення націй ґрунтуються насамперед на їх внутрішньонаціональному 

досвіді з етичними домінантами й специфікою, які несумісні з 

міжнароднополітичними традиціями компромісу, досягнутого за підсумками 

перемовин. «Нації вчаться лише на ґрунті власного досвіду, – вважав 

Г. Кіссінджер, – вони здобувають знання лише тоді, коли діяти вже запізно. Але 

державці мусять діяти так, ніби їхня інтуїція вже є досвідом, а їхні прагнення 

істинні» [304, 329].  
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Натомість державницьке мистецтво, практиковане згідно з цим 

принципом, наражало його носія на небезпеку. Наприклад, мудра міжнародна 

політика Р. С. Каслрі не отримала підтримки вдома, і Велика Британія усунулась 

від виконання функції принципової опори центральноєвропейського 

німецькомовного осердя структури балансу Віденської системи. Доля К. фон 

Меттерніха була не кращою: будучи неспроможним вийти за межі своєї 

соціальної бази з її націоналістичними пріоритетами, він «прирік себе на 

стерильність» [Там само]. Далі Г. Кіссінджер формулював найістотніший з усіх 

висновків, які випливали з його написаного в другій половині 1950-х рр. 

докторату. Він утверджувався в переконанні, що у своїй великій дипломатії 

могли бути успішними або виразники консервативного світогляду, сув’язного з 

поглядами власної консервативної суспільної бази, або «революціонери», які 

легітимізують свою зовнішню політику власною харизматичністю й проривом за 

межі усталених уявлень. У цьому Г. Кіссінджер відштовхувався від ширшого, 

філософсько-праксеологічного розуміння постаті революціонера, а не лише 

асоціювання її з лівою революційністю 20 ст. «Консервативна настанова 

продукує поняття якості, яке забезпечує рамки ґранд концепції, – констатував 

дослідник, – революційний стан породжує екзальтований погляд, котрий 

заперечує технічні обмеження. В обох випадках, однак, розв’язується 

фундаментальна проблема державної справи: як осягнути всю складність 

політики, коли неможливо збагнути її сутність» [304, 330].  

Теза про стратега-революціонера, як можна припускати, не полишала 

Г. Кіссінджера в 1960-х рр. і зрештою здобула свій розвиток у його програмній 

передвладній публікації «Білий революціонер. Роздуми про Бісмарка», 

опублікованій у 1968 р. в гуманітарному часописі «Дедалус» [312, 888-924]. Її 

автор здійснював реконструкцію інтелектуальної історії однієї з 

наймонументальніших і водночас найсуперечливіших постатей у німецькій 

історії. Відстеживши світоглядну еволюцію О. фон Бісмарка від молодого 

юнкера-гульвіси, який навертається до пієтистської течії в лютеранстві, до 

зрілого прусського політика, котрий кидає виклик заклялій ментальності свого 
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соціуму, Г. Кіссінджер зосереджується на революційному внеску свого героя в 

мистецтво високої дипломатії. Він зазначає, що меттерніхіанська система 

міжнародних відносин була відображенням поширеного у вісімнадцятому 

столітті уявлення про всесвіт як гігантський годинниковий механізм із 

взаємозв’язаними частинами, ушкодження однієї з яких спричиняло порушення 

урівноваженості інших. «Бісмарк, – продовжував Г. Кіссінджер, – репрезентував 

нову добу. Рівновага розглядалась ним не як гармонія й механічний баланс, а як 

статистичний баланс сил в постійному русі» [312, 909].   

Спираючись на цей наріжний камінь своїх поглядів на міжнародну 

систему, німецький лідер своїми практичними кроками, спрямованими на 

реалізацію головної політичної мети власного життя, – німецької єдності під 

прусським проводом, – обрав реалістський дипломатичний стиль. Гаслом його 

дипломатії було твердження, що «факти можна було лише використовувати», що 

означало на практиці інспірування ним плетива з міжнародних подій доти, поки 

не виникне міжнародна комбінація, яка відображатиме силові реалії, а не канони 

легітимності відносин між окремими державами. Винагородою за цю ризиковану 

гру Бісмарка стало об’єднання Німеччини за прусським сценарієм [312, 913]. 

Натомість батько німецької єдності відкидав принцип легітимізму, такий 

дорогий К. фон Меттерніху, не на догоду утвердженню інших – націоналізму чи 

лібералізму. «Бісмарк проголосив відносність усіх інших переконань, він 

модифікував їх у сили, які мали оцінюватись у категорії могутності котру вони 

могли генерувати» [312, 919]. Г. Кіссінджер наголошував, що дотримання таких 

настанов передбачало наявність у лідера, який їх сповідує, певних особистісних 

рис. Він повинен був бути «до певної міри опортуністом» [312, 910]. Але 

найголовніше полягало в тому, що його інтелект повинен був схоплювати 

нюанси «силових взаємин», що О. фон Бісмарку вдавалося робити через 

наявність у його філософії доктрини самообмеження. Проте наступники 

видатного прусського юнкера були позбавлені тонкого відчуття балансу й міри, 

що вилилось у крах міжнародної системи, заснованої за його участі, переросло в 

гонитву озброєнь і, зрештою, у світову війну [312, 919].  
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В іншій своїй публікації передвладного 1968 р. Г. Кіссінджер від 

історичного дослідження феномена «революційної епохи» перейшов до 

політико-аналітичного аналізу проблеми. Виступаючи зі статтею в збірці 

«Порядок денний для країни», опублікованій Інститутом Брукінгз в переддень 

президентських виборів, він зазначав: «Революційний характер нашої доби може 

бути сумарно викладений у трьох загальних положеннях: (1) кількість учасників 

міжнародного порядку збільшилась, і їх природа змінилась; (2) їхня технічна 

спроможність упливати один на одного значно зросла; (3) масштаб їхніх намірів 

розширився» [307, 586]. Виходячи з таких теоретичних положень, їх автор 

доходив висновку про те, що в нових умовах істотно змінилась вага таких 

фундаментальних категорій здійснення зовнішньої політики, як могутність 

(power) і військова сила. Віднині ці атрибути кожного міжнародного актора 

ставали швидкозмінними й відносними. Особливо це стосувалось ядерної зброї 

та привілейованих можливостей ядерних наддержав. На відміну від уявлень 

ранньої ядерної доби тепер кожен вдумливий політик мав зрозуміти, що 

апокаліптична сила цих озброєнь мала насамперед психологічний, а не 

практичний характер. Так само трансформувалися і параметри таких класичних 

міжнароднополітичних принципів, як баланс сил і рівновага. Якщо в минулому 

вони зводились насамперед до територіальних проблем, то віднині все більшою 

мірою їхні джерела перебували в ділянках інформаційних, технологічних тощо. 

Нарешті, ще однією характеристикою міжнародної політики, яку Г. Кіссінджер 

вважав за необхідне підкреслити, була її глобалізація [307, 585].   

 Новий радник президента з питань національної безпеки був переконаний 

у тому, що зі структурного погляду світ був багатополюсним у політичному сенсі 

й двополюсним у військовому. Така комбінація не спрощувала, а робила ще 

більш складною як саму світову політику, так і її розуміння. «Біполярне» 

мислення, яке, на думку Г. Кіссінджера, глибоко вкоренилося серед політиків, 

призвело до позбавленого нюансів сприйняття світу. Така інтелектуальна 

культура стала невідповідною новим тенденціям. «Лицарі рівноваги» 

дев’ятнадцятого століття були готові реагувати на зміни в міжнародній системі 
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її «підналаштовуванням». За умов мультиполярності останньої третини 

двадцятого століття це ставало необхідною навичкою для їхніх спадкоємців. З 

іншого боку, багато елементів стабільності, які характеризували міжнародну 

систему в дев’ятнадцятому столітті, неможливо було відтворити у двадцятому. 

Стабільність технологій, нечисленність провідних держав, обмеженість 

внутрішньодержавних вимог щодо зовнішньої політики й кордони, які 

дозволяли розв’язання суперечки, зникли назавжди, зазначав Г. Кіссінджер. 

«Злободенності набула нова концепція міжнародного порядку.  Без неї 

стабільність виявилась примарною, – дійшов він висновку» [307, 588]. Отже, на 

порозі Білого дому стояв теоретик і практик зовнішньої політики невідомого для 

владного Вашингтона типу. Його європейські походження та інтелектуальна 

гравітація мали стати важливим і новим явищем для розвитку американських 

стосунків із навколишнім світом. Не меншу роль мала відіграти й його рішучість 

поставити справу опрацювання зовнішньої політики Вашингтона на підойму 

геостратегічної перспективи. Г. Кіссінджер поставав як зовнішньополітичний 

теоретик і практик виразного реалістського типу з глобалістською й 

консервативною домінантами в основі своїх переконань та усвідомленою 

необхідністю стратегічного погляду на визначення й реалізацію 

зовнішньополітичного курсу країни. Ті, хто стежили за його інтелектуальною 

історією, мусили віддавати належне послідовності поглядів гарвардського 

професора. Проте не могло не виникати питання про те, якою мірою його 

академічні здобутки могли бути застосовані в зовнішньополітичній практиці 

США та чи зможе він стати американським Бісмарком, спроможним 

скористатись революційністю епохи для побудови нового міжнародного балансу 

за американським проєктом.  

Певно, що прихід до владних позицій Г. Кіссінджера (як і його шефа 

Р. Ніксона) не міг оминути увагу Бжезінського, який перетворювався швидше на 

суспільного лідера, ніж на просто впливового науковця-експерта. Тандем 

Р. Ніксон – Г. Кіссінджер непросто був для нього викликом політичного й 

теоретичного рівня, але, що є істотним, становив собою суперників гідного 
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розмаху мислення. Бжезінський розпочинає концептуальну дискусію зі своїми 

опонентами в Білому домі. Чи не найважливішим її наслідком стає розвиток його 

власних позицій з актуальних проблем національної зовнішньої політики та 

міжнародних відносин. Найбільшу незгоду Бжезінського викликала 

фундаментальна концептуальна засада, на яку спиралась зовнішня політика 

республіканців. Вони вважали, що в нових міжнародних умовах виникла 

формула світової політики, у якій п’ять головних акторів – Сполучені Штати, 

Європа, Радянський Союз, Китай і Японія – збалансовуючи одне одного, можуть 

забезпечити стабільність і мир. Такі уявлення, на думку Бжезінського, 

незважаючи на те, що вони спирались не на статичну меттерніхіанську, а на 

динамічну бісмаркіанську модель балансу могутності, були необґрунтованими. 

Він гадав, що жодна зі згаданих п’яти потуг не прагнула статусу-кво, якого, крім 

того, неможливо було досягти наявними на той момент дипломатичними 

інструментами. Не менш істотним було й те, що лише США і СРСР були 

військовими суперпотугами, а стосунки між окремими членами п’ятірки 

відзначались великою несхожістю. Виходячи з таких міркувань, Бжезінський 

запропонував власну геостратегічну формулу:  

«The 2 - ½ + y + z  Powers World» «Світ двох мінус одна друга, плюс ігрек,  

плюс зет держав».  

Окремі складники формули означали: 

2 – ядерні надпотуги – СРСР і США; 

½ – Китай, який прагне їх наздогнати, але змушений задовольнятися 

нижчим ієрархічним статусом; 

y і z – чинні в алгебрі позначення невідомих величин, якими в цій формулі 

виступають Європа і Японія. 

Коментуючи цю спробу в контексті геостратегічної алгебри, її автор 

зазначав, що світ, залишаючись біполярним у військово-силовому вимірі, має 

ознаки наявності «мультидержавної взаємодії» [178, 54-57]. З алгеброю була 

пов’язана й геостратегічна геометрія. Бжезінський бачив світ великої 

міжнародної політики не як п’ятикутник, як його республіканські опоненти, а як 
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два трикутники, які накладаються один на одного. Перший – переважно 

«конкурентний» – формували Америка, Китай і Радянський Союз. Другий – 

«кооперативний» – Америка, Європа і Японія [178, 57-58]. Графічно 

формувалася така фігура: 

 

Японія     Європа 

 

 

Сполучені       Штати 

 

 

Китай     СРСР 

 

Центральне становище Америки в цій схемі було не випадковим. 

Бжезінський підкреслював таким чином її особливу роль у міжнародній 

конфігурації. У п’ятикутнику Р. Ніксона – Г. Кіссінджера йому такого 

верховенства для власної країни бракувало. Бжезінський зазначав, що поряд із 

двома провідними трикутними структурами стосунків існувала й низка 

дворядових комбінацій, значення яких не слід, однак, було перебільшувати. 

Натомість наголос республіканського Білого дому на трикутнику Америка – 

Китай – Радянський Союз зіграв, на його думку, негативну роль, бо така 

пріоритетність призвела, з одного боку, до послаблення союзницьких зв’язків 

США з Європою і Японією, а з іншого – до спокуси Москви й Пекіна активніше 

грати в «другорядні» трикутні ігри (з тими самими Європою та Японією). 

Підбиваючи підсумки своїй критиці концептуальних засад дипломатії 

республіканських опонентів, Бжезінский стверджував: «Не реалістична й у своїх 

засадах безпідставна настанова, яка ґрунтується на балансі сил, не становить як 

із життєвого, так і з нормативного погляду концепції, з якою можна привести 

націю до покоління миру (головного зовнішньополітичного гасла 

президентської кампанії Р. Ніксона 1968 р. – Т. Г.)» [178, 59].   

Коли йшлося про політику щодо Радянського Союзу, погляди 

Бжезінського також не збігались з діями й уявленнями республіканців. Він 
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віддавав належне здобуткам адміністрації Р. Ніксона на московському напрямку 

(урівноваженому примиренням із Пекіном). Проте відповідно до своїх загальних 

концепцій і теоретичних позицій наполягав на тому, що Вашингтон надто 

захопився дипломатичною грою з консервативними московськими керівниками, 

які очолювали державу, котра вже неспроможна була кинути Заходові такий 

виклик, як у попередні періоди історії міжнародних відносин. Бжезінський був 

переконаний у тому, що СРСР не мусив посідати привілейованого місця в списку 

зовнішньополітичних пріоритетів країни. Стосунки з Москвою в майбутньому 

аналітик визначав як такі, які матимуть змішану природу, поєднуючи елементи 

змагання й співпраці [210, 130]. Натомість він вважав за необхідне наголосити 

на обов’язковості розгляду стосунків з Москвою на широкому планетарному тлі. 

Розвиваючи свою відому вже аналітичну метафору «глобального метрополісу» в 

контексті оцінки перспектив американсько-радянських відносин, Бжезінський 

зазначав: «Американсько-радянські відносини в сімдесяті роки будуть 

розвиватись у міжнародній системі, яка все більшою мірою стає подібною до 

політичного процесу в місті-мегаполісі. Він марудний, нечіткий, із погано 

визначеними суверенітетами та юрисдикціями, з лише частково ефективними 

примусами для порушників. Однак через вплив досягнень науки й через 

благоговійний страх перед ядерними озброєннями він уже скріплений, 

незважаючи на міжнародну та ідеологічну ворожнечу, усвідомленням 

взаємозалежності» [210, 132].   

Не поділяв Бжезінський і республіканських настанов щодо процесу 

обмеження конфронтації та пошуку взаємодії між Сходом і Заходом загалом. 

Започатковане в 1960-х рр., це явище здобуло назву «детанту» і за своєю генезою 

та наслідками було комплексним феноменом, корені якого лежали насамперед у 

змінах, властивих на тому історичному етапі радянському та західним 

суспільствам. На думку Бжезінського, детант з боку Вашингтона започаткували 

демократи, зокрема адміністрація Л. Джонсона, своєю концепцією «будівництва 

мостів». Отже, республіканці лише мали продовжити в правильному напрямку 

почату до них справу. Проте через власні світоглядні позиції, дипломатичний 
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стиль і вартісні орієнтири Р. Ніксон, Г. Кіссінджер і Дж. Форд, який заступив 

Р. Ніксона в Білому домі в серпні 1974 р., обрали продовження дебюту 

глобальної шахової партії, яке не до кінця відповідало інтересам вільного світу. 

Вони віддали перевагу «частковому детанту», дуже близькому до брежнєвського 

«мирного співіснування» [121, 272]. Унаслідок такого опортунізму в стосунках 

із кремлівськими партнерами по грі Радянський Союз здобув можливість 

доступу до західних кредитів, ринків і технологій, не поступаючись там, де могла 

виникнути загроза власній закляклій, але агресивній системі. Емоційна нота 

аналізу дій опонентів була в Бжезінського дуже висока: «З певного погляду ідея 

детанту Кіссінджера ближча до брежнєвського варіанту, ніж до тієї версії, якої 

намагалась дотримуватись адміністрація Джонсона, а отже, імовірно, ближча  до 

втілення. Брежнєв також віддає перевагу обмеженій, жорстко регламентованій, 

поверхневій розрядці… Навіть більше, Брежнєв і Кіссінджер погоджуються в 

тому, що вимоги внутрішніх змін у Радянському Союзі не повинні бути 

передумовою пошуку взаємного пом’якшення в стосунках» [121, 264].   

Якими ж були власні пропозиції й уявлення критика Білого дому? Вони 

зводилися до таких п’яти пунктів. Перше. Москва має відмовитись від 

ідеологічної ворожості, якої вона не хотіла зрікатися під приводом 

доктринального положення про те, що «мирне співіснування» було лише 

різновидом класової боротьби. Друге. Радянський Союз має зробити 

відкритішою свою політику військової стратегії, відмовившись від намірів 

досягти переваги над Америкою. Третє. СРСР слід стати значно чутливішим до 

глобальних проблем, залучившись до співпраці з розвинутими країнами в справі 

полегшення тягаря високих цін на продовольство та промислову продукцію, 

який ліг на країни, котрі стали на шлях розвитку (у Бжезінського – «четвертого 

світу» – Т. Г.). Четверте. Москва має вдатись до кроків, спрямованих на 

поліпшення становища з правами людини для власних громадян, щоб усунути 

джерело тривог для значної частини американського електорату. П’яте. 

Радянське поводження з іноземними дипломатами, бізнесменами, журналістами 

й дослідниками, коли йдеться про їхні можливості вивчати країну й контактувати 
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з її елітою, має бути приведене до відповідності з тими значно кращими умовами, 

у яких перебувають представники СРСР в Америці [121, 210]. Як і в оцінці інших 

напрямків дипломатії республіканців, Бжезінський наголошував на тому, що 

стосунки Схід – Захід можна збагнути й раціонально побудувати, лише 

вмістивши їх у ширший всесвітньо-історичний контекст. Якщо це зробити, гадав 

він, то ці стосунки позбудуться притаманних їм на перший погляд доктринальної 

і політичний закляклості [174, 326]. Проте цей заклик з боку принципового 

критика світогляду Кремля виглядав дещо риторичним. Детант залишався 

переважно тлом, на якому велися пошуки рішення прагматичних проблем 

політикоформувальних груп на Сході і Заході. Це чудово розуміли й цілком цим 

задовольнялись президенти Р. Ніксон, Дж. Форд і їхній дипломатичний віртуоз 

Г. Кіссінджер.  

Що стосується стилю й методів, притаманних останньому, то вони також 

викликали критику Бжезінського. Він, як і багато інших фахівців, незгодних із 

артистично-егоцентричною манерою Г. Кіссінджера провадити 

зовнішньополітичний курс, гадав, що їхній давній знайомий Генрі надто 

великою мірою забарвлює державну політику власною персоною. 

Висловлюючись образно, Бжезінський називав республіканців «акробатами» й 

ставив під сумнів корисність цього виду циркового мистецтва у великій 

міжнародній політиці, зокрема в американсько-європейських стосунках. Його 

ідеалом був образ «архітектора»: «Акробатика зазвичай має на меті 

демонстрацію особистої спритностності у видатному індивідуальному 

виконанні, шалену й коротку виставу. Архітектура ж передбачає значно 

триваліші й наполегливіші зусилля, а також співпрацю. Сьогодні жодна значна 

архітектурна споруда не може бути витвором однієї особи, якщо навіть одна 

особа здатна пронизувати її проєкт своїм внутрішнім осяянням. Справжній 

архітектор у наш час той, хто знає, як працювати на колективних засадах, брати 

до уваги думку інших людей і надихати їх до спільної праці» [174, 324]. У ролі 

архітектора він, безперечно хотів бачити себе. Проте перш ніж необхідна для 

такої діяльності «архітектурна студія» великої політики відкриється під дахом 
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Білого дому, Бжезінському судилося стати провідним будівничим у меншому, 

але вельми перспективному проєкті.  

У липні 1972 р. в маєтку Д. Рокфеллера у Покантіко Гіллз (штат Нью-Йорк) 

зібралась робоча група, яка мала своїм завданням узгодити організаційні деталі 

створення міжнародного координаційно-консультативного форуму. Серед 

учасників зустрічі були Ф. Берґстен, Р. Буі, М. Банді, К. Карстенс (Німеччина), 

Г. Колунна ді Паліано (Італія), Ф. Дюшен (Міжнародний інститут стратегічних 

досліджень), Р. Фош (Франція), Г. Оуен, М. Конштамм (Нідерланди), Б. Меннінг, 

К. Міязава, С. Окіта, Т. Ямамота (троє останні – Японія). Поряд із господарем у 

нараді брав участь і Бжезінський, який стане директором-координатором цієї 

нової наднаціональної колегії експертів – Тристоронньої комісії. Вона стала 

новим важливим майданчиком в історії неформального узгодження позицій 

впливовими представниками індустріальних демократій. Ще на межі 

дев’ятнадцятого та двадцятого століть виникли ініційовані С. Родсом 

американсько-британські круглі столи. Ці контакти заклали англосаксонські 

підвалини для атлантичної солідарності, яка почне зміцнюватись після 

закінчення першої світової війни й особливо наочною та реальною стане після 

1939 р. У 1952 р. буде започатковано ініціативу Більдерберзьких зустрічей, які 

перетворяться на впливовий і вельми конфіденційний клуб західноєвропейських 

і американських діячів, зацікавлених у координуванні та поєднанні дій своїх 

держав. Переважна більшість більдербержців репрезентувала США, Канаду, 

Британію, Західну Німеччину, Францію, Італію, Голландію і Бельгію. 

Представників решти європейських демократій запрошували на зустрічі 

епізодично, а японці не брали в них участі взагалі. Закритість для стороннього 

ока, а також світоглядна орієнтація членів цього елітного клубу, серед яких 

домінували інтеграційні настрої, давала підставу їхнім радикальним критикам як 

справа, так і зліва звинувачувати Більдерберг у намірі підпорядковувати вільні 

народи волі «космополітичної плутократії». Проте реалії світового політичного 

й економічного розвитку підтвердили доцільність існування такого неурядового 

форуму. На рубежі 1960-х–70-х рр. стало навіть очевидним, що старий формат 
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цих консультацій уже був недостатнім. Ось чому саме на зустрічі 

Більдерберзького клубу в 1972 р. Д. Рокфеллер закликав до створення іншої 

організації з аналогічною вже чинній структурою зв’язків, у межах якої він 

запропонував об’єднати зусилля теоретиків і практиків зовнішньополітичної 

діяльності США, Канади, ЄЕС і Японії. Метою нової організації мав бути 

насамперед пошук можливих відповідей на глобальні виклики, які однаковою 

мірою ставив перед індустріальними демократіями світовий розвиток. 

Роль Бжезінського в заснуванні й подальшому керівництві комісією була 

вагомою насамперед з огляду на його хист до генерування відповідних її 

призначенню ідей. В інтерв’ю авторові цього дослідження він у цьому зв’язку 

зазначав: «Я був одним із первісних теоретиків і засновників Тристоронньої 

комісії через те, що в мене на початку 1970-х років з’явилось відчуття 

необхідності певним чином поєднати американську політику щодо Японії та 

Європи. У разі, якби це не було зроблено, кожна з трьох величин ризикувала б 

стати бундючно-провінційною й через це потерпала б від браку необхідних 

геостратегічних меж існування» [286]. Окрім поширення в різних аудиторіях 

означених вище ідей, Бжезінський мав зроблене його резонансними 

публікаціями ім’я теоретика-транснаціоналіста, котре вельми пасувало вищому 

посадовцеві нової організації. У жовтні 1973 р. в Токіо відбулась перша пленарна 

зустріч членів Тристоронньої комісії, на якій було прийнято призначену для 

опублікування заяву про наміри й завдання організації. Документ складався з 

трьох частин. У першій викладалися базовані на теорії взаємозалежності 

концептуальні засади сприйняття членами комісії проблеми світу. Зокрема, 

зазначалося, що істотну загрозу тристороннім стосункам створював економічний 

і політичний націоналізм, якому слід було протидіяти. Незважаючи на 

зменшення загрози ядерної конфронтації, світ не став надто безпечним, зокрема 

через можливість нового суперництва в боротьбі за природні ресурси. За таких 

умов на високорозвинутих країнах лежала особлива відповідальність за 

розбудову ефективної співпраці з метою полагодження світових проблем. У заяві 

наголошувалось на тому, що співпраця мусила бути вигідною для всіх країн 
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незалежно від їх політичних систем і рівня розвитку. У другій частині 

викладалися принципи, якими, на думку членів комісії, мали керуватись їхні 

країни у взаєминах. Ішлося про координування політики, уникнення однобічних 

та шкідливих для інших членів тристороннього товариства дій. У третій 

визначалася роль самої комісії, яка уявлялась як інститут, покликаний 

генерувати спільну волю та взаємну відповідальність у рамках «тривкого 

процесу консультацій і взаємної освіти [262].   

Основною формою діяльності комісії стали зустрічі її членів, які 

відбувались на кількох рівня. Це були засідання національних секцій, регіональні 

зібрання (наприклад, європейських членів), нарешті, пленарні зустрічі, які 

спочатку скликалися щопівроку, а пізніше організовувались щорічно. Щоб 

підкреслити абсолютно паритетний характер форуму, члени комісії під час 

засідань завжди посідали місця в алфавітному порядку. Не меншу від офіційних 

заходів роль відігравали неофіційні форми спілкування, такі, як бесіди під час 

перерв, на прийняттях та під час рекреаційних подорожей. Від початку 

діяльності Тристоронньої комісії традиційними були програми для дружин 

учасників (тоді як Більдерберг будував свою роботу за принципами 

консервативного чоловічого клубу). Іншою традицією стали зустрічі членів 

комісії з керівниками «тристоронніх» держав, які почергово приймали пленарні 

сесії. Важливим аспектом роботи комісії була її публікаторська діяльність. За 

період 1973–1987 рр. було видано 34 аналітичні доповіді, підготовані членами 

організації, і 37 тематичних та інформаційних бюлетенів (за 1973–1985 рр.), 

видрукованих нью-йоркським офісом під загальною серійною назвою «Тріалог». 

Початкова організаційна структура Тристоронньої комісії була демократичною 

та стрункою. Кожна з трьох регіональних секцій мала обирати свого голову та 

його заступника. Загальну функцію координації здійснював виконавчий комітет, 

який також опікувався фінансуванням організації. Вищу виконавчу посаду 

обіймав директор, який мав заступника. Після 1976 р., коли Бжезінський поринув 

у велику політику, посада директора була скасована, але запроваджено посаду 

координатора з нижчим від директорського статусом. У 1982 р. були створені 



138 

 

посади регіональних директорів. Кількість членів комісій в період 1973–1985 рр. 

сягала 561 особи. Проте в кожен окремо взятий рік їх було менше – від 190 у 

1973 р. до 319 у 1985 р. Лише 81 особа зберігала своє членство весь цей час, що 

пояснювалося, зокрема, тенденцією до відставок старших і залучення молодших 

учасників. За професійною приналежністю вони репрезентували насамперед 

підприємців, політиків та академічний світ, а також банківські кола, професійні 

спілки, засоби масової інформації, юристів і міжнародні організації [262, 232-

233]. З фінансового погляду комісія була неприбутковою й позбавленою 

фундаційного капіталу установою, яка мала існувати на спонсорські пожертви. 

Відповідне фінансування необхідно було постійно залучати. При цьому всі 

подорожі та персональні витрати членів покладались на їхні особисті бюджети. 

Основними донорами діяльності організації були різноманітні компанії з 

виразними транснаціональними інтересами та операціями. Тристороння комісія 

як самоврядна організація від свого заснування функціонувала в ритмі 

триєніумів, тобто трирічних циклів. Щотри роки її члени на пленарній зустрічі 

повинні були голосувати за продовження існування всієї інституції. Позитивне 

рішення мало ухвалюватися більшістю голосів.  

Важко було знайти в 1973 р. кращу від Бжезінського кандидатуру на 

посаду директора. Академічний доробок, світогляд, реноме провідного критика 

республіканців і вдача беручкої до нової справи людини були ідеальним 

поєднанням рис для очільника новаторського проєкту, за яким стояла 

респектабельна фігура Д. Рокфеллера. З іншого боку, керівництво міжнародним 

форумом такого рівня робило Бжезінського ще помітнішим і впливовішим в 

Америці. Інтенсивні міжнародні та американські контакти, які мав директор (і 

фактичний організатор) комісії, допомогли йому піднести рівень свого аналізу 

міжнародних проблем на ще вищий щабель. Публічні виступи Бжезінського 

1973–1976 рр. відзначались відходом від «рецензентського» щодо 

республіканської дипломатії стилю на користь ширшого візіоністського погляду 

на стан справ у міжнародному довкіллі. Як і в попередні періоди своєї кар’єри, 

він не асоціює себе з певним напрямком чи школою в аналізі міжнародної 
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політики, проте вважає за корисне принаймні опосередковано визначити 

координати свого світогляду в межах американської культури міжнародно-

політичного мислення. Бжезінський гадав, що американський погляд на 

міжнародні відносини можна було поділити насамперед на дві інтелектуальні 

течії – «силових реалістів» і «планетарних гуманістів». Зазначаючи, що обидві 

течії-школи виходять зі спільної базової засади про глобальну взаємозалежність, 

дослідник так характеризував визначальні принципи «силових реалістів»: 

 дотримуються назагал більш консервативних суспільних вартостей, 

переймаються більш традиційними проблемами міжнародної політики й 

розглядають їх крізь призму законів стратегії, балансу могутності та 

інструментів дипломатії й монетарної політики; 

 надають великого значення стабільності як концепції й 

нормативному принципові; 

 незважаючи на наявність у їхньому середовищі різних напрямків, 

дотримуються спільного переконання в тому, що в світі домінує міждержавна 

політика.  

Натомість «планетарні гуманісти»: 

 сприймають планету як єдину систему, пронизану спільними 

проблемами; 

 на рівні практичної політики схильні зосереджуватись на таких 

напрямках, як екологія, продовольча проблема, соціальна справедливість, 

рівність та межі росту.  

На думку Бжезінського, перша школа успадкувала місце, яке в суспільних 

дискусіях старої Америки посідали «реалісти». Друга була ближчою до 

класичних «ідеалістів». Проте обидві вони відрізнялись від своїх попередників. 

«Нові силові реалісти» все більшою мірою сприймали тезу про взаємозалежність 

і піклувалися про стабільність не менше, ніж колись «ідеалісти» були 

заклопотані збереженням миру. «Планетарних гуманістів», на відміну від 

попередників «ідеалістів», більше цікавили соціальні зміни, ніж боротьба за мир 

[209, 712-713].  
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Для себе особисто директор Тристоронньої комісії вважав за необхідне 

погодитись з такими програмними положеннями аналізованих ним шкіл: 

 «силові реалісти» мали рацію, коли стверджували, що занепад 

національної могутності, дипломатії та інших традиційних атрибутів зовнішньої 

політики США міг би загрожувати мирові внаслідок можливого заохочення 

міжнародної нестабільності. Вони також були переконливими, коли 

стверджували, що надмірне зосередження на планетарних питаннях призводило 

до ігнорування реалій світу націй-держав, міждержавного суперництва, 

наявності національних армій та ідеологічної ворожнечі; 

 «планетарні гуманісти» висували сильний аргумент, твердячи, що 

ігнорування глобальних проблем означало наближення через якихось одне-два 

десятиліття ситуації глобальної анархії, фрагментації і, як наслідок, утрати 

стабільності, такої цінної для реалістів. Навіть більше. «Планетарні гуманісти» 

мали рацію, твердячи, що баланс, на обороні якого стояли реалісти, у 

швидкоплинному світі може стати «незручним» для тих, кого США розглядали 

як своїх союзників [209, 718-719].   

Бжезінський рішуче долучався до осуду «планетарними гуманістами» 

макіавеллістського погляду на зовнішню політику країни, який, на їх думку, 

нехтував моральними ресурсами американців як народу: «Морально 

індиферентна Америка – це автоматично слабша Америка. Аморальна Америка 

може стати ще й самотньою Америкою», – застерігав він [209, 719]. Не бажаючи 

пов’язувати себе з жодним із двох згаданих напрямків зовнішньополітичної 

думки, Бжезінський вважав за доцільне орієнтувати американську громадськість 

на їх компромісну комбінацію, про що говорив, зокрема, у дискусії на сторінках 

часопису «Комментарі» [69, 27]. З іншого боку, лідер трайлетералістів виявляв 

виразно відмінне від його опонентів республіканців-реалістів бачення 

пріоритетних американських партнерів у світовій політичній грі. Бжезінский 

наполягав на тому, що, хоча комуністичний світ і далі становитиме «ключову» 

проблему для американської зовнішньої політики, проте вибудова відносин із 

ним не посідатиме центрального місця серед завдань дипломатії США. Мала 
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підупадати, на його думку, і ефективність концепції атлантизму, яка не могла 

охопити всього спектру викликів та можливостей, котрі поставали перед 

міжнародним співтовариством. На зміну атлантизмові мусила прийти інша модель, 

про яку він писав так: «Визначаючи ці реалії, ми вважаємо, що без тісної 

американсько-європейсько-японської співпраці головних проблем сьогодення не 

можна вирішити, що активне сприяння такому тристоронньому співробітництву 

мусить стати тепер центральним пріоритетом американської політики» [209, 723].  

Директор Тристоронньої комісії гадав, що таку співпрацю слід поставити 

на міцне й регулярне інституціональне підґрунтя. Він пропонував започаткувати 

щорічні зустрічі урядів країн «трикутника співробітництва», створити 

секретаріат такого об’єднання на засадах його постійної діяльності й наявності в 

його складі підрозділів для планування й аналізу спільної політики, а також 

відбувати регулярні тристоронні зустрічі парламентаріїв цих держав. Ішлося, 

таким чином, про ідею, яка вже в роки адміністрації президента Дж. Картера 

втілиться у вигляді «Великої сімки». Бжезінський був також переконаний, що 

така взаємодія найвпливовіших країн Заходу була б спроможною створити 

краще тло для розвитку тривких і конструктивних стосунків із комуністичними 

державами, ніж індивідуальна політика детанту, яка часто здійснювалась на 

конкурентних засадах між західними демократіями. Повертаючись до свого 

ідеалу детанту, тепер уже в контексті тристороннього проєкту, він писав: 

«Справді, співдружність розвинутих країн, яка поступово виникає, буде мати 

кращу позицію для здійснення правдивого детанту, метою котрого є не штучно 

розділений перегородками світ, в основі своїй обтяжений конфліктом із власною 

базовою динамікою, а світ, у якому сфери виняткового домінування 

нівелюються» [209, 727].  

У полі особливої уваги аналітика серед таких сфер домінування 

залишалась Східна Європа. Він постійно нагадував про неї західній аудиторії, 

закликаючи знову й знову до реалізації своєї концепції минулих літ, згідно з 

якою цей ключовий регіон слід було поступово перетворювати на своєрідний 

західно-радянський кондомініум. Зберігаючи «деякі зв’язки» з СРСР, він мав 
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стати частиною «ширшої європейської асоціації». Бжезінський зазначав, що його 

політичні рекомендації щодо розбудови «глобального співтовариства» мали б 

передбачати застосування «будівельноблочного» принципу, тобто орієнтуватись 

на плановані, послідовні й етапні кроки. А досягти більшої визначеності в 

глобалізації своєї діяльності Америка могла, на думку аналітика-стратега, 

будучи чутливою до основних заклопотань обох з типологізованих ним 

напрямків американської зовнішньополітичної думки [209].   

Проте Бжезінський усвідомлював, що виконати своє призначення 

головного виконроба у світовому проєкті Сполучені Штати зможуть лише за 

умови гармонізації власних стосунків із перебудовуваним об’єктом. Натомість, 

на думку багатьох американців, у середині 1970-х рр. Америка опинилась 

наодинці зі світом, який перебував із нею в конфлікті. Прагнучи дослідити й 

пояснити його походження та межі, директор Тристоронньої комісії й один із 

найенергійніших ентузіастів американського глобалізму публікує в часописі 

«Форин полісі» (якраз у період святкування двохсотліття США в 1976 р.) статтю 

під промовистою назвою «Америка у ворожому світі» [96]. У цій розвідці, яка, 

як невдовзі стане зрозуміло, мала ознаки передвладного програмного тексту, 

Бжезінський констатував, що світ здавався американським громадянам ворожим 

не через те, що він насправді був таким. Причина такого сприйняття полягала в 

тому, що насправді інші народи поділяли відмінні від американських ідеали та 

вартості: «Планетарна політика стає радше егалітаристською, ніж 

лібертаристською. Вона сповнена з боку більш активізованих мас вимог, які 

головним чином зосереджуються на матеріальній рівності, а не на духовній чи 

правовій свободі. Більше того, глобальний розподіл могутності починає 

віддавати перевагу політичним системам, далеким з філософського, 

культурного, етнічного  й расового поглядів від попереднього американського 

досвіду… Усе це призводить до непевності в Америці щодо вектора глобальних 

змін, а в багатьох частинах світу до відчуття того, що Америка виступає проти 

глобальних змін» [95, 225].  Унаслідок таких когнітивних реалій, – продовжував 

автор статті, – тьмянів традиційний образ Америки як оплоту людських свобод і 
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прихистка всіх знедолених світу, зникав невід’ємний елемент її національної 

самоідентифікації. Філософська й політична ізоляція, на думку Бжезінського, 

могла з часом доповнитись економічною й соціальною. Попри істотну 

поліваріантність моделей соціально-економічного розвитку країн світу, їй була 

властива одна маловтішна домінанта. «Незважаючи на цю різноманітність, – 

констатував дослідник, – загальна тенденція веде до поширення систем, які 

відрізняються від американської композиції з приватного підприємництва 

корпоративної власності та непрямого урядового контролю» [95, 230]. Виходячи 

з цієї обставини, доходив висновку аналітик, значною помилкою з боку Америки 

було б будувати свою зовнішню політику на ґрунті ідеологічної засади про 

боротьбу в сучасному світі між ліберальною демократією та різноманітними 

формами деспотичного статизму. Дихотомізація реальності неминуче 

спричинилась би до створення «доктринальної коаліції проти Сполучених 

Штатів» [95, 231].   

Проте, наголошував Бжезінський, образ «Ворожого світу» мав не лише 

перцептуальні й світополітичні корені. Він був також пов’язаний з певними 

змінами в зовнішньополітично свідомій частині американського суспільства. 

Якщо старий зовнішньополітичний консенсус ґрунтувався на білій 

англосаксонській протестантський еліті й принципах консолідації доби 

«холодної війни», то на середину 1970-х рр. картина була іншою. В’єтнамська 

війна стала «Ватерлоо» старої новоанглійської аристократії. На впливові позиції 

висувалися представники раніше обмежуваних у доступі до влади етнічних 

громад, насамперед ірландської та єврейської. Зміна еліт збігалася в часі з 

кризою традиційної суспільної культури. Витіснення англосаксонських лідерів, 

особливо з інформаційної індустрії, набуло, на думку Бжезінського, ознак 

культурно-етнічного конфлікту [95, 236]. Однак замість старих суспільних 

провідників прийшла гетерогенна група, у якій вирізнялися вчені та журналісти. 

Вона не була спроможна повною мірою виконати об’єднавчу й дороговказну 

роль у зовнішньополітичному орієнтування суспільства. Результатом цього 

стала політична порожнеча, значною мірою «заповнена Кіссінджером» [95, 237]. 
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Натомість це не спинило дезінтеграції старого консенсусу, яка 

супроводжувалась вторгненням до елітарної зовнішньополітичної царини нових 

суб’єктів – від грецької етнічної громади, розбурханої кіпрською проблемою, до 

Конгресу, який вирішив грати активнішу роль у зовнішній політиці. Так постала 

«фрагментація національної мотивації», доповнена посиленням настроїв 

суспільного скептицизму щодо доцільності американської активності на 

міжнародній арені. Проте, наголошував Бжезінський, ці тенденції не свідчили 

про виникнення нового ізоляціоністського консенсусу.  Навпаки, крайні 

представники цієї орієнтації становили, згідно з дослідженнями громадської 

думки, лише п’яту частину опитаних. Приблизно дві третини з них виявляли 

готовність підтримати активну роль США у світі і, зокрема, зусилля, спрямовані 

на захист прав людини. На цій підставі аналітик дійшов висновку: «Опитування 

виявило існування амбівалентної, але, як можна гадати, пластичної громадської 

думки. Це посилило потребу в національному керівництві, спроможному 

визначити політично й морально привабливі орієнтири діяльності, які могли б 

викликати позитивний відгук громадськості» [95, 238]. На переконання 

Бжезінського, республіканці, незважаючи на дипломатичну вправність 

Г. Кіссінджера, такої спроможності не мали. Поставала потреба у виборі інших 

керівників, які не лише світоглядно, але й за своїми моральними принципами 

були готові до такого покликання. Що ж стосується самого Бжезінського, то, 

пишучи про драму взаємин своїх співвітчизників з образом «Ворожого світу», 

він не лише знав, хто міг би очолити справу адаптації Америки до нових реалій, 

але й особисто був готовий узяти на себе центральну роль у цій роботі.  

На час, коли Бжезінський виступить із «Америкою у ворожому світі», він 

наближатиметься до полудня віку, і його діяльне аналітичне обдарування почне 

увінчуватись мудрістю майстра довгої гри. Прикметний приклад світогляду 

Бжезінського знаходимо в його листі до Я. Новака-Єзьоранського від 10 лютого 

1972 р. Більша частина послання до мюнхенского адресата стосується проблеми, 

яку останній неодноразово порушував у листуванні. За обставин початкових 

здобутків детанту впливовий сенатор-демократ В. Фулбрайт, а також певні 
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чиновники в держдепартаменті вчиняли спроби ліквідації Радіо «Вільна 

Європа», мотивуючи свої дії тим, що воно буцімто дублює також фінансований 

США «Голос Америки» та дратує Москву й сателітні їй центрально-східно-

європейські режими. Бжезінський постійно залучав усі свої зв’язки й 

застосовував усі власні дипломатичні здібності, щоб запобігти закриттю 

мюнхенського інформаційного рупора, який мав винятковий вплив на свідомість 

центральносхідноєвропейців. Доповідаючи й цього разу другові-однодумцю про 

свої зусилля, він, однак, удався до ширшої філософської сентенції, пишучи, що 

«єдино прийнятною позицією є поєднання тактичної еластичності зі 

стратегічною чіткістю. Еластичність у тактиці, – зауважував він, – дозволить 

неодмінно зберегти найістотніше. Я певний, що ти розумієш, що в мене на думці. 

Зрештою, немає іншого способу діяти» [292, 201]. Прозоро натякаючи в листі, у 

повній конфіденційності якого він явно не був упевнений через загрозу стеження 

за мюнхенським радіоцентром, на потребу дочекатись зміни влади у Вашингтоні, 

Бжезінський формулював свій погляд на співвідношення тактичних і 

стратегічних складників політики. Можливості втілювати це кредо з кабінету в 

Білому домі йому від моменту написання означеного вище листа 

залишатиметься чекати лише декілька років. 

 

 

 

3.2. Формулювання міжнародно-стратегічних дороговказів адміністрації 

президента Дж.Картера 

 

На початку діяльності Тристоронньої комісії, створеної в 1973 р., 

Бжезінський та інші її організатори вирішили залучити до роботи цього 

консультативного форму кількох інтернаціоналістськи зорієнтованих 

губернаторів американських штатів. Їм, зокрема, порадили звернути увагу на 

Джиммі Картера з колоритного південного штату Джорджія. Штат на той момент 

створив свої економічні представництва в ряді високорозвинутих країн, 
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засвідчивши таким чином нові глобалізаційні тенденції в міжнародному житті. 

Так Дж. Картер – у ті роки політик регіонального масштабу – став членом 

динамічної та впливової міжнародної організації. Проте джорджійський 

керівник зовсім не був провінційним діячем, як це могло видатись із першого 

погляду. Незважаючи на відсутність федерального, а тим більше міжнародного 

досвіду, у нього була воля й політична мотивація до виходу поза тісні межі 

штату. Уже через декілька місяців після переїзду до губернаторської резиденції 

у 1971 р. він почав обмірковувати перспективу змагання за найвищу посаду в 

країні, а в 1972 р. утвердився в намірі боротися на виборах 1976 р.  за Білий дім 

[338, 2]. Отже, у 1973 р. доля звела Бжезінського не просто з губернатором, що 

подавав значні надії, а з новою зіркою, якій судилось стрімко зійти над 

політичним небосхилом Америки. 

Невдовзі після знайомства між колегами-трайлетералістами зав’язалися 

міцні стосунки. У їх основі лежала практично бездоганна психологічна й 

світоглядна сумісність двох вагомих особистостей. Вона ще більше 

посилювалася характеристиками життєвого досвіду та фахової підготовки їх 

обох. Джорджійський губернатор мав за плечима недовгу, але змістовну кар’єру 

військово-морського офіцера, чималий досвід публічного політика й біографію 

зразкового християнина-баптиста з глибоким американським корінням. 

Бжезінський, у свою чергу, міцно утримував репутацію визначного інтелектуала 

з широким міжнародним світоглядом, світського нью-йоркця й християнина-

католика європейського походження. Проте обставиною, яка ще більше сприяла 

їх зближенню, став важливий поворот у політичній кар’єрі губернатора. 

У 1974 р. Дж. Картер офіційно оголосив про те, що боротиметься за 

висунення своєї кандидатури від Демократичної партії на президентських 

виборах 1976 р. Бжезінський, якого повідомили про те, що джорджійський 

претендент потребує кваліфікованого дорадника з міжнародної політики, 

запропонував йому свої послуги. У відповідь він отримав написаного від руки 

короткого листа від Дж. Картера, датованого 31 грудня 1974 р. Його зміст був 

такий: «Дякую за Вашу пропозицію допомогти мені з аналізом міжнародних 
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проблем. Очікую зустрічі з Вами для особистої бесіди й сподіваюсь, що ближчим 

часом Ви надішлете мені які-небудь записки чи статті, котрі були б повчальними 

для мене. Участь у Тристоронній комісії дала мені чудовий шанс, яким я 

скористався, можливо навіть більшою мірою, ніж Вам це могло бути відомо. Ваш 

друг Джиммі» [163, 5]. Наприкінці 1975 р. Бжезінський став основним 

зовнішньополітичним експертом Дж. Картера. Цей вибір із його боку був цілком 

свідомим і мотивованим, зважаючи на слабкі сторони інших демократів-

претендентів і привабливість фігури самого Дж. Картера. Характеризуючи своє 

тогочасне сприйняття підтримуваного політичного лідера, Бжезінський писав 

пізніше у мемуарах: «Я бачив у ньому порядність і людяність, а також відчував, 

що в ньому приховувалась крицева основа. Саме через це я сподівався, що у 

сфері зовнішньої політики ми будемо спроможні поєднати принцип і міць, що 

було, як на мене, єдиною запорукою успішності американської зовнішньої 

політики» [163, 6].  

З іншого боку, уходячи до команди Дж. Картера, Бжезінський робив доволі 

відважний крок, якого дехто тоді не сприймав: популярність губернатора-

кандидата в опитуваннях громадської думки спочатку не сягала й двох відсотків 

[163, 7]. Як пише в своїх спогадах Бжезінський, на прохання шефа він підготував 

тези, які мали лягти в основу всіх його передвиборних зовнішньополітичних 

виступів. Цей документ пропонував Дж. Картерові обмежити головні завдання 

країни на міжнародній арені трьома напрямками: 

1. Розглядати як першочерговий пріоритет створення «стабільного 

внутрішнього ядра» світової політики, яке базується на тіснішій співпраці 

високорозвинутих демократичних країн. Термінологічно цю мету можна було 

позначити як «відкритий трайлетералізм». 

2. На згаданій основі формувати стабільніші стосунки Північ – Південь, які 

мали б передбачати діалог і допомогу з боку Півночі на багатосторонній основі. 

3. Розвивати детант з Радянським Союзом за одночасного улещування 

Китаю. Сприйняття детанту мало ґрунтуватись на усвідомленні двох реалій: по-
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перше, цей процес слід було робити більш активним, по-друге, його не слід було 

розглядати як основу для залагодження глобальних проблем [163].  

У доробку Бжезінського-радника були й більш деталізовані пропозиції. У 

січні 1976 р. спільно з професором-юристом із Колумбійського університету 

Р. Ґарднером він подав кандидатові у президенти розгорнутий меморандум з 

проблем міжнародної політики, який спирався на згадані вище тези. Саме ці 

документи стали базовими для всіх головних публічних виступів Дж. Картера на 

вирішальному етапі кампанії. Вплив Бжезінського як радника був настільки 

значним, що багато висловлювань останнього були майже цитатами з праць 

першого. Показовою з цього погляду була програмна промова кандидата 

демократів, виголошена 15 березня 1976 р. перед членами Чиказької Ради з 

зовнішньої політики. Констатувавши занепад суспільної підтримки зовнішньої 

політики країни, винуватцями якого, на думку Дж. Картера, були президенти-

республіканці та їх держсекретар Г. Кіссінджер, оратор закликав до здійснення 

зовнішньої політики, яка б відображала кращі риси американського народу. 

Кожен зовнішньополітичний крок Америки повинен був, на його переконання, 

узгоджуватись з такими чотирма принципами: 

Перший. Зовнішня політика повинна бути такою ж відкритою, відвертою й 

співчутливою до долі інших народів, як самі американці. Її формування має 

відбуватись за участі Конгресу на двопартійній основі та в суспільних дискусіях. 

Другий. Громадяни інших країн повинні розглядатись як індивіди, які 

заслуговують на таке ж гідне поводження з ними й повагу, як і американці. 

Третій. Президент мусить відчувати відповідальність за відновлення 

морального авторитету своєї країни, коли йдеться про її зовнішню політику. 

Слід, зокрема, підтримувати «гуманітарні прагнення» народів світу. 

Четвертий. Зовнішня політика повинна бути спрямована на побудову 

справедливого й мирного світопорядку, у якому кожна країна може грати 

конструктивну роль [228, 112].  

У зв’язку з останнім положенням, наголошував Дж. Картер, заслуговувала 

критики політика балансу могутності, до якої вдавались у минулому. Якщо вона 



149 

 

спрацьовувала в 1815 р. чи 1945 р., то тепер наставав час, коли людство потребувало 

об’єднаних зусиль, щоб упоратися з глобальними проблемами й не допустити 

наростання анархії у світі. «Ось чому, – зазначав кандидат у президенти, – ми мусимо 

замінити політику балансу могутності політикою світового порядку» [228, 113]. У 

цій справі Америка повинна була виступити лідером. 

Не менш важливе значення мала зміна дипломатичних пріоритетів. 

Привілейованість стосунків із противниками (СРСР і Китаєм) була, на думку 

Дж. Картера, необґрунтованою й безпідставною, зважаючи на непереборність 

історичних та ідеологічних розбіжностей між Америкою й цими країнами. 

Натомість більша увага мала приділятись стосункам із дружніми країнами й 

країнами на шляху розвитку. Окрему проблему становила політика детанту. 

Дж.Картер наголошував на тому, що він поділяв завдання цієї політики, але 

рішуче не погоджувався з тим, як її здійснювали президенти-республіканці й 

особливо держсекретар Г. Кіссінджер, який перетворив її на предмет особистого 

марнославства. «Стосунки між країнами в умовах детанту, –  наголошував 

кандидат-демократ, – є такими, які поєднують співробітництво й змагання, нові 

види контактів у деяких ділянках поряд із триваючою ворожнечею в інших» 

[228, 116]. Натомість сталось так, що Радянський Союз сприйняв зміну у 

відносинах із Заходом як можливість «продовжувати процес світової революції 

без розплати за це загрозою ядерної війни» [228]. Дж. Картер був рішуче 

переконаний, що Москва, отримавши великі вигоди від детанту, цілком 

нехтувала взятими на себе в його рамках зобов’язаннями, зокрема у сфері 

дотримання людських прав. Однак ці неприйнятні для Америки реалії не 

означали, що було виправданим повернення до старої конфронтації з Кремлем. 

Навпаки, інтересам вільного світу відповідав ширший і більшою мірою взаємний 

процес пом’якшення стосунків. «Детант, – наголошував кандидат у президенти, 

– може бути інструментом довготермінових мирних змін як у комуністичній 

системі, так і в інших частинах світу» [228]. Поряд із цим, на його думку, важливе 

концептуальне значення мало адекватне сприйняття комуністичних 

супротивників у світі не як моноліта, а як «плюралістичного» феномена. 
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Особлива увага мала бути приділена Східній Європі, яка не була «зоною 

стабільності» й не могла нею стати доти, поки країни регіону не відновили б своєї 

незалежності й не стали б частиною «більшої кооперативної європейської 

структури» [228, 117].  

Положення чиказької промови майже цілковито лягли в основу 

зовнішньополітичної частини офіційної передвиборчої платформи Дж. Картера 

[293, 224-249]. Він вдало використав їх під час других телевізійних дебатів із 

республіканським кандидатом – президентом Дж. Фордом 6 жовтня 1976 р. у 

Сан-Франциско. Претендент-демократ рішуче заявив своєму суперникові й 

багатомільйонним телеглядачам, що Америка втратила в своїй зовнішній 

політиці «характер американського народу». Він звинуватив президента-

республіканця у відсутності лідерства й бракові усвідомлення того, «чим є та чим 

має бути їхня країна». У дискусійному завзятті Дж. Картер навіть вийшов за межі 

притаманної йому риторичної стриманості й узяв на кпини свого опонента: 

«Насамкінець я б сказав, що тоді, коли йдеться про зовнішню політику, 

президентом нашої країни є пан Кіссінджер» [417, 94]. Як зазначає у своїх 

мемуарах Бжезінський, антикіссінджерівськими настроями його шеф перейнявся 

від відомого дипломата Дж. Болла, і йому, як радникові, потрібно було докладати 

певних зусиль, щоб вони не виявлялись публічно [163, 8]. Проте тоді в Сан-

Франциско дисциплінувати претендента-демократа вдалось не повною мірою. 

Незважаючи на той факт що, як пізніше розповідатиме Дж. Картер, весь ранок 

перед телетрансляцією Бжезінський «ганяв» його по різних складних проблемах 

зовнішньої політики, щоб пересвідчитись у готовності свого «учня» до двобою-

іспиту [338, 39]. Сарказм майбутнього президента мав не лише риторичне 

пояснення. Під час перебігу передвиборних перегонів він неодноразово давав 

зрозуміти, що має намір прийняти на себе особисто весь тягар відповідальності 

за зарубіжні справи. 

Дебати з Дж. Фордом закінчилися на користь Дж. Картера. Він сприймався 

глядачами, як цілеспрямованіший і більшою мірою озброєний аргументами 

дискутант. Крім того, Дж. Форд припустився серйозної помилки, украй невдало 
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сформулювавши свою оцінку становища східноєвропейських сателітів СРСР. 

Він, зокрема, не вірив у схильність поляків вважати «що вони перебувають під 

радянським домінуванням» [417, 100]. Це та ряд інших аналогічних 

висловлювань президента, який домагався продовження свого мандата, були 

вкрай негативно сприйняті багатьма впливовими американськими колами. У 

зв’язку з цим Дж. Форд ще більше посилив позиції свого головного суперника. 

2 листопада 1976 р. Дж. Картер переміг на президентських виборах, 

отримавши 50% голосів виборців проти 48% у Дж. Форда. Переможець не 

пропонував країні програми революційних змін. Однак він обіцяв, що змінить 

сутність президентської влади, зробивши її морально привабливою й зверненою 

до національних ідеалів. Такий лейтмотив кампанії був особливо доречним у рік 

святкування двохсотліття США, яке супроводжувалося широкими суспільними 

дискусіями щодо актуальності історичного досвіду для відповіді на нові 

внутрішні й зовнішні виклики Америці. У час, коли багатьом американцям 

набридли республіканські лідери з їхніми внутрішньо- 

політичними скандалами й зовнішньою політикою, яка втрачала ефективність, 

Дж. Картер постав як неординарний керівник загальнонаціонального виміру. 

Незважаючи на відчутний присмак популізму в його іміджі, багатьом 

громадянам було вельми до вподоби, коли він говорив про себе: «Я фермер, 

інженер, підприємець, соціальний стратег, учений, губернатор і християнин» 

[230, 43]. Проте цей компонент у кандидатській програмі нового господаря 

Білого дому був збалансований сумою концепцій, які спирались на об’єктивний 

аналіз стану справ. Насамперед це можна було сказати про зовнішньополітичний 

світогляд Дж. Картера. Особою, якій він найбільше завдячував такій змістовності 

цього надзвичайно важливого аспекту своєї підготовки, був Бжезінський. 

Виглядало цілком очевидним, що його допомога й надалі залишалася 

необхідною новому президентові. 

Сам Бжезінський твердо визначився з тим, яку кадрову позицію він хотів 

би посісти у новій адміністрації. Його цікавила посада радника президента з 

питань національної безпеки. Щоправда, бесідуючи з президентом, він не був 
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надто категоричним і назвав цей головний для нього посадовий приз поряд із 

відносно скромною посадою заступника держсекретаря [339, 60]. Бжезінський 

також рекомендував на місце держсекретаря кандидатуру Сайруса Венса [163, 

11]. У свою чергу останній, як стверджує в мемуарах Дж. Картер, підтримував 

кандидатуру Бжезінського на пост, про який той мріяв [227, 52]. Якщо така 

підтримка й мала місце, то можна припускати, що вона не відзначалась 

беззастережністю. Принаймні в одному з інтерв’ю, узятому в нього 

дослідниками в рамках проєкту усної історії адміністрації, С. Венс наголошував, 

що кандидатури Бжезінського він не пропонував президентові як «найкращий 

вибір» [244, 142].   

16 грудня 1976 р. президент офіційно оголосив, що призначає 

Бжезінського на високу посаду радника з питань національної безпеки. Він 

представив пресі свого нового близького співробітника в рідному містечку 

Плейнс у Джорджії. Місце презентації давало зрозумілий сигнал країні й світові: 

високий урядовець мав стати вирішальною фігурою в справі визначення 

президентської зовнішньополітичної стратегії. Сам новопризначений у короткій 

заяві зокрема зазначив: «Перед нами як країною постають дві фундаментальні 

альтернативи. Це або імператив зростання міжнародного співробітництва, або 

мара розростання глобального неспокою. Це буде час, який потребуватиме вияву 

наших найкращих рис. Не лише інтелектуальних, але й моральних» [163, 12-13]. 

Прикметною була і його оцінка власного кар’єрного злету в листуванні з 

Я. Новаком-Єзьоранським. Мюнхенський друг у своєму вітальному посланні, 

зауваживши, що жоден поляк не досягав таких владних висот в Америці, 

побажав, аби його адресат у «грядущі критичні роки відіграв історичну й 

позитивну роль і аби та маленька країнка над Віслою також з гордістю згадувала 

ім’я Збіґнєва Бжезінського» [292, 320]. У своїй відповіді, датованій 20 січня 

1977 р. (день інавгурації президента Дж. Картера), новопризначений радник 

президента був відвертим: «Не буду приховувати того, що свідомий етнічно-

історичних аспектів цього успіху й обґрунтовано (як маю надію) утішений з 

цього приводу» [292, 321].   
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Драматичність тону Бжезінського виявиться виправданою. Попереду в 

адміністрації Дж. Картера були непрості чотири роки при владі, позначені як 

кризовими подіями на міжнародній арені, так і нестандартними ситуаціями, у 

яких опинялись окремі члени уряду під час виконання своїх повсякденних 

обов’язків. Проте перш ніж їм необхідно буде сконцентрувати всі свої моральні 

ресурси, поставала потреба інтелектуального старту президентства. Генератором 

ідей щодо зовнішньополітичної стратегії країни був у цей момент насамперед 

Бжезінський. 11 січня 1977 р. він зробив у своєму щоденнику такий запис: «Стає 

все очевидніше, що координація зовнішньої політики й поєднання її з власним 

стратегічним змістом мають виходити з цього офісу (радника президента з 

національної безпеки. – Т. Г.). Спосіб, у який влаштована виконавча гілка влади 

і, зокрема, кадрове забезпечення держдепартаменту, указує на те, що оперативні 

рішення, переговори тощо можуть добре контролюватись держдепартаментом, 

міністерством оборони та іншими відомствами. Але в уряді нема єдиного 

джерела стратегічного мислення й формулювання нових ідей вищого, ніж цей 

офіс» [163, 48].  

Рішучість Бжезінського негайно знайшла втілення в організації роботи над 

програмною доповіддю, яка мала в стислій формі сформулювати основи 

зовнішньополітичної стратегії адміністрації. Ідея цього документа була 

запропонована ним президентові 12 січня 1977 р. (наступного дня після того, як 

був зроблений процитований запис) і дуже припала останньому до вподоби. 

Разом із Бжезінським над доповіддю працював його давній колега, гарвардський 

професор С. Гантінґтон. Готовий текст президентові вручили 30 квітня того ж 

року в супроводі пояснювального меморандуму, написаного радником із питань 

національної безпеки. Меморандум пропонував визначити майбутню зовнішню 

політику як «конструктивне глобальне зобов’язання». Воно не повинне було 

виглядати як нова антикомуністична коаліція, осучаснений атлантизм чи 

зосередження уваги на постколоніальних країнах. Ішлося, як зазначав 

Бжезінський, про «широкий архітектурний процес для нестабільного світу, 

організованого майже цілком на засаді національного суверенітету, однак усе 
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більшою мірою взаємозалежного соціально і економічно» [163, 53]. 

Передбачалось, що за таких умов Америка мала розвивати свої стосунки з 

іншими країнами на трьох різних рівнях довіри, яких заслуговували відповідно 

найближчі друзі в індустріально розвиненому світі, новопосталі держави й, 

нарешті, держави-суперники в ідеологічній та військовій ділянках. Інакше 

кажучи, Дж. Картерові пропонувалась зовнішньополітична стратегія, яка, з 

одного боку, зберігала прямий зв’язок з елементами реалістського курсу 

попередників, а з іншого, мала б теоретичну опору на усвідомлення зростання 

глобалізації та взаємозалежності схильного до симптомів «турбулентності» та 

«метастабільності» світу. 

Доповідь визначала десять основних завдань, яких передбачалось досягати 

впродовж чотирилітнього президентського терміну. Їхній зміст був таким: 

1. Залучати Західну Європу, Японію та інші високорозвинені 

демократії до тіснішої політичної співпраці через зростання інституалізації 

консультативних стосунків і в такий спосіб сприяти ширшій макроекономічній 

координації, спрямованій на створення стабільної та відкритої монетарної й 

торгової систем. 

2. Створити світову мережу політичних і економічних стосунків з 

новими лідерами, розширюючи відповідно до змісту історичного моменту 

попередню опору на Атлантичну співдружність. 

3. Більшою мірою розвивати налагоджені стосунки в системі Північ – 

Південь із метою створення істотнішої економічної стабільності й росту в 

третьому світі, зменшення ворожості до США, обмеження радянського впливу. 

4. Трансформувати радянсько-американські переговори про обмеження 

стратегічних озброєнь у переговори про скорочення цієї зброї й використовувати 

цей процес як першу цеглину в побудові стабільніших американсько-радянських 

стосунків. Водночас передбачалось припинити радянське просування в регіонах 

шляхом підтримки американських друзів і втамовування осередків конфліктів, 

використовуваних Москвою. Радянська ідеологічна експансія мала бути припинена 
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енергійнішою діяльністю Америки у справі оборони прав людини в світі й 

зусиллями надати детантові взаємного всеосяжнішого виміру. 

5. Нормалізація американсько-китайських стосунків, які оцінювались 

як центральний елемент стабілізації американської глобальної політики й 

наріжний камінь збереження миру у світі.  

6. Досягти всеосяжного близькосхідного врегулювання, без якого 

радикалізації арабського світу й повернення Радянського Союзу на Близький 

Схід уникнути не можна. 

7. Започаткувати процес прогресивних і мирних трансформацій 

Південної Африки в напрямку дворасової демократії. Водночас гуртувати 

коаліцію поміркованих чорних африканських лідерів з метою позбавлення 

континентальної радикалізації живильних соків, а також задля ліквідації 

радянсько-кубинської присутності на континенті. 

8. Приборкати високі рівні глобального озброєння як через однобічне 

скорочення озброєнь, так і через міжнародні угоди. 

9. Підвищити глобальну чутливість до становища з людськими 

правами шляхом дій, орієнтованих на підкреслення поваги США до таких прав, 

а також через багатосторонні й двосторонні ініціативи, які мали стимулювати 

інші уряди до надання пріоритетів цій проблемі. 

10. Підтримувати обороноздатність, яка б давала змогу на стратегічному 

й конвенціональному рівнях утримувати Радянський Союз від ворожих дій та 

політичного тиску [163, 53-56].  

Як згадує Бжезінський, цей аналітичний документ дуже імпонував 

президентові. Він неодноразово послуговувався окремими його положеннями 

для підготовки своїх публічних виступів. Сама доповідь стала своєрідною 

програмою дій для всього його чотирилітнього терміну повноважень, хоча, за 

словами її головного автора, пізніше неодноразово адаптувалася до конкретних 

політичних обставин. 

Значною мірою ідеї Бжезінського вплинули на інший програмний 

зовнішньополітичний текст адміністрації. 22 травня 1977 р. Дж. Картер виступив 
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на випускній церемонії в університеті Нотр-Дам. Фактично промова у 

невеликому освітньому закладі в місті Саут Бенд (Індіана), яке міститься в серці 

питомої Америки, на межі Середнього Заходу й Озерного краю, була адресована 

всьому світові. Це одразу збагнули поза межами країни, оцінивши її як маніфест 

концептуальних засад зовнішньої політики нового керівника Сполучених 

Штатів і його команди. Центральна ідея, яку Дж. Картер прагнув донести до 

аудиторії, була цілком транснаціоналістська за своїм характером. «Ми не 

можемо далі, – наголошував він, – відділяти традиційні питання війни і миру від 

нових глобальних проблем справедливості, рівноправності й людських прав» 

[247, 174]. Америка, говорив промовець, не повинна була боятись нового світу. 

Навпаки, їй слід було взяти участь у його формуванні засобами нової зовнішньої 

політики, ґрунтованої на «незмінній порядності її вартостей» і «оптимізмові 

історичної візії», відкритості й спрямованості на «конструктивне глобальне 

зобов’язання» [Там само].  

Дж. Картер окреслив п’ять головних практичних напрямків, які, на його 

думку, найліпше ілюстрували, як адміністрація використовує у своїй діяльності 

згадані настанови. Першою серед них згадувалась політика оборони людських 

прав як «фундаментальної засади» зовнішньої політики країни. Президент 

підкреслював, що він свідомий «меж впливу морального напучування» й 

неможливості здійснення зовнішньополітичного курсу засобами «жорстких 

моральних гасел». Проте, з іншого боку, він висловлював упевненість у тому, що 

було б неприпустимою помилкою недооцінювати «силу слів та ідей, які 

втілюються цими словами». Інші дипломатичні пріоритети виглядали так: 

зміцнення зв’язків між індустріальними демократіями; залучення Радянського 

Союзу до спільних дій з метою припинення гонки стратегічних озброєнь; мирне 

врегулювання на Близькому Сході; зменшення загрози поширення ядерної зброї 

та всесвітнього розповсюдження конвенціональних озброєнь [247, 174-176]. Усі 

ці завдання розглядались як початкові кроки на шляху до створення «ширших 

рамок міжнародного співробітництва, відповідних вимогам нових мінливих 

історичних обставин» [247, 177].  
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Останнім програмним текстом, який окреслював стратегічні орієнтири 

адміністрації Дж. Картера в перші місяці її діяльності, став виступ самого 

Бжезінського перед Тристоронньою комісією під час щорічної сесії організації в 

жовтні 1977 року у Бонні. Ця доповідь певною мірою підсумовувала заяви, 

зроблені раніше президентом США і його радником з питань національної 

безпеки. Багато її положень текстуально майже збігались із президентськими 

документами. Проте Бжезінський не лише посилив акценти на тих питаннях, які 

вже були внесені до порядку денного Білого дому, але й запропонував детальніші 

теоретичні обґрунтування їхньої актуальності. 

Проблема, якої він насамперед торкнувся, полягала, за його висловом, у 

«подоланні кризи духу», притаманної американському та іншим західним 

суспільствам. Одним із джерел такої кризи стало посилення тенденції у багатьох 

частинах політично активізованого світу сприймати раніше, здавалось би, 

універсальні західні суспільні вартості як «старосвітський погляд» на стан речей. 

Ось чому нова адміністрація вирішила зробити наголос на потребі відродження 

«духовної співвіднесеності» Америки з новітніми глобальними дилемами. Білий 

дім також доходив висновку про необхідність ідентифікувати Сполучені Штати 

з засадничим принципом, згідно з яким «зміни є позитивним феноменом», їх 

можна спрямувати в конструктивному напрямку й зробити сумісними з 

американськими духовними вартостями. Бжезінський зазначав, що саме з таких 

настанов виходив Вашингтон, наголошуючи на правах людини, і продовжував: 

«Ми віримо в те, що права людини є ідеєю, історичний час якої настав. У цьому 

світі люди через вищий рівень грамотності, ліпші комунікаційні можливості й 

сильніше відчуття взаємозалежності вимагають і відстоюють свої основні права» 

[100, 456].  

За словами високого американського урядовця, феномен уваги до прав 

людини в різний спосіб виявляв себе в багатьох частинах світу включно з самою 

Америкою. Нова адміністрація не мала наміру робити з цього феномена 

передумову для конкретних двосторонніх стосунків з іншими країнами. Проте 

вона була переконана в тому, що ні Америка, ні Захід загалом «не повинні були 
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соромитись своєї відданості справі оборони прав людини» [Там само]. 

Промовець, однак, був переконаний, що тривожна для нього криза духу в 

Америці наближалась до свого завершення. Це, на його думку, виявляло себе у 

відродженні американського оптимізму, піднесенні американського ідеалізму й 

новому посиленні відданості Америки реформам [100, 456-457].  

Торкаючись сприйняття загальних принципів світової політики, 

Бжезінський наголошував на тому, що адміністрація Дж. Картера розглядає 

стосунки з Японією та Західною Європою як наріжний камінь своєї стратегії 

«глобального зобов’язання». При цьому Америка мала намір поновлювати 

претензію на провідну роль на міжнародній арені у формі «спільного лідерства» 

зі своїми друзями. Водночас тепер уже колишній директор Тристоронньої комісії 

(посада взагалі ліквідувалась) був свідомий того, що конструювання 

«геометричного світу» – двостороннього, тристороннього чи пентагонального – 

містить у собі свої вади. Ідеться, зокрема, про те, що така стратегія ігнорує країни 

на шляху розвитку, а отже, вона негуманна, нереалістична й у перспективі 

шкідлива. На його думку, Америка мала наближати новий міжнародний порядок, 

чутливіший до «глобального прагнення більшої соціальної справедливості й 

самореалізації особи» [100, 458].  

Укотре наголосивши на непривілейованості й «змішаному» характері 

стосунків із Москвою, зауваживши особливу роль співпраці з Пекіном, який міг 

«неймовірно допомогти в підтриманні глобальної рівноваги», Бжезінський 

сформулював головний висновок своєї промови перед колегами-

трайлатералістами. На його переконання, країни, які вони представляли, мали 

зосередитись на пошукові нової парадигми зовнішньої політики. Якщо раніше 

зусилля Заходу були сфокусовані на проблемах, пов’язаних із «холодною 

війною», що породило «концентровану зовнішню політику», підтримувану 

громадською думкою, то тепер наставала інша доба: «Концентрована зовнішня 

політика повинна дати дорогу комплексній зовнішній політиці, яка надалі не є 

сфокусованою лише на одному драматичному завданні, такому, як захист 

Заходу. Замість цього ми мусимо націлитись на далеке й складне завдання надати 
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нових обрисів світові, який несподівано став політично пробудженим і соціально 

невгамовним» [100, 465].  

Ішлося, таким чином, про те, що Америка і Захід загалом повинні були від 

стратегії власної пасивної й активної оборони перейти до стратегії 

наполегливого й довготермінового трансформування світу з метою створення 

прогнозованого й неантагоністичного, з погляду західних суспільств, 

міжнародного глобального довкілля. Ставлячи перед західним світом завдання 

такого розмаху, радник президента США з питань національної безпеки зазирав 

далеко за небосхил міжнародної політики. Звичайно, Бжезінський і сам 

усвідомлював, що справа, якою він закликав перейнятись, потребуватиме зусиль 

не одного десятиліття. Проте його цікавили саме монументальні стратегічні 

проблеми міжнародної політики. Нарешті він був переконаний у тому, що, окрім 

нього, поряд із главою держави не було нікого, хто з більшою яскравістю й 

хистом міг би говорити про політико-філософські виклики національній 

зовнішній політиці. 

Однак Бжезінський був не єдиним джерелом зовнішньополітичного 

аналізу, яким користувався Дж. Картер на початковому етапі визначення 

орієнтирів своєї адміністрації. Поряд зі згаданими уже Дж. Боллом і 

Р. Ґарднером у його оточенні ще на етапі президентської кампанії були 

помітними такі фахівці, як Е. Лейк і Р. Голбрук, які, як і Бжезінський, працювали 

в кандидатський команді. Ще один експерт співпрацював з майбутнім 

президентом на епізодичній основі, хоч його думка важила багато. Цим знавцем 

міжнародних проблем був С. Венс. У жовтні 1976 р. він запропонував 

Дж. Картерові для ознайомлення свій власний меморандум. У ньому 

визначались конкретні завдання й пріоритети, які пропонувалось ухвалити як 

визначальні в разі перемоги на виборах. 

Документ рекомендував новому президентові орієнтуватися на п’ять 

«базових елементів» своєї зовнішньої політики. 

Перший. У стосунках із Радянським Союзом зберігати рішучу тверду 

позицію й стояти на сторожі ключових американських інтересів водночас із 
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діями, спрямованими на зменшення напруженості між двома державами. 

Незважаючи на першорядне значення американсько-радянських відносин, вони 

не повинні домінувати в зовнішній політиці такою мірою, щоб призводити до 

нехтування іншими важливими проблемами. 

Другий. Посилити увагу до широкого комплексу питань, пов’язаних зі 

стосунками між «індустріалізованим» і «неіндустріалізованим» світами, а також 

до глобальних проблем, таких, як енергетичні, демографічні, природозахисні та 

нерозповсюдження ядерної зброї. 

Третій. Продовжити на міжнародних форумах непохитно підтримувати 

права вільних людей, уникаючи у цьому «нереалістичного» втягнення до 

внутрішніх справ інших урядів. 

Четвертий. Реалізуючи зовнішню політику, слід діяти зважено й без 

поспіху, не намагаючись зробити відразу все або розв’язати всі світові проблеми. 

Увага має бути зосереджена не лише на кризах поточного моменту, але й на 

довготермінових загальних завданнях. 

П’ятий. Нова адміністрація повинна визнати необхідність зробити Конґрес і 

американський народ своїми партнерами в питаннях зовнішньої політики. Для 

цього президентові необхідно взяти на себе керівну роль у цій ділянці й докласти 

значних зусиль до виховання в громадськості відчуття відмінності між 

довготерміновими й короткотерміновими інтересами, а також між інтересами всієї 

країни й окремих гілок влади чи суспільних груп [434, 441-442].   

Ознайомившись із цими пропозиціями (до них додавався ще й доволі 

детальний огляд регіональних справ), майбутній президент не міг не помітити 

того, що вони частково перегукувалися з ідеями Бжезінського. Це було цілком 

природним через те, що обидва аналітики-стратеги пройшли школу 

Тристоронньої комісії. Проте не меншими були й розбіжності у пріоритетах двох 

консультантів. С. Венс вочевидь був хильним надавати більшої ваги стосункам 

із СРСР, виявляв менший ступінь трайлетералістського ентузіазму й на загал мав 

тяжіння до менш глобалістського, менш візіоністського й більш буденно-

практичного та поміркованого погляду на завдання США у світі. Свідченням 
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цього були не лише окремі пропоновані ним оцінки, але й порядок його викладу: 

радянський напрямок стояв на першому місці. Натомість Бжезінському були 

притаманні інші риси не лише на теоретичному та стилістичному рівнях. Він 

також дотримувався виразно відмінної ієрархії регіональних і функціональних 

напрямків зовнішньої політики країни. Цілком зрозуміло, що за обставин 

плюралістичного й змагального процесу зіставлення різних концепцій в оточенні 

лідера, який визначається зі своїми настановами, такі розбіжності могли 

стимулювати пошуки консолідованих позицій. За умов дотримання тих самих 

поглядів чільними співавторами президентської політики на стадії її 

розгорнутого втілення така нетотожність світоглядів приховувала в собі загрозу 

конфлікту в найближчому оточенні глави держави. 

Отже, початковий етап діяльності Бжезінського в Білому домі був 

позначений істотними здобутками. Його теоретичні уявлення про міжнародні 

відносини й сприйняття центральних завдань Америки на світовій арені великою 

мірою визначили міжнародний світогляд Дж. Картера як новообраного глави 

держави. Бжезінський і підпорядкований йому апарат Ради національної безпеки 

посіли важливе місце в системі формування зовнішньої, оборонної й 

розвідувальної політики країни. Першим і вагомим свідченням цього було 

надання президентом Бжезінському статусу члена кабінету, якого його 

попередники на посаді не отримували. Неабияке значення мало й те, що 

американські політичні кола й політичні спостерігачі сприймали Бжезінського 

не просто як «другого Кіссінджера», а як значного самостійного аналітика й 

керівника, який прийшов до адміністрації з власною системою поглядів у такий 

момент світового розвитку, який відзначався великою прихованою напругою. 

Наставав час практичних дій і з’ясування того, наскільки теоретичні концепції, 

сформульовані в кабінеті теоретика, витримають перевірку міжнародними 

політичними реаліями та зіткненнями з поглядами ймовірних опонентів у 

адміністрації й поза нею. 
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3.3. Діяльність з організовування урядової координаційної та 

аналітичної роботи з питань національної безпеки 

 

Не менш важливою справою, ніж визначення концептуальних 

дороговказів нової адміністрації, була організація процесу прийняття Білим 

домом рішень у сфері міжнародної політики. Посада, яку посів Бжезінський, 

дала йому одну з найефективніших позицій із погляду на можливості впливу на 

рішення й дії виконавчої влади. Однак знайти й відстояти своє місце в 

повсякденному функціонуванні цієї влади було непростим і відповідальним 

завданням. Ішлося не лише про забезпечення власного впливу високого урядовця 

на рішення президента, але й про організацію роботи апарату Ради національної 

безпеки, керівником якого він був. Адже лише достатньо чисельний та 

авторитетний колектив фахівців був у змозі забезпечити втілення 

концептуальних дороговказів керівників адміністрації на рівні оперативного 

аналізу й міжвідомчої координації. 

На момент, коли Бжезінський обійняв свою посаду в адміністрації, Рада 

національної безпеки (РНБ) уже мала чималу історію діяльності в складі 

виконавчої гілки влади Сполучених Штатів. Вона була створена згідно з 

прийнятим Конгресом Актом про національну безпеку (підписаний президентом 

Г. Труменом 26 липня 1947 р.). Згідно з ним Рада фактично ставала найвищим 

національним штабом для з’ясування проблем і координування зусиль у сфері 

національної безпеки. Головою органу був президент, який залучав до 

постійного членства в ньому вищих урядовців. Якщо вони, керовані главою 

держави, формували щось на зразок уряду з питань національної безпеки, то 

велика кількість співробітників РНБ були чиновниками й клерками цього уряду. 

Першим днем роботи РНБ стало 26 вересня 1947 р., коли згаданий закон набув 

чинності. Історики РНБ Дж. Лей і Р. Джонсон поділяли початковий етап 

діяльності й розвитку цієї державної установи на три фази: початкову (вересень 

1947 – червень 1950 р.), коли вона була заснована й утвердилась як «корисна 

частина державної машини»; другу (червень 1950 р. – січень 1953 р.), упродовж 
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якої її було реорганізовано у світлі потреб та досвіду Корейської війни; третю 

(січень 1953 р. – до поч. 60-х рр.), коли Рада зазнала подальшої адаптації до 

потреб і поглядів президента Д. Ейзенхауера [320, 3]. Справді, за часів двох 

повоєнних президентів РНБ перетворилася на невід’ємну частину виконавчої 

гілки влади країни, хоч її організаційні засади діяльності скоріше відображали 

світогляд і запити американського державного керівництва саме періоду розпалу 

«холодної війни». 

Розпорядчо-організаційне управління установою здійснював виконавчий 

секретар, призначуваний президентом і підзвітний йому. Першим, хто обійняв у 

1947 р. цю посаду, був С. Соуерс, який також певний час був директором ЦРУ 

(згідно з Актом 1947 р. розвідувальне управління підпорядковувалося РНБ). 

Апарат РНБ становив собою доволі громіздку бюрократичну структуру, яка 

складалася з трьох підрозділів. Перший – офіс виконавчого секретаря. Другий – 

секретаріат, який виконував функцію технічного та допоміжного забезпечення 

роботи установи. Третім був т. зв. «Штат», який, власне, і становив головну 

аналітичну ланку, здійснюючи вивчення окремих проблем і створюючи 

політичні рекомендації для Ради. Офіс виконавчого секретаря й секретаріат 

складалися з постійних співробітників РНБ. «Штат» кадрувався спочатку цілком 

із чиновників, відряджених туди з державних відомств, керівники яких засідали 

в Раді. Його роботу координував делегований держдепартаментом співробітник. 

Незважаючи на деякі зміни, які вносилися до організаційної структури апарату 

РНБ упродовж часу адміністрацій двох повоєнних президентів, її головний 

дворівневий міжвідомчий принцип формування й склад не зазнавали 

радикальних змін. Так само незмінним залишилося місце її перебування – 

Старий урядовий будинок поряд із Білим домом. Увага президентів до Ради та її 

діяльності була неоднаковою в різні періоди. Лише початок Корейської війни 

посприяв усвідомленню Г. Труменом корисності в його президентському 

арсеналі  такого ресурсу, як РНБ. Він почав особисто очолювати роботу окремих 

її засідань, а 19 липня 1950 р. підписав директиву, згідно з якою всі рішення з 
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питань національної безпеки мали опрацьовуватися для нього співробітниками 

Ради. 

Прийшовши до влади, президент Д. Ейзенхауер доручив Р. Катлерові 

вивчити діяльність РНБ і доповісти свої висновки щодо подальшого 

реформування цієї державної установи. Найпомітнішою зміною в структурі 

Ради, яку президент зробив на підставі поданої йому доповіді, було 

запровадження посади спеціального помічника (пізніше – радника) президента з 

питань національної безпеки, відповідального за всю організацію роботи 

установи й підзвітного главі держави. Р. Катлера було призначено першим 

спеціальним помічником (1953–1955, 1957–1958). Крім нього, в адміністраціях 

Д. Ейзенхауера цю посаду обіймали Д. Андерсон (1955–1956), В. Джексон (1956) 

і Г. Ґрей (1958–1960) [320, 26]. Головним підсумком діяльності РНБ протягом 

1940-х–50-х рр. було закріплення за нею ролі головного координаційного центру 

керівництва зусиллями у сфері підтримання національної безпеки, особливо 

коли йшлося про її міжнародний вимір. Щоправда, поряд із РНБ при уряді діяли 

Колегія з планування (Planning Board) і Колегія з координування операцій 

(Operations Coordinating Board), очолювані, відповідно, спеціальним помічником 

президента з питань національної безпеки та одним із заступників держсекретаря. 

Як зазначав Д. Ейзенхауер у 1962 р., наприкінці свого президентства він зрозумів, 

що діяльність РНБ може якнайкраще бути забезпечена «висококомпетентним 

урядовцем, який користується довірою президента й має власний невеликий 

штат» [397, 3]. Це своє переконання він доніс до Дж. Ф. Кеннеді під час 

консультацій у період передачі президентської влади. 

Дж. Кеннеді не так дослуховувався до міркувань знаменитого попередника, 

як керувався власними поглядами та порадами енергійної команди своїх 

експертів. Новий президент та його близьке оточення (до якого держсекретар Д. 

Раск не належав) прийшли до думки про необхідність ще більшої консолідації 

координаційних і аналітичних повноважень у сфері національної безпеки в руках 

спеціального помічника й керованого ним усього апарату РНБ. В одному з перших 

публічних виступів після обрання Дж. Ф. Кеннеді повідомив, що призначає своїм 
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спеціальним помічником із питань національної безпеки гарвардського 

професора М. Банді (його заступником стане В. Ростоу). Новообраний президент 

підкреслив, що робить його підзвітним лише собі особисто, доручає йому 

керівництво всіма підрозділами РНБ і Колегії з координування операцій (пізніше 

ліквідована) та ставить завдання створити під дахом РНБ максимально 

ефективний, компактний і не обтяжений бюрократією підрозділ президентської 

гілки влади [397, 9].  

М. Банді, В. Ростоу та деякі інші співробітники Ради беззастережно 

поділяли ці орієнтири свого вищого керівника. У спеціальному меморандумі для 

президента в січні 1961 р. М. Банді, зокрема, зазначав, що у сфері національної 

безпеки «за керівництва сильного президента не може бути іншого остаточного 

центру координації, крім Білого дому» [397, 10].  Справжнім випробовуванням 

для РНБ і її співробітників стали події 1961–1963 рр., пов’язані з Кубою. У їх 

перебігу Рада справді утвердила себе в ролі головного координатора 

національної кризової політики. Саме під егідою цього відомства був створений 

і діяв Виконавчий комітет Ради Національної Безпеки (EXCOM), який зосередив 

у своїх межах зусилля, спрямовані на узгодження дій Вашингтона під час 

Кубинської ракетної кризи. Роль, яку Дж. Ф. Кеннеді відводив РНБ, 

унаочнювалася тим фактом, що перше засідання її урядового складу в 1962 р. і 

1963 р. президент проводив як головну зовнішньополітичну нараду року із 

запрошенням десятків чиновників відповідних відомств. 

У роки президентства Л. Джонсона РНБ продовжувала відігравати одну з 

ключових функцій у державному керівництві США. Її організаційна структура 

стала значно стрункішою та логічнішою. Четверо старших чиновників 

відповідали за чотири різні регіональні зарубіжні напрямки. Невелика група 

інших співробітників займалася функціональними напрямками. Щоденні наради 

узгоджували та спрямовували роботу всіх відповідальних співробітників. 

Результати роботи апарату досягали президента через спеціального помічника. 

Крім того, як він сам, так і його підлеглі виконували великий обсяг роботи із 

забезпечення зовнішньополітичної програми глави держави, готуючи зарубіжні 
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візити, прийом високих гостей тощо. Украй рідко, однак, представники РНБ 

брали участь у безпосередніх дипломатичних операціях. Однією з важливих 

функцій Ради було забезпечення роботи створеної у 1961 р. Ситуаційної кімнати 

Білого дому. 

У квітні 1966 р. В. Ростоу, професор економічної історії з 

Массачусетського технологічного інституту, заступив на посаді спеціального 

помічника М. Банді. Новий керівник апарату Ради ще більшою мірою підніс 

(принаймні в очах сторонніх спостерігачів) вагу своєї посади. Такого ефекту він 

досяг насамперед тому, що, на відміну від усіх своїх попередників, мав 

репутацію автора самостійних теоретичних настанов, які він намагався втілити в 

практику міжнародної політики Білого дому. На жаль, реальним результатом 

впливу В. Ростоу-теоретика на американські кроки щодо вузла проблем на 

Індокитайському півострові стало ще більше загрузання країни в трясовину 

регіонального конфлікту. 

Нову сторінку в історії РНБ було перегорнуто після перемоги на виборах 

1968 р. Р. Ніксона. Президент-республіканець вирішив перетворити апарат Ради 

на свій власний зовнішньополітичний штаб, а спеціального помічника – на свого 

найдовіренішого співробітника, який мав стати своєрідним президентським 

держсекретарем. Для того, щоб підкреслити новий статус цього урядовця, 

Р. Ніксон запровадив оновлену назву його посади – радник президента з питань 

національної безпеки. Отож, Г. Кіссінджер, який її обійняв, уже навіть на 

формально-бюрократичному рівні мав сприйматися не як високоранговий 

допоміжний працівник, а як представник адміністрації, рівний іншим її членам. 

Кадрове рішення нового президента виявилось одним із найвдаліших за всю його 

тривалу політичну кар’єру. Г. Кіссінджер не лише швидко й заповзятливо почне 

формувати самостійну президентську дипломатію, але й створить зі своїм шефом 

– людиною непростої вдачі – один із найкращих зовнішньополітичних тандемів 

в американській історії. Про вагу, яку обидва вони надавали посаді радника 

президента з питань національної безпеки, свідчить те, що, незважаючи на 

призначення Г. Кіссінджера державним секретарем у вересні 1973 р., він до 
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листопада 1975 р. поєднував обидва крісла й лише наприкінці адміністрації 

Дж. Форда погодився на передавання обов’язків радника президента Б. 

Скоукрофту (листопад 1975 р. – січень 1977 р.). 

Свою діяльність на високій посаді Г. Кіссінджер почав із того, що 

підготував для глави держави меморандум, який узагальнював увесь попередній 

досвід функціонування РНБ. Документ, зокрема, оцінював роботу Ради як 

«гнучку, але часом безладну» в період адміністрації Л. Джонсона, а структуру 

організації в роки керівництва Д. Ейзенхауера кваліфікував як «формальну, але 

позбавлену гнучкості», що мало своїм наслідком бюрократичний консенсус без 

формулювання реальних варіантів для прийняття рішень [313, 41]. Завданням 

нової президентської команди було, на думку автора документа, поєднати кращі 

аспекти двох зазначених систем. Робота РНБ мала стати, з одного боку, 

ефективною й регулярною, а з іншого, орієнтованою на врахування президентом 

і його помічником усіх альтернатив, можливих сценаріїв і міркувань 

зацікавлених урядових установ. З метою реалізації цієї програмної настанови 

Г. Кіссінджер запропонував фактично зберегти структуру роботи Ради, яка 

склалася впродовж попередніх років. Поряд із постійним апаратом свою частку 

роботи мали виконувати спеціальні комітети й групи, формовані з чиновників 

відповідних урядових відомств (держдепартамент, Міністерство оборони, ЦРУ 

та ін.). Проте чи не найбільш високоранговий «опорний» підрозділ – Міжвідомчу 

групу старших посадовців (Senior Interdepartmental Group) – Г. Кіссінджер 

запропонував ліквідувати. Група традиційно формувалася із заступників 

керівників відомств і очолювалася заступником держсекретаря. Таким чином, 

держдепартамент повинен був значно скоротити свій вплив і присутність у 

роботі РНБ. Така структурна політика нового керівника країни мусила 

недвозначно засвідчити те, що насамперед працівники Ради, безпосередньо 

підлеглі йому, мали стати інтелектуальним і функціональним осердям державної 

системи прийняття рішень із питань національної безпеки. 

Міркування Г. Кіссінджера були цілком співзвучними візії Р. Ніксона, 

який, зокрема, схвально коментуючи пропозицію про ліквідацію Міжвідомчої 
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групи, констатував, що «вплив держдепартаментівського істеблішменту має 

бути зменшеним» [313, 41]. З невеликими змінами план помічника президента 

був покладений в основу організації РНБ, яка принаймі формально стала схожою 

насамперед на свій прообраз ейзенхауерівських часів. Проте, коли минув 

стартовий період роботи нової республіканської адміністрації, стало зрозуміло, 

що головною є не структура, а новий стиль, яким Р. Ніксон із Г. Кіссінджером 

збагатили досвід організації керівництва національною безпекою. Він цілком 

визначався, з одного боку, їх особистісними рисами, а з іншого, знаходив 

виправдання з огляду на специфіку історичного моменту в національній 

зовнішній політиці. Уже в 1970 р., як згадував Г. Кіссінджер, він відчув, що з 

категорії впливових урядовців піднявся до позиції домінантного радника в 

оточенні президента [313, 48]. Однак відбувалося це не паралельно з посиленням 

ваги апарату РНБ, а певною мірою навіть на шкоду йому. Р. Ніксона вже не 

приваблювала навіть така компактизована й дисциплінована бюрократична 

машина, яку створив його радник. Він зробив вибір на користь персональної 

дипломатії, здійснюваної на вельми конфіденційному рівні, а «тактичні 

рішення», за словами самого Г. Кіссінджера, усе більшою мірою ухвалювалися 

в результаті обговорення проблем між двома особами – президентом і його 

радником [Там само]. На практиці це означало остаточне перетворення 

дипломатичного відомства на виконавця зовнішньополітичної рутини, РНБ 

ставала штабом з обмеженими функціями виконавського характеру, а 

стратегічна робота зосередилася в сусідніх кабінетах президента та його радника 

з питань національної безпеки. На Г. Кіссінджера покладалися безпрецедентно 

розширені обов’язки персонального репрезентування позиції Білого дому під час 

його численних зустрічей із першими особами зарубіжних держав. До кола його 

найголовніших обов’язків президент залучив і найделікатніші контакти на 

радянському й китайському напрямку. Коли ж Г. Кіссінджерові вдалось 

об’єднати в одній особі обов’язки радника президента з питань національної 

безпеки й державного секретаря, то він став фактично найвпливовішим із 
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формального погляду американським зовнішньополітичним керівником за весь 

час існування системи органів національної безпеки країни (після 1947 р.). 

Отже, президент Дж. Картер і його радник із питань національної безпеки 

мали перед собою доволі різноманітний досвід попередників у Білому домі щодо 

організації роботи РНБ. Проте відразу після призначення Бжезінського можна 

було передбачити, що модель, яку вони обирають, буде багато в чому схожа саме 

на ніксонівсько-кіссінджерівську. Ґрунтом для такого уподібнення був 

насамперед суб’єктивно-особистісний чинник. З одного боку, Дж. Картер, як і 

Р. Ніксон, був сповнений рішучості зосередити керівництво зовнішньою 

політикою (основною ділянкою зусиль РНБ) не просто в Білому домі, а в 

Овальному кабінеті. З іншого боку, Бжезінський явно не збирався відігравати 

менш впливову роль, ніж Г. Кіссінджер. При цьому сам президент надзвичайно 

високо цінував його аналітичні й ділові якості. Не останнє значення мали й 

конкретно-історичні обставини, за яких адміністрація демократів прийшла до 

влади. Детант явно згасав, і Білий дім мав бути готовим до не менш чітких і 

скоординованих дій, ніж ті, які продемонструвала попередня команда 

республіканців на етапі започаткування нового періоду в стосунках Схід – Захід. 

Нарешті досвід безпосередніх попередників виглядав як найпривабливіший ще 

й тому, що він був найновішим, хоч і, у свою чергу, ураховував більш ранні 

організаційні схеми. 

Перш за все новій адміністрації треба було визначитися з міжвідомчим 

рівнем організації роботи РНБ. Під час приватних нарад Дж. Картера й вузького 

кола його майбутніх співробітників на о. Сейнт-Саймон біля джорджійського 

узбережжя, Бжезінський запропонував зупинитися на структурі РНБ, яка 

передбачала існування семи спеціальних комітетів. За кіссінджерівських часів 

такі комітети, очолювані високими урядовцями (радником президента, 

держсекретарем, міністром оборони чи їх заступниками), перетворилися на 

регулярні наради вашингтонської відомчої еліти. Проте Дж. Картер категорично 

відкинув таку, як він небезпідставно вважав, громіздку конструкцію, вигадану 

палко ним раніше критикованими столичними бюрократами. Новообраний 
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президент доручив Бжезінському максимально спростити систему комітетів, у 

результаті чого останній запропонував обмежитися збереженням лише таких 

двох структур: Комітету з аналізу політики (Policy Review Committee) і Комітету 

зі спеціальної координації (Special Coordination Committee) [163, 59]. 

Передбачалося, що перший комітет буде відповідати за такі напрямки: 

регіональні та тематичні (наприклад, права людини) аспекти зовнішньої 

політики; бюджетні, стратегічні й доктринальні аспекти оборонної політики; 

питання міжнародної економіки, важливі для національної безпеки країни 

(наприклад, ціни на нафту). Головувати на засіданнях цього комітету мав один із 

міністрів (оборони, фінансів, а найвірогідніше – держсекретар). До сфери 

повноважень другого комітету належали: питання координування 

розвідувальної діяльності (затвердження делікатних операцій і напрямків 

роботи, а також їх фінансування); переговори щодо контролю над озброєннями 

та проблема непоширення зброї масового ураження; керівництво в кризових 

ситуаціях системою органів національної безпеки. Керувати його роботою мав 

радник президента з питань національної безпеки. У роботі обох комітетів 

повинні були брати участь члени адміністрації. Дж. Картер прийняв 

запропоновану схему й на одній із сейнт-саймонівських нарад презентував її 

учасникам як… спільну з Бжезінським розробку. Членам майбутнього кабінету, 

включно із С. Венсом, не залишалося нічого іншого, як схвалити її [163, 60].  

Інший важливий рівень творив власне апарат РНБ, формування якого було 

фактично прерогативою радника президента. Кількісний склад відповідальних 

співробітників апарату РНБ, підлеглих Бжезінському, мав становити близько 

тридцяти осіб. Штатна структура Г. Кіссінджера налічувала близько п’ятдесяти 

співробітників. У нового керівника апарату РНБ не було великих проблем із 

добором кандидатур, оскільки нову адміністрацію з ентузіазмом приймали 

широкі кола політичних фахівців, а Білий дім розглядався як престижне місце 

роботи. Жодна з його кадрових пропозицій не була відхилена тими, кому її 

робили [163, 74].  
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Комплектуючи штат РНБ, Бжезінський поставив за мету дібрати 

співробітників, які б були схожими за своїм кар’єрним минулим і світоглядними 

орієнтирами. Умовно він поділив їх на три категорії. Невелику, але важливу 

групу становили чиновники, які працювали в попередньому складі апарату Ради 

й були реальним продовженням «інституціональної пам’яті». Помітне місце 

зайняли співробітники, які мали міцну репутацію лібералів, що тактично було 

дуже важливо для їхнього нового керівника, раніше звинувачуваного в 

«яструбиних» поглядах. Серед таких призначень помітними були постаті 

Дж. Тачмен, якій доручалися глобальні проблеми, включно з правами людини, 

Р. Гантера з команди сенатора Е. Кеннеді, який ставав відповідальним за 

західноєвропейський напрямок, і Р. Пастора, виконавчого директора Комісії 

Ліновітца з міжамериканських стосунків, який отримував аналогічну ділянку 

роботи й на новій посаді. Нарешті, третю категорію новопризначуваних 

формували люди, які інтелектуально були близькими Бжезінському, поділяючи 

його «широкі стратегічні погляди». Серед останніх найпомітнішими були 

С. Гантінґтон – відомий гарвардський професор, який очолив окремий сектор 

Ради, відповідальний за планування у сфері підтримання національної безпеки, і 

В. Одом – кадровий офіцер-аналітик із військової академії у Вест-Пойнті, який 

став військовим помічником Бжезінського. 

Заслуговують на згадку й деякі інші тією чи іншою мірою близькі до 

радника президента співробітники Ради. Високу посаду заступника 

Бжезінського обійняв Д. Аарон, у минулому працівник держдепартаменту, 

пізніше – РНБ часів Г. Кіссінджера, а в період президентських перегонів – 

зовнішньополітичний радник претендента на кандидування в президенти та 

зрештою кандидата у віцепрезиденти В. Мондейла. Бжезінський зазначає, що він 

завжди був високої думки про ділові риси Д. Аарона, а тому свого часу 

рекомендував його як експерта-радника майбутньому віцепрезидентові. 

Важливу функцію в роботі Ради мав відіграти спеціальний помічник 

керівника її апарату. На цій посаді спочатку працюватиме К. Інґерфурт, якого 

пізніше замінять Р. Ґейтс і Л. Дененд. Персональним секретарем Бжезінського 
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стане Т. Вернер – найдавніша його помічниця (починаючи з 1960-х рр і до  

2000-х рр.). Нарешті з березня 1978 р. до роботи в Раді приступить М. Олбрайт – 

у минулому студентка Бжезінського, а до переходу під керівництво свого 

колишнього наукового патрона – помічниця відомого конгресмена-демократа 

Е. Маскі. Їй доручатиметься організація зв’язків РНБ із Конгресом. 

Не всі призначення до Ради були однаково позитивно сприйняті в 

політикоформуючих колах країни. Так, наприклад, кандидатура куратора 

близькосхідного напрямку В. Квондта викликала енергійні заперечення з боку 

лідерів Американсько-ізраїльського комітету політичної дії. Новопризначений 

відповідальний співробітник розглядався ними як надто пропалестинськи 

налаштований. Незважаючи на такі оцінки, Бжезінський не змінив свого 

рішення, що, як він зазначає в мемуарах, стало в майбутньому важливою 

обставиною виникнення напруги між ним і «частиною єврейської громади» [163, 

77]. Важливішим було, однак, те, що новому помічникові президента з питань 

національної безпеки вдалося зібрати невелику, але ефективну групу 

однодумців-професіоналів, яскраві командні риси якої незабаром визнають інші 

члени адміністрації, включно із самим президентом. Оцінюючи роботу 

Бжезінського з підпорядкованими йому людьми, Дж. Картер зазначатиме у своїх 

мемуарах, що керівник апарату РНБ був «дуже компетентним у доборі власних 

кадрів і відзначався спроможністю гармонійно працювати з ними» [227, 53].  

Уже через декілька днів після початку роботи в Білому домі Бжезінський 

отримав наочне, хоч і трохи курйозне, підтвердження турботливості своїх 

державних обов’язків. У зв’язку з тим, що до його компетенції входив контроль за 

ефективністю заходів, пов’язаних з евакуацією глави держави з Білого дому в разі 

надзвичайної ситуації, він викликав відповідального за це офіцера й наказав 

негайно провести імітаційну операцію. Сам помічник президента не лише 

контролював виконання цього заходу, але й виконував роль президента (роль 

першої леді доручили одній із секретарок). Навчання закінчилися з незадовільним 

результатом. Гелікоптер, який мав вивезти перше подружжя з резиденції, доставив 

Бжезінського на проміжну пересадку за час у два з половиною рази більший від 
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нормативного. Операція тривала принаймні удвічі довше від передбаченого 

інструкцією часу. Крім того, як з’ясувалося після завершення навчань, усі його 

етапи здійснювалися без необхідного авіаційного прикриття. Зважаючи на це, 

виникав сумнів щодо того, чи «президента» взагалі було врятовано. Згадуючи в 

мемуарах цей майже голлівудський епізод, Бжезінський жартома пише, що його 

кар’єра як радника президента з питань національної безпеки ледве не скінчилася, 

ще не встигнувши розпочатися [163, 15].  

Насправді ж кар’єра ця мала успішний старт, і дуже скоро Бжезінський 

закріпив за собою вирішальну роль не лише в концептуалізації міжнародної 

стратегії адміністрації, але й у повсякденному її спрямуванні та втіленні. 

Нормативно-правовою підоймою, яка легітимізуала й визначала посадові 

повноваження радника президента з питань національної безпеки в адміністрації 

Дж. Картера, стала президентська директива номер два, підписана главою 

держави невдовзі після початку його терміну в Білому домі. Директива була 

присвячена системі організації роботи РНБ. У ній, зокрема, зазначалося, що Рада 

разом із радником президента покликана була виконувати міжвідомчу 

об’єднавчу роль і сприяти пошукові рішень щодо зовнішньої та оборонної 

політики. На самого радника покладалася відповідальність за визначення 

напрямків роботи РНБ (під егідою президента й у співпраці з членами кабінету) 

та підготовку необхідних документів. Згідно з попередніми сейнт-

саймонівськими рішеннями директива деталізувала розподіл обов’язків між 

двома головними робочими комітетами системи РНБ. На радість Бжезінського, 

вона закріпляла за Комітетом зі спеціальної координації переговори з ОСО-2 та 

управління в кризових ситуаціях [163, 62].  

Однак більше значення мали не формальні засади, а реальний характер 

присутності особи, яка обіймала визначальну посаду президентського радника, 

у повсякденному функціонуванні адміністрації. Своє рішення із цього приводу 

Бжезінський прийняв досить скоро після отримання робочого кабінету в Білому 

домі. Він утвердився в переконанні, що «координування означає домінування» 

[163, 63]. Така модель його поведінки в стосунках з іншими членами кабінету не 
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могла не спричинитися до виникнення проблем. З іншого боку, прагнення до 

лідерства у впливі на президента й зовнішньополітичний курс країни було 

єдиною запорукою втілення світоглядно-концептуальних орієнтирів 

Бжезінського в практику зовнішньополітичного курсу США. 

Проте якою б не була суб’єктивна мотивація високого урядовця, уже сама 

базова організаційна схема, визначена Дж. Картером для процесу підготовки 

офіційних документів із національної безпеки, відводила Бжезінському особливе 

місце. Вона передбачала три послідовні стадії опрацювання й формулювання 

рішень.  

Перша. За якийсь час до проведення засідання одного з двох 

координуючих міжвідомчих комітетів при РНБ, присвяченого певній проблемі, 

видається президентська інструкція-меморандум (Presidential Review 

Memorandum). Отримавши цю інструкцію, член кабінету та його підлеглі, 

відповідальні за роботу комітету, приступають до підготовки засідання. 

Друга. Засідання комітету формулює або одностайно схвалені його 

учасниками, або альтернативні рекомендації президентові. У кожному випадку 

підсумкові документи містять стисле резюме дискусії, включно з фрагментами 

стенограми. Якщо буде визнано за необхідне, комітет може завершити роботу 

підготовкою документів, на підставі яких рішення буде запропоновано прийняти 

урядовому складові РНБ. У такому разі президентові також будуть подані всі 

підсумкові документи. Незалежно від того, під чиїм головуванням працював 

комітет, на президентський стіл усі документи такого типу мали потрапляти 

лише через Бжезінського. 

Третя. Після ухвалення рішення на підставі згаданих документів президент 

доводить його до відповідних урядових відомств або у формі президентської 

директиви (у разі, якщо йдеться про питання особливої ваги), або у формі 

президентського меморандуму-постанови. Останній документ розсилається 

відповідним міністрам за підписом Бжезінського після схвалення тексту 

президентом. Меморандуми-постанови, які стосувалися стратегічних питань, 

мали підписувати глава держави та його радник [163, 61].  
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Ця схема, яку умовно можна назвати системою президентських інструкцій-

меморандумів, була досить громіздкою й надто бюрократичною, хоч у надрах 

великого урядового механізму важко було очікувати на щось досконаліше. 

Навіть сама інструкція-меморандум – документ обсягом, як правило, в один 

стандартний аркуш – узгоджувалась і формулювалася колективними зусиллями 

чиновників різних відомств. Після узагальнення всіх їх міркувань працівниками 

РНБ під керівництвом Бжезінського інструкція поверталася до урядових 

інстанцій, які приступали до виконання своєї частки роботи, передбаченої 

документом. Поряд із такими формальними складниками, як офіційна назва, 

термін завершення роботи й визначення кінцевої відповідальної за неї інстанції, 

інструкція-меморандум містила також декілька проблемних питань, які 

спрямовували роботу експертів [339, 9-10]. За свідченням Л. Дененда, механізм 

інструкцій-меморандумів особливо активно діяв у початкові шість-вісім місяців 

адміністрації [339, 8]. Як згадує Бжезінський, перші п’ятнадцять інструкцій-

меморандумів були передбачені на неформальному засіданні РНБ 5 січня 1977, 

коли Дж. Картер ще не заступив офіційно на посаду. Серед таких тем були, 

зокрема, угода про Панамський канал, переговори з приводу договору ОСО-ІІ, 

ситуація на Близькому Сході, проблема Півдня Африки, економічні саміти й 

тристороння стратегія [163, 50-52]. Після того, як міністерські чиновники 

завершували працю над президентським завданням, у РНБ з’являвся сумарний 

компендіум, який її співробітники повинні були опрацювати для одного з 

міжвідомчих комітетів і президента. Як згадує Л. Дененд, часто це було вельми 

важкою справою. Так, наприклад, аналітична добірка для інструкції-

меморандуму, присвяченої проблемі передання подвійних технологій, мала 

товщину понад сім сантиметрів [339, 10]. На підставі таких добірок 

співробітники Ради готували резюме, яке надходило на засідання одного з 

комітетів чи урядового складу Ради, щоб у подальшому лягти в основу владних 

рішень. Таким чином Бжезінський і його співробітники перебували в епіцентрі 

формально головного процесу пошуку й узгодження рішень у сфері 
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забезпечення національної безпеки. Проте насправді як ця сфера, так і характер 

діяльності керівника апарату РНБ були значно ширшими. 

Прикметною особливістю посади радника президента з питань 

національної безпеки було поєднання двох фактично різних функцій. Він мав 

бути як керівником колективу політичних співробітників, так і виступати в ролі 

особистого конфіденційного радника глави держави. Така двоякість обов’язків 

диктувала потребу в напруженій і різноманітній роботі, яка Бжезінському 

виявиться до снаги. Його щоденна праця зазвичай починалася між шостою та 

сьомою ранку з персонального брифінгу для президента з поточних проблем 

національної безпеки країни*. Главі держави доповідалася, зокрема, 

найважливіша інформація, подана розвідувальними відомствами й опрацьована 

співробітниками РНБ та особисто їхнім керівником. Директор ЦРУ С. Тернер 

зустрічався з Дж. Картером для окремого брифінгу лише раз на тиждень, а з 

часом ще рідше [259, 141]. Далі робочий день Бжезінського в Білому домі тривав 

в особистих контактах із президентом, високими урядовцями й дипломатами, 

співробітниками РНБ і візитерами. Ця робота продовжувалася, як правило, до 

пізнього вечора й закінчувалася нерідко вдома. Він мав серед співробітників РНБ 

репутацію дуже швидкого читача службових паперів, які надходили на його стіл 

щодня. За словами Л. Дененда, Бжезінському вдавалося щоденно опрацьовувати 

до чотирьохсот сторінок тексту [339, 17].  

Важливим аспектом діяльності помічника президента була участь у роботі 

постійних нарад, які ухвалювали рішення з питань національної безпеки й 

зовнішньої політики. Формально головним серед них було засідання урядового 

складу РНБ, яке відбувалося нечасто, хоч і розглядало справді важливі проблеми, 

такі, наприклад, як договір ОСО-2, близькосхідне врегулювання, радянське 

вторгнення до Афганістану тощо. Статутними членами РНБ, крім президента та 

                                                      
* У своїх мемуарах Бжезінський подає типовий розклад його робочого дня за вівторок  

19 вересня 1978 р. Він почався о 6. 45 і закінчився о 21. 50. Тривалість президентського брифінгу 

– 10 хв. [163, 68-71]. 
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його радника-директора РНБ, були віцепрезидент, держсекретар, міністр 

оборони, директор ЦРУ, голова Об’єднаного комітету начальників штабів. Часто 

в роботі статутних засідань брали участь і двоє-троє внутрішньополітичних 

радників Дж. Картера. Засідання починалися з доповіді Бжезінського з приводу 

питань порядку денного, у якій він розставляв політичні акценти проблеми. 

Головував президент, який організовував дискусію й давав власні коментарі. 

Ухвалені на таких нарадах рішення в подальшому ставали важливими 

орієнтирами для діяльності всієї системи підтримання національної безпеки. 

Ширшими з погляду залучення учасників були наради нижчого рівня в 

системі РНБ – Комітет зі спеціальної координації (голова – Бжезінсьий) і Комітет 

з аналізу політики (голови –  окремі члени кабінету). Ці органи мали насамперед 

координаційно-міжвідомчий характер. Нерідко вони працювали у формі «малих 

комітетів» під головуванням заступників перших осіб (Комітет зі спеціальної 

координації в цьому випадку очолював Д. Аарон). Обидва органи засідали в 

Ситуаційній кімнаті – спеціальному центрі кризового управління в Білому домі, 

розташованому під Овальним кабінетом. За чотири роки Бжезінський провів у 

цьому специфічному невеликому приміщенні без вікон сотні годин робочого часу. 

Однак рішення стратегічного й принципового характеру ухвалювалися на 

зустрічах вищого й меншою мірою формального рівня, таких, наприклад, як 

президентський діловий сніданок по п’ятницях і ланч Венс – Бжезінський – 

Браун (пізніше, після відставки першого, – Маскі – Бжезінський – Браун). 

Президентський сніданок спочатку відбувався як нарада чотирьох – 

Дж. Картера, Бжезінського, С. Венса й віцепрезидента В. Мондейла. На думку 

президента, він мав компенсувати останнім двом дефіцит персонального 

спілкування з главою держави, який вони могли відчувати порівняно з 

Бжезінським, котрий практично необмежено користувався доступом до 

робочого кабінету шефа. З часом до початкового складу учасників увійшли ще 

двоє-троє політичних радників президента, міністр оборони Г. Браун і перший 

заступник держсекретаря В. Крістофер (С. Венса відповідно замінить Е. Маскі). 

За словами Бжезінського, Дж. Картер із незбагненною непохитністю відмовлявся 
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включити до списку учасників директора ЦРУ С. Тернера, аргументуючи тим, 

що кількість залучених осіб і так уже була завелика. 

Президентські конфіденти прибували для участі в цій закритій нараді на 

7. 29, і через хвилину вона починалася за сервірованим столом в Урядовій 

кімнаті, сусідній з Овальним кабінетом. Учасники сідали за стіл строго за 

усталеним порядком: у торці столу – президент, праворуч від нього – 

держсекретар, ліворуч – радник із питань національної безпеки. Починався 

сніданок із молитви, яку керівник наради доручав промовити одному з 

присутніх. Як згадує Бжезінський, за чотири роки Дж. Картер попросив його 

зробити це лише раз, що, очевидно, свідчило про бажання президента наголосити 

на тому, що його головний радник є особливим чином поєднаним з інститутом 

президентської влади, від імені якої скликалися запрошені. Бжезінський 

наводить ще один цікавий факт, пов’язаний із президентськими сніданками: 

кожен з учасників щоразу сплачував за частування 1 долар 75 центів [163, 68-

69]. Сніданки в перші місяці відбувалися у вільному режимі, не регулювалися 

фіксованим порядком денним і не закінчувалися складанням жодних 

меморандумів або резюме. Проте з часом така організація справи почала 

призводити до певних ускладнень, і наприкінці терміну адміністрації 

Бжезінський за дорученням президента вже готував виконавчі резюме засідань. 

Натомість у ланчах трійки Бжезінський брав участь не лише як чільний 

«зброєносець» президента, а і як рівноправний член головного урядового 

трикутника, відповідального за національну безпеку. Кожна така нарад 

відбувалася по черзі в Білому домі, держдепартаменті та Міністерстві оборони. 

Попередньо вона готувалася підлеглими учасників і завершувалася складанням 

меморандуму, який редагувався Бжезінським і подавався від імені всіх трьох 

президентові. Головною психологічною прикметою ділових ланчів була 

можливість обміну думками без присутності нижчих за рангом урядових 

службовців, які не лише могли бути джерелом «просочування» інформації, але й 

унеможливлювали справді відверте спілкування своїх керівників. Бжезінський 

особливо наголошує на тому, що в межах трійки С. Венс був поступливішим, ніж 
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на чиновницькому загалі, тим більше, що Г. Браун практично завжди 

підтримував позицію радника президента [163, 70-71].  

Нарешті Бжезінський був зобов’язаний брати участь ще в одній офіційній 

формі колективної роботи, яка принаймні формально могла мати стосунок до 

кола його обов’язків. Як член кабінету, він мусив дисципліновано прибувати 

щопонеділка на його засідання. Проте кабінет на своїх зустрічах ніколи не 

займався питаннями зовнішньої політики, а, отже, радник президента не відчував 

жодного істотного інтересу до цих нарад. Щоб не марнувати часу, він, за своїм 

пізнішим зізнанням, використовував нудні ранкові сидіння в Білому домі для 

перечитування свіжих номерів національних щотижневиків, майстерно ховаючи 

їх на колінах під столом, за яким часом вирішувалися питання справді 

непересічної ваги для всієї Америки. З часом засідання кабінету втратили свою 

актуальність для президента й почали скликатися раз на два тижні, а в останній 

рік адміністрації лише раз на місяць [339, 64]. Однак поведінка Бжезінського під 

час цих поважних зібрань була не такою легковажною, як може видатися з 

погляду прискіпливого спостерігача. Дж. Картер послідовно не хотів 

розширювати кількість осіб, допущених до зовнішньополітичного керма, далі 

вузького кола довірених урядовців. Вилучення зовнішньополітичного блоку 

питань із порядку денного уряду було одним із наслідків такої позиції, а отже, 

автоматично давало Бжезінському індульгенцію за його згадану поведінку.  

Серед усталених форм роботи радника президента з питань національної 

безпеки були й такі, які передбачали насамперед особисту інтелектуальну 

взаємодію між ним і президентом. Прикметною рисою цієї взаємодії було 

поєднання рутинної урядової праці з постійним заглибленням у ділянку великої 

міжнародної стратегії. За свідченням Бжезінського, уже щоранковий брифінг, 

який відбувався, як правило, близько сьомої ранку, вимагав від нього інтенсивної 

підготовки для роботи з президентом. Прибувши за тридцять-сорок хвилин до 

початку брифінгу до Білого дому, він переглядав розвідувальне зведення, 

доставлене вночі із ЦРУ, розвідувальні матеріали, передані із Ситуаційної 

кімнати (вона мала постійних співробітників), аналітичні документи з 
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держдепартаменту, витяги з найважливіших телеграм, огляд преси. На підставі 

цих джерел компонувалася президентська інформаційна добірка обсягом до 

двадцяти стандартних сторінок, яку глава держави одержував під час 

інформування. Крім того, радник президента від руки фіксував на аркуші паперу 

п’ять-вісім важливих тез, яких він торкався в усній формі. Як правило, ранкова 

зустріч виходила за межі однобічного комунікативного процесу й переростала в 

мінінараду. Бжезінський обмінювався з президентом думками щодо 

проблематики призначених на відповідний день засідань одного з постійних 

комітетів РНБ, зокрема доповідав про ту позицію, яку він мав намір зайняти на 

них. Він також доповідав керівникові про своє бачення певних широких 

стратегічних проблем, радився з приводу своїх дискусій із С. Венсом і 

Г. Брауном, порушував вужчі питання, такі, наприклад, як кадрові зміни й 

конкретні зовнішньополітичні кроки. Фактично, як наголошує Бжезінський у 

своїх мемуарах, ранкові брифінги перетворювалися на певною мірою «ширші 

дискусії з концептуальних або стратегічних питань» [163, 65]. Дж. Картер 

виступав у них активним учасником, даючи власні коментарі з приводу 

повідомлених йому міркувань. 

Іншою важливою формою аналітичної роботи, адресованої президентові, 

були щотижневі доповіді РНБ. Це був «надзвичайно персональний і 

конфіденційний документ», який призначався лише главі держави [Там само]. 

Він нагадував друковану частину щоранкового брифінгу, але був більшим за 

обсягом і містив аналітичні довідки, підготовлені співробітниками РНБ. 

Починався документ, як правило, із меморандуму на одну сторінку під назвою 

«Погляд», який готував особисто Бжезінський. У документі він у вільному стилі 

викладав свої думки з приводу ефективності політики адміністрації й намагався 

залучити президента до глобального контексту осмислення проблем [Там само]. 

Дж. Картер робив помітки й залишав свої коментарі на полях тексту, які потім 

ставали предметом опрацювання апарату РНБ. У разі невдоволення аналізом чи 

іншого несхвального сприйняття доповіді президент повертав її Бжезінському 

лише з написаним у верхньому правому кутку титульного аркуша ініціалом 
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свого прізвища. За час адміністрації на президентський стіл лягло 159 таких 

доповідей [163, 66].  

Вагомими були й аналітичні матеріали, які Бжезінський готував для 

президента напередодні засідань статутного складу РНБ. Це були «широкі 

стратегічні меморандуми», які мали зорієнтувати голову Ради на відповідне 

сприйняття проблем порядку денного [163, 67]. Під орудою Бжезінського за 

підсумками засідань РНБ готувались інші офіційні документи, які були 

призначені для ширшого складу високих посадовців, відповідальних за 

національну безпеку. Вони поділялися на дві категорії: президентські директиви 

(їх було випущено за чотири роки шістдесят три) і директиви, які розсилалися до 

відомств Бжезінським від імені президента. Що стосується згаданих 

неформальних конфіденційних сніданків-нарад і ланчів, то пов’язана з ними 

аналітична робота радника президента характеризувалась обмеженим обсягом, 

відповідним концепціям цих заходів. 

Загалом інтелектуальний зв’язок Бжезінського з президентом відзначався 

надзвичайною інтенсивністю, якій, очевидно немає аналогій за всю історію 

існування інституту радника з питань національної безпеки. На відміну від свого 

не менш енергійного попередника Г. Кіссінджера, Бжезінський користувався 

необмеженим доступом до головного робочого кабінету Дж. Картера – невеликої 

кімнати, суміжної з Овальним кабінетом. По декілька разів на день він розмовляв 

із президентом телефоном, заходив до нього для кількахвилинних бесід, щоб 

уточнити якесь питання або дати шефові конкретну фактичну довідку. У разі 

потреби Бжезінський навіть міг перервати нараду в президентському кабінеті, 

завітавши до нього без попередження [339, 78]. Працездатність і наполегливість 

Бжезінського інколи навіть бентежила президента. В одному з дослідницьких 

інтерв’ю він зазначає, що «Збіг постійно гатив цілу греблю нових ідей, 

пропозицій і планів», хоч значну частину з них доводилося відхиляти [338, 39]. 

Формально вплив на процес ухвалення рішень главою держави мусили мати й 

деякі інші члени кабінету. Так, наприклад, Комітет з огляду політики при РНБ, 

який завжди працював під головуванням одного з членів кабінету, зобов’язаний 
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був подавати за підсумками своїх засідань аналітичні матеріали на 

президентський робочий стіл. Проте Бжезінський наполіг і пізніше ретельно 

стежив за тим, щоб ці документи надходили президентові лише через нього. 

Важливим складником посадових обов’язків Бжезінського було 

керівництво співробітниками РНБ. З ними в нього склалися гармонійні й плідні 

стосунки, які не залишилися поза увагою добре поінформованих осіб, зокрема 

президента, чия думка вже наводилася вище. За роки адміністрації між 

керівником і підлеглими не виникло жодних серйозних непорозумінь, а обсяг 

роботи, виконуваної відносно невеликим колективом, був вельми значним. 

Згадуючи керівний стиль свого колишнього шефа, М. Олбрайт відзначає його 

хист до проведення різних нарад. На її погляд, вони більше нагадували 

високопрофесійні академічні семінари, ніж рутинні бюрократичні засідання. 

Така технологія головування була елементом ширших настанов Бжезінського 

щодо організації роботи. «Збіґ справді був сильним у тому, що він називав 

колегіальністю», – згадує М. Олбрайт [339, 26]. В. Одом відзначає непересічні 

організаційно-інтелектуальні здібності керівника апарату РНБ, які він виявляв 

під час головування на засіданнях Комітету зі спеціальної координації. За його 

словами, Бжезінський був схильний перешкоджати зосередженню уваги 

учасників на тривіальних питаннях і поточних подіях, «підштовхуючи нараду 

до визначення ключових проблем і формування далекосяжних оцінок» [339, 

53].  

Командний дух у діяльності апарату РНБ не зменшував ролі особистих 

ділових рис і аналітичних здібностей кожного окремо взятого співробітника. 

Кожен із них мав власну ділянку роботи, а в її межах – високий ступінь 

самостійності щодо виконання своїх обов’язків. За свідченням Л. Дененда, 

характер службової діяльності більшості співробітників РНБ був схожий і міг 

бути поділений на чотири основні форми: 1) участь у роботі різних засідань – 

від міжвідомчих нарад і робочих груп до присутності на зустрічах Комітету зі 

спеціальної координації або Комітету з аналізу політики з метою підготовки 

звітів про роботу цих двох високих координаційних органів; 2) телефонні 
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бесіди з іншими урядовими чиновниками для обміну необхідною інформацією; 

3) підготовка інформаційних записок або оцінок інших аналітичних 

документів; 4) ознайомлення з величезною кількістю інформаційних 

матеріалів із метою одержання інформації, яка залежно від важливості 

потрапляла до згадуваних уже приблизно чотирьохсот щоденних сторінок, 

призначених для Бжезінського. Так, Л. Дененд щоденно переглядав добірку 

офіційних телеграм (товщиною в приблизно п’ять сантиметрів) і розвідувальні 

доповіді, які стосувалися питань його провадження, наприклад, угод із 

продажу зброї [339, 17].  

Натомість не можна не помітити, що дехто зі співробітників 

виокремлювалися на тлі решти колег характером своєї роботи й меншою 

службовою дистанцією від Бжезінського. З формального погляду особливий 

статус мали Д. Аарон і Г. Оуен, який обіймав посаду спеціального представника 

на економічних самітах. Їхні службові кабінети містились у Білому домі, і вони 

офіційно належали, як і Бжезінський, до його штату. Інші співробітники 

розподілялися за такими структурними підрозділами: 

- Офіс відповідального секретаря РНБ. Його протягом більшої частини 

часу адміністрації репрезентувала фактично одна особа –  відповідальний 

секретар К. Додсон, через яку власне й надходили матеріали для керівника 

апарату РНБ. 

- Офіс радника президента з питань національної безпеки. 

У його складі були спеціальний помічник Бжезінського (почергово – 

К. Інґерфурт, Р. Ґейтс, Л. Дененд) і військовий помічник (координатор кризових 

ситуацій) В. Одом. 

- Сектор планування у сфері національної безпеки. 

Протягом існування цього підрозділу (02. 1977 – 08. 1978) його очолював 

С. Гантінґтон. 

- Офіс зв’язків із пресою і конгресом (двоє співробітників, одна з них – 

М. Олбрайт). 

- Ситуаційна кімната (двоє співробітників). 
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- Офіс безпеки РНБ (один офіцер). 

- Юридичний радник (одна особа). 

- Регіональні групи: 

• Західна Європа; 

• СРСР/Східна Європа; 

• Близький Схід/Північна Африка; 

• Східна Азія/Китай; 

• Стосунки Північ – Південь (Південна Азія; Африка, південніше Сахари); 

• Латинська Америка/Карибський басейн. 

- Функціональні групи: 

• Оборонна координація; 

• Розвідувальна координація; 

• Міжнародна економіка; 

• Глобальні проблеми (зокрема  права людини); 

• Наука; 

• Свобода інформації. 

У складі регіональних і функціональних груп одночасно працювало від 

одного до чотирьох-п’яти співробітників [163, 570-573]. Природньо, що з 

керівником апарату РНБ найтісніше взаємодіяли офіс відповідального секретаря 

й офіс його помічника. Помітними в найближчому оточенні Бжезінського були 

також М. Олбрайт і Дж. Шектер, відповідальний за зв’язки з пресою. Особливе 

місце посідав С. Гантінґтон зі своїм сектором планування. Давній колега та 

співавтор Бжезінського по Гарвардському й Колумбійському університетах, він 

був запрошений до Вашингтона фактично на один академічний рік із метою 

реалізації певних аналітичних проєктів, які вимагали його кваліфікації. 

С. Гантінґтона, незважаючи на відносно нетривалий період роботи в РНБ, 

Бжезінський небезпідставно вважав найзначнішим аналітиком установи. Коли 

йдеться про особисту взаємодію Бжезінського зі співробітниками, заслуговує на 

увагу ще одна деталь. У Білому домі (західному крилі), крім радника президента, 
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Д. Аарона та Г. Оуена, працювали також спеціальний помічник Бжезінського, 

його військовий помічник і М. Олбрайт із Дж. Шектером. 

Незважаючи на демократичний стиль управління, притаманний 

Бжезінському, його не можна було назвати поблажливим керівником. На думку 

В. Одома, Бжезінському була до вподоби методика створення «творчого 

напруження», яку потерпілі від неї називали «творчою деструкцією». Вона, 

зокрема, передбачала залучення до дослідження тієї самої проблеми двох різних 

груп співробітників, які могли рухатися в різних напрямках. У перебігу такого 

змагання Бжезінський, як випливає зі слів В. Одома, розраховував на 

оптимальний для нього результат. Іншим елементом цієї методики була зміна 

груп, яким доручалася робота з певної проблематики. Коли змінювався 

політичний порядок денний, Бжезінський звертав свій погляд на інших 

підлеглих, чия політична орієнтація краще відповідала вимогам моменту [339, 

42]. У зв’язку із цими міркуваннями свого колеги по РНБ М. Олбрайт зазначає, 

що для розуміння «програми дій» усього колективу слід уважніше поглянути на 

окремих його членів і їх стосунки з радником із питань національної безпеки 

[Там само].   

З огляду на останнє зауваження цікавим є приклад діяльності в Раді 

С. Гантінґтона. Запрошений для реалізації аналітичного проєкту, який вилився 

насамперед у президентський оглядовий меморандум номер десять, він значно 

меншою мірою був скутий статусом офіційного репрезентанта президента, який 

мав Бжезінський. Через це С. Гантінґтон дозволяв собі не остерігатися певних 

політичних контактів, які могли сприйматися як несумісні з ліберально-

центристським профілем президента. Так, наприклад, невдовзі після свого 

призначення він провів обмін думками з впливовими сенаторами-демократами 

Г. Джексоном і П. Мойніхеном – відомими прибічниками жорсткого курсу в 

зовнішній політиці й переконаними антикомуністами. Про ці конфіденційні 

зустрічі стало відомо ширшому загалові з повідомлень газети «Вашингтон пост». 

Виходячи з того, що авторитетний співробітник РНБ радився з впливовими 

консервативними лідерами, могло виникнути припущення, що оточення 
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Бжезінського робить спроби схилити кермо зовнішньої політики вправо. Якою 

мірою цим контактам був притаманний самостійний із боку представників Ради 

характер, сказати складно, проте не викликає сумнівів, що з тактичних міркувань 

такий спосіб дій був зручний керівникові її апарату. Згаданий випадок, 

розголошений засобом масової інформації, був, як можна гадати, не поодиноким. 

Так, скажімо, В. Одом засвідчує інші схожі події. З відома й заохочення 

Бжезінського він освоїв роль напівофіційного інтерпретатора курсу й намірів 

адміністрації, який, зустрічаючись із вашингтонськими політиками, міг 

дозволити собі формулювати позиції, не завжди очікувані співбесідниками. 

Водночас Бжезінський зберігав за собою можливість відмежуватися від поглядів 

підлеглого й уникнути критики з боку опонентів. Для В. Одома такі акції, 

навпаки, були вельми ризикованими. Не випадково, що в період їх здійснення в 

нього виникало побоювання бути звільненим будь-якої миті [339, 49]. Певно, що 

інформаційно-психологічні зондування не були самостійною ініціативою 

окремих співробітників РНБ. Як наголошує, зокрема, у зв’язку зі згаданим 

випадком із С. Гантінґтоном М. Олбрайт, такі кроки завжди здійснювалися з 

відома Дж. Картера [339, 26-27]. Інша річ, що їх ініціатором міг бути його радник 

із питань національної безпеки. 

Загалом посада, яку Бжезінський обіймав чотири роки, вимагала від нього 

виняткової концентрації власного інтелектуального потенціалу й мобілізації 

комунікаційних можливостей на рівні взаємодії з президентом, колегами по 

кабінету та підлеглими. Його дипломатичний хист буде випробовуватися в не 

надто численних, але вирішальної ваги зарубіжних візитах. Нарешті у зв’язку зі 

своїми службовими повноваженнями й особливим місцем у системі підтримання 

національної безпеки він часом буде опинятись у центрі специфічних подій, які 

вимагатимуть від нього неабиякої нервово-психологічної витривалості. Лише в 

середині 1990-х рр. Р. Ґейтс, спираючись на інформацію військового помічника 

Бжезінського В. Одома, у своїх мемуарах розповість про один такий інцидент. 

Одного разу шеф апарату РНБ був розбуджений о третій годині ночі телефонним 

дзвінком від свого військового помічника. Останній поінформував про те, що 
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згідно зі щойно отриманим повідомленням американські засоби стеження за 

радянськими стратегічними силами зафіксували спрямований на США пуск 

приблизно двохсот двадцяти міжконтинентальних балістичних ракет. 

Бжезінський знав, що в розпорядженні президента США може бути від трьох до 

семи хвилин для того, щоб ухвалити власне рішення й санкціонувати відплатний 

удар. Проте він знайшов за можливе не ставити главу держави до відома про 

моторошну новину, а натомість дав розпорядження, щоб військовий помічник 

підтвердив передану ним інформацію, з’ясував націлювання ракет противника й 

пересвідчився, що Командування стратегічних повітряних сил підняло свої 

бомбардувальники. Як доповів В. Одом у другій телефонній розмові, факт атаки 

підтверджувався, а кількість запущених радянських ракет оцінювалась у дві 

тисячі двісті одиниць: ішлося про тотальний напад на Америку. Третій дзвінок 

В. Одома пролунав за мить до того, як Бжезінський збирався розбудити 

президента. Тривога виявилася хибною. Дублюючі системи попередження не 

підтвердили факту ракетної атаки. Як буде встановлено пізніше, хтось 

помилково ввів сценарій військових навчань до комп’ютерів. Коли все 

скінчилося, Бжезінський повернувся до ліжка. Сон його дружини Мушки (Емілії) 

не був потривожений. Він її не будив, оскільки вважав після першого дзвоника, 

що за якихось півгодини всі будуть мертві [259, 114-115].  

Певно, що події, порівнювані за своїм психологічним драматизмом зі 

згаданою вище, траплялися в урядовій кар’єрі Бжезінського не надто часто. На 

загал керівництво апаратом РНБ і робота з президентом відзначалися більше 

кабінетним характером. Глава держави та його радник із питань національної 

безпеки створили таку структуру РНБ, якій була притаманна відносна 

малочисельність, чіткість організації роботи, кадрова єдність та висока 

дисципліна. Це була, безперечно, вельми персоніфікована структура. Відбиток 

особистостей президента й керівника апарату Ради простежувався як у штатному 

розкладі, так і в доборі співробітників. Саме цей вплив мав своїм наслідком 

формування найбільш дебюрократизованого й суспільно адекватного колективу 

політичних працівників порівняно з попередніми складами цього урядового 
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органу. Коли ж ідеться про механізм опрацювання й ухвалення рішень із 

національної безпеки, то адміністрація Дж. Картера поклала початок тій прозорій 

системі, яка без істотних змін буде використовуватись і надалі. 

Проте формальні структурні рішення, якими б правильними вони не були, 

часто засвідчують неспроможність компенсувати збитки, заподіювані 

стратегічними зрушеннями і їх запізнілим розпізнаванням національними 

лідерами. Саме так станеться з адміністрацією Дж. Картера. Не організація 

роботи у сфері національної безпеки, а нові міжнародні виклики й пошуки 

президентом та його найближчим урядовим оточенням відповідей на них 

постануть перед Америкою як проблема історичного виміру наприкінці  

1970-х рр. У центрі цієї історичної ситуації надзвичайно помітне місце займе 

постать Бжезінського-урядовця. Нові реалії, у свою чергу, змусять його істотно 

переглянути свої міжнародностратегічні уявлення.  
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Висновки до Розділу 3 

 

В кінці 1960-х – на початку 1970-х рр. Бжезінський, відштовхуючись від 

своїх теоретичних напрацювань, приступив до безпосереднього розгорнутого 

формулювання міжнародно-стратегічних завдань Америки, а з початком своєї 

діяльності в Білому домі й до розроблення організаційно-практичних засад їх 

утілення. Важливе значення мала його концептуальна опозиція до 

зовнішньополітичного курсу республіканських адміністрацій президентів 

Р. Ніксона і Дж. Форда. Бжезінський оцінював їх міжнародну стратегію як таку, 

яка ґрунтується на невідповідних станові світу приписах реалполітік, а у 

міжнародно-стратегічній практиці Г. Кіссінджера вбачав намагання до 

егоцентричного самозвеличення. На переконання Бжезінського, світ рубежа 

1960-х – 1970-х рр., в якому широкі маси були охоплені еґалітаристськими 

настроями, потребував позитивного американського лідерства, ґрунтованого на 

ролі Америки як локомотива прогресивних змін в соціально-економічному стані 

людства. Лише у «неворожому» до неї світі вона могла далі розраховувати на 

досягнення власної стратегічної мети збереження статусу найвпливовішої 

світової держави. Коли йшлося про відносини США з іншими державами, він 

ставив під сумнів модель зовнішньополітичної стратегії республіканців, 

наріжним каменем якої були паралельні збалансовані курси на компроміси і 

співпрацю з Москвою та Пекіном. Бжезінський вважав, що інтересам Америки 

відповідала насамперед трайлатералістська стратегія з доповненням її 

поглибленням відносин Вашингтона з постколоніальним світом. За таких умов, 

Радянському Союзу, слід було відвести відповідне його вазі, але не 

привілейоване місце у системі стратегічних пріоритетів Сполучених Штатів.  

На початку 1970-х рр. міжнародний стратег займає впливову в очах 

істеблішменту посаду директора-організатора Тристоронньої комісії і набуває 

статусу провідного джерела міжнародно-стратегічних дороговказів, 

альтернативних до позиції Білого дому. Обрання Бжезінського майбутнім 

президентом Дж. Картером на роль його головного зовнішньополітичного 
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консультанта, а в подальшому і радника з питань національної безпеки стало 

визначною подією історії. Зайнявши службовий кабінет у Білому домі поруч з 

робочими приміщеннями глави держави, Бжезінський забезпечив відповідні 

його поглядам інституціональні можливості для організовування процесу 

розробки та практичної реалізації стратегічних і тактичних підходів до 

національної міжнародної політики. Наявні джерела дозволяють дійти висновку, 

що на початках своєї діяльності у Білому домі він насамперед прагнув 

використати всі свої владні повноваження, зокрема високий ступінь 

одностайності у поглядах з главою держави, з метою такої модифікації 

американської міжнародної стратегії, яка б забезпечила обмеження можливостей 

СРСР на міжнародній арені (включно з його контролем над т. зв. «зовнішньою 

імперією») і розширення можливостей США впливати на розвиток світу. 
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РОЗДІЛ 4. МІЖНАРОДНО-СТРАТЕГІЧНА ПРАКТИКА  

ЗБІҐНЄВА БЖЕЗІНСЬКОГО І ОСМИСЛЕННЯ ЇЇ РЕЗУЛЬТАТІВ  

(кінець 1970-х – 1980-і рр.) 

 

 

4.1. Розроблення і здійснення великої стратегії в американсько-

радянсько-китайському трикутнику 

 

Незважаючи на опрацьованість міжнародного світогляду й фахову 

ерудованість, притаманні Бжезінському напередодні приходу до Білого дому, 

реалії світового розвитку, які постануть перед ним невдовзі після початку 

кар’єри високого урядовця, змусять його не лише коригувати свої теоретичні 

уявлення, але й усвідомити необхідність перегляду власних методологічних 

настанов. Не можна виключати ймовірності того, що Бжезінський – дослідник і 

електоральний консультант – до певної міри сприймав міжнародні проблеми 

через академічні окуляри. З іншого боку, є підстави твердити, що 

непередбаченість ніким, включно з президентським радником, карколомності 

віража, у який увійде світ наприкінці 1970-х рр., а також нова глобальна 

інформаційна картина, яка постала перед ним як членом вузького кола керівників 

Америки, найбільш утаємничених у міжнародних позиціях та проблемах країни, 

зумовили для нього потребу в ініціюванні низки тактичних і стратегічних кроків, 

котрі не цілком узгоджувалися з ліберально-транснаціоналістськими 

міжнародно-стратегічними орієнтирами часу передвиборчої кампанії 

Дж. Картера. Нарешті ймовірна наявність у Бжезінського недекларованих 

міжнародно-стратегічних пріоритетів також могла стати важливим впливовим 

чинником. 

Роль, яку історія відведе Бжезінському в діяльності нової адміністрації, 

набуде ще більшої контрастності й виразності у зв’язку з тим, що він опиниться 

в центрі всіх головних зовнішньополітичних дебатів у лавах президентської 

команди. Серед останніх центральне місце посяде змагання двох відмінних 
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настанов в адміністрації щодо американсько-радянських відносин, яке, за 

оцінкою Бжезінського, виллється в найбільш тривалі та інтенсивні 

зовнішньополітичні дискусії в середовищі адміністрації, котрі призведуть 

спочатку до «ідеологічного», а потім і «фактично персонального» поділу в її 

лавах [163, 146]. Хоча Бжезінський-мемуарист не схильний акцентувати на своїй 

незгоді з опонентами, він водночас прагне змістовно й відверто 

схаректеризувати сутність цієї дискусії. С. Венс і його однодумці, чиїм штабом 

був насамперед держдепартамент, фактично прагнули продовжити втілювати 

ніксонівсько-кіссінджерівську модель детанту із СРСР, зробивши хіба що 

більший наголос на захисті прав людини. Вони були проти тлумачення детанту 

як стосунків, які поєднували елементи співробітництва й змагання та 

застосування щодо нього понять «всеосяжний» і «взаємний». Бжезінський 

згадує, що редакційна боротьба довкола цих слів триватиме всі роки 

президентства: С. Венс послідовно викреслюватиме їх із проєктів 

президентських промов, а він уписуватиме назад [163, 147]. Настанови опонентів 

Бжезінського матимуть багато прибічників серед американських політиків та 

громадськості, а також у впливових засобах масової інформації, традиційно 

пов’язуваних з істеблишментом східного узбережжя. Натомість Бжезінський 

прийшов до Білого дому зі сприйняттям детанту, яке не лише виходило з тези 

про диспаритетність стосунків Москви й Вашингтона у зв’язку з експансією 

першої в чутливих для Заходу регіонах, але й містило гостру «неконсервативну» 

критику радянського авантюризму на міжнародній арені. Він наголошував на 

тому, що Радянський Союз, будучи надто слабким економічно й непривабливим 

політично, замість ефективного заснування «Пакс Совєтіка», породжував 

міжнародний хаос, небезпечний для всього світового співтовариства [163, 148].  

Ще в лютому 1976 р. Бжезінський разом із Р. Ґарднером представили 

Дж. Картеру меморандум, який містив у концентрованому вигляді їхні погляди 

на природу й оптимальну модель американсько-радянського детанту. Менш ніж 

через рік цей документ, за словами його головного автора, набув для нього 

характеру «постійного дороговказу». Зважаючи на таку оцінку та зміст самого 



194 

 

меморандуму, наведемо його рекомендаційну частину, намагаючись 

максимально, наскільки це дозволяє переклад, відобразити лексику оригіналу: 

«Всеосяжний і заснований на принципі взаємності детант повинен був би 

означати на практиці: 

І. Скрупульозне виконання Гельсінської угоди. Звідси випливає, що її 

виконання чи невиконання має ретельно відстежуватись, особливо, коли йдеться 

про права людини. 

ІІ. Зробити з усією очевидністю зрозумілим для Радянського Союзу, що 

детант передбачає з їхнього боку відповідальну поведінку в аспектах, пов’язаних 

із фундаментальними проблемами глобального порядку, і що він несумісний із 

безвідповідальною поведінкою в Анголі, на Близькому Сході та в ООН 

(наприклад, спонукання до екстремістських резолюцій на зразок тієї, яка 

прирівняла сіонізм до фашизму). 

ІІІ. У більш поліцентричному комуністичному світі Сполученим Штатам 

слід здійснювати більш поліцентричну політику й не мати справи винятково з 

Москвою. Отже, більша увага мусить бути приділена Китаю, оскільки 

китайсько-американські відносини дуже безпосередньо тиснуть на 

американсько-радянські відносини. З огляду на це, повинен бути рух у напрямку 

до подальшого підвищення рівня наших політичних стосунків. Крім того, 

бажаною є відмова від нехтування в м’якій формі Східною Європою, оскільки 

Сполучені Штати мають бути зацікавлені в Східній Європі щонайменше такою 

самою мірою, як Радянський Союз – у Латинській Америці. 

ІV. Необхідне продовження зусиль щодо досягнення угоди з Радянським 

Союзом у сфері контролю над озброєнням, і через це, зокрема, слід вдатися до 

зусиль зі зменшення нині чинних, за договором ОСО, верхніх кількісних лімітів. 

Верхні ліміти занадто високі, і вони роблять можливими не лише розгортання 

нових озброєнь, але також породжують взаємну небезпеку. Водночас було б 

дуже бажаним, щоб Радянський Союз із більшою докладністю поділився своїми 

довготерміновими стратегічними планами, оскільки надмірна секретність, яка 

оповиває його стратегічне планування, призводить до виникнення почуття 



195 

 

небезпеки й підозр в американської сторони (яка, навпаки, є цілком відкритою, 

коли йдеться про її довготермінове стратегічне планування)» [163, 149-150].   

Отже, в основі пропонованої Дж. Картеру радянської політики лежала 

чітка й мобілізуюча концепція Бжезінського, яка зводилася до рішучої тези: 

Москва, отримавши те, що хотіла від детанту, не відмовилася від 

конфронтування із Заходом, а отже, Кремлю треба запропонувати страву, 

приготовану за його власним рецептом, – західну політику детанту, істотно 

наповнену компонентами тиску на Радянський Союз. Уже одна ця настанова 

Бжезінського, із якою він увійшов до Білого дому, давала підставу не поділяти 

міркувань критиків адміністрації Дж. Картера (особливо пізніших, 

післявладних) щодо невизначеності її курсу стосовно СРСР. Натомість проблема 

політики щодо Москви поступово набуде виразніших обрисів. Нові міжнародні 

обставини сприятимуть тому, що президент матиме все більше підстав довіряти 

аналізові свого радника, а опоненти останнього втрачатимуть аргументаційну 

базу своєї позиції. 

Головний міжнародний стратег адміністрації, однак, не мав наміру 

обмежитися концептуально-аналітичним впливом на політику Білого дому щодо 

СРСР. «На самому початку діяльності адміністрації, ідучи значно далі, ніж 

риторична кампанія захисту прав людини, Бжезінський, – свідчить Р. Ґейтс, – 

ініціював, а Картер схвалив безпрецедентні зусилля Білого дому, спрямовані на 

завдання удару по внутрішній легітимності радянської влади» [259, 91]. Не 

пізніше березня 1977 р. президент підтримав низку пропозицій свого радника, 

спрямованих на «таємні пропагандистські акції» в СРСР. Завзяття Бжезінського 

одразу наштовхнулося на бюрократичний спротив у держдепартаменті та з боку 

окремих чиновників інших відомств. Проте в жовтні 1977 р. спеціальний 

координаційний комітет (СКК) РНБ таки спромігся подати президентові 

програму друкування та таємного поширення в СРСР літератури 

антирадянського характеру. Одночасно спеціальна робоча група, створена СКК 

РНБ, за свідченням Р. Ґейтса, «повернула до життя» ідею таємних заходів, 

орієнтованих на радянських мусульман та українців. Вашингтонські бюрократи, 
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багато з котрих, за словами Р. Ґейтса, «знаходили гидкою ідею підтримки 

етнічних меншин у СРСР», брали на кпини задум президентського радника 

«розігріти СРСР зсередини». Зокрема, головний аналітик ЦРУ з радянської 

проблематики А. Горелік у записці для керівника аналітичного директорату ЦРУ 

Р. Буі від 18 листопада 1977 р. писав: «У цьому будинку (штаб-квартира ЦРУ – 

Т. Г.)  нікому не зрозуміло, що міг мати на увазі Збіґ. Я не виключаю можливості, 

що він надто не замислювався над своїми пропозиціями перш ніж висувати їх» 

[259, 92]. Кількома днями пізніше він переконував того самого адресата: «За 

умов, які склалися, американський інтерес у заохоченні більшого невдоволення 

серед східноєвропейських робітників, особливо в Польщі, виглядає щонайменше 

як амбівалентний, а хтось, можливо, навіть сказав би, що ці дії ідуть із ним 

урозріз» [Там само]. (Ця думка А. Гореліка, наведена Р. Ґейтсом, не може не 

наштовхнути на висновок, що в документах, які надходили до Ленглі від 

Бжезінського, уже в 1977 р. йшлося про актуальність польських робітничих 

верств у контексті підриву комуністичних режимів у Східній Європі). Ініціативи 

Бжезінського в царині, яка не могла публічно обговорюватися, створили 

додатковий потужний чинник посилення опору його лінії в коридорах 

бюрократичної влади. Невдовзі, однак, ініційовані ним програми подолають 

чиновницькі перешкоди, а з плином часу міжнародні та регіональні реалії 

нададуть переконливі для владного Вашингтона аргументи на їх користь. «Таким 

чином, – наголошує Р. Ґейтс, – Бжезінський за підтримки Картера сформулював 

амбітний порядок денний таємних операцій, спрямованих на роздмухування 

неспокою всередині СРСР» [259, 94].  

Проте спочатку Дж. Картер, очевидно, не надавав надто великого значення 

концептуальним розбіжностям серед членів стартового складу його команди. 

Імовірно, він навіть гадав, що вони були запорукою змагального процесу 

опрацювання рішень, які завжди отримуватимуть остаточне схвалення ним 

особисто. Йому здавалося, що майбутній американсько-радянський діалог 

завдячуватиме своїм успіхом персональній дипломатії глав двох держав, а 

центральне місце в ньому посяде підготовка й підписання нових угод із 
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контролю над ядерним озброєнням. Із перших днів президентства він завзято 

зайнявся дипломатією з Москвою та 26 січня 1977 р., менш ніж за тиждень після 

власної інавгурації, надіслав Л. Брежнєву персонального листа [362, 145]. Уже 

цій першій події в історії радянської політики адміністрації Дж. Картера 

передували редакційні дискусії, які відображали дві основні настанови в 

президентському оточенні. Проєкт листа, складений держдепартаментом, 

Бжезінський вважав занадто «сентиментальним і наївним» [163, 151]. Йому 

вдалося переконати президента й держсекретаря зробити текст сухішим, хоч не 

такою мірою, як вважав за необхідне. Після першого листа Білого дому 

президент прийняв радянського посла А. Добриніна, отримав «відносно 

позитивну» відповідь від радянського генсека й відправив 7 лютого нове 

послання, яке вже містило в розгорнутому вигляді американські пропозиції щодо 

подальшої двосторонньої взаємодії. У ньому Дж. Картер, зокрема, пропонував 

стати на шлях радикальніших обмежень кількості і якісних характеристик 

ядерних озброєнь, заборонити розгортання мобільних ядерних ракет (включно із 

СС–20), стриманіше ставитися до продажу озброєнь іншим країнам, уважніше 

поставитися до проблеми з громадянськими правами в СРСР. Відповідь 

Л. Брежнєва, датована 25 лютого 1977 р., стала відром холодної води для його 

вашингтонського адресата. Документ, за словами Бжезінського, витриманий у 

«грубому, цинічному, глузливому і зверхньому» тоні, просто вразив 

Дж. Картера. Радянський керівник різко відкинув заклик американців відійти від 

формул попередніх етапів переговорів з обмеження стратегічних озброєнь, 

торкаючись проблеми прав людини, заявив, що не допустить втручання у 

внутрішні справи СРСР, «які б псевдогуманні гасла не використовувались», щоб 

презентувати її, а обмін американського президента з опальним А. Сахаровим 

листами кваліфікував як «листування з ренегатом, який оголосив себе ворогом 

радянської держави» [163, 155]. Наприкінці робочого дня, у який було покладено 

на президентський стіл згадуваного листа, Дж. Картер попросив Бжезінського 

залишитися для довірливої розмови. Упродовж бесіди, яка тривала біля сорока 

хвилин, президент, як зафіксував його співрозмовник у своєму щоденнику, 
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сказав, що він розчарований, проте, наголосив на тому, що приголомшеності не 

відчуває. Найголовнішою, однак, була інша думка, висловлена господарем 

Білого дому. Несподівано для Бжезінського він зазначив, що у світлі найновіших 

обставин в американсько-радянських відносинах набуває сенсу розширення 

ініціатив Вашингтону щодо Китаю [83, 54]. У майбутньому ця зміна в 

президентських настроях матиме вельми істотні наслідки. 

За допомогою свого радника з питань національної безпеки Дж. Картер 

підготував відповідь Л. Брежнєву.  Бжезінський наполіг на залученні до листа, 

витриманого у твердих і строгих висловлюваннях, абзацу, у якому радянському 

лідерові зауважувалось на жорсткий тон його послання. Для посилення 

психологічного драматизму американського листа його, на пропозицію 

Бжезінського, було надіслано через так звану «гарячу лінію» – спеціальну 

кабельну мережу, яка з’єднала Кремль і Білий дім після Кубинської ракетної 

кризи 1962 р. Ця лінія ніколи раніше не використовувалася за 

«неекстремальних» обставин, хоча лише вона дозволяла комунікувати без 

задіяння посольств і зовнішньополітичних відомств. Відповідь Л. Брежнєва 

надійшла 15 березня. Незважаючи на непохитність радянської позиції з приводу 

базових принципів підготовки договору ОСО–ІІ, радянський керівник був 

налаштований уже не так войовниче й навіть вдавав, що не зрозумів, чому 

американський адресат нарікав на тон попереднього листа [83, 153].  

Як могло виглядати, на такому психологічному тлі візит американського 

держсекретаря до Москви, який відбувся наприкінці березня 1977 р., мав би бути 

успішним. Головна пропозиція, із якою С. Венс прибув до радянської столиці, 

зводилася до сміливого та взаємовигідного, за американською оцінкою, 

зниження владивостоцьких лімітів. Якщо в 1974 р. загальна кількість 

стратегічних носіїв ядерної зброї обмежувалася 2400 одиницями, то тепер ішлося 

про 1800. Із цієї кількості передбачалося дозволити мати щонайбільше 1200 

міжконтинентальних балістичних ракет (МБР), оснащених багатозарядними 

боєголовками роздільного націлювання, а не 1320, як домовлялись у 

Владивостоку Л. Брежнєв і Дж. Форд. Нарешті СРСР дозволялося зберегти 150 
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найновіших надпотужних МБР із тих 308 одиниць, які були узгоджені трьома 

роками раніше (США такі озброєння взагалі не дозволялось розгортати). 

Американська сторона висувала також ряд міркувань щодо класифікації окремих 

систем озброєнь (бомбардувальник «Бекфайр» та деякі ін.), які ставилися 

Москвою під сумнів. Візит С. Венса на загал зазнав невдачі, ще більше взаємно 

охолодивши дві держави. Кремль не лише відкинув усі пропозиції високого 

американського гостя, але й спробував перевести незгоду за столом 

конфіденційних перемовин у площину публічної дискусії. Міністр закордонних 

справ А. Громико чи не вперше в радянській практиці провів 31 березня 1977 р. 

тривалу прес-конференцію для радянських і зарубіжних журналістів, у перебігу 

якої заявив, що американські пропозиції (зокрема ліквідація половини 

радянських важких міжконтинентальних ракет шахтного базування) мають на 

меті відхід від узгоджених позицій першої половини 1970-х рр. і спрямовані на 

отримання США однобічних переваг [43, 369]. Ця, за словами С. Венса, 

«екстраординарна» прес-конференція була необхідною брежнєвському 

керівництву не лише, щоб виправдати свою жорстку позицію, але й для того, щоб 

відвернути увагу світу від власної неспроможності й небажання висунути 

конструктивні контрпропозиції. С. Венс одразу відчув, що зміст і тон претензій 

Л. Брежнєва та А. Громика були пов’язані з ширшими, ніж військово-технічні, 

проблемами [434, 53-55]. У своїх мемуарах він припускає, що московський 

дебют радянської політики адміністрації виявився невдалим, зокрема, через 

рішення партнерів Білого дому з переговорів обрати жорстку лінію з метою 

перекласти на США провину за можливу їх невдачу. На думку мемуариста, цей 

крок виявився ефективним лише з пропагандистського погляду, породивши, 

зокрема, в Америці відчуття вразливості американсько-радянських відносин 

[434, 54]. Отже, уже впродовж першого півріччя діяльності нової президентської 

адміністрації почав зав’язуватися вузол суперечностей у стосунках між Білим 

домом і Кремлем, який, незважаючи на його майбутнє тимчасове послаблення в 

момент підписання договору ОСО–ІІ влітку 1979 р., у перспективі стане таким 
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заплутаним, що потребуватиме розрубування після зміни старої генерації 

керівництва в Москві. 

Посилення незгоди й непорозумінь в американсько-радянських відносинах 

було, фактично, очікуваним і невідворотним ще до січня 1977 р. Воно 

зумовлювалося насамперед такими чинниками. 

По-перше, дві наддержави почали віддалятися від вищої точки детанту ще 

в період президентства Дж. Форда (1974–1977). Великою мірою це пояснювалося 

вичерпанням їх інтересу до розвитку діалогу з протилежною стороною. Так, 

наприклад, за свідченням Г. Кіссінджера, уже наприкінці президентства 

Р. Ніксона у квітні 1974 р. Вашингтон відчув істотну зміну в поведінці Москви. 

Радянська позиція з приводу конкретних переговорних проблем у сфері 

роззброєння стала настільки негнучкою, що, фактично, заводила діалог у глухий 

кут. Г. Кіссінджер гадає, що безпосередніми винуватцями такого рішення 

Кремля були Вотерґейтський скандал і синхронні йому атаки на Р. Ніксона з 

консервативного та ліберального таборів щодо змісту детанту [315, 99-103]. 

Разом із тим визначальну роль відігравало й те, що, як пізніше визнає 

А. Добринін, принциповою причиною невдачі радянсько-американського 

партнерства була «наявність у Радянському Союзі та Сполучених Штатах 

суперечливих одна одній концепцій детанту» [241, 468].  

По-друге, від середини 1970-х рр. Радянський Союз та його блок 

вступили в найглибшу стадію всеосяжної кризи, яка, як це тоді ще ніхто не міг 

передбачити, призведе до загибелі радянської імперії. Проте радянське 

керівництво, очолюване фізично слабнучим лідером, сподівалося на те, що 

негативні симптоми в політиці та економіці можна буде притлумити за рахунок 

нарощування експорту сировини та вправного культивування Москвою певних 

розбіжностей в інтересах між Вашингтоном та його союзниками. Детант, 

зокрема радянсько-американський, продовжував отримувати все дошкульніші 

пробоїни від зіткнень із підводними рифами світової політики. Москва й 

Вашингтон не лише виявилися неспроможними відвернути події в чутливих для 

них регіонах, які призводили до їх взаємної антагонізації, але й не знаходили 
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бажання для пошуку узгоджених правил поведінки в них. «Детант, – як 

правильно констатує у своїх мемуарах Р. Ґейтс, – народився в Європі та, якщо 

бути реалістом, ніколи не мав змісту чи наслідків поза її межами» [259, 39].  

По-третє, радянські керівники негативно сприйняли прихід до влади 

нового президента в США. З одного боку, їх цілком виправдано насторожила 

передвиборна риторика й програмні заяви Дж. Картера та його головного 

зовнішньополітичного радника. З іншого боку, вони почали припускатися 

самооманливих тверджень про недосвідченість у міжнародних справах 

колишнього джорджійського губернатора. Щодо тактично неоковирної позиції 

Москви в період президентських виборів 1976 р. існує чимало вагомих свідчень. 

Так, наприклад, у своїх мемуарах А. Шевченко, високоранговий радянський 

дипломат, близький до родини А. Громика, писав про відразу Кремля до 

Дж. Картера-кандидата [391, 276-278]. Прикметно, однак, що ця настанова не 

поліпшувала ставлення до Дж. Форда, якого посол А. Добринін, кепкуючи, 

називав «футболістом», натякаючи на обмеженість американського президента 

інтелектуальним рівнем його капітанства в студентській збірній Мічіганського 

університету. Сам А. Добринін у значно пізніших спогадах визнав недовіру 

Кремля до Дж. Картера [241, 370-371].  

Проте усвідомлення складної взаємодії множини об’єктивних і 

суб’єктивних факторів, очевидне з позицій пізнішого історичного осмислення, 

не було надбанням американського суспільства в момент, коли склалася 

конкретна історична ситуація другої половини 1970-х рр. Саме через це, а також 

у зв’язку з відмінними політичними інтересами окремих частин 

політикоформуючих верств США проблеми Білого дому на радянському 

напрямку поступово почали перетворюватися на одну з центральних тем у 

критиці адміністрації Дж. Картера. Навіть більше, дискусійний поділ у 

суспільстві отримав «організаційне» закріплення в лавах президентської 

команди. Фактично, розбіжності в поглядах двох груп на детант, згадувані вище, 

почали трансформовуватись у принципові дискусії щодо природи радянського 

режиму і його зовнішньої політики, а зрештою, і в дебати з приводу широких 
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теоретичних аспектів усієї зовнішньополітичної стратегії. Досить швидко 

визначився ліберально-реалістський і змагально-транснаціоналістський (часто, 

хоч і не надто точно типологізований як консервативно-антикомуністичний) 

табори, ототожнювані відповідно з С. Венсом і Бжезінським. Слід одразу 

зазначити, що, як ці двоє, так і Дж. Картер завжди були схильні применшувати 

існування цих конкуруючих фракцій або принаймні кваліфікували розбіжності 

між ними як суб’єктивні тактичні нюанси єдиної політичної лінії. Особливо 

виразною ця тенденція помітна в мемуарах президента. Визнаючи те, що С. Венс 

часом нарікав йому на газетярське роздмухування теми боротьби між Білим 

домом і держдепартаментом за контроль над зовнішньополітичним кермом, 

Дж. Картер наголошує, що «в більшості випадків такі газетні повідомлення були 

неточними і перебільшеними» [227, 53]. Цілком пояснюване бажання 

мемуаристів відкинути сумніви щодо міцності їх командного духу не може, 

однак, спростувати того факту, що досить скоро після початку президентського 

терміну Дж. Картера розбіжності двох настанов у зовнішній політиці 

адміністрації набули цілком окресленого вигляду, так чи інакше позначившись 

на всіх інших міжнародних настановах. 

Ліберальні реалісти були помітними насамперед серед держ- 

департаментівської бюрократії, а також у засобах масової інформації, 

наближених до ліберально-центристського істеблішменту східного узбережжя. 

Одним із їх найбільш артикульованих виразників став спеціальний помічник 

держсекретаря в ранзі посла, відповідальний за радянсько-американські 

відносини, М. Шульман. Перед своїм призначенням до дипломатичного 

відомства він зробив доволі помітну кар’єру академічного радянолога, зокрема 

очолював Російський інститут Колумбійського університету. М. Шульман 

вважав, що, незважаючи на наявність цілої низки важливих напрямків 

зовнішньої політики США, стосунки з Москвою мають абсолютно центральний 

характер. Дослідник на дипломатичній службі гадав, що «реалізм зобов’язував 

визнати політичне змагання між СРСР і США як факт міжнародного життя», 

проте вбачав позитивну тенденцію в ознаках поступового руху до «кодифікації 
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стриманості» в різних напрямках [388, 1-5]. Він також оптимістично вірив у те, 

що «центральною драмою» радянського суспільного життя є боротьба між 

тенденціями до ортодоксії й модернізації [Там само]. На загал прибічники 

означеного вище табору прагнули продовжити детант початку 1970-х рр., 

зробивши його, щоправда, морально презентабельнішим за рахунок обережного 

додавання правозахисних елементів і схиляння Москви до більшого 

пошанування прав власних громадян. З погляду історіософськи-політичного 

сприйняття СРСР вони відзначалися схильністю до русофільського погляду й 

претензією на поглиблене й об’єктивне розуміння російської історії та 

ментальності. Уже невдача першого візиту С. Венса до Москви мала б 

примусити ліберальних реалістів замислитися над адекватністю їх 

концептуальних засад. Принаймні сам держсекретар пізніше в мемуарах 

констатуватиме наступально-войовничий дух, яким зустрів його Кремль, і 

згадуватиме «діатрибу з каталогізацією уявних порушень прав людини в США», 

виголошену йому Л. Брежнєвим під час особистої бесіди [343, 53]. Не зайве 

додати, що М. Шульман був членом американської делегації в перебігу того 

візиту й міг безпосередньо спостерігати настрої радянських партнерів із 

переговорів. Поряд із М. Шульманом не можна не згадати ще одного впливового 

прибічника продовження старого детанту, якого особливо відзначає Бжезінський 

у мемуарах. Ним був П. Ворнке – особистий близький друг С. Венса, якого було 

призначено на високу посаду директора Агенції з контролю над озброєнням та 

роззброєнням. Будучи визнаним ветераном-фахівцем у пріоритетній, але доволі 

вузькій військово-політичній ділянці, він, однак, претендував на експертне 

знання ширшого діапазону. На початку діяльності адміністрації Бжезінському та 

РНБ також опонуватиме з радянської проблематики вже згадуваний відомий 

радянолог, головний аналітик ЦРУ з проблем СРСР А. Горелік. Однак його 

позиція зазнає невдовзі істотних змін. 

Опоненти ліберальних реалістів своїм штабом мали насамперед Раду 

Національної Безпеки. Їхніми лідерами й виразниками, окрім самого керівника її 

штату, були С. Гантінґтон, Г. Оуен, С. Лерребі, Р. Ґейтс, В. Одом, М. Олбрайт. У 
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них були однодумці з багатьох аспектів міжнародної політики серед 

консервативних конгресменів, проте, як видно, підтримка в пресі не відзначалася 

впливовістю. Важливим союзником Бжезінського з багатьох питань був міністр 

оборони Г. Браун. Характеристика передвладних поглядів Бжезінського на 

американсько-радянські відносини, викладена вище, достатньо повно 

відображає сприйняття цією групою в оточенні президента Радянського Союзу 

та стосунків із ним. Як свідчать мемуари Дж. Картера, Бжезінський не 

відмовлявся на початковому етапі історії адміністрації від ролі не лише 

зовнішньополітичного експерта, але й знавця внутрішньої сутності СРСР. У 

своїх щоденниках президент залишив 7 листопада 1977 р. (у день 

шістдесятиріччя приходу більшовиків до влади – Т. Г.) такий запис: «Сьогодні 

вранці на засіданні кабінету Збіґ зробив цікавий коментар про те, що за часів 

Леніна Радянський Союз був подібним до зібрання членів релігійної секти, за 

часів Сталіна – до в’язниці, за часів Хрущова – до цирку, а за Брежнєва нагадує 

відділення американської поштової служби» [227, 223]. Бжезінський мав на увазі 

те, що подібно до американської пошти – установи, як на ті часи, гігантської, 

марудної й анекдотично формалістської, – СРСР перетворився на закляклого, 

безнадійно забюрократизованого велетня, неспроможного до самореформування. 

Вочевидь, така оцінка дисонувала зі згаданими поглядами М. Шульмана та інших 

аналітиків і дипломатів, які робили кар’єру на радянології та русистиці.  

Слід, однак, наголосити, що як ліберальні реалісти, так і змагальні 

транснаціоналісти мали чимало спільного з погляду власної суспільної кар’єри 

(достатньо нагадати лише про членство й роботу багатьох із них у Тристоронній 

комісії). Для стороннього спостерігача щонайменше впродовж першого року 

історії адміністрації стосунки між двома опонуючими групами були майже 

безхмарними. Бжезінський, очікуючи на переїзд до Вашингтона своєї сім’ї, 

доволі довгий час квартирував у А. Гаррімана, ділячи гостинність патріарха 

американської зовнішньої політики з іншим урядовцем-квартирантом 

М. Шульманом. Ранком вони прямували на роботу до урядових кабінетів, жваво 

дискутуючи по дорозі з приводу зовнішньополітичних проблем. Ці дискусії, як 
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натякає Бжезінський-мемуарист, не сприяли, однак, утвердженню глибшого 

порозуміння через спроби його опонентів із використанням преси створити в 

громадськості враження про перебирання людьми С. Венса пріоритету у 

визначенні політики щодо Москви [163, 174].  

Отже, як можна з певністю стверджувати, старт радянської політики 

адміністрації Дж. Картера виявився ускладненим наявністю в її середовищі двох 

опонуючих настанов. Ця обставина ставила в особливе становище главу 

держави, не лише роблячи його арбітром двох угрупувань, але й піддаючи 

ризикові неодмінної критики принаймі з одного з двох напрямків у разі надто 

очевидного схиляння на користь якогось із них. Проте Дж. Картер від самого 

початку доволі вдало зумів уникнути останньої перспективи. Він дотримав своєї 

передвиборної обіцянки «бути власним держсекретарем» і утвердив у практику 

адміністрації прийняття всіх основних зовнішньополітичних рішень, включно зі 

стосовними американсько-радянських відносин, в Овальному кабінеті. Перед 

президентом, однак, так і не постане проблема розподілу можливостей доступу 

до публічних важелів впливу на американсько-радянські відносини 

представників двох опонуючих настанов. Бжезінський вирішить такою мірою не 

наповнювати своєю особою радянський напрямок, як це зробив наприкінці 1960-

х рр. Г. Кіссінджер. Він обере дистанційовану в геостратегічному просторі та 

істотно глобальнішу позицію для впливу на цю ділянку зовнішньої політики 

країни. Залишаючись у тіні постаті президента, його радник із питань 

національної безпеки докладе всіх зусиль, щоб вплинути на президентський 

зовнішньополітичний курс і водночас сприяти таким змінам на міжнародній 

арені, які б позбавили Москву її сильних карт у грі з Вашингтоном. 

Поведінка Кремля в стосунках з Білим домом та певні тенденції в 

зовнішній політиці Москви в цілому підштовхували Бжезінського до глибшого 

аналізу перспектив американсько-радянських відносин і стимулювали його до 

вміщення їх осмислення в ширший світополітичний контекст. Уже невдовзі 

після перших ускладнень у контактах із Кремлем радник президента з питань 

національної безпеки ініціював створення фундаментального аналітичного 
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документа, який мав на меті з’ясування глобального балансу сил та інтересів 

США і СРСР. Власне, саме для реалізації цього проєкту до складу співробітників 

РНБ був запрошений на обмежений термін С. Гантінґтон, давній колега радника 

президента з гарвардських і колумбійських літ, його співатор та однодумець із 

багатьох питань. На основі аналітичної доповіді С. Гантінґтона, яка, за словами 

Бжезінського, стала поглибленим порівняльним вивченням військових, 

політичних, економічних та ідеологічних можливостей двох країн-

супротивниць, було створено президентський оглядовий меморандум номер 

десять (ПОМ-10). Про загальний зміст цього конфіденційного документа ми 

можемо робити висновки, зокрема, на підставі інформації його головного автора. 

Як випливає з мемуарів  Бжезінського, меморандум містив такі принципові 

положення: зважаючи на те, що Радянський Союз досяг великих успіхів у 

військовій галузі, формулювалися «невідкладні міркування» щодо спроможності 

США протистояти СРСР у разі конвенціонального конфлікту в Європі; 

наголошувалося на потребі збільшення зусиль щодо нарощування 

американських військово-стратегічних можливостей та сукупної 

конвенціональної військової могутності західних союзників; район Перської 

затоки визначався як такий, який є загрожуваним, життєво важливим для Заходу 

й вартим більшої «військової занепокоєності»; сумарна спроможність Америки 

змагатися з Радянським Союзом у політичній, економічній та ідеологічній 

сферах оцінювалася «відносно оптимістично» [163, 177]. «Таким чином, – 

зазначає Бжезінський, – було забезпечено інтелектуальний підмурівок для моєї 

власної схильності на користь активістської, напористої та історично 

оптимістичної політики детанту. Така політика, однак, мала б спиратись на 

адекватну військову могутність, а отже, супутнім їй мало б бути зважене рішення 

щодо повної зміни тенденцій в оборонній сфері» [Там само].  

Архівні матеріали дозволяють отримати детальнішу інформацію про 

ПОМ-10. Помічник Бжезінського з військових питань та координатор РНБ на 

випадок кризових ситуацій В. Одом повідомляє в архівному інтерв’ю про процес 

підготовки та центральні тези цього вельми важливого документа. Спочатку 
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спеціальна група С. Гантінґтона, до якої, крім В. Одома, входило ще двоє 

співробітників, проаналізувала відповідні аналітичні розробки своїх 

попередників, зокрема такі документи, як меморандум РНБ-68 часу 

президентства Г. Трумена, меморандум РНБ-162/2 «Гнучке реагування» періоду 

адміністрації Дж. Ф. Кеннеді та оглядовий меморандум РНБ-3, створений під 

керівництвом Г. Кіссінджера. Останні два документи були визнані військово-

стратегічними розробками, звуженість підходу яких не заслуговувала 

наслідування. «Ми вирішили, – зазначає В. Одом, – що ПОМ-10 має бути прямим 

нащадком РНБ-68, а не РНБ-3. Ось чому до нього включалася не лише нетто – 

оцінка військового потенціалу, але й усіх головних компонентів національної 

могутності» [339, 30]. Орієнтація на меморандум РНБ-68 як на зразок уже сама 

по собі була надзвичайно прикметною. Схвалений вищим урядовим складом 

РНБ у квітні 1950 р. і створений головним чином П. Нітце, цей документ поклав 

край невизначеності чи, пов’язуваній з іменем Дж. Ф. Кеннана, обережній 

наступальності в політиці щодо СРСР і започаткував жорсткий курс стосовно 

Кремля та настанову на досягнення впевненої силової переваги над ним. Для 

підготовки «спадкоємця» РНБ-68 було створено одинадцять міжвідомчих 

робочих груп: п’ять із них мали завданням компаративно вивчити стан 

функціональних ділянок США та СРСР (військовий потенціал, економіка, 

політичні інститути, розвідувальні можливості, технологічний статус), а шість 

повинні були з’ясувати співвідношення радянських і американських позицій в 

окремих регіонах (Європі, Східній Азії, Південній Азії, Близькому 

Сході/Перській затоці, Африці та Латинській Америці). Коли в РНБ звели 

докупи відомчі документи, то було одержано консолідований текст обсягом у 

приблизно триста сторінок, який містив висновкову частину, центральні 

положення якої уклав С. Гантінґтон. Вони, як випливає з порівняння свідчень 

В. Одома та мемуарів Бжезінського, практично повністю визначали положення 

ПОМ-10, головне авторство якого, однак, належало останньому. В. Одом, між 

іншим, зазначає, що він із С. Гантінґтоном із надзвичайною рішучістю 

наголошував на винятковому значенні одного регіону. «У результаті підготовки 
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ПОМ-10, – стверджує він, – ми усвідомили, що серед регіональних ділянок 

змагання Схід–Захід найбільші стратегічні ставки й найбільш хистка ситуація 

були притаманні Іранові та зоні Перської затоки» [339, 31]. С. Гантінґтон, однак, 

не бажав обмежуватися геополітичними констатаціями та вважав за доцільне 

торкнутися проблем міжнародно-історичної концептуалізації. Повоєнний період у 

поданому аналітичному звіті він поділив на Еру І та Еру ІІ. Перша 

характеризувалася «колосальним переважанням США та політикою стримування». 

Друга починалася в середині 1970-х рр. і була позначена різким зростанням 

військових можливостей СРСР [339, 32]. За таких умов, наполягав С. Гантінґтон, 

необхідно було віднайти нову стратегію, яка б дозволила «здійснювати як 

застрашення, так і стримування та інші заходи» в 1980-х [Там само].  

На підставі згадуваного президентського меморандуму в адміністрації 

було підготовлено й обговорено проєкт президентської директиви номер 

вісімнадцять, яка мала стати дороговказним документом для всієї подальшої 

діяльності країни у сфері військової стратегії. У перебігу дискусії гору взяла 

точка зору, яку відстоювали Бжезінський і Г. Браун та підлеглі їм урядові 

структури. Зокрема, остаточний варіант доктрини містив положення про 

збереження потужної американської присутності в Європі й на Корейському 

півострові, передбачав створення сил швидкого реагування насамперед для 

гарантування безпеки регіону Перської затоки, констатував патову ситуацію у 

сфері стратегічних озброєнь [163, 177] і, як згадує В. Одом, наполягав на потребі 

підтримання військової рівноваги із СРСР шляхом компенсування 

невійськовими засобами зміщення балансу військової могутності між двома 

ядерними гігантами [339, 32]. Саме спираючись на цей висновок, В. Одом 

організував для свого безпосереднього шефа візит до штабу Стратегічного 

повітряного командування (СПК), відповідального за ракетно-ядерні сили 

країни. У його перебігу Бжезінський поцікавився в керівника СПК наявними у 

військовиків планами дій на третій–двадцятий день після початку ракетно-

ядерного конфлікту й, почувши у відповідь «округлі фрази», усвідомив, що 

Америка фактично не готова до реалістичного та ефективного використання 
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свого ядерного меча. Унаслідок орієнтації на доктрину «обмежених ядерних 

рішень», проголошену в 1974 р. міністром оборони Дж. Шлесінджером, склалася 

ситуація, за якої Вашингтон концептуально мав готуватися до завдання 

застрашувальних ударів по поодиноких великих містах СРСР та отримання 

симетричної відповіді [339, 31-32]. Доктринальна неадекватність Америки в 

мінливих міжнародних умовах, звичайно, не могла не справити враження на 

Бжезінського, а через нього – і на президента. Вона також не могла не створити 

психологічної диспозиції президентського радника щодо змісту директиви глави 

держави номер вісімнадцять. 

Як випливає з мемуарів Бжезінського, його та Г. Брауна опоненти з інших 

урядових структур (ідеться, поза сумнівом, про держдепартамент) наполягали на 

значно м’якшій загальній концепції цього стратегічного документа й, зокрема, 

відстоювали потребу в скороченні американських військ, розташованих у Європі 

та на Корейському півострові. Відхилення таких ідей та їх концептуальної бази 

на рівні засадничих основ діяльності держави у сфері національної безпеки стало 

першою значною внутрішньоурядовою перемогою радника президента з питань 

національної безпеки. Проте, коли президент підписав документ 24 серпня 1977 

р., у Бжезінського під враженням внутрішньоурядової дискусії окреслилися 

певні переконання. «Цей процес, – згадував він пізніше, – дав мені додаткові 

аргументи на користь більшої обережності стосовно будь-якої американсько-

радянської таємної змови з приводу таких регіональних проблем, як Близький 

Схід, і посилив мою попередню схильність до просування справи американсько-

китайського примирення. У такому примиренні, доповненому нашими зрослими 

оборонними зусиллями, я бачив найкращий шлях до створення більшої 

геополітичної та стратегічної стабільності» [163, 178].  

Проте перш ніж ідея Бжезінського щодо зближення з Пекіном отримає 

підтримку з боку президента, низка подій у північно-східній Африці (регіоні  

т. зв. Африканського Рогу) ще більше розділить позиції прибічників жорсткішої 

та поміркованішої політики щодо СРСР у лавах адміністрації Дж. Картера. Після 

того, як між двома країнами регіону Сомалі та Ефіопією розгориться 
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територіальний конфлікт, у перебігу якого станеться зміна їх попередньої 

орієнтації на світові держави, Москва вдасться до кроків, котрі будуть украй 

несхвально сприйняті Заходом і впливовими арабськими державами. Прагнучи 

підтримати свою нову регіональну союзницю Ефіопію, яка хотіла не допустити 

самовизначення прикордонної та етнічно спорідненої із Сомалі провінції Огаден, 

Радянський Союз перекине до цієї країни сотні своїх радників, понад 10 тис. 

кубинських військовослужбовців, важку військову техніку. На думку не лише 

Бжезінського, але й президентів Франції та Єгипту В. Жискар д’Естена й 

А. Садата дії Кремля були вмотивовані бажанням посилити свої позиції в цьому 

стратегічно важливому, наближеному до близькосхідних нафтових покладів 

регіоні. У перебігу дискусій щодо ситуації в районі Африканського Рогу на 

зустрічі РНБ та її вищих робочих органів Бжезінський зайняв рішучу позицію. 

Радник президента вимагав, щоб Вашингтон послав цілком неоднозначні 

сигнали Москві, які б свідчили про заперечення Заходом права останньої на 

розширення її сфери впливу в Африці. Зокрема, він пропонував надіслати до 

прилеглих до регіону акваторій авіаносне з’єднання ВМС США. Пропозиції ці 

не були підтримані колегами Бжезінського у вищому керівництві країни. На його 

думку, це сталося через те, що їх сильно вразив «в’єтнамський вірус», тобто вони 

й далі перебували в стані фобії щодо рішучих дій із використанням силових 

засобів на міжнародній арені [163, 183]. У свою чергу, деякі опоненти радника 

президента вбачали приховані наміри в його рекомендаціях. У своїх мемуарах 

С. Венс писав: «Ми не сумніваємось, що в довготерміновій перспективі 

ефіопсько-радянські відносини набудуть гіркого присмаку й Ефіопія знову 

повернеться обличчям до Заходу. З іншого боку, деякі з президентських 

політичних радників вірили в те, що Ріг створив можливість завдати шкоди 

Радам шляхом зав’язування їх у витратній і нескінченній боротьбі та навіть 

примусу їх відступити перед лицем конфронтації. Ця відмінність у поглядах мала 

загостритись у подальші місяці» [434, 75]. Сам Бжезінський не лише не 

визнаватиме прихованих розрахунків за своєю позицією з огаденського питання, 

але наполягатиме на стратегічній хибності нерішучості своїх колег. Після 
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чергової кризи в радянсько-американських відносинах, спричиненої восени 

1979 р. скандалом навколо т. зв. «радянської бригади» на Кубі, який, у свою 

чергу, істотно зашкодить очікуваній тоді ратифікації угоди ОСО-2, він зробить у 

своєму щоденнику запис, який міститиме дуже важливу констатацію. Як 

гадатиме його автор, саме з тієї миті, як зовнішньополітичний штаб Америки на 

чолі з президентом не знайшов у собі твердості для того, щоб спинити радянську 

експансію, справи в американсько-радянських відносинах пішли в небезпечному 

напрямку. Мляве реагування навесні 1978 р. обернулося пізніше надмірно 

гострою реакцією американської громадськості на дислоковані на Кубі ще з 

початку 1960-х рр. радянські підрозділи й, зрештою, увінчалось останнім цвяхом 

у домовину  

ОСО-2, який Москва заб’є своїм вторгненням в Афганістан у грудні 1979 р. Ось 

чому, – зазначав мемуарист, – він час від часу вживатиме вислів: «Угода ОСО 

лежить похована в пісках Огадену» [163, 189].  

Підсумки дискусії щодо Огадену не стануть, однак, поразкою для 

Бжезінського. Саме після її завершення він відчує, що, незважаючи на бажання 

президента використати всі до останнього шанси продовження детанту із СРСР, 

настрої не лише господаря Білого дому, але й найобережніших членів його 

команди зазнають змін. Зокрема, не буде заперечуватися ідея розширення 

діалогу з Пекіном із включенням до нього «стратегічних консультацій» із метою 

«урівноважити Радянський Союз». В одній з усних доповідей Дж. Картерові 

Бжезінський прямо скаже, що, коли йдеться про Ріг, то він убачає не ординарну 

регіональну проблему, а проблему майбутнього розрядки в цілому, яке 

поставили під загрозу в Москві. Таким чином, Вашингтон мав вважати себе 

вільнішим від минулих самозасторог і розпочати активні дії на китайському 

напрямку. На роль головного представника позиції Вашингтона в Пекіні він 

запропонував себе [434, 190].  

У світлі тих стосунків, які склалися між держдепартаментом і  

Бжезінським, у президента не могло бути жодних ілюзій відносно можливих 

наслідків надання його помічникові особливих повноважень щодо Китаю. Проте 
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Дж. Картер, як видно, неартикульовано вже більшою мірою був на боці свого 

джерела міжнародно-стратегічних ідей, ніж поділяв помірковані погляди 

дипломатичного відомства. «Ми всі погоджувалися з тим, – запише президент у 

своєму щоденнику 16 травня 1978 р., – що кращі стосунки з КНР допоможуть 

нам з ОСО» [227, 194]. Отже, він вважав за доцільне вжити «китайського важеля» 

для заохочення Кремля до гнучкішого ставлення до центральних проблем 

американсько-радянських відносин. Натомість наміри Бжезінського були ще 

більш далекосяжними. Їх засвідчив візит очолюваної ним делегації до Пекіна, 

який відбувся наприкінці травня 1978 р. Головною його метою було досягнення 

порозуміння з китайським керівництвом стосовно дотримання сторонами 

принципів двосторонніх відносин, закладених ще за часів президента Р. Ніксона, 

а також з’ясування позицій, на яких стояли дві держави на той момент у своєму 

ставленні до ключових проблем світової політики. У контексті завдань 

двосторонньої дипломатії зустріч на високому рівні мала відкрити шлях до 

встановлення повноцінних дипломатичних стосунків між країнами. Згадуючи 

про свої особисті настанови перед історичною поїздкою до Пекіна, Бжезінський 

наголошує, що він був свідомий тієї цікавої обставини, що впродовж одного 

десятиліття двоє американських урядовців, обоє з котрих були за походженням 

іммігрантами, опікувалися завданням налагодження американсько-китайських 

відносин із позицій «відносної відсутності великих знань чи особливих почуттів 

до Китаю, але наявності значних стратегічних інтересів» [163, 209]. Проте таке 

уподібнювання себе Г. Кіссінджерові з боку його давнього опонента не було 

вичерпно точним.  Бжезінський значно більшою мірою, ніж його попередник, 

мав намір перетворити Китай на партнера Америки в тискові на СРСР. 

У перебігу візиту, упродовж якого Бжезінського, окрім групи близьких 

колег, супроводжувала й дружина, він мав об’ємну та змістовну програму 

формальних і неформальних заходів, включно з бесідами з найвищими 

керівниками держави. У концентрованому вигляді зміст послання Білого дому 

до лідерів КНР містився в початковому абзаці меморандуму, укладеного 

Бжезінським на початку переговорів із міністром закордонних справ Хуанг Хуа. 
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Зокрема, президентський посланець, констатувавши неприйняття обома 

країнами «гегемоністських» намірів СРСР, наголосив: «Ми були союзниками в 

минулому. Ми знову повинні співпрацювати перед лицем спільної загрози. Через 

те, що центральною прикметою нашої доби – прикметою, яка спонукає нас 

гуртуватись, – є постання Радянського Союзу як глобальної потуги» [163, 211]. 

Після цих драматичних слів їх автор виклав стислу оцінку радянської світової 

стратегії, яка, на його думку, включала прагнення досягти військово-стратегічної 

переваги, політично панувати над Західною Європою, радикалізувати Близький 

Схід, дестабілізувати південну Азію, проникнути в регіон Індійського океану й 

політично оточити Китай. Така загальна позиція високого американського гостя, 

разом із непорушністю дотримання Вашингтоном попередніх американських 

гарантій щодо проблеми Тайваню, отримала неприховане схвалення його 

китайських господарів. Останні, однак, були навіть радикальніші. Так, 

наприклад, міністр Хуанг Хуа, наголосивши на тому, що Китай більше не 

розглядає США як загрозу миру, закинув Вашингтонові неприпустиму м’якість 

у стосунках із СРСР і наївність стосовно угоди ОСО. 

Отже, після кількох днів перемовин, офіційних банкетів та обідів у 

затишних пекінських ресторанах (зокрема з Ден Сяопіном) Бжезінський 

повернувся додому переконаний, що Вашингтон фактично отримав могутнього 

стратегічного партнера, за сприяння якого можна було будувати нові 

міжнародно-стратегічні плани, зокрема стосовно СРСР. Як запише у своєму 

щоденнику Дж. Картер, його помічник прибув із Пекіна сповненим вражень та 

позитивних почуттів стосовно китайців. Президент вважав, що візит був вельми 

успішним, а китайські керівники, «як виглядало, отримали задоволення від 

стратегічних та філософських дискусій зі Збіґом» [227, 196]. За свідченнями 

останнього, господар Білого дому зустрів його після повернення надзвичайно 

тепло, обійняв і, незважаючи на те, що був одягнений у джинси, негайно 

покликав свого офіційного фотографа, щоб той сфотографував їх разом у цю 

пам’ятну мить. Проте риску під справді історичною поїздкою Бжезінського було 

підведено не цією хвилюючою для нього сценою, а подією, яка станеться 
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кількома днями пізніше. Будучи запрошеним на передачу-інтерв’ю на каналі Ен-

Бі-Сі, він, за його твердженням, очікував детальнішої розмови про свою щойно 

завершену місію, проте несподівано отримав питання, які переважно 

стосувалися Радянського Союзу та його дій в Африці. Відповідаючи на одне з 

них, він, зокрема, сказав: «Я засмучений тим фактом, що Радянський Союз 

втягнутий у сталі та масштабні зусилля з нарощування своїх конвенціональних 

сил, зокрема в Європі, збільшення та концентрації своїх сил на кордонах Китаю, 

здійснення злісної світової пропаганди проти Сполучених Штатів, проникнення 

до близькосхідного регіону, розпалювання расового конфлікту в Африці, щоб 

зробити його зважене розв’язання важчим, а під сучасну пору, можливо, і з 

метою отримання більш прямого доступу до Індійського океану. Я не думаю, що 

така поведінка сумісна з тим, що колись було названо кодексом детанту, і я 

сподіваюся, що шляхом переговорів, а також через продемонстровану нами 

рішучість ми можемо схилити радянських керівників до висновку, що вигоди 

примирення є кращими, ніж короткозора спроба експлуатації глобальних 

труднощів» [163, 220]. Такі недоречно відверті коментарі одразу після 

повернення з Пекіна їх автор пізніше пояснюватиме тим, що він не встигнув 

«відвикнути» від «китайського часу». Наслідки не забарилися. Наступного дня, 

після виходу передачі в ефір, низка провідних друкованих видань, серед яких 

особливо драматично звучав голос «Вашингтон пост», виступили з 

публікаціями, у яких ішлося про те, що помічник президента вчинив атаку на 

Ради, детант, за всіма ознаками, перебуває в критичному стані, а автор 

обговорюваної телевізійної сенсації явно перебирає від С. Венса контроль над 

зовнішньою політикою. Тижнем пізніше щотижневик «Ньюзвік» вийшов з 

аналогічними матеріалами, а на його обкладинці було вміщено портрет 

Бжезінського з накладеним на нього текстом, у котрому стверджувалося, що 

сталося відродження «холодної війни» [Там само]. Прикметним було те, що свої 

коментарі ці право-центристські видання робили не з критичних, а з фактично 

схвальних позицій. Проте в Білому домі на несподіваного героя преси чекала 

добре відома президентській команді холодна посмішка-маска розлюченого 
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господаря, до якої додасться ще й цілком очікувана образа С. Венса. Можна 

припускати, що вищезгаданий публічний виступ Бжезінського був не 

випадковим ляпсусом, а розрахованим кроком, який у цілому досяг задуманої 

мети: китайці почули гучний повтор того, що кількома днями раніше 

викладалося лише їх головному дипломату, американська громадськість була 

підштовхнута до відвертішої дискусії, а госпосподарі Кремля отримали 

погрозливий сигнал із найближчого президентського оточення. 

Наприкінці 1978 р. активність Бжезінського на китайському напрямку буде 

винагороджена вагомим здобутком для зовнішньої політики адміністрації. 15 

грудня Дж. Картер у телевізійному зверненні оголосить про повну нормалізацію 

стосунків США з КНР, яка передбачала встановлення повноцінних 

дипломатичних відносин. Двома днями пізніше президент, пам’ятаючи те 

завзяття, із яким його зовнішньополітичний радник опікувався стосунками з 

Пекіном, пожартував із ним у спосіб, котрий явно мав засвідчити довірливість їх 

стосунків. На пейджер Бжезінського, який недільного дня прогулювався з дітьми 

в одному з парків на березі Потомаку, надійшов сигнал про необхідність вийти 

на зв’язок з оператором Білого дому. Зв’язавшись із головною резиденцією 

президента з одного з телефонів у парку, він довідався, що його з Кемп-Дейвіду 

розшукує глава держави. Установивши зв’язок з останнім, Бжезінський почув від 

нього, що щойно китайці скасували своє рішення про повну нормалізацію 

двосторонніх відносин. Президентський радник не заперечує у своїх мемуарах, 

що в першу мить був шокований почутим, хоч швидко оцінив гостроту гумору 

шефа. Сам жартівник, який посилається на запис у власному щоденнику, 

змальовує цю колоритну сцену трохи інакше: «Він ледве не зомлів перш ніж я 

зміг сказати йому, що це був жарт» [227, 200]. Про надмірну емоційність реакції 

Бжезінського в описаній ситуації свідчить і те, що пізніше Дж. Картер, відомий 

своєю тактовністю, шкодував, – за його словами, –  стосовно спричиненого ним 

емоційного потрясіння свого радника. В усякому разі, президент цілком 

непередбачуваним чином віднайшов і полишив для майбутніх дослідників 

яскравий доказ того, як глибоко особисто міжнародний стратег сприймав свою 
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китайську дипломатію. Партнерство з Пекіном розглядалося Бжезінським як 

важливе завдання у світлі міжнародно-стратегічної концепції, яку він поділяв зі 

своїми найближчими однодумцями в РНБ принаймі з часу роботи над ПОМ-10. 

За словами В. Одома, зближення з Китаєм було винятково корисним для США в 

міжнародну Еру ІІ, оскільки означало, що «східноазійський театр як стратегічна 

зона для США вимагав би менших військових зусиль порівняно з Європою та 

Перською затокою. Це мало колосальне значення для конфігурації стратегічної 

могутності у світі» [339, 33].  

1978 рік, який став визначальним, хоч і не завжди результативним у справі 

формування фундаменту стосунків адміністрації з двома наймогутнішими 

опонентами Америки на міжнародній арені, був позначений незаперечними 

здобутками команди Дж. Картера в інших ділянках міжнародної політики. 

Одним із них була ратифікація угод щодо передачі під контроль панамського 

уряду каналу, який, десятиліттями перебуваючи в американській власності, 

слугував джерелом непорозумінь та конфліктів у регіоні. Іншим досягненням, 

незважаючи на свою на той момент невизначену перспективу, стали попередні 

угоди, досягнуті за найактивнішого заохочення Вашингтона, під час історичної 

зустрічі єгипетського президента А. Садата та ізраїльського прем’єр-міністра 

М. Беґіна в Кемп-Дейвіді в жовтні. Таким чином керівництво США 

утверджувало за собою репутацію національних лідерів, які були спроможні 

довести до кінця справу залагодження застарілої зовнішньополітичної проблеми 

власної країни й виступити в ролі енергійного посередника у виведенні з глухого 

кута найбільш вибухонебезпечної багатосторонньої міжнародної проблеми, 

якою був близькосхідний конфлікт. Роль Бжезінського в обох сюжетах з історії 

дипломатії адміністрації була вельми активною. 

 

 

 

4.2. Стратегічні підходи до американсько-радянського змагання 
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Проте того самого 1978 р. Вашингтон не міг запобігти політичним змінам 

у трьох країнах, які в подальшому на роки створюватимуть для нього 

міжнародні негаразди. У Нікарагуа й Гренаді до влади прийшли орієнтовані на 

Москву та Гавану марксистські революційні хунти. Внутрішній опозиційний 

рух і рішучий тиск майбутньої адміністрації Р. Рейґана зроблять їх існування 

обмеженим у часі. Натомість ісламська революція в Ірані не лише невдовзі 

зумовить одну з найдошкульніших криз у зовнішній політиці США та завдасть 

неочікуваних збитків реноме адміністрації Дж. Картера, але й на роки вперед 

зробить Іран джерелом проблем для Вашингтона. Ще однією міжнародною 

подією, яка не могла не торкнутися польських струн душі Бжезінського, було 

обрання 16 жовтня 1978 р. кардинала К. Войтили главою католицької церкви. 

Нового понтифіка високий американський урядовець уперше зустрів у 1976 р., 

проте ближче їхнє знаймоство, як можна зрозуміти з мемуарів першого, 

відбулося лише після інтронізації Івана Павла ІІ. Польський папа одразу 

викличе нервову й сповнену підозр реакцію Москви, яка через неофіційні 

канали почне спекулятивно пов’язувати його обрання з інтересами та діями 

Бжезінського [319, 341].  

Проте ні Бжезінський, ні його колеги у вищому керівництві країни не 

могли тоді повною мірою збагнути, що події, які найістотніше впливатимуть на 

майбутнє зовнішньополітичного курсу адміністрації і його сприйняття в країні 

та поза її межами, відбувались у самій Америці у свідомості громадян. Фахові 

соціологи, однак, зафіксували й витлумачили їх доволі точно. Розголосу, 

зокрема, набула стаття Д. Янкеловича в підсумковому номері журналу «Форин 

ефферз» за 1978 рік. У публікації під промовистою назвою «Прощавай, думка 

«Президентові знати краще» керівник соціологічної фірми «Янкелович, Скеллі 

та Вайт», один із найавторитетніших дослідників зовнішньополітичних 

орієнтацій американців і консультант Дж. Картера під час кампанії 1976 р., 

подавав низку новітніх результатів досліджень і робив ряд принципових 

висновків, які засвідчували фактичне формування в країні нового 

«поств’єтнамського» типу масової свідомості. Якщо спробувати визначити 
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найголовніші тези цього наукового звіту з позиції історичної ретроспективи, то 

їх було можна виокремити принаймні три. На відміну від періоду «класичної 

холодної війни» громадськість виявляла значно меншу готовність визнавати за 

керівництвом країни найвищу компетентність із питань зовнішньої і внутрішньої 

політики: якщо в 1964 р. кількість американців, які беззастережно довіряли 

урядові в цьому питанні, сягала 70%, то в 1978 р. вона знизилася до 30% [447, 

671]. Незважаючи на те, що, за словами Д. Янкеловича, громадськість піддавала 

анафемі «стратегічну диктатуру Реалполітік» і надавала значної ваги 

«моральним міркуванням» у зовнішній політиці, вона схилялась до 

поміркованості в стосунках із Москвою й ставила насущні інтереси американців 

вище за оборону прав людини. Так, наприклад, 61% опитаних вважали 

пріоритетним досягнення угоди про ядерні озброєння із СРСР і лише 25%  

надавали перевагу тискові на Москву з метою поліпшення становища з 

громадянськими правами в СРСР, навіть за рахунок прогресу на переговорах про 

ОСО-2. Водночас дослідник прозоро натякав на те, що ці настрої є 

нестабільними й що американцям характерний «обережний ідеалізм» [447, 680]. 

Нарешті, за даними Д. Янкеловича, американська публіка, залишаючись «більш 

ніж м’яко неохочою» використовувати війська для силових втручань за 

кордоном, поступово звільнялася від шоку початкового поств’єтнамського 

періоду, в перебігу якого країна зробила напівізоляціоністський поворот. 

«Американці, –  наголошував аналітик, – відновлюють своє переконання в тому, 

що Сполучені Штати мають позитивну відповідальність у світовій політиці» 

[447, 688-689]. Він зазначав, що рух маятника громадських настроїв у бік 

більшого інтернаціоналізму буде визначатися й обмежуватися тим, що отримало 

назву «уроки В’єтнаму». Принагідно Д. Янкелович описав сприйняття 

громадськістю «в’єтнамської пастки» як ситуації, котрій були притаманні такі 

характеристики: 1) США безпідставно вплутали себе у внутрішні справи іншої 

країни; 2) Сполучені Штати підтримували слабший, а комуністичні країни – 

сильніший бік конфлікту; 3) Америка була задіяна в протистоянні 

безпосередньо, у той час як Радянський Союз мав можливість брати участь у 
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ньому через «сурогатні сили»; 4) втручання Вашингтона мало місце в країні, яка 

не розглядалась як істотно важлива для американських національних інтересів; 

5) Сполучені Штати, розширюючи зобов’язання в  зоні конфлікту, усе більше 

заглиблювались у його трясовину з малими сподіваннями на самовивільнення 

[447, 689]. Д. Янкелович не випадково так деталізував висновки, які 

громадськість зробила щодо В’єтнаму. Ішлося не лише про минуле, але й про 

критерії, котрі суспільство визначало владі на випадок майбутніх втручань 

Америки в кризових точках планети. В іншій своїй статті, видрукуваній навесні 

1978 р., Д. Янкелович типологізував новітні зовнішньополітичні орієнтації як 

«обережний інтернаціоналізм», який у початковий поств’єтнамський період був 

позначений «тверезою обережністю» [446, 12-16].  

Соціологічні звіти не могли пройти поза увагою Бжезінського. Вони 

цілком підтверджували те, що американці у своїй масі швидше звільнялися від 

«в’єтнамського вірусу», ніж ліберально-реалістське крило політико-формуючої 

еліти. Водночас вони демонстрували амбівалентність настанов громадськості 

щодо світової політики та ролі в ній власної країни. Наприклад, за даними 

визнаного знавця еволюції американських громадських оцінок міжнародних 

проблем останньої третини 20 ст. Ю. Вітткопфа, у 1978 р. респонденти виявляли 

один із найвищих рівнів підтримки політики «стримування комунізму» – 60% і 

один із найнижчих рівнів схвалення гіпотетичних намагань уряду «допомогти 

іншим країнам» у запровадженні демократичної форми влади» – 26% [445, 250]. 

Було очевидним те, що після В’єтнаму та розчарувань у детанті в країні почав 

формуватись якісно новий тип громадської думки, який до певної міри навіть 

випереджав темп трансформації міжнародної системи. Виборці, які вже восени 

1980 р. повинні були визначити ім’я президента країни на подальше чотириліття, 

знову хотіли бачити Америку рішучим світовим лідером – таким, котрий уникає 

міжнародних пасток, але одночасно не обмежується моралізаторством щодо тих 

урядів, чия політика є далекою від демократичних норм. Паралельно із цими 

суспільно-психологічними зрушеннями, а значною мірою й на їх ґрунті, у країні 

почав консолідовуватися політичний табір, який невдовзі буде типологізований 
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як неоконсервативний. Йому була притаманна двопартійна основа, хоча 

відчутним можна назвати тяжіння до правого флангу Республіканської партії. 

Невдовзі він отримає свого енергійного лідера – колишнього каліфорнійського 

губернатора Р. Рейґана, команда якого почне розробку зовнішньополітичної 

програми для президентських перегонів. Зважаючи вже лише на ці 

внутрішньоамериканські обставини, у Бжезінського повинні були з’явитися 

підстави замислитися над перспективами втілення в життя змагально-

транснаціоналістської стратегії, яку він розробив для Дж. Картера в попередні 

роки. Посередині президентської каденції вона явно потребувала уточнення та 

звільнення від академічних абстракцій, бодай виходячи з міркувань 

електоральної стратегії й тактики. Світ і Америка виявилися значно менш 

передбачуваними, ніж це уявлялося з конференц-залів Тристоронньої комісії. 

Тим часом Бжезінський, як це дозволяють твердити деякі  джерела, відчув, 

що його аналітичні та політичні висновки стосовно ефемерності детанту можуть 

бути доповнені дуже особистими враженнями. За даними «архіву Мітрохіна» – 

унікальної за обсягом та фактичним матеріалом збірки копій документів архіву 

Першого головного управління (ПГУ) КДБ СРСР, – після призначення 

Бжезінського на його посаду керівництво цього головного радянського 

розвідувального відомства почало розробляти плани встановлення з ним 

довірливого контакту. Одночасно за директивою керівника КДБ Ю. Андропова 

від 3 січня 1977 р. було розпочато збирання «компрометуючої інформації» про 

президентського радника з метою його шантажу [74, 212]. Як і у випадку із 

С. Венсом, плани ПГУ були безглуздими. Після їхнього фіаско Управління дало 

розпорядження своїм відповідним резидентурам у США розпочати щодо 

Бжезінського збір інформації подібно до того, що здійснювався незадовго до 

того в межах спеціальної операції, спрямованої на нищення репутації провідного 

американського критика СРСР сенатора-демократа Г. Джексона. Якщо в 

біографії провідного законодавця агенти Москви намагалися знайти докази його 

гомосексуальної орієнтації, то стосовно близького до президента урядовця 

порушувалося завдання з’ясувати, чи не приховує він єврейського походження, 
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чи не була його коханкою кіноактриса К. Берґен, чи не містять чогось 

скандального його стосунки з рядом підлеглих. Коли, як і у випадку із 

законодавцем, пошук компромату не був успішним, радянська розвідка отримала 

несподівану допомогу від своїх болгарських колег. Останні повідомляли про те, 

що заарештований ними громадянин Болгарії, викритий як американсько-

ізраїльський шпигун, свідчив, що він, за його словами, у 1963 р. мав 

конспіративну зустріч із візитуючим до Софії професором Колумбійського 

університету Бжезінським. Узявши за основу сповнену фантастичними деталями 

розповідь арештанта, московський центр розпочав проти Бжезінського операцію 

з кодовою назвою «Мурена». У Москві було виготовлено фальшивий 

меморандум, який нібито походив з однієї з ізраїльських сіоністських 

організацій. 20 серпня 1978 р. його було підкинуто до автомобіля 

американського дипломата в Єрусалимі. Подаючи начебто реалістичні деталі, 

запозичені з історії болгарського агента-сіоніста, документ звинувачував 

Бжезінського в тому, що він «прихований антисеміт», і містив заяву про 

наявність у розпорядженні його міфічних авторів компрометуючої інформації 

про приватне життя американського урядовця [74, 241-242]. Про фальшивість 

згаданого меморандуму було зроблено висновок уже на рівні посольства США в 

Ізраїлі. Керівництво ПГУ, однак, доповіло голові КДБ Ю. Андропову про повний 

успіх операції «Мурена», а начальство підрозділу, відповідального за її 

здійснення, за інформацією В. Мітрохіна, витлумачило Кемпдейвідську зустріч 

вересня 1978 р., якою було покладено кінець єгипетсько-ізраїльському 

конфлікту,  як доказ досягнення поставленого перед ним завдання обмежити 

вплив Бжезінського на політику адміністрації та в такий спосіб посилити позиції 

С. Венса [Там само].  

Певно, що згадані кроки Москви не додавали їй привабливості в очах не 

лише Бжезінського, але і його колег з вищого керівництва країни. З іншого боку, 

президентський радник, навіть не знаючи тоді про всі подробиці спрямованих 

проти нього спецоперацій, ставав у Білому домі все більш виразним генератором 

та провідником лінії на посилення пресингу слабнучого Кремля в усіх частинах 
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світового ігрового майданчика. У 1979–1980 рр. ця роль Бжезінського цілком 

увиразниться, зумовить більшу визначеність у вже застарілій внутрішньоурядовій 

дискусії та стане очевидною практичною відповіддю на кризу публічного 

політико-академічного кредо адміністрації у сфері міжнародної політики. 

Натомість 1979 р. виявиться вельми насиченим у царині американсько-

радянських відносин, у тому числі й завдяки Бжезінському. Складні переговори 

щодо підготовки тексту договору ОСО-ІІ були завершені, і в середині червня 

1979 р. відбулась американсько-радянська вершинна зустріч у Відні, метою якої 

було не лише підписання угоди, але й проведення обміну думками між вищим 

керівництвом двох держав. На той момент Бжезінський, незважаючи на опір 

держдепартаменту, уже відстояв своє право бути однією із центральних, хоч і 

часто залаштункових, фігур у галузі радянської політики. Як засвідчує відомий 

американський дипломат і радянолог, а в ті роки – дипломатичний кореспондент 

часопису «Тайм» С. Телботт, президентський радник виконав вирішальну 

партію в американській драматургії переговорів: він сприймався радянською 

стороною як «поганий хлопець» поряд із «хорошим» С. Венсом і позбавляв 

Кремль можливості грати з Білим домом у передбачуваний спосіб, як це було за 

республіканських адміністрацій [404, 121]. Вашингтон, насамперед завдячуючи 

Бжезінському та його співробітникам, зокрема безпосередньо причетному до 

переговорного процесу Д. Аарону, періодично робив свою позицію жорсткою з 

певних питань і фактично вимотував радянських партнерів. Нерідко Бжезінський 

оперативно втручався від президентського імені в перебіг перемовин, як це було, 

наприклад, тоді, коли він у липні 1978 р. подзвонив С. Венсу в радянську місію 

в Женеві й натяками (аби уникнути розголошення через незахищену лінію 

зв’язку) передав держсекретареві президентську команду обов’язково наполягти 

на згоді Кремля відмовитися від кодування телеметричної інформації при 

контрольних пусках радянських ракет [404, 243]. Окрім того, саме Бжезінський 

фактично очолював вищий штаб Білого дому з координації переговорного 

процесу, зокрема регулярні наради членів РНБ у різних форматах. Унаслідок 

американського тиску радянська сторона пішла на низку важливих компромісів, 
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зокрема погодилася на американські пропозиції, сформульовані С. Венсом ще під 

час його невдалого візиту до Москви в березні 1977 р. (наприклад, знизити 

владивостоцькі ліміти та кількість носіїв із боєголовками, оснащеними 

множинними ядерними зарядами незалежного націлювання) [404, 131]. Відень, 

таким чином, мав стати для Бжезінського визнанням його дипломатичного успіху. 

Довго очікуваний саміт полишив у всіх його американських учасників 

(Дж. Картер, З. Бжезінський, С. Венс, Г. Браун та ін.) суперечливі враження. З 

одного боку, спілкування з радянськими очільниками – Л. Брежнєвим, 

А. Громико, Д. Устіновим, К. Черненком – відбувалось у несподівано 

доброзичливій атмосфері. Уже в перші хвилини знайомства двох лідерів у 

резиденції федерального президента Австрії Л. Брежнєв несподівано поклав 

руку на плече Дж. Картера та сказав: «Якщо ми не досягнемо успіху у спільній 

справі, то Бог не простить нам цього» [227, 245]. Згадка про Творця прозвучала 

з вуст радянського Генсека вражаюче. Кількома годинами пізніше високі 

делегації на запрошення австрійських господарів мали нагоду насолодитися 

безсмертним творінням В.-А. Моцарта «Викрадення з Сералю» під склепіннями 

Віденської опери. Тут відбулося представлення Бжезінського радянському 

керівникові. «О, – вигукнув він, – я багато чув про Вас» [163, 341]. Близький друг 

Л. Брежнєва, міністр оборони Д. Устінов додав, що він упізнав президентського 

помічника за портретами в пресі. Коли вистава розпочалася, то між Бжезінським, 

Д. Устіновим і Л. Брежнєвим зав’язався обмін жартівливими ремарками, якому 

з усією рішучістю було покладено край строгою дружиною одного з 

австрійських міністрів, котра сиділа поряд із театральними балакунами. У 

наступні два дні делегації мали декілька зустрічей як за переговорним столом, 

так і під час банкетів, пов’язаних не лише з підписанням підготовлених 

документів, але й із донесенням до партнерів власних позицій із важливих 

питань. На думку Бжезінського, найкращою була сесія, у перебігу якої Дж. 

Картер чітко заявив радянським представникам, що Вашингтон глибоко 

занепокоєний спонсорованою Москвою кубинською та в’єтнамською 

активністю й перешкоджанням Кремлем близькосхідному врегулюванню. 
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Президент завершив своє слово з дружньою посмішкою й жартівливим питанням 

«Я сподіваюсь, ви згодні з усім, що я сказав?», яке викликало сміх американських 

учасників. Їхні радянські візаві мали в цю мить кам’яні обличчя. Як зрозуміло з 

мемуарів Бжезінського, саме на таких акцентах у спілкуванні з брежнєвським 

керівництвом у Відні він наполягав у своєму меморандумі, поданому 

президентові перед відбуттям до австрійської столиці. Цікавим є той факт, що 

автор документа натякав у ньому на свою готовність та інтерес особисто 

зайнятися діалогом із Москвою стосовно ширших світополітичних проблем. 

Роблячи це, він, однак, не уявляв того, наскільки нездійсненною буде його 

пропозиція. Проте, як визнає сам мемуарист, американській делегації не вдалося 

використати саміт достатньою мірою, щоб зафіксувати у свідомості господарів 

Кремля американську стурбованість регіональними напругами. «Ми, –  зазначає 

він, –  не досягли успіху в більш повному залученні радянських представників 

до обговорення наших геополітичних занепокоєнь так само, як не уклали жодної 

угоди про подальші консультації. Обмін думками стосовно глобально-

стратегічних проблем як під час формальних сесій, так і на неформальних обідах 

був зроблений похапцем» [163, 344]. Чи не єдиним справді значним здобутком 

віденської зустрічі, окрім питань роззброєння, було встановлення особистого 

контакту між керівниками. Харизматична персона Дж. Картера отримала 

несподіване доповнення в особі компанійського Л. Брежнєва, який під час 

прийомів питиме горілку до дна чарки й пильно стежитиме за тим, щоб і новий 

американський приятель дотримувався правильної, на його думку, пияцької 

традиції. Переляканий Дж. Картер на розкішному банкеті в радянському 

посольстві буде благати офіціанта, щоб той приніс йому маленького келишка 

замість стандартного посуду. У перебігу того самого дипломатичного обіду деякі 

щасливі переговорники, відходячи від протокольних формальностей, 

поспілкуються без перекладачів, зокрема Бжезінський і Г. Браун 

продемонструють своє володіння російською мовою [227, 251, 257]. Апофеозом 

брежнєвської розчуленості був поцілунок, яким він нагородив Дж. Картера після 

підписання Договору ОСО-ІІ, чим вразив не лише американців, але, за 
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свідченням А. Добриніна, і А. Громика з Д. Устіновим [241, 426]. 

Сентиментально-дипломатичні сцени не могли, однак, компенсувати серйозної 

прогалини саміту. Перша і остання, як невдовзі стане зрозуміло, можливість 

команди Дж. Картера в бесіді віч-на-віч із Л. Брежнєвим висловити необхідні 

застереження, зокрема щодо Афганістану, буде використана недостатньо. Хоч, 

зважаючи на те, що роками пізніше стане відомо про погляди Бжезінського на 

стратегічну користь занурення СРСР у трясовину Афганістану для «довгої гри» 

Вашингтона з Москвою, відсутність таких застережень виглядає не випадковою. 

З іншого боку, особистий контакт із радянським лідером та спостереження 

за ним членів американської делегації дозволили їм зробити надзвичайно 

важливі висновки. Бжезінський наголошує, що Л. Брежнєв вразив його як 

«справді гідна співчуття постать, яка героїчно боролась за те, щоб як тільки 

можливо представляти Радянський Союз, незважаючи на фізичну неміч» [163, 

343]. Члени американської делегації, за його словами, звернули увагу на те, що 

радянський керівник був неспроможний за столом переговорів реагувати на 

пропозиції партнерів і просто озвучував готові тексти та підказки колег. 

А. Добринін підтверджує, що перекладач Л. Брежнєва мав бездоганно 

перекладені англійською такі заготовки й нерідко фактично виправляв шефа, 

коли той перекручував текст через неспроможність його правильно прочитати. 

Стан радянського генсека часом призводив до просто анекдотичних ситуацій. 

Зачитуючи заготовку, вручену помічником, він міг спинитись і голосно спитати 

його, чи слід читати наступний абзац. Перекладачі мали в переговорній кімнаті 

по декілька варіантів тексту відповідей на можливі американські питання й на 

власний розсуд передавали Л. Брежнєву саме той, який, на їхню думку, найкраще 

відповідав ситуації. А. Добринін зазначає, що така технологія супроводу 

переговорів була «величезною державною таємницею», хоч американська 

делегація, на його думку, добре розуміла суть інсценівки. На тлі свого 

радянського візаві Дж. Картер, за словами того самого А. Добриніна, виглядав 

дуже впевнено й розкуто, нагадуючи Дж. Ф. Кеннеді під час його зустрічі з 

М. Хрущовим у Відні в 1961 р. [241, 425] Р. Ґейтс, який був присутній у Відні як 
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помічник Бжезінського, пригадує, що коли під час саміту перетнувся в коридорі 

з господарем Кремля, то був шокований тим, що той переміщувався в просторі 

за допомогою двох гігантських охоронців. Інший член американської делегації 

був свідком того, як Л. Брежнєва просто носили на руках сходами ті самі 

офіцери. Американський лікар, який супроводжував свою делегацію та 

спеціально спостерігав за Л. Брежнєвим, пізніше доповів Р. Ґейтсу про власний 

висновок щодо нього: «Він мав моторошний вигляд зомбі, якого переміщували 

з місця на місце, і котрий мінімально усвідомлював те, що відбувалось навколо 

нього» [259, 116-117]. Певно, що зведені докупи такі враження не могли не 

підвести Бжезінського та його колег з вищого керівництва країни до 

усвідомлення непередбачуваності ситуації в Москві та проблематичності 

змістовного діалогу з нею стосовно регіональних проблем, які за своєю 

природою були значно складнішими та небезпечнішими, ніж питання контролю 

за озброєнням. 

Після повернення з Відня Бжезінський мав зустріч з А. Добриніним, який 

повідомив про позитивну оцінку, котру отримав саміт на Політбюро ЦК КПРС. 

За словами посла, Л. Брежнєв у своєму звіті з особливою теплотою відгукнувся 

про Дж. Картера та сказав колегам, що «навіть Бжезінський, як виглядає, 

порядний хлопець» [163, 344]. Такі оцінки радянських керівників, а також 

офіційна позитивна реакція Москви на підсумки зустрічі контрастували з 

висловлюваннями вашингтонських консерваторів. Перевершив усіх сенатор 

Г. Джексон, який ще напередодні події порівняв поїздку президента до 

австрійської столиці з вояжем британського прем’єра Н. Чемберлена до 

Мюнхена у 1938 р. з метою «умиротворення» Гітлера. Ображений таким 

порівнянням, Дж. Картер, як пізніше розповів А. Добриніну керівник апарату 

Білого дому Г. Джордан, після прибуття до Відня відмовлявся користуватися 

парасолькою, яка, як відомо, була характерним аксесуаром суперечливого 

британського лідера. До компрометації ОСО-ІІ докладуть рук і республіканці в 

Сенаті, які ще кількома роками раніше були схильні підтримувати радянську 

політику президентів-однопартійців у їхніх зусиллях забезпечити поступ у 
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підготовці такої угоди. Договір отримає схвалення в сенатському комітеті із 

закордонних справ із рахунком голосів 9 проти 6, але з безліччю доповнень, які 

категорично не хотіла приймати Москва. Проте комітет зі збройних сил 

відправить його до Сенату з 10 голосами «проти» й жодним «за», що, за словами 

А. Добриніна, було «поцілунком смерті» для багатостраждального документа 

[241, 428]. Отже, зняття ОСО-ІІ з процедури ратифікації в Сенаті, здійснене 

Дж. Картером після радянсьої авантюри в Афганістані, об’єктивно означало його 

порятунок. Договірні сторони будуть фактично дотримуватися головних 

положень договору, який не пройшов повної легітимізації. 

Фундаментальна проблема розвитку американсько-радянського діалогу і 

його сприйняття в США полягала, однак, не в оцінках критиків адміністрації, а 

в тому, що поглиблення порозуміння між Москвою та Вашингтоном за 

комплексу обставин, які склалися наприкінці 1970-х рр., було неможливим і 

небажаним для багатьох сил. З огляду на це, нарікання А. Добриніна на те, що 

досягнення ОСО-ІІ спізнилося в часі й настало, коли «політична і громадська 

підтримка договору зазнала істотної ерозії у Сполучених Штатах», неповною 

мірою відображає суть справи [241, 423]. На момент свого підписання договір 

для Вашингтона був цікавим не як місток до розширення порозуміння з 

Москвою, а як засіб урегулювання військово-технічного змагання, 

дисциплінування Радянського Союзу у військово-стратегічній сфері та, 

зрештою, як аргумент у передвиборній боротьбі в США. Є підстави припускати, 

що Бжезінський з однодумцями гадав саме так. Складнішою була позиція 

Дж. Картера. «Наша невдача з ратифікацією Договору ОСО-ІІ і забезпеченням 

підготовки більш далекосяжних угод в царині контролю над ядерними 

озброєннями, – зазначає він у мемуарах, – була найглибшим розчаруванням мого 

президентства» [227, 265]. З іншого боку, президент мав усвідомлювати, що 

світополітична ситуація та становище СРСР та США, стан громадських настроїв 

у Сполучених Штатах були істотно відмінними від початку 1970-х рр., коли 

ОСО-І став наріжним каменем того, що отримало назву «детанту». На момент 

поцілунку Дж. Картера з Л. Брежнєвим у Відні Захід дійшов висновку про 
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проблематичність згоди СРСР на згортання його новітніх ракет середнього 

радіусу дії, націлених на Західну Європу, і фактично був готовий на розгортання 

аналогічних американських засобів (формальне рішення буде прийняте 12 

грудня 1979 р.). В Ірані в розпалі була ісламістська революція, яка призводила 

до втрати всіх позицій США в регіоні. Нарешті активність Радянського Союзу 

на Середньому Сході різко зросла. Уже в грудні 1978 р. у зв’язку з «ознаками 

зрослого інтересу» СРСР щодо іранської нестабільності Бжезінський ініціював 

розробку ситуативного плану дій Міністерства оборони, який би передбачав 

введення американських військ на південь Ірану для захисту нафтових родовищ 

у разі виникнення загрози з боку його північного сусіда [163, 372]. Ще більше 

занепокоєння Білого дому мали викликати події в Афганістані, де Кремль 

активно втрутився в боротьбу політичних угрупувань і фактично встановив 

маріонетковий режим. Разом із тим Москва не бажала вгамовувати свої апетити 

в тих регіонах та країнах, які вже на середину 1970-х рр. опинилися в рамках її 

стратегії розширення світової присутності. На цьому світополітичному тлі 

господар Білого дому зберігатиме якийсь час витримку та відстоюватиме 

віденські досягнення своєї дипломатії. Натомість Бжезінський зосередиться на 

зусиллях, які відштовхувалися від міркування про стратегічну другорядність 

ОСО-ІІ за обставин, що склалися. Як уперше про це стало відомо з мемуарів 

Р. Ґейтса, ще 6 квітня 1979 р. (тобто раніше віденської вершинної зустрічі) 

відбулося засідання очолюваного Бжезінським спеціального координаційного 

комітету (СКК), на якому було розглянуто можливий «широкий спектр дії» щодо 

Афганістану. Вони передбачали «обмежену» кампанію з ознайомлення західної 

громадськості з радянською діяльністю в Афганістані; непряму фінансову 

допомогу повстанцям (які на той момент уже діяли проти промосковських 

режимів у Кабулі); пряму фінансову підтримку афганських емігрантських 

структур; допомогу повстанцям незбройними і збройними військовими 

засобами; програму навчальних заходів для антиурядових сил. Урядовці 

вирішили утриматися від постачання збройних військових засобів, але 

наполягли на реалізації решти завдань та активній позиції Вашингтона [259, 145-
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146]. Визначальна роль в оцінці пропозицій та доповіді їх президентові, як 

випливає зі свідчень Р. Ґейтса, належала Бжезінському. Зрештою, на 

вирішальному засіданні СКК, яке відбулося 3 липня 1979 р., були ухвалені 

остаточні рішення, пізніше затверджені главою держави. За більше ніж шість 

місяців до радянського вторгнення до Афганістану Сполучені Штати почали 

підтримувати пропагандистські зусилля повстанців та «інші операції 

психологічної війни» на території цієї країни; створювати «радіомовний» доступ 

до афганського населення через устаткування третіх країн; підтримувати 

повстанців у формі готівкових засобів чи незбройних постачань. Спочатку ці 

зусилля США мали відносно малий розмах: було виділено трохи більше ніж пів 

мільйона доларів, які вичерпалися впродовж шести тижнів [259, 146]. Їх 

важливість, однак, не визначалася цими сумами. Як можна зробити висновок зі 

спогадів Р. Ґейтса, ті, хто стояв біля витоків таємної політики Вашингтона, 

мислили категоріями «засмоктування Рад у в’єтнамський кошмар» [259, 145]. 

Америка ж за такого розвитку подій на Середньому Сході мала поводити себе 

відповідно до тих вимог, які висувала до її керівництва громадськість у своїх 

висновках стосовно уроків В’єтнаму, установлених Д. Янкеловичем та іншими 

соціологами. 

Невдовзі після Відня Бжезінський опиниться у вирі інших визначальних 

подій, які, на відміну від започаткування Вашингтоном афганської пастки для 

Москви, матимуть надзвичайно публічний характер, хоча й дуже заплутане 

коріння. Приблизно наприкінці літа 1979 р. чиновники з держдепартаменту 

поінформують голову сенатського комітету із закордонних справ Ф. Черча про 

наявність, за даними розвідувальних служб, радянської «бойової бригади» на 

Кубі. Сенатор, який був на порозі боротьби за переобрання у своєму штаті, 

негайно повідомив про сенсаційну новину пресу, ініціювавши тим самим 

потенційно вбивчу для ОСО-ІІ і американсько-радянського зближення 

кампанію. Бжезінський у цій ситуації займе неподівано помірковану позицію, 

виступаючи проти роздмухування історії навколо радянських підрозділів, які, як 

пізніше буде визнано, становитимуть собою небойові одиниці тренувального та 
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розвідувального характеру, збережені після Кубинської ракетної кризи  

1962 р. Держдепартамент, навпаки, виглядатиме значно стурбованішим, що, 

імовірно, зумовлювалося його бажанням напередодні важкої ратифікації  

ОСО-ІІ продемонструвати власну вимогливість щодо СРСР. Загадковими були, 

однак, обставини виникнення проблеми «бригади». У своїх мемуарах 

Бжезінський пише, що в кінці 1978 р. розвідувальні джерела поінформували 

Білий дім про збільшену кількість керованих радянськими пілотами 

винищувачів МіГ у повітряному просторі над Кубою, а в кінці липня він нібито 

вперше побачив доповідь розвідслужб про те, що на острові – «можливо» – 

перебуває радянський підрозділ. Президентський радник, за його словами, 

негайно доповів главі держави про новину, припустив, що в разі її підтвердження 

ОСО-ІІ буде завдано шкоди, і надіслав директорові ЦРУ С. Тернеру 

меморандум, який вимагав від відомства зібрати необхідну інформацію з 

приводу проблеми [163, 346-347]. Натомість спогади інших добре 

поінформованих фігурантів цих подій містять деякі важливі факти, які чомусь 

замовчує Бжезінський. Р. Ґейтс наполягає, що історія з «бригадою» розпочалась 

із запиту Бжезінського, адресованого ним розвідникам у квітні 1979 р. [259, 155], 

а С. Тернер наголошує на тому, що початки кризи слід датувати березнем 1979 

р., коли й надійшов запит президентського радника щодо стану справ на Кубі. 

При цьому головний розвідник зазначає: «Зазвичай, коли Бжезінський присилав 

мені запит про спеціальне дослідження на зразок згадуваного, це відбувалось 

через те, що хтось у надрах однієї з розвідувальних організацій отримав певні 

секретні дані і дійшов висновку, що його керівники їх не сприймуть. Ця особа 

передавала їх співробітникам Бжезінського. Якщо висновки узгоджувались зі 

світоглядом Бжезінського, то ці чиновники спонукали його, щоб він вимагав від 

мене вивчення справи. Я не знаю, чи у цьому випадку сталось саме так чи зіграли 

роль лише власні інстинкти Бжезінського» [432, 7]. Отже, зважаючи на наявну в 

Бжезінського на час описаних подій чітку настанову на пресинг СРСР, є всі 

підстави вважати, що саме він і його близькі співробітники могли стояти за 

виникненням скандалу навколо «бригади», який ґрунтувався на гіперболізованих 



231 

 

оцінках надсекретної Агенції Національної Безпеки (глобальний моніторинг та 

стеження за допомогою технічних засобів), а публічності набув завдяки діям надто 

довірливих дипломатів і політиків. Як видно, він свідомо обрав ризиковану гру, 

ставкою в якій могла бути передвиборна репутація його шефа, принаймні в очах 

ліберальних виборців. 

Проте, навіть будучи не лише теоретиком, а вже й успішним практиком 

міжнародної стратегії, Бжезінський не міг передбачити, що йому та Америці 

готує наступний рік у світовій політиці. «Заключний рік президентства Картера, 

– згадуватиме він пізніше, – почався для мене у пітьмі недільного ранку 4 

листопада 1979 р. о 05.10. Червоний телефон на моєму нічному столику різко 

задзвонив. Досвітні дзвінки не були чимось винятковим, і у мене не було 

передчуття, що цей стане таким доленосним. Спокійний, професійний голос 

чергового офіцера з ситуаційної кімнати поінформував мене, що американське 

посольство в Тегерані захоплює юрба» [163, 470]. Так почалася криза з 

американськими заручниками в Ірані, а разом із нею – й остаточний вихід 

Америки з поств’єтнамського стану. Через лічені тижні радянські десантники 

опиняться на вулицях Кабула, і почнеться відлік часу останньої міжнародної 

драми за участю СРСР. За таких обставин настане зоряний час Бжезінського в 

Білому домі, коли його погляди на міжнародну політику стануть максимально 

відкритими, а вплив на кроки й настанови адміністрації Дж. Картера 

найбільшим. Низка чинників (серед них насамперед відставка держсекретаря 

С. Венса) посилять позиції президентського радника, зробивши Бжезінського 

фактично головним після президента керівником національної зовнішньої 

політики. Наголошуючи в коментарях до публікації свого президентського 

щоденника, що їхні стосунки із С. Венсом завжди були особливо близькими, 

Дж. Картер, однак, зазначає, що його друг був «вірний насамперед бюрократії 

державного департамента» [229, 425]. Натомість, нарікає президент, йому майже 

не вдавалось отримати від держдепартамента новаторські ідеї, а головною роллю 

цього відомства, на його думку, стало перешкоджання будь-якій ініціативі, яка 

походила з інших джерел [Там само]. За таких обставин концептуально 
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продуктивний та енергійний Бжезінський здобував ширший простір для втілення 

своїх ідей. Істотним було й те, що на час посилення впливу Бжезінського його 

власні стратегічні погляди набудуть рішучості та виразності й 

доповнюватимуться набутою майстерністю тактичного маневру. Сам він 

відчував, що настає вирішальний момент для реалізації певних його сокровенних 

задумів. Цей стан свого високовладного вашингтонського друга відчув і 

засвідчив Я. Новак-Єзьоранський, який усі роки адміністрації перебував із ним 

у довірливому спілкуванні. «Вірю в те, – писав він Бжезінському 3 жовтня 

1979 р., – що зараз ти зайнятий глобальними справами вирішального і 

стратегічного значення» [292, 365].  

Діяльність Бжезінського, урядовця й аналітика після вододілу, який 

утворили іранська та афганська кризи, була найбільш плідною й історично 

вагомою в трьох аспектах: формулюванні нової геостратегічної концепції 

адміністрації, модернізації американських військово-доктринальних настанов, 

розробці новітнього варіанта стримування СРСР. 

23 січня 1980 р. президент Дж. Картер звернувся до Конгресу США з 

черговим посланням «Про стан країни», яке, за його власним рішенням, 

зосереджувалося насамперед на «радянському регіональному викликові». 

Центральним положенням цього широкоочікуваного виступу господаря Білого 

дому було таке: «Нехай наша позиція буде абсолютно чіткою: спроба будь-якої 

сторонньої сили досягти контролю над регіоном Перської затоки буде 

розглядатись як наступ на найважливіші інтереси Сполучених Штатів Америки, 

і такий наступ буде відбитий всіма необхідними засобами, включно з військовою 

силою» [373]. Ця заява, адресована насамперед Кремлеві, одразу ж була 

кваліфікована коментаторами як формулювання президентом власної 

зовнішньополітичної доктрини та сприйнята як обрання Білим домом жорсткої, 

але зрозумілої позиції в контексті постання нових регіональних загроз. Мало хто 

тоді сумнівався, що за рішучими висловлюваннями стояв президентський 

радник із питань національної безпеки. Як згадував сам Бжезінський, президент 

доручив йому сторити проєкт документа, узгодивши його із С. Венсом і 
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Г. Брауном. «Це, – зазначає мемуарист, – дало мені можливість включити до 

нього формулювання, скопійовані з доктрини Трумена, а також вставити в 

промову згадку про «каркас регіональної безпеки» [163, 444-445]. С. Венс і 

Л. Катлер (внутрішньополітичний радник і близький приятель президента) 

видалили ці, як вони вважали, ризиковані пропозиції, проте Бжезінський із 

притаманною йому спритністю перехопив у коридорі Білого дому 

президентського помічника Дж. Паввела, який ніс шефові підсумковий варіант 

тексту, і разом із ним вписав у машинопис видалені слова [163, 445]. Бжезінський 

був свідомий того, що грізна заява не створювала Вашингтонові можливості 

миттєво протиставити ймовірній радянській силовій спробі реальні військові 

засоби, проте, на його думку, «головним у доктрині Трумена і у тому, що пізніше 

стануть називати доктриною Картера, було зробити Радянський Союз свідомим 

факту, що вторгнення радянських збройних сил  в насущно важливу для США 

сферу жбурнуло б його у вир сутички зі Сполученими Штатами і що останні в 

такому випадку були б вільними у виборі способу реагування» [Там само].  

Хоча «доктрина Картера» була покликана до життя насамперед 

радянським авантюризмом на міжнародній арені, проте концептуально вона 

готувалася Бжезінським у попередні роки. Ще наприкінці 1978 р. він, за його 

власним свідченням, почав переконувати своє оточення в актуальності концепції 

«кризової дуги», уявного геополітичного утворення з низки країн, яке 

охоплювало Пакистан, Афганістан, Іран, Ірак, Сирію, Саудівську Аравію, Оман, 

Півд. Ємен, Єгипет та Ефіопію. «Кризова дуга, – вважав президентський радник, 

– простягається вздовж берегів Індійського океану. Охоплюваний нею простір 

характеризується ламкими соціальними та політичними структурами, насущною 

важливістю для нас і загрозою фрагментації. Політичний хаос, який може 

виникнути тут внаслідок цих обставин, ймовірно, легко використають елементи, 

котрі ворожі до наших вартостей і симпатизують нашим ворогам» [408, 18]. 28 

лютого 1979 р. на президентський стіл ліг його меморандум, ґрунтований на 

концепції «кризової дуги», лейтмотивом якого була думка про необхідність 

створення в загрожуваному регіоні нової «структури безпеки» та підтвердження 
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наявності в ньому американської могутності й впливу. Фактично Бжезінський 

наголошував на гострій потребі для Америки посилити свою роль і присутність 

у «ширшому» близькосхідному регіоні, причому не лише в політичному та 

економічному вимірах, але й у військовому сенсі. Бжезінський, однак, не бажав 

обмежуватися регіональним контекстом «доктрини Картера» та «кризової дуги». 

Він наполягав на тому, що події та рішення 1979–1980 рр. своїм «кумулятивним 

наслідком» мали «стратегічну революцію для американської глобальної 

позиції». Якщо до 1970-х рр. американська зовнішня політика, на його думку, 

ґрунтувалася на принципі взаємозалежності Америки із Західною Європою та 

Далеким Сходом, а в 1970-х рр. усвідомила важливість Близького Сходу, то на 

1980 р. вона постала перед новою реалією. Ішлося про взаємозалежність трьох, 

а не двох зон центральної стратегічної важливості для Сполучених Штатів: 

Західної Європи, Далекого Сходу і Близького Сходу. Наслідком «визнання 

розширення геополітичної відповідальності Америки» стали зусилля Білого 

дому, спрямовані на коригування військово-політичної стратегії США [163, 454].  

У середині травня 1980 р. Бжезінський подав президентові проєкт 

документа, який невдовзі стане відомим як президентська директива номер 

п’ятдесят дев’ять (ПД-59). Незважаючи на сувору таємність самого її тексту, 

Білий дім не перешкоджав поширенню інформації про низку її важливих 

положень. Головною була керівна для оборонного співтовариства настанова про 

зміну принципів націлювання та тактики застосування американських 

стратегічних сил. Відтепер вони мусили бути готовими до завдання ядерних 

ударів насамперед по радянських об’єктах та засобах, які забезпечували 

управління, комунікацію, контроль і розвідку, а не по значних цілях на зразок 

великих міст. Водночас від американських сил вимагалося набути спроможності 

виявляти та знищувати в перебігу тривалого конфлікту нові та рухливі мішені й 

діяти за принципом «побачив – поцілив – поглянув». На думку Бжезінського, 

ПД-59 дала Сполученим Штатам «більш когерентну та ефективну доктрину 

застрашення» та безпосередньо була пов’язана з «геополітичним й стратегічним 

виміром» доктрини Картера [163, 459]. Важливим кроком Білого дому у 
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військовій сфері, до підготовки якого Бжезінський докладав зусиль низкою своїх 

меморандумів президентові, ще починаючи з 1977 р., було створення сил 

швидкого розгортання. Вони були засновані в березні 1980 р., і через рік 

матимуть у своєму складі приблизно 100 тис. особового складу, організаційно й 

технічно спроможного до блискавичного переміщення на Близький Схід. 

Принципово змінений міжнародно-політичний контекст створив і нові 

умови та висунув нові вимоги до Бжезінського-радянолога. Ситуація стане ще 

більш драматичною восени 1980 р., коли розгориться суспільна криза в Польщі, 

яка з вельми персональних причин надасть ще більшого драматизму ролі 

президентського радника в стосунках між Білим домом і Кремлем. Настанова 

Бжезінського в американсько-радянських відносинах початків адміністрації, яку 

образно резюмувало порівняння СРСР із відділенням американської поштової 

служби, відтепер не переконувала його колег і втрачала свій риторичний 

характер для її автора. Розвиваючи іронічні метафори досвідченого радянолога, 

можна було твердити, що дідугани-«поштарі», народжені в переддень 

заснування ленінської «секти» і змужнілі у «в’язниці» та «цирку», виявилися 

значно небезпечнішими, ніж можна було б гадати. Проте цей факт абсолютно не 

бентежив Бжезінського. Навпаки, виникала несподівана та зручна для нього 

ситуація, у якій його вчорашні внутрішньоурядові опоненти докладали зусиль до 

того, щоб переконати політикум і громадськість у своєму вимогливому ставленні 

до Кремля, а він отримував можливість уникнути з боку лібералів закидів щодо 

його яструбиних поглядів на СРСР. Показовим у цьому сенсі може бути 

протокольний звіт про засідання РНБ від 2 січня 1980 р., присвячене 

радянському вторгненню в Афганістан. Упродовж наради під головуванням 

Дж. Картера, яка тривала майже дві з половиною години, вище урядове 

керівництво країни обговорювало способи дієвого політичного реагування на 

радянський випад. Бжезінський був надзвичайно активним – кожна сторінка 

документа містить по декілька записів його висловлювань, проте впадає в око те, 

що він більшою мірою намагався виступити в ролі узагальнювача та організатора 
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позицій колег, зокрема з держдепартаменту, котрі були одностайними в потребі 

здійснення рішучих кроків [46, 123-136].  

Згадуючи про завершальний період діяльності адміністрації, багато її 

членів не приховували того, що вважали його найкритичнішим відрізком її 

історії. Близький співробітник Дж. Картера ще з часів джорджійського 

губернаторства, а пізніше – керівник апарату Білого дому Г. Джордан, 

присвятивши свої мемуари лише одному окремому 1980 р., назве їх вельми 

драматично: «Криза. Останній рік президентства Картера» [295]. Бжезінський, 

однак, відчуваючи всю напругу міжнародної обстановки, дотримуватиметься 

оптимістичніших поглядів. Як видно, він вважав, що гострота ситуації містила в 

собі багатообіцяючі для Америки перспективи, а також дозволила адміністрації 

Дж. Картера наблизитися до найбільш бажаної стратегічної моделі своєї 

зовнішньої політики. «На 1980 р., – писатиме він у мемуарах, – Картер мав 

зовнішню політику, яка, на мою думку, поєднувала чесноти Вільсона і Трумена. 

Як і вільсонівська, вона була сфокусована на довготерміновій меті формування 

світового порядку, який буде більш справедливим та більш чутливим до 

прагнень політично пробуджених народів, котрі більше не воліли пасивно 

приймати домінування жменьки імперських держав… Картер досяг успіху в 

ототожненні Америки у світі з правами людини, симпатизуванням до уряду 

більшості (у Південно-Африканській Республіці – Т. Г.), принципом 

непоширення ядерної зброї. Проте, як і Трумен, він також був готовий дати відсіч 

радянському експансіонізму, чітко позначити наші важливі інтереси і зробити 

американську міць відданою завданню як політичного, так і стратегічного 

застрашення» [163, 460]. Збалансованість настанов президента найліпшим 

чином, на думку його радника, була сформульована в промові глави держави 9 

травня 1980 р. у Філадельфії перед Радою з питань світової політики. Світ 

початку 1980-х років президент у своєму виступі назвав «революційним» і таким, 

що потребував «впевненого, стабільного і могутнього американського 

лідерства» [226, 868]. Американська міць визначалась як особливо важливий 

чинник у «турбулентному» світі [226, 874]. Аудиторію було запевнено в тому, 
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що цей світ і надалі буде мати американське лідерство, яке дозволить йому 

«змінити тенденцію історії від поринання у мару фрагментації до руху до надії 

на справді глобальне співробітництво і мир» [226, 868]. Усі ці твердження навіть 

із лексичного погляду безпомильно ідентифікувались як доробок Бжезінського. 

Промовець також виклав п’ять головних завдань, які, на його думку, стояли 

перед американською зовнішньою політикою: зміцнення не лише економічної, 

але й політичної солідарності між індустріальними демократіями; заснування 

стосунків істинної співпраці з країнами третього світу; збереження зусиль, 

спрямованих на досягнення миру на Близькому Сході та в інших кризових 

регіонах; захист стратегічних інтересів Америки, особливо тих, які опинилися 

під загрозою в Південно-Західній Азії; просування справи контролю над 

озброєннями, особливо з Радянським Союзом, та підтримання паралельно із цим 

«твердих і збалансованих стосунків з Радами» [226, 869].  

Прикметним було те, що за обставин напруги 1980 р. Бжезінський зберігав 

велику стриманість у публічній критиці Москви та розголошенні зміни настанов 

Вашингтона щодо неї. Чи не єдиним прикладом уживання ним рішучих 

висловлювань було інтерв’ю щотижневику «Ю. С. Ньюз енд Ворлд Ріпорт», 

опубліковане 25 серпня 1980 р. Говорячи про головні прикмети зовнішньої 

політики Дж. Картера в разі його переобрання, він сказав, що міг би описати їх 

чотирма словами – «сила, мир, порядність і майбуття». Сила, – зазначав високий 

урядовець, – означає більший наголос на потребі виправлення деяких 

дисбалансів, які виникли в американсько-радянському військовому рівнянні. 

Викладаючи свій погляд на перспективи детанту із СРСР, Бжезінський чітко 

заявив, що адміністрація Дж. Картера розглядає Афганістан як «лакмусовий 

папір радянських намірів». «Коротко кажучи, – резюмував він, – це означає, що 

Радянський Союз є експансіоністським, а якщо він експансіоністський, то цей 

експансіонізм має бути стриманий (contained)» [223, 25-26]. Використання слів, 

семантично споріднених зі знаменитим словом-поняттям Дж. Ф. Кеннана 

«стримування» (containment), було в цьому випадку цілком свідомим рішенням 

із боку президентського радника. Натомість, конфіденційно спілкуючись із менш 
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чисельними аудиторіями, Бжезінський був вільнішим у висловлюваннях навіть 

тоді, коли був свідомий того, що вони неминуче досягнуть кремлівських стін. 

Так, наприклад, за свідченням А. Добриніна, виступаючи в Білому домі на 

закритій зустрічі з керівниками провідних американських корпорацій навесні 

1980 р., він «звинуватив радянське керівництво вусіх смертних гріхах» [241, 

449]. Про зміст виступу президентського радника радянського посла 

поінформував один з учасників наради, який був співголовою радянсько-

американської торгово-економічної ради. 

Натомість на той момент Бжезінський перетворився на головну мішень у 

пропагандистській діяльності Москви, спрямованій проти адміністрації 

Дж. Картера. Як це було й з іншими західними політиками та публічними 

аналітиками, які в різні роки існування СРСР удостоювалися специфічної уваги 

радянської преси, він став об’єктом брутальної політичної сатири, свідомих 

перекручувань та вульгарно-марксистського аналізу. Московською трибуною 

його критики стала формально неофіціозна «Літєратурная газєта», орган Спілки 

письменників СРСР, яка лише в 1980 р. щонайменше двічі відводила по цілій 

шпальті для публікації статей про радника президента США. На відміну від 

поширеної радянської практики подавати такі матеріали під псевдонімами, цього 

разу авторство не приховувалось і належало представникам еліти радянської 

міжнародної публіцистики Г. Герасімову та А. Крівіцкому. Перший, хоч і 

оприлюднив декілька глузливих шпильок на адресу біографії Бжезінського та 

цитувань його ліворадикальних критиків-американців, проте зробив спробу 

фактично в замаскованій під дискусію формі ознайомити читача з деякими 

концептуальними засадами позиції американського урядовця та свого доброго 

знайомого. Радянський журналіст, однак, назвав його «сірим кардиналом» 

Білого дому, звинуватив у «вузьколобій антирадянськості» й закінчив 

публікацію цитуванням генерального секретаря ЦК Комуністичної партії США 

Ґ. Голла, який твердив: «Народи всієї земної кулі, включно з американським, не 

можуть спати спокійно, поки Бжезінський залишається на такій важливій посаді 

у Вашингтоні» [6]. Другий атакував Бжезінського в жанрі безжальної політичної 
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сатири та став на шлях вульгарно-соціологічної критики об’єкта свого 

журналістського вивчення. За А. Крівіцкім, член кабінета Дж. Картера був 

новітнім Тартюфом – реінкарнацією безсмертного мольєрівського героя, чиє ім’я 

в переносному етимологічному розумінні означало «Авантюру під маскою 

Доброчесності». «Бжезінський, – робив висновок журналіст, – не існує сам 

собою. Час від часу авантюристичне ядро військово-промислового комплексу 

виштовхує провісника своїх інтересів на урядову авансцену, і тоді починається 

танок відьом. У внутрішній політиці цей зловісний хоровод водив Джозеф 

Маккарті. В зовнішній політиці з’явився його двійник – Збіґнєв Бжезінський» 

[56]. Прикметною рисою цитованої статті було не лише намагання вирішити 

авторське завдання пропагандистського розгрому Бжезінського з використанням 

різноманітних мовних засобів образності, але й звинувачення його в спадковості 

щодо фундатора американської геостратегічної традиції адмірала А. С. Мегена. 

Певно, що подібні за тенденційністю та різкістю матеріали не могли 

публікуватися без спеціальної вказівки із ЦК КПРС. Вище кремлівське 

керівництво вкрай негативно сприймало Бжезінського, особливо після 

радянського вторгнення до Афганістану й проголошення «доктрини Картера». 

Як натякає сама жертва немилості Кремля у власних мемуарах, були всі підстави 

вважати, що Москва робила спроби тиснути на  Дж. Картера з приводу позиції 

його близького співробітника та знайшла для цієї справи несподіваного 

помічника в особі канцлера ФРН і лідера СДПН Г. Шмідта. Як засвідчує 

щоденник президента Дж. Картера, стосунки Білого дому з західнонімецьким 

лідером загострилися у зв’язку з низкою рішень Вашингтона, спрямованих на 

посилення обороноздатності НАТО у світлі нарощування військового 

потенціалу СРСР. Зокрема, під час робочої зустрічі Дж. Картера, держсекретаря 

Е. Маскі та Бжезінського з Г. Шмідтом у Венеції 21 квітня 1980 р. німецький 

лідер, за оцінкою президента, поводив себе як «параноїдальна дитина». Між ним 

і Бжезінським виникла запальна суперечка, яку главі держави довелося 

вгамовувати [229, 439-440]. Невдовзі після візиту канцлера ФРН Г. Шмідта до 

Москви 30 червня 1980 р., якого його за обставин афганської кризи благали не 
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здійснювати Дж. Картер і Бжезінський, західнонімецький керівник прибув до 

Вашингтона. Він попросив через посередника про конфіденційну зустріч із 

двома членами кабінету, особисто близькими до президента. У її перебігу 

канцлер звернувся до них із наполегливим проханням переконати господаря 

Білого дому усунути Бжезінського з посади, оскільки останній, на його думку, 

негативно впливає на президентську політику, зокрема в стосунках Схід–Захід. 

«Я не можу сказати, – зазначатиме пізніше Бжезінський, – чи була шмідтівська 

екстраординарна ініціатива, яка не мала прецедентів у німецько-американських 

відносинах, якось пов’язана з його попереднім візитом до Москви, але я був 

утішений презирливим відхиленням її президентом, так само, як і фактом, що 

президент особисто розповів мені про неї» [163, 464]. Отже, Москва чітко давала 

зрозуміти, що покладає провину за погіршення стосунків із Вашингтоном 

насамперед на президентського радника. Проте чи не єдиною конкретною 

зловісною справою, яку Москва інкримінувала цьому, за словами Л. Брежнєва, 

«порядному хлопцеві», була організація американсько-китайського 

квазіальянсу. Решта закидів мала непідтверджений характер і варіювалася від 

кулуарних натяків на шляхтицьку русофобію до звинувачень у геостратегічному 

мисленні. Сам об’єкт московської критики на цьому тлі зберігав майже 

незворушну стриманість, неочікувану від нього, зважаючи на його переконання 

та міжнародну ситуацію. 

Вивчення діяльності Бжезінського на завершальному відрізку історії 

адміністрації Дж. Картера, зокрема з урахуванням фактів, які стали ширше 

відомими пізніше, дозволяє висловити припущення, що істинна драма, на ґрунті 

котрої досягли граничної, але ретельно приховуваної напруги його стосунки з 

Кремлем, почала в ті місяці назрівати в Польщі. Саме через початок 

наймасштабнішої та, як стане зрозумілим приблизно через десятиліття, 

фінальної кризи комуністичного режиму на батьківщині Бжезінського останній 

обрав украй обережну тактичну лінію, а Кремль, поза всяким сумнівом 

володіючи інформацією про залаштункові кроки президентського радника, 

почав утрачати самовладнання. 
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Як достатньо переконливо показує у своїй статті П. Воан, Бжезінський 

справді має всі підстави претендувати на те, щоб вважатись американським 

політичним стратегом і діячем, який найбільше зробив для наближення 

польського суспільного зрушення 1980-х рр. На думку дослідника, польські події 

стали «найбільш предметним успіхом стратегії мирного залучення Бжезінського, 

викладеної ним на початку 1960-х» [438, 7]. З іншого боку, воля та дії Білого 

дому чи окремих його представників були лише одним із головних, але не 

вирішальним чинником успіху польської опозиції. Як переконливо свідчить 

низка мемуарів, визначальними для перебігу подій у цій критично важливій 

центральноєвропейській країні були національне порозуміння та ступінь 

готовності комуністичної верхівки навіть ціною втрати влади не допустити 

обмеження національного суверенітету з боку Москви. Так, наприклад, 

В. Воронков, – на той момент відповідальний за польський сектор міжнародного 

відділу ЦК КПРС, – пише про те, що від самих початків діяльності 

«Солідарності» вище радянське керівництво поставило Польщу в перші рядки 

свого порядку денного. Зокрема, для координації зусиль було створено 

надсекретну комісію політбюро ЦК КПРС на чолі з М. Сусловим, а керівна 

«четвірка» країни (Л. Брежнєв, Ю. Андропов, Д. Устінов, М. Суслов) 

безпосередньо зайнялася здійсненням відповідної роботи з «польськими 

товаришами». Головним тактичним прийомом із їхнього боку було піддавання 

Варшави шаленому тискові з метою змусити її керівну верхівку власноруч 

придушити опозицію. Незгода чи неспроможність це зробити, як чітко давав 

зрозуміти Кремль, означала б радянське вторгнення й приведення до влади т. 

зв. «здорових сил». Уже 5 грудня 1980 р. під час зустрічі віч-на-віч Л. Брежнєв, 

за особистою інформацією В. Воронкова, пригрозив першому секретареві ЦК 

ПОРП С. Кані: «Якщо ми побачимо, що вас розтрощують, то ми увійдемо»  [5, 

104].  

Бжезінський, який не лише чудово знався на польських справах, але й, 

безперечно, володів цінною конфіденційною та розвідувальною інформацією з, 

як він сам каже, «високопосадових і офіційних» джерел у Польщі, був 
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переконаний, що головним тактичним завданням Білого дому за таких обставин 

було відвернення прямого втручання СРСР у Польщі та створення міжнародного 

клімату, оптимального для невідворотної антисоціалістичної еволюції 

політичного режиму на його батьківщині. У разі ж неуникненості радянського 

вторгнення, Бжезінський вважав за доцільне підготувати такі умови, які б 

замортизували удар Москви для польського суспільства. За його словами, він 

зробив 8 грудня 1980 р. у своєму щоденнику запис, який засвідчує те, що того 

дня він вважав, що Білий дім мав перед собою чотири завдання щодо Польщі: 

1) позбавити СРСР можливості здійснити несподіване вторгнення; 2) надихнути 

поляків на опір агресорам; 3) як парадоксально це не звучало б, угамувати 

збудження в Польщі донесенням до поляків усвідомлення факту можливого 

радянського вторгнення; 4) віднадити Москву від вторгнення, інтенсифікуючи 

міжнародний тиск і осуд СРСР [163, 467]. Нема жодного сумніву, що у 

свідомості Бжезінського в ті дні поставали роздуми про ситуацію в 

Чехословаччині в 1968 р. Він був переконаний, що невдача Празької весни 

частково стала наслідком тактично неправильної лінії президента Л. Джонсона – 

риторично дразливої для Москви й недіяльної в практичній площині. Оцінюючи 

діяльність Дж. Картера, він пізніше наголошуватиме, що президент, на його 

думку, спрямовував американські дії щодо польської кризи «добре, твердо та 

спокійно, і нема сумнівів, що він повністю засвоїв уроки недостатнього 

реагування американців на чехословацьку кризу 1968 р.» [163, 468].  Певно, що 

схвалення такої настанови свого шефа означало те, що він повною мірою 

дослухався до думки свого радника. За безпосередньої координації Бжезінського 

Вашингтон у короткі терміни здійснив цілу низку різнопланових кроків. Вони 

можуть бути поділені на такі основні категорії: 1) донесення до Кремля через 

конфіденційні та офіційні канали розуміння катастрофічності для нього силового 

втручання в Польщі, особливо на тлі афганської кризи та успіхів американсько-

китайського зближення; 2) переконання влади та опозиції в Польщі в 

безальтернативності їх порозуміння перед лицем високоймовірного радянського 

вторгнення; 3) стабілізація хворої польської економіки й фактичне підпирання 



243 

 

поміркованої варшавської влади за допомогою фінансово-кредитних 

інструментів (наприклад, оголошеним Дж. Картером 12 вересня 1980 р., 

збільшенням американських кредитів Польщі в 1980–81 рр. до 670 млн. дол.); 4) 

координація та спонукання західноєвропейських союзників до тиску на СРСР із 

метою охолодження його жаги до радикальних кроків; 5) політичне 

інформування, інструктування та матеріально-технічне забезпечення (зокрема 

по лінії американського профспілкового об’єднання АФП-КВП) опозиційних 

структур у Польщі. Особливе місце посів також діалог Вашингтона й Ватикана. 

У найбільш критичні періоди польської кризи його оперативно здійснювали 

особисто Іван-Павло ІІ і Бжезінський, звичайно ж спілкуючись лінією урядового 

зв’язку рідною польською мовою [163, 467].  

За обставин, які склалися в Польщі, на міжнародній арені та в Москві, 

тактика Бжезінського, як видно, була єдино правильною. Доказом її 

ефективності є те, що терпець Москви увірветься лише наприкінці 1981 р., коли 

руйнування системи комуністичної влади в Польщі досягне незворотного 

характеру, але максимумом, чого вдасться досягти Кремлеві, стане оголошення 

13 грудня 1981 р. військового стану в країні. До влади прийде генерал 

В. Ярузельський. Його, однак, не можна було вважати навіть компромісною для 

Москви фігурою. Підозрюваний московськими яструбами в таємному потуранні 

опозиції, він ціною непопулярних кроків збереже національний суверенітет, 

відверне кровопролиття й фактично унеможливить прорадянський переворот, 

зокрема у формі організації альтернативної неосталіністської компартії з 

подальшим захопленням нею влади [5, 119-120].  

Ще однією причиною неочікуваної публічної стриманості Бжезінського 

щодо СРСР у 1980 р., як видно, була президентська виборча кампанія 1980 р. та 

гіпотетична перспектива формування другої адміністрації президента 

Дж. Картера. На середину 1980 р. президентський радник посів у лавах 

адміністрації становище, яке робило його цілком особливою політичною 

фігурою та членом президентської команди. За обставин, коли електоральні 

умови боротьби за переобрання почали для господаря Білого дому 
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ускладнюватися, саме Бжезінський міг і готовий був узяти на себе 

відповідальність за зовнішньополітичні кроки, які могли б повернути 

президентові довіру значних верств виборців. Так, саме під його загальним 

проводом було розроблено та проведено 24 квітня 1980 р. операцію, спрямовану 

на звільнення дипломатів-заручників у Тегерані. Вона не мала прецедентів у 

світовій практиці, за своїм сценарієм могла конкурувати з найкарколомнішими 

голлівудськими бойовиками, але через прикрі технічні збої закінчилася 

невдачею та втратами серед вояків задіяних підрозділів спеціального 

призначення. Використавши саме ці драматичні події як привід, С. Венс 28 

квітня 1980 р. подав у відставку, поставивши цим кроком крапку в змаганні з 

Бжезінським із принципових настанов зовнішньої політики. Е. Маскі, сенатор 

польського походження, який заступить С. Венса на посаді глави 

дипломатичного відомства, потрапить до адміністрації внаслідок певного 

некомфортного для президента політичного тиску і уже не встигне по-

справжньому влитися в його команду до виборів та й не матиме того 

міжнародно-політичного авторитету, котрим володів його попередник [339, 70].  

Отже, незважаючи на давнє невдоволення Бжезінським серед впливових 

демократів-ліберальних реалістів, окреслювалася перспектива отримання ним 

посади в новому кабінеті Дж. Картера. Коментуючи кар’єрні шанси свого 

безпосереднього шефа, М. Олбрайт в архівному інтерв’ю, висловлюючись дуже 

певно стверджувала, що Бжезінський був би в другій адміністрації і не став би в 

ній жодним політичним тягарем. Якщо його мали позбутись, вважала вона, то це 

сталось би наприкінці 1980 р. у формі жертвоприношення з метою виграти 

переобрання. Коментуючи налаштованість президента щодо свого радника, вона 

зазначала, що Бжезінський справді визначав президентську думку, впливав на 

мислення президента і був йому до вподоби, а в разі виникнення в новій 

адміністрації потреби зробити вибір між Е. Маскі та Бжезінським, переможцем і 

цього змагання, як на неї, добре знайомої з обома політиками, вийшов би другий 

[339, 56]. Останнє зауваження М. Олбрайт було дуже цікавим. Гіпотетичний 

конкурс, про який вона вела мову, найімовірніше, міг відбуватися з приводу 
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посади держсекретаря, а не президентського радника з питань національної 

безпеки, у ролі котрого уявити колишнього сенатора було неможливо. Отже, 

Бжезінський поставав як потужний, хоч і не заявлений кандидат на почесний та 

впливовий пост, включений до конституційного механізму переходу 

президентської посади. Сам гіпотетичний претендент був у ці місяці гранично 

обережним у висловлюваннях і в журнальному інтерв’ю, опублікованому 

25 серпня 1980 р., лише натякнув на бажання працювати в новій адміністрації та 

на сподівання отримати президентське запрошення після вборів 1980 р. [223, 6] 

Натомість, коли йшлося про кулуарну дипломатію, він виявляв більшу 

цілеспрямованість. Цікаве свідчення стосовно цього міститься в мемуарах 

А. Добриніна. 16 жовтня 1980 р. Бжезінський несподівано відвідав радянського 

посла. У такому візиті не було нічого незвичайного, адже впливові політики вже 

не перший рік досить регулярно проводили зустрічі сам на сам, причому 

А. Добринін користувався привілеєм під’їжджати на своєму лімузині до 

службового входу в Білий дім. Неформальний характер багатьох таких контактів 

підтверджує одне з фото, уміщених у мемуарах А. Добриніна. На ньому 

зафіксовані Бжезінський і автор спогадів, які, розташувавшись у кабінеті 

першого, піднесли склянки. На столі для нарад, який перетворився для них на 

обідній, крім сервірування для ланчу, височіє велика пляшка горілки 

«Московская» та стоїть чимала банка чорної ікри. (Бжезінський одного разу 

дуже потішив Ден Сяопіна, коли частував могутнього китайського лідера в себе 

вдома в січні 1979 р. російською горілкою, подарованою А. Добриніним. «Ден, 

– згадує господар, – був страшенно задоволений, коли я йому сказав, що він 

здіймав чарку з улюбленим напоєм Брежнєва») [163, 405]. Фото містить дарчий 

підпис, із якого випливає, що його автор вважає такий спосіб вести переговори 

найкращим. Проте жовтнева зустріч двох добрих знайомих (А. Добринін із 

дружиною підтримував контакт із родиною Бжезінських і гостював у їхньому 

домі) була абсолютно неординарною. Візитер несподівано дуже примирливо й 

красномовно почав розповідати своєму візаві про те, які оптимістичні 

перспективи він убачає для американсько-радянських відносин у разі 
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переобрання Дж. Картера. Зміни мали б охопити різні їхні сфери й започаткувати 

«процес поступової нормалізації». Особливо американський гість натякав на те, 

що Дж. Картер є для Москви кращим господарем Білого дому, ніж Р. Рейган. 

31 жовтня в переддень виборів Бжезінський зателефонував до А. Добриніна й 

мав із ним розмову, яка цього разу більшою мірою торкалася його власної 

персони. Він запевняв співбесідника, що сформований Москвою його 

стереотипний образ завзятого русофоба неправильний, і натякав на те, що 

Г. Кіссінджер здобув лаври визначного майстра дипломатії з Москвою лише 

тому, що щасливий збіг обставин та воля президента Р. Ніксона надали 

гарвардському професору шанс. Йому ж, позбавленому можливості встановити 

особисті контакти з господарями Кремля, довелося задовольнитися не надто 

вдячною роллю «сірого кардинала». «З нашої бесіди, – робить висновок 

А. Добринін, – було чітко зрозуміло, що, якщо б Картера переобрали, 

Бжезінський більше ніж волів би зайняти ще вище піднесену посадову позицію 

й мати більш прямі контакти з радянськими високопосадовцями. Це, як я гадав, 

було б кращим для наших відносин, ніж продовження залаштункових маневрів 

енергійного президентського помічника, який легко ображався» [241, 462-463]. 

Отже, метою подальшого кар’єрного руху високого урядовця було керівництво 

дипломатичним відомством, яке б відкрило перед ним нові можливості в 

реалізації своїх світополітичних настанов. Однак посісти цю посаду з волі самого 

лише президента було неможливо як у зв’язку з необхідністю пройти схвалення 

сенатських комітетів, так і через більшу публічність цієї урядової позиції, яка, за 

винятком Г. Кіссінджера, традиційно належала представникам істеблишменту, 

чиїм ідеалом держсекретаря був передбачуваний юрист-переговорник. Саме 

шукаючи невикористані резерви для надання своїй особі більшої 

респектабельності в очах лібералів, а також прагнучи запевнити більш 

урівноважену позицію Москви щодо Дж. Картера, Бжезінський і звернувся за 

підтримкою до свого приятеля Толлі (саме так він охрестив А. Добриніна). 

Проте кар’єрним планам, які плекалися міжнародним стратегом Білого 

дому, не судилося здійснитися. Р. Рейган виграв президентські вибори з 
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переконливістю, якої давно не знала американська політична історія. Кандидат 

Республіканської партії здобув майже 51% голосів виборців, переміг у 44 штатах 

і забезпечив собі 489 місць у колегії виборників проти відповідно 41% виборців, 

6 штатів з округою Колумбія та 49 місць у колегії виборників, завойованих Дж. 

Картером. Республіканці також істотно розширили своє представництво в 

конгресі, здобувши вперше після 1954 р. більшість в обох його палатах. Успіх 

колишнього каліфорнійського губернатора був досягнутий насамперед на хвилі 

невдоволення американців станом економіки, а також через поширення серед 

них переконання в недостатній рішучості та ефективності їхнього президента на 

міжнародній арені. Проте, якщо у випадку оцінки стану гаманця виборця 

опитування засвідчували очевидні негативні оцінки для господаря Білого дому, 

то стосовно ведення ним міжнародних справ американці виявляли позитивнішу 

налаштованість. Так, наприклад, дослідження служби Ґеллапа 3 серпня 1980 р. 

свідчило про те, що 56% респондентів визнали найгострішою проблемою країни 

інфляцію й високу вартість життя, і лише 12% вбачали її на міжнародній арені 

[409, 128]. Натомість 19 жовтня 43% проти 37% гадали, що Дж. Картер був би 

кращим керівником зовнішньої політики, ніж Р. Рейган, хоч 50% проти 25% на 

користь республіканського кандидата віддавали йому перевагу, коли йшлося про 

відвернення війни [409, 213]. Проте найзгубніший на популярність Дж. Картера 

вплив справила драма із заручниками в Ірані. 9 червня служба Ґеллапа 

констатувала, що шлях розв’язання президентом іранської проблеми схвалювали 

лише 42% опитаних проти 48% тих, хто його дії оцінював негативно [409, 128]. 

Лише 31% респондентів сказали 19 жовтня, що вірять у спроможність чинного 

президента підвищити авторитет США за кордоном у той час, як 42% очікували 

цього від Р. Регана [409, 209]. За лічені дні до голосування служба Ей-Бі-Сі 

Ньюс-Гарріс зафіксувала іншу небезпечну для Дж. Картера настанову 

громадської думки, породжену проблемою заручників. Відповідаючи на питання 

про віру в можливу обіцянку чинного президента повернути заручників додому, 

вибірка респондентів поділилася майже навпіл: 46% готові були довіряти їй, а 

45% вважали, що вона робилася б із метою отримання політичних переваг [64]. 
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Натомість дослідження Ґеллапа, здійснене 28 грудня (уже після виборів), укотре 

довело, що американці високо оцінюють особисті чесноти Дж. Картера. 

Розташовуючи прізвища десяти провідних світових діячів за ступенем шани до 

них, вони поставили екс-президента на другу позицію після абсолютного лідера 

симпатій Івана-Павла ІІ, відвівши Р. Рейгану, Г. Кіссінджеру, Р. Ніксону, 

Дж. Форду й Е. Кеннеді місця відповідно з п’ятого по дев’яте [409, 267].  

Такі оцінки американців значною мірою слід було розглядати як вияв їх 

ставлення стосовно втілення адміністрацією Дж. Картера своєї 

зовнішньополітичної стратегії, до формування якої Бжезінський мав 

найпершорядніший стосунок. Було очевидним, що діяльність Білого дому на 

міжнародній арені полишила в громадськості двояке враження. Віддаючи 

належне щирості намірів президентської команди змінити світ і посилити 

американські позиції в ньому в контексті новаторської концепції національних 

інтересів, громадяни, однак, схилялися до переконання, що світополітичні 

процеси потребували більш жорсткого стилю Вашингтона на міжнародній арені. 

На тлі внутрішньоамериканської ситуації кінця 1970-х рр., прикметною рисою 

якої, зокрема, була «неоконсервативна хвиля», стало значне підвищення інтересу 

до пропонованих неоконсерваторами економічних рецептів, що з усією 

невідворотністю означало, що Дж. Картер та його радники принаймі на якийсь 

час мали бути позбавленими мандату на формування міжнародного порядку 

денного країни. Зрештою, в історичній ретроспективі поразка Дж. Картера була 

зумовлена ще одним слабким місцем його адміністрації, на яке ще у квітні 

1978 р. указував Бжезінський. «Фундаментальну проблему становить те, – 

зазначав він, звертаючись до президента під час наради в Білому домі, – що наша 

адміністрація не має виразного профілю. У минулому обставини зумовлювали 

чіткий профіль – так було під час Великої депресії, Другої світової війни, у роки 

Ейзенхауера. Натомість сьогодні суспільство більш консервативне, а наша 

адміністрація інноваційна і креативна» [229, 186]. Проте інновації в галузі 

національної міжнародної стратегії, яким Америка завдячувала Бжезінському, 

будуть узяті до уваги наступними господарями Білого дому, а сам їх автор вийде 
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з нього готовим до новаторського вдосконалення своїх міжнародно-стратегічних 

ідей. 

 

 

4.3. Осмислення урядового досвіду і світополітичних змін (1980-і рр.) 

 

Перемога Р.Рейгана на президентських виборах у 1980 році була однією з 

найбільш значущих подій у повоєнній американській історії. До влади приходив 

національний лідер, погляди якого на розвиток країни були багато в чому 

незвичними для американської державно-політичної традиції, сформованої 

«новим курсом» і Другою світовою війною та її наслідками. За цих обставин 

переможені на виборах Дж. Картер і Бжезінський потрапили у двояке становище, 

коли йшлося про їхню зовнішню політику. Своїми діями на міжнародній арені 

вони розбурхали традиціоналістський ліберально-реалістський істеблішмент, 

але водночас і не були прийнятними для прибічників Р. Рейгана, котрі, 

принаймні на межі 1970–1980-х рр., стояли на ґрунті огульного осуду своїх 

попередників доби детанту. 

Невдовзі після президентських виборів Бжезінський прийняв у своєму 

кабінеті в Білому домі співробітника культурно-політичного часопису 

«Енкаунтер» Дж. Урбана і дав йому розлоге інтерв’ю. Ґрунтовна й глибока за 

змістом бесіда не могла оминути питання про суспільну оцінку державної 

діяльності Бжезінського. Журналіст констатував, що добре це чи ні, але 

ідеологічні «риштування» зовнішньої політики адміністрації Дж. Картера були 

справою його співбесідника, за яку він цілком виправдано міг би взяти на себе 

відповідальність. Із властивим йому гумором, Бжезінський на це відповів: 

«Ціную Вашу тезу. Ви, певно, маєте на неї право. Навіть попри те, що дехто хотів 

би мене повісити на цих риштуваннях» [433, 30].  

Висловлюючись з приводу інших порушених інтерв’юером питань, 

високий урядовець сформулював низку положень, які випливали з осмислення 

ним його державницької діяльності. «Висновком, до якого я приходжу на основі 
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досвіду останніх чотирьох років, – зазначив Бжезінський, – є те, що історія не є 

продуктом певного плану чи змови, а скоріше відображенням невпинного хаосу» 

[433, 13]. І далі додав: «Історія – це турбулентний, хаотичний процес, який 

включає в себе безперервний конфлікт між альтернативними концепціями 

життя. У найглибшому сенсі наш конфлікт із Радянським Союзом руйнує 

найфундаментальніші основи, які стосуються людської природи. Цей конфлікт 

триватиме довго, і ми на Заході повинні навчитися жити з ним: співпрацювати з 

Радами, водночас змагаючись із ними, – змагаючись у найглибшому розумінні, 

– змагаючись за виживання» [433, 18]. «Довгий час», про який казав 

Бжезінський, виявиться фактично коротшим за десятиліття. Проте в той 

історичний момент ніхто у владній Америці не міг припустити, що вік 

найгрізнішого за всю історію їхнього супротивника добігає кінця. 

Продовжуючи радянську тему, радник президента Дж. Картера зазначив, 

що Кремль негативно ставиться до нього через те, що він відстоює концепцію 

«багатовимірної» політики щодо Радянського Союзу. Квінтесенцією цього 

підходу є  поєднання жорсткості щодо СРСР з «акомодацією в тому сенсі, у 

якому можливе використання внутрішньої слабкості Радянського Союзу і в 

такий спосіб сприяння істотним змінам у самому характері радянського режиму» 

[433, 19]. Стосовно ж східноєвропейських країн адміністрація Дж. Картера, як 

наголошував Бжезінський, дотримувалася політики, яку, на його думку, коротко 

можна було схарактеризувати як «тиха диференціація». Фактично вона 

зводилася до розбудови різноманітних стосунків із тими режимами, які виявляли 

схильність до незалежної від Москви зовнішньої політики або щонайменше 

«автономної» внутрішньої політики [433, 25].  

Проте коли Дж. Урбан попросив радника президента схарактеризувати 

найголовніші здобутки зовнішньої політики адміністрації Дж. Картера, то 

Радянському Союзові серед них не знайшлося жодного місця. Список 

Бжезінського містив дев’ять позицій: 1) «реідентифікація Америки з певними 

фундаментальними ідеалами: справедливістю, рівноправ’ям, правлінням 

більшості, самовизначенням народів, гідністю особи»; 2) Кемп-Дейвідські угоди; 
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3) нормалізація відносин із Китаєм; 4) угода про Панамський канал і «нові 

відносини» з Латинською Америкою; 5) «нове життя і оновлення американської 

військово-стратегічної доктрини й військової готовності»; 6) нові стосунки з 

«поміркованими» арабами і зусилля, спрямовані на побудову регіональної 

системи безпеки для Перської затоки; 7) «політика диференціації» стосовно 

Східної Європи; 8) міжнародні угоди з енергетичних питань, замислені з метою 

забезпечити  Заходу кращі умови для подолання  майбутні енергетичні кризи 

[433, 27]. До своїх найістотніших особистих заслуг Бжезінський зараховував  

здобутки на китайському напрямку, стратегічну модернізацію, а також захист 

Перської затоки [433, 28].  

Така стисла і досить фрагментарна, сформована ще у службовому кабінеті 

в Білому домі, оцінка міжнародно-політичних досягнень адміністрації 

Дж. Картера перегукувалась із публічними самооцінками Білого дому 

попередніх років. Їй явно бракувало глибини історичного осягнення і 

відвертості, можливої для політичного діяча лише з плином часу. Натомість 

Бжезінський був виразніший у висловлюваннях, коли торкалося справи розробки 

і спрямування міжнародної стратегії Білого дому. Інтерв’юер надав її 

обговоренню особистісний вимір, схарактеризувавши свого співбесідника як 

короля-філософа (у платонівському сенсі – Т. Г.), який інтелектуально 

забезпечував президентську зовнішньополітичну стратегію. Бжезінський у 

відповідь зауважив, що кращим метафоричним визначенням свого місця в 

адміністрації він би вважав наймення «великого візира» [433, 15]. Далі він 

зазначив, що в його власній ієрархії «мислителів» і «діячів» він найвище ставить 

того, хто, дотримуючись твердих світоглядних, моральних чи релігійних 

настанов, готовий до практичних дій із метою втілення їх у життя. Менш 

історично значущими він вважав інші чотири типи суспільних постатей: 

активних діячів, які, однак, не мають чітких особистих вартісних пріоритетів; 

осіб, котрі формулюють пріоритети і спрямовують інших на їх втілення; 

пасивних спостерігачів; персонажів, задіяних у неосмисленому активізмі. 

Виходячи з його власних амбіцій, – наголошував Бжезінський, – він прагнув 



252 

 

належати до першої категорії, хоча йому було зрозуміло, що ніхто не міг 

цілковито досягти ідеалу. «Тішу себе тим, – продовжував господар урядового 

кабінету, – що я таки системний мислитель, я справді маю глибокі переконання 

про добро і зло, і, сподіваюсь, я маю певне відчуття історії. Я безперечно 

керуюсь прагненням втілювати ці свої переконання. Поєднання думки і дії 

завжди було для мене дуже привабливим. Я ніколи не хотів залишатися 

вченим, замкненим у вежі зі слонового бивня, проте я бачив, що академічне 

середовище було корисним у формуванні певних принципів і пріоритетів. 

Образ ординарного активіста, діяча чи вояка жодною мірою не приваблює 

мене. Натомість я розглядаю сплав думки і дії невід’ємним від уявлення про 

змістовне життя» [433, 29].  

Детальне формулювання свого кредо було пов’язане не лише з бажанням 

певної систематизації особистого досвіду його носія, але і з тим, що він 

усвідомлював загрозу відходу Білого дому від традицій міжнародно-стратегічної 

самостійності, яка почала формуватися ще у 1960-х рр. На момент цитованого 

інтерв’ю стало зрозумілим, що Р. Рейган має тверді наміри повернутися до більш 

простої моделі розробки і реалізації зовнішньополітичної стратегії. У 

програмному телевізійному зверненні до виборців 19 жовтня 1980 р. він виклав 

свої зовнішньополітичні наміри, які у стислому вигляді зводилися до дев’яти 

пунктів: 1) поліпшення «структури процесу здійснення зовнішньої політики»; 

2) чіткий підхід до стосунків із комуністичним світом; 3) реалістична політика 

щодо Західної півкулі; 4) сприяння розвитку Африки і «третього світу» загалом; 

5) посилення інформаційних впливів Америки у світі; 6) реалістична політика 

скорочення стратегічних озброєнь; 7) рішучі зусилля щодо підвищення 

боєготовності американських збройних сил; 8) війна з міжнародним тероризмом; 

9)  відновлення американського «запасу міцності» (зокрема шляхом збільшення 

бюджетного фінансування), необхідного для збереження миру у світі [406]. Коли 

республіканський кандидат детальніше розкрив своє бачення окремих із вище 

означених положень, він, зокрема, зазначив: «Серед перших моїх пріоритетів 

буде здійснення таких структурних змін у зовнішньополітичній машині, котрі 
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знову зроблять державного секретаря головним речником і радником 

президента». Говорячи про фігуру радника президента з питань національної 

безпеки, Р. Рейган наголосив на тому, що цей урядовець буде працювати «у 

міцному командному дусі з державним секретарем та іншими членами Ради 

Національної Безпеки» [Там само]. Вищеозначені положення відзначались 

конкретикою, але містили в собі мало стратегічних ідей, конче необхідних 

Білому домові на переломі світової історії. 

Бжезінський за жодних умов не міг погодитися з такими настановами 

конституційного спадкоємця президента Дж. Картера. Проте за обставин, які 

складалися на момент приходу Р. Рейгана до влади, такий підхід виглядав 

виправданим. Кандидат республіканської партії, підтриманий багатьма 

консервативними виборцями демократів, мав стійку репутацію консервативного 

мораліста, месіанського антикомуніста, а на думку багатьох його критиків, 

навіть «хрестоносця холодної війни». Його публічні заяви справді могли 

підводити до таких висновків. В інавгураційній промові 1981 року, присвяченій 

переважно внутрішньо-американським, зокрема економічним проблемам, 

новообраний президент наголосив: «Як тільки ми відновимо свою власну країну, 

нас почнуть сприймати як значно сильніших у всьому світі. Ми знову станемо 

взірцем вільного народу і маяком надії для тих, хто сьогодні не має свободи» 

[284]. Приблизно через рік, виступаючи в британському парламенті, він, 

деталізуючи свою зовнішньополітичну програму, метафорично заявить, що вона 

є планом «маршу за свободу і демократію, який завершиться тим, що марксизм-

ленінізм залишиться на шлакозвалищі історії, як це сталося з іншими тираніями, 

котрі придушували свободи і позбавляли голосу народ» [65]. Апогею, на думку 

його критиків, антикомуністична риторика господаря Білого дому досягне у 

виступі в Орландо перед делегатами щорічного з’їзду членів Національної 

асоціації євангельських церков у березні 1983 р. У філософськи забарвленій і 

емоційно-насиченій промові Р. Рейган, порушуючи проблему поширення серед 

американських християн антиядерних поглядів, закликав слухачів до зваженого 

підходу: «У дискусіях стосовно заморожування ядерних озброєнь я закликаю вас 
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остерігатися спокуси гординею, а також спокуси блаженством проголошення 

себе вищими всього цього і визнання сторін однаково винними, спокуси 

ігнорування фактів історії і агресивних імпульсів імперії диявола, спокуси 

спрощенням, іменуючи гонитву озброєнь великим непорозумінням, і в такий 

спосіб усуваючись від боротьби між правдою і кривдою, добром і злом» [377].  

Очевидним є те, що такі висловлювання Р. Рейгана були благодатним, хоч 

і не надто зручним матеріалом для його радянських і американських критиків, 

які ностальгійно сумували за часами Р. Ніксона – Г. Кіссінджера. Дж. Шульц, 

який займе посаду державного секретаря у липні 1982 р., у своїх мемуарах 

визнає, що Кремль був ображений промовою в Орландо і шкодуватиме, що 

«фраза про “імперію диявола” зажила своїм власним життям», незважаючи на те, 

що виступ, у якому вона містилася, розглядався, на його думку, як не 

першорядний, а через це не проходив через «ретельний чи систематичний» 

процес узгодження в уряді [394, 267]. Проте якими б не були оцінки 

концептуальних засад зовнішньої політики адміністрації Р. Рейгана початку 

1980-х рр., ретроспективний аналіз допомагає дійти висновків, котрі дозволяють 

в іншому світлі побачити як дії та мотиви Р. Рейгана з його оточенням, так і 

розвиток міжнародно-стратегічних настанов Бжезінського, який із формального 

погляду в 1980-х рр. опинився у становищі подібному до того, у якому перебував 

у кінці 1960-х – середині 1970-х рр. 

Насамперед необхідно акцентувати на тому, що Р. Рейган і його 

зовнішньополітична команда, істотно здобувши електоральні очки за рахунок 

критики демократа-попередника, фактично прийняли за основу курс Білого дому 

1979–1980 рр. Порівняння вищенаведених здобутків Дж. Картера в інтерпретації 

Бжезінського і програмних пунктів із телезвернення кандидата Р. Рейгана не 

може не підштовхнути до такого висновку. Певно, що Р. Рейган, дві каденції 

якого збігатимуться з якісно іншими тенденціями у світовій політиці і змінами у 

становищі провідних акторів на міжнародній арені, діятиме рішучіше від 

попередників і досягне більш значущих результатів в очах американців. Проте 

найголовніший міжнародний стратегічний складник його діяльності – 
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утвердження нової моделі лідерства Америки, здійснюваного в сув’язі з 

незворотним ослабленням СРСР, – був продовженням стратегії Бжезінського. З 

огляду на це, варто згадати інтуїтивну безпомилковість Л. Брежнєва, який, за 

свідченням А. Добриніна, у дні американських виборчих перегонів 1980 р. кинув 

фразу: «Дідько його знає, хто з них кращий – Картер чи Рейган» [241, 460].  

Усупереч звинуваченням лібералів, Р. Рейган не був спадкоємцем 

Дж. Ф. Даллеса у своїй політиці щодо СРСР, а з перших днів у Білому домі 

прагнув розвинути досвід Г. Кіссінджера і Бжезінського, який передбачав різні 

варіанти складної гри з Кремлем. На цьому фактично наголошував Р. Ніксон у 

своїх бесідах з А. Добриніним восени 1980 р., коли він характеризував Р. Рейгана 

як «вельми резонну і, що більш важливо, прагматичну фігуру» [241, 465]. Коли 

ж від середини 1980-х рр. у Кремлі почнуться карколомні зміни, відносини 

Білого дому з ним своєю результативністю затьмарять вершинні здобутки 

детанту. Передумови для цього були, однак створені насамперед Білим домом, 

радянська політика якого не лише відзначалась твердістю і масштабністю, але й 

цілісністю та консенсусністю на рівні її здійснення. У роки першої адміністрації 

Р. Рейгана результативна і впевнена зовнішня політика була вкрай необхідна 

президенту та його команді з огляду на уповільнене реагування американської 

економіки на монетаристські заходи, які були найголовнішим складником 

обіцяного республіканським кандидатом виборцям проєкту відродження 

Америки. З огляду на це Радянський Союз часу пізнього Л. Брежнєва і його двох 

обмежено дієздатних спадкоємців був далеко не найгіршим міжнародним 

партнером-опонентом, придатним для демонстрації дипломатичної 

майстерності Вашингтона. 

Головним урядовцем, який мав відповідати за діалог із Москвою після 

початку першою адміністрації Р. Рейган став чотиризірковий генерал А. Гейґ, 

якого було призначено державним секретарем. Прикметно, що він не лише 

вважався креатурою Р. Ніксона і Г. Кіссінджера в лавах рейганівської 

адміністрації, але й відзначався помітною схильністю до відродження традицій 

розрядки з СРСР, яку, однак, вважав втраченою з вини радянського авантюризму 
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в конфліктних регіонах [50, 151]. Недовге перебування А. Гейґа в кріслі 

державного секретаря завершилось його рішенням про відставку, яке було 

наслідком насамперед небажання амбіційного й імпульсивного урядовця, 

вихованця Д. Макартура і Г. Кіссінджера, далі працювати в команді Р. Рейгана, 

з багатьма членами якої (Р. Алленом, Дж. Бейкером, К. Вайнбергером, 

Дж. Кіркпатрік) у нього виникли суперечності різних глибинних рівнів. 

Спадкоємець А. Гейґа на посаді – каліфорнієць із чималим вашингтонським 

урядовим досвідом Дж. Шульц – швидко знайде своє нове місце в команді і 

очолюватиме дипломатичне відомство до завершення другої каденції Р. Рейгана. 

З погляду психології міжособистісних стосунків він істотно відрізнявся від 

попередника. «Шульц був зовсім іншою людиною, – зазначав К. Вайнбергер, 

міністр оборони Р. Рейгана, – більш спокійною, терплячою, схильною до 

компромісу» [51, 176]. Важливою, очевидно, була ще одна прикметна риса 

нового державного секретаря. На відміну від Г. Кіссінджера він не мав жодних 

публічних міжнародно-стратегічних амбіцій, коментував міжнародні справи в 

діловому стилі і навіть у своїх мемуарах не робив спроб пізнішою датою 

сформулювати більш-менш цілісне й значне за обсягом міжнародно-стратегічне 

кредо. Все це створило передумови для перетворення самого президента на 

єдиного урядового стратега. Проте, зважаючи на певні психологічні та 

світоглядні риси господаря Білого дому, його стратегія неминуче повинна була 

набувати особливих стилістичних ознак. Натомість прагматичним і непорушним 

уособленням рейганівської зовнішньої політики, а також її головного 

організаційного принципу – привілейованості посади державного секретаря 

порівняно з іншими ймовірними генераторами міжнародної стратегії 

Вашингтона кабінетного рівня власне і стане державний секретар Дж. Шульц. З 

іншого боку, державному секретарю «некіссінджерівського» типу ніхто не 

зможе кинути виклик у межах адміністрації. Посадовці, які за своїм становищем 

могли змагатись із Дж. Шульцем, – радники президента з питань національної 

безпеки, – у переважній більшості не намагатимуться навіть поставити під 

сумнів президентське правило гри, за яким державний секретар був поза 
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конкуренцією у своїй урядовій царині. Редукція ролі президентських радників і 

керованого ними апарату Ради Національної Безпеки за часів Р. Рейгана 

справляла враження кризи цих вищих державних інститутів. За період від 1981 

до 1988 рр. у кріслі радника побувало шестеро осіб (середній термін роботи на 

посаді – 1 рік і 4 місяці). Відставки окремих із них були викликані серйозними 

проблеми із законом, пов’язаними з їхніми діями під час роботи в уряді, проте 

такий стан справ насамперед був зумовлений президентським кредо стосовно 

особи радника. Прикметним є те, що Бжезінський був стривожений такою 

перспективою ще на самому початку першого терміну президента-

республіканця. 11 лютого 1981 р., як засвідчує щоденник Дж. Картера, він 

акцентував на тому, що Рада Національної Безпеки, на його думку, була майже 

зруйнована, натомість як  новий господар Білого дому не грає жодної ролі в 

еволюції зовнішньої політики [229, 520].  

Нарешті ще одним чинником, який зумовлював специфіку розробки і 

втілення зовнішньополітичної стратегії країни часів адміністрацій Р. Рейгана, 

була особа самого президента, зокрема особливості його світогляду, мислення та 

прийняття рішень. Дж. Шульц, який мав довірливі стосунки не лише з самим 

президентом, але й із першою леді Н. Рейган, віддаючи належне історичному 

внескові свого шефа, визнає: «Часом президент Рейган просто, як видно, не 

надто переймався фактами і деталями» [394, 1133]. Це проявлялося, зокрема, у 

плутанині подій і їх послідовності та взаємозв’язку, а часом навіть у запереченні 

власних вчинків.  «Не мало значення, як багато разів я вказував йому на те, що 

він справді обміняв зброю на заручників у межах справи Іран-контрас, – пише у 

своїх мемуарах Дж. Шульц, – він вважав це майже неуявним». Окрім того 

президент поступово все більшою мірою занурювався у притчево-наративний 

аналіз складних політичних проблем. За словами Дж. Шульца, Р. Рейган 

використовував певну тему для того, щоб надати їй ширшого значення і «часом 

месседж був для нього важливішим, ніж факти» [Там само]. «Для Рональда 

Рейгана, – робить висновки мемуарист, – поточні події завжди здавались 

укоріненими у якійсь мудрості, якійсь історії, котру він давно засвоїв» [Там 
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само]. Неможливо з’ясувати, чи були вище наведені факти виявом ранньої стадії 

хвороби Альцгеймера, яка вразить Р. Рейгана в після президентський час його 

життя, чи така мислительна парадигма мала специфічний особистісний характер, 

зумовлений релігійним вихованням і артистичною кар’єрою. В усякому разі, у 

президента ще з часів каліфорнійського губернаторства склався напрацьований 

стиль керівництва, який дозволяв максимально розподілити урядові 

повноваження серед молодших і компетентніших. Проте, коли йшлося про 

міжнародно-стратегічний світогляд, у ближчому оточенні президента не було 

жодної фігури, порівнюваної з Бжезінським. Саме за таких суспільних умов та 

особливостей історичного моменту Бжезінський продовжив осмислення свого 

державного досвіду і приступив до аналізу новітніх тенденцій розвитку світу. 

Невдовзі після завершення урядової діяльності він у своєму публічному 

виступі в Джорджтаунському університеті наголосив: «Кардинальна проблема, з 

якою ми стикаємось під час формування нашої зовнішньої політики, є складність 

поєднання відданості принципам із реалістичним розумінням важливості і 

стрижневого характеру американської світової могутності. Наше осмислення 

світових справ відтоді, коли приблизно за часів Вільсона Америка стала глибоко 

в них задіяною, металося між ідеалістичною відданістю світовому порядку, який 

ще треба було сформувати, і періодичним поворотом до захоплення реалполітік» 

[163, 530]. Саме два цих поняття – могутність (power) і принцип (principle) стали 

ключовими для аналізу Бжезінським світополітичних проблем і з’явились у назві 

його урядових мемуарів, опублікованих навесні 1983 р. Задекларувавши вкотре 

своє кредо як змагального транснаціоналіста, який прагнув до оптимального 

поєднання вільсоніанського і реалістського імпульсів, котрі історично боролися 

за вплив на американську політикоформувальну верству й суспільство, 

міжнародний стратег надав мемуарам аналітичної загостреності, особливо 

увиразненої їхнім заключним розділом, названим «Майбутнє: Могутність і 

Принцип в американській зовнішній політиці». Аналізуючи головні проблеми 

міжнародних відносин початку 1980-х рр., Бжезінський констатував, що загроза, 

яка стоїть перед людством, виглядає не як «радянська гегемонія», а як 
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«глобальна анархія». Ця ж проблема, на його думку, висувалася на передній план 

і перед Вашингтоном [163, 532]. Складність і розмаїття завдань на міжнародній 

арені, які породжували вище означені реалії для Сполучених Штатів, вимагали 

від Вашингтона відповідної організаційної та інтелектуальної готовності 

реагувати на виклики міжнародного довкілля. Лише спосіб організації 

розроблення і втілення національної міжнародно-політичної стратегії, 

апробований у 1970-х рр., на думку відставного урядовця, міг гідно забезпечити 

американські інтереси. Бжезінський відкидав так звану «держсекретарську» 

модель зовнішньої політики на користь «президентської» і ратував за ще 

більше розширення повноважень радника президента з питань національної 

безпеки. На його переконання, розбудована «президентська» модель, у якій 

поряд із главою держави мусила ще й з’явитися фігура директора з питань 

національної безпеки (перейменована і статусно підвищена посада радника), 

єдино могла б спрямувати національну міжнародну стратегію, зробити 

можливим урахування американських «стратегічно-геополітичних 

пріоритетів» і гарантувати правильність міжнародного курсу США в умовах, 

коли «масмідія і комунікаційні технології породжують відчуття більшої 

глобальної близькості, а за умови зростання економічної взаємозалежності  

межа між царинами зарубіжного й внутрішньо національного розмилась» [163, 

534].  

Лише у випадку втілення рекомендованих ним організаційних новацій, – 

уважав Бжезінський, – Америка зможе упоратись із проблемою виживання у 

«турбулентному світі». Разом із цим, Вашингтон мав докласти зусиль до 

«формування ширшої структури глобального співробітництва», необхідної для 

заміни євроцентричного світового порядку, котрий, на думку стратега, рухнув 

під час Великої депресії та двох світових війн. Повоєнний, тривалістю в 

півтора десятиліття «Пакс Американа», і подальший «непростий період  

фактичного кондомініуму» (тобто детанту. – Т. Г.) обмежили глобальне 

насильство. «Проте цей стан, – застерігав Бжезінський, – перебував у фазі 

завершення свого існування». «Гостро стоїть питання, – констатував аналітик, 
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– чи в майбутньому світ буде нетвердою ходою все ж таки рухатися до якогось 

ширшого кооперативного облаштування, чи зануриться в деструктивний хаос» 

[163, 538-539].  

Як і очікувалось, автор підсумкової частини власних мемуарів не міг 

оминути оцінювання діяльності адміністрації Р. Рейгана. Він уважав, що з 

багатьох поглядів її перші два роки на міжнародній арені увінчались низкою 

невдач. Бжезінського насамперед не влаштовувала обрана наступниками «ні 

президентська, ні секретарська» система прийняття рішень щодо міжнародних 

справ, неефективність дій Вашингтона на Близькому Сході і в країнах «третього 

світу», затримка розгортання новітньої ракетної системи «МХ», деякі інші 

ознаки того, що республіканці неповною мірою забезпечили наступність 

зовнішньополітичного курсу Дж. Картера [163, 539]. Проте тоді, коли йшлося 

про політику щодо СРСР, помітною була більша згода з курсом недавніх 

електоральних опонентів. Безперечно, суворий підхід Р. Рейгана до СРСР, 

супроводжуваний продовженням зближення з КНР, і, що особливо бриніло в 

серці Бжезінського, послідовною й рішучою підтримкою польської 

«Солідарності» не міг його не втішати. 

Однак і тут раднику президента Дж. Картера було що сказати 

американській політико-формувальній верстві. Стоячи на ґрунті концепції 

змішаного характеру американсько-радянських відносин і розглядаючи 

Радянський Союз як невизначено довготермінову реальність, Бжезінський 

висунув іншу концепцію, яка, за його словами, мала зберігати актуальність 

щонайменше до початку 21 ст. Він вважав, що неуникненне суперництво між 

двома наддержавами повинно бути  «пильноване, контрольоване і 

охолоджуване», орієнтоване на взаємопристосування з таких питань, як 

роззброєння та стриманість у регіонах, у той час як розширення кооперативних 

зв’язків могло «дуже повільно заохочувати внутрішні зміни в межах самої 

радянської орбіти» [163, 541] (частиною якої, природно, була рідна стратегові 

Польща. – Т. Г.). «Нашою довготерміновою метою, – підсумовуючи радянську 
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тему, наголосив Бжезінський, – мусить бути заохочення Радянського Союзу до 

перетворення на конструктивну світову потугу» [Там само].  

Однак Радянський Союз був актуальний, на його думку, не лише сам 

собою, але і як «лакмусовий папірець американського державницького ремесла». 

В американській традиції зовнішньої політики сформувалися певні складники, 

які викликали збентеження і дія котрих сягала ширше, ніж американсько-

радянські відносини. За Бжезінським, ці чинники можна було узагальнити у 

вигляді п’яти проблем, які він стисло сформулював так: 1) «історична tabula rasa; 

2) втеча від складності; 3) політична ненаступність; 4) занепад двопартійності; 

5) конгресова узурпація» [163, 543]. Під «історичною tabula rasa» аналітик 

розумів глибоку антиісторичність настанов американців щодо світових справ, 

які виявляють себе у «новинарному», а не аналітичному їх підході до 

міжнародних справ, відсутності в них історичної перспективи, браку інтересу до 

вивчення історії, надмірному захопленні персональним виміром подій. «Втеча 

від складності» як стан американської суспільної свідомості виявляв себе у 

схильності громадян уникати заглиблення в багатовимірну комплексність 

міжнародних проблем і в тенденції до зведення їх аналізу до дихотомічної чорно-

білої картини. «Політична ненаступність» зумовлювала неспроможність 

повоєнних президентів справді повноцінно підтримати сталість і безперервність 

національної зовнішньополітичної стратегії та марнування кожною 

адміністрацією часу на пошуки власної стратегії й тактики. «Занепад 

двопартійності» унаочнила, – на думку Бжезінського, – відсутність істинно 

двопартійної зовнішньої політики впродовж майже двадцятиліття (тобто 

приблизно від початку 1960-х рр. – Т. Г.). Із кризою двопартійності було 

пов’язане і зникнення «неупередженої зовнішньополітичної еліти», яка виявила 

свою силу в початковий повоєнний період. На заміну їй прийшли або 

заангажовані догматики з крайніх флангів обох партій, або нова генерація 

зовнішньополітичних технологів, схильних до переключення з однієї орієнтації 

на іншу без наявності жодної глибокої філософської відданості котрійсь із них 

[163, 545]. «Конгресова узурпація» полягала в амбіційному бажанні багатьох 
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законодавців і їхніх помічників втручатись у процес здійснення зовнішньої 

політики та створених ними численних законодавчих обмеженнях і спробах 

контролювати Білий дім [163, 546].  Підводячи підсумок аналітичному епілогу 

до свого мемуарного звіту перед Америкою, Бжезінський зазначив, що 

оптимальна національна зовнішня політика мала би бути «центристською за 

своєю сутністю в дусі орієнтирів останніх двох років адміністрації Дж. Картера, 

відданою справі зміцнення американської могутності, поширенню 

американського ідеалізму і формуванню ширших кооперативних стосунків з 

усіма новими учасниками глобального політичного процесу» [Там само].  

Рейганівська президентська восьмирічка стала для Бжезінського часом 

глибокого осмислення попереднього досвіду і спостережень за мінливим 

океаном світової політики. Він уважав Р. Рейгана схильним до «доктринерської 

риторики», скептично ставився до неоконсервативних ідеологів, які його 

підтримували і загалом не бачив істотного інтелектуального потенціалу в 

команді переможця президента Дж. Картера [163, 545]. Так, виступаючи в 

1982 р. на круглому столі в Колумбійському університеті, Бжезінський зазначив, 

що бачить занепад спроможності президентської адміністрації визначати мету на 

міжнародній арені і дотримуватися курсу, який може мобілізувати підтримку й 

забезпечити його розуміння як серед своїх громадян, так і серед друзів Америки 

у світі [402, 36]. Проте на загал його стосунки з республіканцями при владі 

виглядали врівноваженими, а часом навіть несподівано добрими. Так, коли 

восени 1986 р. під тиском скандальних обставин радник президента з питань 

національної безпеки Дж. Пойндекстер подав у відставку, директор ЦРУ 

В. Кейсі, який очолював виборчий штаб Р. Рейгана в 1980 р. й належав до 

найвпливовіших членів його кабінету, зателефонував до Дж. Шульца і висунув 

ідею запропонувати господарю Білого дому кандидатом на вакантну посаду 

Бжезінського. «Я поважав Бжезінського, – згадував пізніше Дж. Шульц, – але я 

вважав, що повернення до РНБ радника з адміністрації Картера було божевіллям. 

Кейсі діяв так, наче нічого незвичайного в цьому не було» [394, 842]. Можна не 

сумніватись, що і Бжезінський не прийняв би запрошення у випадку, якби воно 
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таки було би зроблене. Якщо Дж. Картера він уважав психологічно та 

інтелектуально сумісним, то Р. Рейган викликав у нього іншу реакцію. 

Бжезінський, однак, не був схильний до позерської опозиції Білому дому. Він 

відгукувався на запрошення президента взяти участь у спеціальних 

високорангових нарадах з окремих міжнародних проблем, про що, зокрема, 

свідчать щоденникові записи Р. Рейгана. Тим часом радник президента 

Дж. Картера, як можна припускати, без особливого подиву, але з властивим йому 

почуттям гумору, зустрів би інформацію про те, що в президентському 

щоденнику він фігурував під прізвищем Брезенскі [416, 315]. Щоправда, 

академіка А. Д. Сахарова президент згадував під прізвищем Щаванскі, плутаючи 

його з прізвищем правозахисника А. Щаранського [416, 475].  

Респектабельність колишнього радника Дж. Картера в очах 

республіканських можновладців була зумовлена не лише його 

неконфронтаційним підходом до них, але насамперед тим, що на середину 1980-

х рр. він утвердився у становищі першорядного національного авторитету в 

царині міжнародно-стратегічного аналізу. Головним об’єктом його вивчення і 

проблемою публічних коментарів у цей час стають стан і перспективи розвитку 

Радянського Союзу. Не буде перебільшенням сказати, що вся політико-

академічна діяльність Бжезінського до того була пронизана радянською 

проблематикою. Проте тепер, на відміну від політико-соціологічної методики 

1950–70-х рр., головний американський супротивник у світі потрапить до фокусу 

аналізу, який фактично був міждисциплінарним, а стилістично виглядав як 

повернення до традицій класичної британсько-американської геополітичної 

думки. У листопаді 1983 р. Бжезінський узяв участь у науковій конференції в 

Оттаві, на якій виступив із доповіддю, названою «Радянський Союз: світова 

потуга нового типу». За своїми положеннями доповідь відходила від багатьох 

усталених постулатів західної радянології й відзначалася рішучістю своїх 

висновків. Доповідач висував і обґрунтовував шість принципових тез, кожну з 

яких він супроводжував аргументацією, котра сама собою містила чимало 
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важливого для розуміння погляду аналітика на СРСР та історію відносин цієї 

країни зі світом: 

Теза 1. «Експансіонізм радянської імперської системи є унікальним 

органічним імперативом, породжуваним відчуттям відсутності територіальної 

безпеки з боку великоросійського системного ядра». (Очевидний перегук зі 

знаменитою тезою Дж. Ф. Кеннана про російсько-радянське відчуття відсутності 

безпеки – Т. Г.). 

Теза 2. Через особливе значення для великоросів імперської системи 

справжня еволюція Радянського Союзу до більш плюралістичного суспільства в 

передбачуваному майбутньому малоймовірна. (Очевидний сумнів у 

кеннанівській тезі про перспективу ліберальної еволюції радянського режиму, 

сформульованої ним у заключних абзацах своєї класичної статті про джерела 

радянської міжнародної поведінки – Т. Г.). 

Теза 3. Політичні пріоритети та бюрократичні перекоси комуністичного 

ладу зводять СРСР до ролі «одновимірної мілітарної світової потуги». 

Теза 4. Радянський Союз, якому притаманні глобальний військовий розмах 

і брак світового політичного панування, «відчуває себе надто сильним у 

міжнародному вимірі, щоб змиритися зі світовим статус-кво, і водночас надто 

внутрішньо слабким, щоб його не остерігатись». 

Теза 5. Будучи органічно експансіоністською, але одновимірною 

військовою потугою, якій бракує спроможності до започаткування справжньої 

революції у світовій системі, Радянський Союз «обмежений фактично 

негативною роллю руйнівника ширшого і більш кооперативного 

упорядкування». 

Теза 6. Найбільше руйнування міжнародної політичної системи може 

статися внаслідок невдачі Заходу у протистоянні радянській військовій потузі за 

одночасної неспроможності ефективно впоратися з кризами, що наростають, у 

«стратегічно і геополітично центральних зонах Близького Сходу й Центральної 

Америки» [202].  
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Деталізуючи і роз’яснюючи вищенаведені тези, які для досвідченого 

слухача вельми перегукувались із положеннями «Довгої телеграми» (1946) і 

статті «Джерела радянської поведінки» (1947) Дж. Ф. Кеннана, їх автор фактично 

викладав власну теорію зовнішньополітичної поведінки СРСР. Радянський 

Союз, на переконання Бжезінського був політичним утіленням російського 

націоналізму, російська історія у свою чергу була «історією сталого 

територіального експансіонізму», а сама Росія, усупереч численним 

журналістським кліше, «історично була не стільки жертвою частих агресій, 

скільки швидше сама була наполегливим агресором» [202, 147]. Таким чином 

виник невпинний історичний  цикл: «відчуття відсутності безпеки (Бжезінський 

явно послуговується запозиченим кеннанівським поняттям-концептом – Т. Г.) 

генерувало експансіонізм, експансіонізм породжував відчуття відсутності 

безпеки, котре у свою чергу живило подальший експансіонізм» [202, 148-149]. 

Одним із наслідків експансіонізму було виникнення серед великоросів 

імперської свідомості, яка структурно виглядає як складне мереживо релігійного 

месіанізму, націоналістичного інстинкту до виживання і більш новітнього 

універсалістського ідеологічного запалу. Економічна другорядність й 

ідеологічна непривабливість СРСР звели його можливості до військової 

«одновимірності», а отже, позбавили спроможності діяти способом, 

традиційним для світових потуг. Найголовнішим своїм наслідком для світу стало 

те, що ці реалії зумовлювали неспроможність СРСР до «конструктивного і 

сталого лідерства». Ущербність радянської наддержави посилює традиційні 

російські й доктринерсько-радянські підозри щодо довколишнього світу і, що є 

особливо небезпечним, призводить до заперечення світового статус-кво, 

«безглуздої поведінки» у відносинах з Америкою і, зрештою, до того, що 

«політика послідовного підриву американської глобальної першості є ключовим 

аспектом історичного самовизначення Радянського Союзу як глобальної потуги» 

[202, 148]. Усе це підводило, на думку дослідника, до ширшого узагальнення. 

Реальну загрозу Заходові становить не те, що Радянський Союз колись збудує 
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Пакс Совєтіка, а те, що в бажанні посісти місце США він призведе до глобальної 

анархії, від якої страждатимуть усі члени світового співтовариства [202, 154].  

У минулому Захід, – продовжував доповідач, – неодноразово неправильно 

оцінював характер і розміри радянської загрози, зокрема, перебільшуючи її 

військовий аспект у перші повоєнні роки. Хрущовська політика «завчасного 

глобалізму» також викликала неадекватну реакцію. За часів Л. Брежнєва і 

утвердження радянської «одновимірної» держави важливим стало усвідомлення 

того, що «амбівалентне становище одновимірної потуги спричиняє появу 

світогляду, який є комбінацією покірливої оборони і руйнівної наступальності» 

[Там само]. Натомість «одновимірна» радянська наддержава піддає себе ризику 

перенапруження і великомасштабної катастрофи зовнішнього походження. «З 

огляду на це, – резюмував Бжезінський, – здійснювана Москвою стратегія 

навмисної експлуатації глобальної веремії може стати для неї історичною 

катастрофою» [202, 156]. Таким чином, відштовхуючись від теорії 

Дж. Ф. Кеннана кінця 1940-х рр., Бжезінський висував власну теоретичну 

модель. Якщо творець «доктрини стримування», стоячи на антикомуністичних, 

але русофільських позиціях, був переконаний у тому, що комунізм – це головне 

зло, яке спотворило історичне обличчя Росії, і що в перспективі Радянський 

Союз зазнає внутрішнього реформування [299], то його молодший колега з 

радянологічного цеху наголошував на пріоритетності у визначенні 

зовнішньополітичної поведінки Кремля російського націоналізму й схилявся до 

того, що, з огляду на це, Радянський Союз залишатиметься невідворотним 

міжнародним злом доти, поки він існуватиме. 

Наголошуючи на слабкості фундаментальних позицій СРСР, Бжезінський, 

однак, не припускав у першій половині 1980-х рр., що головний антагоніст 

Америки зійде з історичної арени в недалекому майбутньому. На думку стратега, 

яку він висловлював у своїх публікаціях другої половини 1980-х рр., у кінці 

цього десятиліття Радянський Союз міг зануритись у масштабну внутрішню 

кризу, яка, проте, «ймовірно буде стримана надзвичайно структурованою і 

бюрократично-догматичною радянською політичною системою» [123, 14]. 
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Натомість радянський антагоніст мав перспективу маргіналізації в очах 

Вашингтона, який дедалі пильніше мусив приглядатись до нового 

«визначального конструктивного фокусу світової політики», яким ставав 

тихоокеанський регіон. Бжезінський надавав цій тенденції такої ваги, що навіть 

доходив висновку, що «новий стратегічний трикутник – Сполучені Штати, 

Японія і Китай» – мав набути для Америки більшого значення, ніж НАТО [Там 

само]. Ці свої тези аналітик уміщував у контекст ширшої концепції формування 

у 1980-х рр. «постєвропейського» (тобто такого, який характеризувався 

згортанням американсько-радянського протистояння в Європі) міжнародного 

порядку і «справді глобальної міжнародної системи». Єдиною для США 

виправданою політикою за таких обставин, на його думку, була політика 

«конструктивного глобалізму» [123, 19].  

Переконаність у перспективі існування СРСР без принципових змін у його 

природі та міжнародній поведінці, публічно висловлювана Бжезінським, виглядала 

такою міцною, що навіть прихід до влади у цій країні М. Горбачова не справив на 

нього спочатку жодного істотного враження. Так, наприклад, виступаючи на 

конференції в травні 1985 р., він іронічно зазначив, що новий радянський керівник 

викликав оптимізм хіба що в клерків-реєстраторів і кравців: він був помітно 

молодшим порівняно з попередниками й одягався значно елегантніше від них. Ці 

ознаки, однак, ще не свідчили про його реформаторський потенціал. Двом 

поодиноким комуністичним реформаторам, відомим до М. Горбачова, – М. 

Хрущову і День Сяопіну – такі ознаки не були притаманні. Перший відзначався 

старосвітською зовнішністю, а другий упроваджував реформи на дев’ятому 

десятку свого життя [156, 31-32]. Бжезінський був настільки скептично 

налаштований щодо нового господаря Кремля, що навіть розглядав його як 

утілення андропівської «формули КДБ», яка, на його думку, зводилася до 

модернізації країни, дисциплінування населення і омолодження керівництва 

країни. Свої перші оцінки діяльності М. Горбачова аналітик, однак, формулював 

з певною часткою обережного оптимізму: «Час, звичайно, покаже, чи доведе 

Горбачов, що він спроможний на більше. Він міг би бути більшим. Він може 
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стати реформатором. Він може піти далі формули КДБ» [156, 32]. Пізніше 

Бжезінський, однак, стоятиме скоріше на ґрунті скептичного погляду на особу 

М. Горбачова, що, зокрема, засвідчить його коментар, зроблений у записці до 

Я. Новака-Єзьоранського на початку 1990-х рр. Порівнюючи в ньому 

радянського лідера з В. Ярузельським, він наголошуватиме на таких, на його 

думку, їхніх спільних рисах, як «моральна еластичність та інтелектуальна 

ароґантність» [292, 414].  

Зміни у світі і трансформація американського суспільства в роки правління 

президента Р. Рейгана поряд з осмисленням власного досвіду урядовця створили 

підґрунтя для пошуків Бжезінським оновлених теоретичних підходів. Жодна з 

методологічних позицій, на фундаменті яких у минулому він вибудовував свій 

світополітичний аналіз, за нових умов не була оригінальною і суспільно 

продуктивною. Ось чому Бжезінський вирішив репрезентувати свій 

консолідований погляд на відносини з СРСР у першій важливій післявладній 

праці, яка стилістично й частково методологічно була витримана у традиціях 

класичної британсько-американської геополітики першої половини 20 століття. 

Хоча в текстах Бжезінського кінця 1970-х – першої половини 1980-х рр. і 

траплялася термінологія, яка лексично й семантично сприймалася як 

геополітична («геополітичний», «дуга кризи», «три стратегічні взаємопов’язані 

зони» тощо), проте опублікована в 1986 р. монографія «План гри. Геостратегічні 

рамки змагання Америки з Радянським Союзом» відзначалася новаторством, яке 

справді робило цю розвідку значною подією у процесі пошуку американською 

політикоформувальною верствою відповідей на виклики світової політики [124]. 

Відповідаючи на питання автора цього дослідження про те, коли у нього виник 

задум «Плану гри», Бжезінський зазначав: «Уже до того, як стати членом 

адміністрації Картера, я мав чималий    інтерес до геостратегічних міркувань. Він 

ще більше зріс у світлі мого урядового досвіду, особливо у зв’язку з актуальністю 

Перської затоки і радянського експансіонізму, унаслідок якого відбувалось 

оточення американських позицій у цьому регіоні, а також через зростання потреби 

в американсько-китайському геостратегічному припасуванні» [285].  
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«План гри» ґрунтувався на трьох головних засадах і містив низку 

рекомендацій для Америки. По-перше, автор прагнув переконати читача в тому, 

що справжній державницький підхід передбачає усвідомлення всієї значущості 

просторо-географічних чинників великої міжнародної політики. По-друге, він 

обґрунтовував концепцію, згідно з якою американсько-радянське протистояння 

було зіткненням двох імперій, якому були притаманні риси як класичних 

міжімперських двобоїв, так і певні унікальні особливості. По-третє, дослідник 

наголошував, що головною сценою, на якій розгортається американсько-

радянське змагання, є Євразія і у цьому змаганні задіяні інші країни-учасниці, 

частина з яких виконує особливі геополітичні рольові функції. Книга починалася 

з епізоду, про який Бжезінському розповів Міністр закордонних справ ФРН Г.-

Д. Ґеншер [285]. Коли на початку 1985 р. останній відвідав із візитом Москву, 

його прийняв у службовому кабінеті очільник радянської дипломатії 

А. Громико. У пориві несподіваної прихильності до гостя господар відчинив 

одні з дверей у комплексі службових приміщень міністра й запросив його до 

невеликої кімнати, яка виявилася ще одним робочим кабінетом. Зручне крісло у 

ній знаходилося навпроти розвішаної на стіні великої карти світу. «Близько 

години, – сказав А. Громико, – я нічого не роблю, просто сиджу, розглядаючи 

карту, і розмірковую» [124, 3]. «Просто, але вражаюче!» – захоплювався 

Бжезінський радянським зовнішньополітичним старійшиною, який працював із 

дев’ятьма американськими державними секретарями і зазначав, що навряд чи 

багато з них «витратили довгі години в глибоких роздумах про історичні й 

геополітичні імперативи, які формують стосунки країни зі світом» [124, 3-4]. 

«Певно, – продовжував Бжезінський, – що карта може не лише вчити, але й 

дезорієнтовувати, вона не здатна відобразити економічну могутність, 

віддзеркалити такі нематеріальні чинники, як соціальна креативність й 

інноваційність у високих технологіях чи культурний динамізм» [124, 7].  Проте 

нехтування «територіальнім поглядом на зовнішню політику» є іншою 

поширеною помилкою державних мужів. Цей погляд дозволяє зосередитися на 

втаємниченому зв’язку між географією і політичною могутністю, територією і 
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народом, історичними імпульсами й геополітичними пріоритетами. «Без нього, 

–наголошував дослідник, – зовнішній політиці бракує вкрай необхідного зв’язку 

між національною могутністю і глобальною стратегією» [124, 8].  

Переходячи до своєї концепції «двох імперій», Бжезінський констатував 

те, що американсько-радянські відносини є не лише класичним історичним 

конфліктом між двома супердержавами, але і протистоянням двох імперських 

систем, яке вперше в історії передбачало глобальне панування [Там само]. 

Прикметною рисою конфлікту Вашингтона і Москви було й те, що він був 

«спадкоємцем» старих, традиційних і геополітичних зіткнень між великими 

океанічними й панівними суходільними потугами. У цьому сенсі Сполучені 

Штати спадкували за Великою Британією, якій передували Іспанія і Голландія, а 

Радянський Союз мав своїми попередниками Німеччину чи наполеонівську 

Францію. Окрім такої геополітичної несумісності, яка, виходячи з історичного 

досвіду, відзначалась особливо тривалим і нездоланним характером, дві новітні 

наддержави розділяла низка інших глибоких відмінностей. Вони стосувались: 

1) історичного досвіду, який сформував «політичне підсвідоме» кожної нації; 

2) філософських цінностей, які або формують національний світогляд, або 

«формалізуються через ідеологію»; 3) політичної організації й політичної 

культури, які визначають те, як ухвалюються рішення; 4) взаємозв’язку між 

«духовним і політичним, який допомагає визначити внутрішній зміст людського 

індивідууму»; 5) економічної організації; 6) життєвих стилів, що 

віддзеркалюють особистісне прагнення до самовтілення; 7) ідеологічної 

привабливості двох систем, яка визначає те, як вони сприймаються у світі; 

8) історичних циклів, через які пройшли дві великі нації в процесі піднесення, 

перебування у розквіті й занепаду їх вітальності та могутності (Америка – на 

вершині, чи навіть пройшла її, а Радянський Союз усе ще у стані історичної жаги 

відбутися як Третій Рим, а отже, в прагненні домінування й готовності  заради 

цього йти на жертви); 9) дефініції історичної перемоги, яка опосередковано впливає 

на формування поточної мети (американський ідеал «всесвітнього миру» й 

демократії проти радянського бажання «обігнати Америку» й перетворитися на 
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центр соціалістичного світу та Євразії, вільної від присутності американського 

супротивника) [124, 12-15]. Автор наголошував, що супротивництва 

(протистояння) такого розмаху історично вели до війни. На щастя, цього не сталося 

через дію могутнього стримувального чинника – ядерної зброї. 

Імперський аспект американсько-радянського супротивництва додає до 

оцінок останнього свої важливі характеристики. Уживаючи термін «імперія» як 

«морально нейтральний» і необхідний для опису «ієрархічної системи політичних 

стосунків, які йдуть від центру»,  Бжезінський акцентував увагу на принципових 

відмінностях між двома імперськими утвореннями [124, 16]. Московська імперія 

мала три шари: Великоросійську імперію, у якій 135 млн. великоросів домінували 

над 140 млн. неросіян; Радянську імперію, яку формували сателітні 

східноєвропейські держави, Афганістан і Монголія; Комуністичну імперію, до якої 

належали радянські клієнти на кшталт Куби, В’єтнаму, Анголи і Північної Кореї 

[Там само]. Визначальною рисою російської імперської традиції був притаманний 

їй експансіонізм. «Хижацький характер Великоросійського імперіалізму, – 

наголошував Бжезінський, – є незаперечним» [124, 19].  

Натомість американська імперська система, яка на початку свого 

становлення нагадувала російську, сформувалася повною мірою лише після 

Другої світової війни. Її прикметною рисою був «неохочий імперіалізм», виявом 

якого були перманентні дискусії в американському суспільстві щодо доцільності 

володіння імперською системою. За своєю структурою вона характеризувалася 

широкою географією  і цементувалася на основі  численних непрямих зв’язків. 

У її складі були «протекторати» (Західна Європа, Канада, Японія, Південна 

Корея) і «залежні клієнти» (Ізраїль, Єгипет, Пакистан, Таїланд, Філіппіни). 

Гнучкість американської імперії зумовлювалася зовнішніми і внутрішніми 

чинниками. Зовнішні породжувалися взаємними інтересами безпеки 

«метрополії» і «периферії». Внутрішні виникали через поліетнічність 

американського суспільства. «На противагу Радянському Союзу, де 

поліетнічність підпорядкована панівній нації і може викликати небезпечний 

внутрішній вибух, – наголошував аналітик, – американська поліетнічність 
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породила зворотній культурний «вибух», упливаючи на країни походження 

багатьох американців» [124, 25]. Ще однією типологічною рисою обох імперій 

був дуалістичний етап у їхній історії. Американсько-британський дуалізм, 

репрезентований насамперед союзом Ф. Д. Рузвельта і В. Черчилля, поступово 

відійшов на задній план через втрату Британією своєї значущості у світі. Зате 

радянсько-китайський дуалізм у комуністичному світі переродився у ворожнечу, 

яка істотно ослабила позиції Кремля. Підсумовуючи своє компаративне 

дослідження двох імперій, Бжезінський зазначав, що американсько-радянський 

конфлікт був «тривалим історичним змаганням на витривалість», у якому ядерна 

зброя диктувала учасникам обачливість і результат котрого вперше в історії 

подібних протистоянь «навряд чи визначиться в безпосередньому збройному 

зіткненні» [124, 29].  

Визнаючи глобальний розмах американсько-радянського протистояння, 

дослідник наполягав на тому, що воно має «центральний пріоритет» – Євразію. 

«Цей масив суходолу є геостратегічним фокусом змагання і його геополітичним 

призом. Боротьба за Євразію всеохопна і ведеться на трьох центральних 

стратегічних фронтах – далекозахідному, далекосхідному й південно-

західному», – зазначав Бжезінський [124, 30]. Концепція трьох стратегічних 

фронтів не була новою для її автора, який ще у 1980 р., працюючи в Білому домі, 

говорив про західноєвропейську, далекосхідну і південно-західно-азійську 

«центральні стратегічні зони» [341, 49]. Поряд із нею в «Плані гри» автор 

сформулював концепцію «країни-чеки» (linchpin state). Така країна визначалася 

за ознаками її істотної важливості та привабливості щодо контролювання, 

геостратегічного розташування, що робило її значущою з військового погляду, 

геополітичної позиції, котра забезпечувала цій державі спроможність 

здійснювати  регіональний політичний вплив [124, 52]. За Бжезінським, до 

переліку ключових країн потрапляли Польща й Німеччина на далекозахідному 

фронті, Південна Корея і Філіппіни на далекосхідному, Іран або комбінація 

Пакистану з Афганістаном на південнозахідному флангах Євразії. Очевидним 

було те, що вирішальне значення для зарахування більшості згадуваних держав 
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до особливого списку мала їх потенційна роль у протистоянні з СРСР. Природно, 

що першочергову увагу автор приділяв Польщі, щодо якої він, зокрема, зазначав: 

«Більш автономна Польща невідворотно порушила б радянський контроль над 

Литвою і Україною. Польські релігійні та історичні зв’язки з цими країнами 

глибоко закорінені, і вільна від контролю Москви Польща ймовірно 

актуалізувала б  настанови щодо незалежності на шкоду великоросійському 

пануванню» [124, 55]. У контексті таких реалій радянська євразійська стратегія 

мала двоєдине завдання. Москва прагнула запобігти оточенню Радянського 

Союзу Америкою та її союзниками в Євразії, а з іншого боку намагалася 

зруйнувати зв’язок Сполучених Штатів з усіма флангами материка [124, 65].  

Виклавши засади свого сприйняття протистояння з СРСР у геополітичному 

сенсі і присвятивши окремий розділ книги змалюванню Радянського Союзу як 

«одновимірної наддержави», Бжезінський перейшов до рекомендаційної частини 

своєї розвідки. На його переконання, Америка мусила послуговуватися чотирма 

широкими геополітичними пріоритетами: 1) прискорити постання більш 

самодостатньої західної Європи і, нарешті, єдиної Європи, яка подолала 

повоєнний поділ; 2) сприяти «неформальному стратегічному трикутнику» на 

Далекому Сході шляхом розширення економічної та політичної співпраці між 

Сполученими Штатами, Японією і Китаєм; 3) «підперти» зону ризику Південно-

Західної Азії шляхом політичного зміцнення і надання військової підтримки 

південним сусідам Радянського Союзу; 4) підтримати внутрішню напругу в 

підлеглих Москві східноєвропейських державах і навіть у самому СРСР з метою 

досягнення в них більшого політичного розмаїття й толерантності [124, 232]. Як 

видно, Бжезінський вірив у те, що в історичних умовах середини 1980–х рр. 

максимальним досягненням для Америки могло б стати ослаблення контролю 

Москви над Східною Європою, зокрема Польщею, у яких, за його оцінкою, для 

цього «визріли  умови» [124, 196].  

Завершуючи свій аналіз закономірностей американсько-радянського 

двобою, аналітик виклав своє бачення найголовнішого питання, яке виникало у 

кожного, хто мав інтерес до перспектив відносин між Вашингтоном та Москвою: 
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коли і як визначиться переможець у цьому найграндіознішому в історії змаганні 

великих держав? Щодо часових меж міркування Бжезінського були незмінними 

– змагання є історично тривалим, Америка мусить бути готовою вести його 

щонайменше «декілька десятиріч». Але навіть тоді, коли шальки терезів історії 

гойднуться на користь США, це не сприйматиметься як перемога у звичному 

розумінні. Навіть більше, не «перемога», а «перевага» було тим поняттям, яке 

найкраще відповідало сутності проблеми. «Для Сполучених Штатів, – зазначав 

дослідник, – переважати означає трансформацію міжнародної поведінки 

Москви, що також означає певний ступінь внутрішньої еволюції радянської 

системи в напрямку меншої закляклості» [124, 244]. Натомість, уважав 

Бжезінський, довготермінове майбутнє Радянського Союзу було непевним через 

його імперську природу. Супротивник Америки міг утратити територіальну 

цілісність через вихід із підпорядкування Москві неросійських народів. Це у 

свою чергу спричинить ослаблення «зовнішнього великоросійського 

імперського імпульсу». «Прогрес у напрямку до цієї віддаленої мети, терпляче 

переслідуваної упродовж кількох десятиліть, – наголошував аналітик, – стане 

конкретним виявом того, що трактується як історична перевага» [124, 249-250].  

«План гри» викликав у владному Вашингтоні реакцію, якої давно вже не 

удостоювалася публікація, присвячена світовій політиці. Президент Р. Рейган 

особисто потелефонував її авторові, щоб висловити подяку. Шеф Пентагону 

К. Вайнбергер надіслав подячного листа, а президентський радник із питань 

національної безпеки Дж. Пойндекстер розпорядився, щоб апарат РНБ в 

обов’язковому порядку ознайомився з книжкою [322, 222]. Ширший відгомін, 

породжений публікацією, містив, як і слід було чекати, широкий діапазон оцінок. 

Старий гарвардець із репутацією безкомпромісного критика російського 

експансіонізму Р. Пайпс у рецензії, опублікованій у «Волл Стріт Джорнал», 

писав про те, що «План гри» може бути «радо рекомендований як реалістичний 

і добре обґрунтований підхід до центральної проблеми американської 

зовнішньої політики» [355]. Зате московська «Літєратурная газєта», яка вже 

зажила репутації головної трибуни радянського «бжезінськознавства», вмістила 
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гострий коментар за підписом свого провідного журналіста-міжнародника 

О. Сабова. У матеріалі під заголовком «Сокира під компас» рецензент 

принагідно зазначав, що, на його думку, справжня геополітика – це «компас із 

сокирою» – тобто засіб брутальної дезорієнтації суспільства, прихований за 

використанням аналітичних інструментів. Завершував літгазетівець свої 

роздуми у вульгарно-критичному стилі: «Он ледве впізнаваний у мареві 

десятиліть Макіндер (знаменитий британський професор-географ і громадський 

діяч, основоположник теорії Гартленду – Т. Г.), верхи на ньому теоретики з 

геббельсівського міністерства пропаганди, а найвище на піраміду 

прилаштовується наш сучасник (вважається, що сучасник) Бжезінський» [62]. 

Книжковий успіх Бжезінського не гарантував, однак, того, що формулювання і 

рекомендації його бестселера в повному обсязі відповідатимуть запитам часу. 

Історичний момент, в який побачив світ «План гри», відзначався вражаючим 

динамізмом політичних змін у СРСР і соціалістичному таборі. Утвердження в 

Кремлі М. Горбачова і заміна А. Громика на чолі радянської дипломатії на Е. 

Шеварднадзе призвели до розгортання в Радянському Союзі «перебудови» і 

надання нового ідейно-концептуального виміру зовнішній політиці Москви. 

Щонайпізніше у 1987 р., зокрема після підписання М. Горбачовим і Р. Рейганом 

у Вашингтоні угоди про ракетні озброєння середнього та проміжного радіуса дії, 

стало зрозуміло, що крига «холодної війни» скресає, а світ вступає у принципово 

новий етап міжнародно-політичної історії. Своє усвідомлення цих змін 

державний секретар Дж. Шульц описав у власних мемуарах так: «Світ змінився. 

Це слушно підмітила Маргарет Тетчер. В інтерв’ю для «Вашингтон пост» і 

«Ньюзвік», даному 17 листопада (1988 р. – Т. Г.) у період її останнього 

офіційного візиту до Вашингтона часу адміністрації Рейгана, вона прямо 

сказала: ‘‘Ми вже не перебуваємо в стані холодної війни’’. Незважаючи на 

прихід  цієї нової реальності, багато хто в Сполучених Штатах, як було видно, 

був неспроможним збагнути цей ключовий для розуміння всієї ситуації факт. 

Але я міг зітхнути з полегшенням» [394, 1131]. Бжезінський чудово відчував дух 

часу, хоча і не був схильним поспішати зі своїм некрологом «холодній війні». Це 
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пояснювалось тим, що для нього ця сторінка історії могла вважатися 

перегорнутого лише в разі появи чітких ознак набуття Східною Європою 

високого ступеня незалежності від Москви, а також відмови останньої від 

довгої низки принципових засад своєї зовнішньої політики. Як чітко дав він 

зрозуміти у своєму виступі на конференції «90-і роки: доленосні зміни», яка 

відбулась у Брюсселі у квітні 1989 р., завершення «холодної війни» було, на 

його думку, більше багатовимірним процесом, а не фіксованою подією. 

Натомість він чітко говорив і про конкретні свідчення завершення великого 

міжнародного протистояння. «Берлінський мур і вільні вибори – це не просто 

гасла – вони є сутністю політичного протистояння. «Отже, – робив висновок 

Бжезінський, – остаточна дата завершення «холодної війни» стане відомою в 

разі, коли буде визначена дата знесення муру і коли в деяких (навіть якщо не у 

всіх відразу) східноєвропейських країнах буде чітко встановлено час вільних 

виборів» [115, 33]. Прикметно, що брюссельська доповідь лягла в основу 

статті, надрукованої автором у часописі радянського МЗС «Международная 

жизнь» [2, 34-40].  

Проте від ока першорядного американського міжнародного стратега не 

могли приховатися ширші світополітичні тенденції, які лише частково були 

пов’язані зі змінами в СРСР. Фактично «План гри» вимагав термінового 

доповнення у вигляді аналізу становища і завдань Америки, яка починала 

перетворюватися на єдину наддержаву у світі. Такий аналіз був запропонований 

Бжезінським у статті «Нова геостратегія Америки», яка з’явилася друком навесні 

1988 р. у часописі «Форин ефферз» [98]. Узятись автора за перо спонукало 

поширення в Америці фаталістичних настроїв наближення її занепаду, 

пов’язаного з тим, що після завершення «холодної війни» довголітній лідер 

вільного світу буцімто остаточно позбудеться своєї провідної ролі. Бжезінський 

рішуче не погоджувався з такими шпенглеріанськими поглядами, популярними 

серед інтелектуалів і журналістів, про що зазначив у першому ж реченні 

розвідки: «Чутки про наближення імперського занепаду Америки є дещо 

завчасними» [98, 680]. Закликаючи провести суспільне обговорення проблеми 
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реагування на виклики епохи, він зі свого боку вирішив зосередитися на трьох її 

аспектах – військово-стратегічних новаціях, геополітичних імперативах і 

глобальній ролі Сполучених Штатів, усвідомлення яких було, на його думку, 

конче важливим для американського суспільства. 

У військово-стратегічній царині, – вважав аналітик, – слід було позбутися 

доктринальних засад часу «холодної війни», зокрема такого їх найновішого 

різновиду, як «доктрина двох з половиною війн». Америка мала прийняти до 

керівництва стратегію «диференційованого застрашення» (discriminate 

deterrence), відповідно до якої вона гнучко розпоряджалась усім спектром своїх 

військово-силових можливостей [98, 683]. Ґрунтуючись на таких доктринальних 

засадах, країна могла б упевнено відвернути одну велику війну й ефективно 

реагувати на низку «більш варіативних, але менш апокаліптичних безпекових 

загроз» [98, 685-686]. На рівні деталізації своєї доктринальної пропозиції 

Бжезінський наголошував на потребі більшого опертя на конвенціональні 

озброєння, істотно вдосконалені завдяки беззастережному американському 

технологічному лідерству, а також закликав приділити виняткову увагу 

космічному простору, контроль над яким за новітніх умов ставав аналогічним за 

важливістю до контролю над океанами в минулому [98, 684-685]. Торкаючись 

ділянки геополітики, дослідник зазначав, що, на його думку, до класичних 

геополітичних регіонів американського «фокусування», котрими віддавна були 

далекозахідна і далекосхідна кінцівки Євразії, слід було б додати ще три 

геополітичних утворення – Східну Європу, Центральну Америку й зону Перської 

затоки та Близького Сходу, яку вже раніше він зараховував до розряду вкрай 

важливих. Особливо Бжезінський наголошував на актуалізації Східної Європи, 

де, на його переконання, процеси суспільного розвитку нагадували «Весну 

народів» 1848 р. й могли призвести до непередбачуваних геополітичних 

катаклізмів. Він вважав, що Америка мусила зорганізувати щодо цього регіону 

більш скоординовану західну стратегію політичного й економічного залучення, 

метою якої мало стати прискорення «еволюційного демонтажу реліктів 

сталінізму в регіоні» [98, 687].  Занепокоєння стратега також викликало непевне 
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майбутнє Німеччини, зокрема з огляду на давню традицію зближень між 

німецькими і російськими керівниками.  

Переходячи до глобального виміру американського лідерства, 

Бжезінський наголошував, що спроможність Америки дати раду своїм 

військово-стратегічним і геополітичним завданням буде зрештою залежати від її 

планетарної позиції загалом. Саме ця залежність викликала найбільше 

занепокоєння. Історичний досвід підказував, що Сполучені Штати 

демонстрували чимало ознак імперій, що занепадають. Бюджетні проблеми і 

зовнішнє перенапруження, внутрішньополітична плутанина і культура 

гедонізму громадян – усі ці негаразди, на перший погляд, споріднювали Америку 

з пізнім Римом чи Високою Портою. Проте насправді все виглядало не так 

песимістично. Американцям жодною мірою не загрожувало економічне 

виснаження, демографічне ослаблення чи колапс керівної політичної еліти. 

Остання перебувала у стані постійного оновлення, забезпечуючи суспільству 

імпульси до соціальної креативності, новаторства й руху. 

З іншого боку, не можна було заперечувати того, що наприкінці 21 ст. 

Сполучені Штати приблизно вдвічі зменшили свій потенціал у світовій економіці 

порівняно з часом завершення Другої світової війни. Проте, зазначав Бжезінський, 

таке падіння було не наслідком програшу в змаганні із супротивником, а 

результатом американської політики, спрямованої на відродження і піднесення 

економік Японії та Західної Європи. Ця обставина була пов’язана ще з однією 

особливістю трансформації глобального становища США. Якщо в минулому 

ослаблення домінантної держави передбачало  її заміну іншою, то тепер в Америки 

не було супротивника-спадкоємця. За умов, коли Радянський Союз занурився в 

глибоку кризу, Японія з Європою, уважав дослідник, підтримуватимуть 

збереження за Сполученими Штатами певної «центральної ролі», що є єдиною 

альтернативою світовій анархії. Очевидним, на думку Бжезінського, було те, що в 

перспективі Америка буде нести на собі особливу світову відповідальність, 

використовуючи витончені і непрямі впливи та спираючись на певне розуміння 

інших держав. «Аналогія, яка в цьому зв’язку спадає на думку, – писав стратег, – є 
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не держави, залякані глобальним полісменом, а швидше авіалінії, які співпрацюють 

із їхнім повітряним диспетчером» [98, 695].  

Таким чином наприкінці 1980-х рр. Бжезінський утверджувався в ролі 

першорядного, а можливо навіть єдиного впливового міжнародного стратега 

Америки. Його аналітична творчість і консультативна діяльність набула 

геостратегічного характеру насамперед із погляду найголовнішої методологічної 

риси класичної британсько-американської геополітики. Її чільні представники 

Г. Макіндер і Н. Спікмен фактично виступали з антиредукціоністських позицій, 

заперечуючи обґрунтування закономірностей світової історії та політики 

невблаганними впливами просторово-природних чинників. Вони вважали, що 

природа створює певні умови, проте вибір завжди залишається за людиною. У 

зв’язку із зазначеним вище, заслуговує на увагу думка, сформульована 

Г. Макіндером у його найбільш розлогій і детальній праці геополітичного 

характеру, у якій він намагався осмислити значення Першої світової війни та її 

наслідків як вододілу світової історії. «Подальший текст, – писав він у вступі до 

книги «Демократичні ідеали й реальність», – є моєю спробою оцінити відносне 

значення головних характеристик нашої планети через призму подій історії, 

включно з подіями останніх чотирьох років, а потім збагнути, як ми найкращим 

чином можемо узгодити наші ідеали свободи із цими довгочасними реаліями 

нашого земного дому» [352, 5]. Проте геостратегія Бжезінського мала більше 

стилістичний, ніж послідовно дисциплінарний характер. Він не оперував 

базовими концептуальними поняттями Г. Макіндера та його послідовників і 

лише один раз процитував легендарного британця у «Плані гри». Однак 

віднайдений Бжезінським власний «геостиль» виявиться для нього винятково 

плідним за умов кризи досліджень світової політики, спричиненої присмерками 

ялтинсько-постдамського порядку, і виникнення в Америці суспільної потреби в 

нових нетривіальних поясненнях динаміки світу і ролі країни в ньому. Не 

приймаючи мантію короля-філософа і втративши посаду ґранд візира 

геостратегії Білого дому, він ставав королем-геостратегом Америки. 
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Висновки до Розділу 4 

 

Події світової історії, а також переосмислення власних поглядів 

довладного періоду змусили Бжезінського преглядати його 

транснаціоналістську концепцію міжнародної стратегії США, з якою він і 

президент Дж. Картер увійшли до Білого дому. Усвідомивши неможливість 

компромісу між прагненням нової президентської адміністрації утвердити її 

модель позитивного американського лідерства і бажанням радянського 

керівництва розширювати власну світову сферу впливу, Бжезінський 

переконується у доцільності розбудови стратегічного партнерства Вашингтона і 

Пекіна як потужної противаги Москві. На відміну від своїх безпосередніх 

попередників у Білому домі адміністрація Дж. Картера обирає курс не на 

збалансовані стосунки з СРСР та КНР з пріоритетом уваги до потенційних 

безпекових загроз з радянського боку, а на прискорення зближення з Китаєм. 

Китай, який в попередній аналітичній та політичній біографії Бжезінського не 

посідав помітного місця стає одним з наріжних каменів його міжнародно-

стратегічної конструкції. Фатальне втягнення Кремля у афганську авантюру і 

наростання кризових явищ у розвитку СРСР переконують Бжезінського у 

доцільності здійснення активних дій Вашингтона, спрямованих на ослаблення 

його радянського супротивника. Таким чином, остаточно визначається 

змагально-транснаціоналістська стратегія Бжезінського, метою якої було 

досягти не знищення Радянського Союзу, а доведення його до такого стану, за 

котрого він  змушений був би відмовитись від «зовнішньої імперії». Це була 

стратегія «півтораполюсного» світу, в якому Америка залишалась би єдиною 

повномірною наддержавою, а Радянський Союз змушений був би 

задовольнятись роллю її ослабленого суперника.  

У 1980-х рр. Бжезінський в ряді своїх основоположних публікацій 

здійснює ґрунтовне осмислення власного досвіду урядового стратега і шукає 

нову стратегічну стилістику, релевантну змінам у стані Америки і світу. Стратег 

доходить висновку, щодо актуальності врахування просторових чинників у 
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визначенні американської міжнародної стратегії та посилюється у своєму 

скептицизмі стосовно перспектив ліберальної еволюції радянського режиму.  Він 

остаточно закріплює за собою статус головного міжнародно-стратегічного 

авторитета Америки, до думки якого прислухаються всі частини 

політикоформувальної спільноти США. 
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РОЗДІЛ 5. ПОГЛЯДИ ЗБІҐНЄВА БЖЕЗІНСЬКОГО НА СВІТОВУ 

ПОЛІТИКУ І ПОЗИЦІЇ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ  

У СВІТІ КІНЦЯ 20 – ПОЧАТКУ 21 СТ. 

 

 

5.1. Стратегічні оцінки світової політики 1990-х рр. 

 

Історія повоєнного міжнародного порядку добігала кінця, коли у 1988 р. 

настав момент чергових президентських виборів у США. Незважаючи на те, що 

підсумки зовнішньої політики Р. Рейгана викликали у Бжезінського значно 

менше нарікань, ніж це було з попередніми республіканськими адміністраціями, 

він мав цілу низку зауважень до Білого дому. Зокрема, на його переконання, 

команда Р. Рейгана не продемонструвала впродовж своїх двох каденцій 

достатньо збалансованого і стратегічного розрахованого підходу до країн 

третього світу [171, 140-144]. Не втішала його і система прийняття та втілення 

рішень в царині національної безпеки, яка закріпилась за Р. Рейгана. Колишній 

радник президента з національної безпеки ратував за радикальні зміни 

інституціональних і організаційних засад роботи уряду, метою яких мало стати 

істотне посилення ваги й ефективності діяльності Ради національної безпеки, або 

навіть створення окремого координуючого урядового відомства, очолюваного 

членом кабінету, яке б взяло на себе розширені функції РНБ [193, 80-99]. Він 

також виступив з критикою американської суспільної практики визначення 

міжнародної стратегії, стверджуючи, що Америка «не мала традиції формування 

геостратегічного підходу до зовнішньої політики» [120, 7], а також закликав до 

відновлення двопартійної згоди з міжнародних питань, втраченої в часи 

В’єтнамської війни [120, 12-13].  

Прихід до влади нового президента-демократа міг би відкрити 

перспективи для втілення таких рекомендацій. Проте в перебігу виборчої 

кампанії Бжезінський несподівано відмовився підтримати узгоджену на 

партійному конвенті кандидатуру М. Дукакіса і виступив на боці кандидата 
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республіканців віцепрезидента в обох адміністраціях Р. Рейгана – 

Дж. Г. В. Буша. Особливо гірким у зв’язку з цим було розчарування його 

колишньої студентки і підлеглої у РНБ М. Олбрайт, яка в команді М. Дукакіса 

посіла місце головного зовнішньополітичного радника кандидата, а отже і, як 

можна було вважати, чільного експерта партії з міжнародних питань та 

претендентки на ключову урядову посаду в разі перемоги останнього. Бжезінського 

рішуче не влаштовувала ліберально-авантюрна мішанина в поглядах М. Дукакіса 

на міжнародні справи, зокрема політику щодо СРСР. Він також був свідомим того, 

що висуванець його партії зажив репутації амбіційного невігласа з питань великої 

міжнародної політики, котрий нехтував настановами радників. Визнаючи ці факти, 

біограф М. Олбрайт М. Доббс також припускає, що колишній її ментор був 

ображений відсутністю запрошення до команди кандидата демократів і зазначає, 

що емоції у стосунках в минулому близьких однодумців дійшли такого 

напруження, яке вилилось у короткотерміновий розрив між ними, невдовзі, однак, 

подоланий завдяки друзям-посередникам [240, 332-333].  

На час президентства Дж. Г.В. Буша припаде низка міжнародних подій 

справді виняткового історичного виміру. Одна з них, – розпад СРСР, – мала 

особливе значення для Америки й особисто для Бжезінського. Десятки років 

Сполучені Штати мали в особі Радянського Союзу найнебезпечнішого за весь 

американський історичний досвід супротивника. З іншого боку для Бжезінського 

радянсько-російська імперія була головним міжнародно-політичним злом, яке 

віками в різних своїх втіленнях шкодило Польщі. Зважаючи на це, можна 

зрозуміти чому в останні місяці існування СРСР Бжезінський займав публічну 

позицію, яку відображають його виступи у пресі того часу. Виглядало так, що 

Бжезінський або остерігався прискорення процесу загибелі радянської імперії, 

або, як і Білий дім удавав, що не бажав швидкого відходу СРСР, очолюваного 

М. Горбачовим, з історичної арени. У найпомітнішому зі своїх публічних 

прогнозів близького майбутнього СРСР, опублікованому у числі «Ю.С. Ньюз 

енд Ворлд Ріпорт» за 23 квітня 1990 р., аналітик висловлював міркування про те, 

що, якщо Польща, Угорщина і Чехословаччина «скоріше прямують до 
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Страсбурга», то Радянський Союз посиленням «економічної й націоналістичної 

кризи» підштовхується до «Сараєва» [201, 48]. Автор використовував як 

метафору назви двох історичних міст Європи для позначення еволюційно-

інтеграційної і катастрофічно-маргіналізаційної альтернатив європейської 

історії. Він зазначав, що бачить лише три варіанти майбутнього СРСР, який 

або може залишитись імперією, або зазнати фрагментації, або пережити 

революцію румунського типу. При цьому, на думку дослідника, було «дуже 

важко розпустити Радянський Союз», оскільки він не був «заморською 

імперією». Завершував свій аналіз Бжезінський на майже оптимістичній ноті. 

Рух Радянського Союзу до «Сараєва» з міжнародного погляду не слід було 

розглядати як лихо. Впродовж довгого часу, коли СРСР буде заклопотаний 

своїми внутрішніми проблемами, Вашингтон зможе врегулювати з Москвою 

«деякі з їх регіональних розбіжностей», приділити більше уваги відносинам з 

Японією і «консолідації ширшої Європи (зі Східною Європою, спрямованою 

до Страсбургу)» [Там само].  

Значно розгорнутішими, але водночас ще дискусійнішими, якщо 

поглянути на них ретроспективно, були міркування, які Бжезінський виклав у 

ґрунтовній статті на сторінках весняного числа аналітичного щоквартальника 

«Нешнл Інтерест» за 1990 р. Зазначивши те, що події в СРСР і радянській сфері 

впливу вже породили цілу низку геополітичних змін й тенденцій, він 

констатував необхідність Заходові відповідально поставитись до історичного 

завдання «керування» розпуском радянської зовнішньої імперії й 

«трансформації внутрішньої радянської імперії» [105, 3]. Виконуючи свою роль 

«менеджера», Захід мав прийняти до керівництва концепцію Транс-

Європейської співдружності (Commonwealth), ядром якої стало б Європейське 

співтовариство, котре б долучило до себе Центральну Європу і залишало 

відкритим шлях до асоціації з «тим, що і далі залишається Радянським Союзом» 

[105, 7]. Такий трансєвропейський проєкт мав включати в себе, на думку його 

ініціатора, сім політичних складових: 1) прискорення західноєвропейської 

інтеграції; 2) посилення трансатлантичних зв’язків; 3) консолідацію 
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демократичних реформ у Центральній Європі; 4) переговори зі створення німецької 

конфедерації в межах всеєвропейської структури безпеки; 5) підтримку 

«перехресного» членства у міжнародних організаціях (наприклад, країна-член 

Варшавського договору допускається до ЄС); 6) сприяння центральноєвропейській 

регіональній кооперації; 7) заохочення формування нової радянської конфедерації 

[Там само]. Роз’яснюючи окремі аспекти свого плану, Бжезінський формулював 

оцінки, які навіть в момент їх публікації не могли не викликати запитань, 

особливо серед тих читачів, котрі були свідомі поглядів їх автора на радянську 

зовнішню політику в минулому. «На передбачуване майбутнє, – наголошував 

аналітик, – альтернативи двом існуючим альянсам не існує. Їх розпуск породив 

би незручності, а також спонукав би до несподіваних зрушень у європейському 

балансі сил» [105, 10]. Продовжуючи відстоювати тези, які можливо виглядали 

б природними за їх концептуальним духом для Г. Кіссінджера, Бжезінський 

висловлював міркування, котрі не могли не викликати подив. Зважаючи на те, 

що Варшавський договір переставав бути «інструментом ідеологічного 

підпорядкування», на думку аналітика, виглядало, ймовірним те, що Польща і 

Чехословаччина «побачать свій національний інтерес в тому, щоб залишитись 

його членами». Продовження їх членства запевнить Радянський Союз в тому, що 

«вплив НАТО не буде перенесено на річку Буг на польсько-радянському 

кордоні» [Там само].  

Несподівана для Бжезінського обережність і навіть, як здавалось, кволість 

у стратегічних оцінках ситуації на сході Європи не була винятком у 

американській політикоформувальній спільноті. Не меншою мірою ці риси були 

притаманні й офіційній позиції Білого дому, який давав зрозуміти світові, що 

прагне запобігти загостренню ситуації в СРСР, яке могло б підірвати владу друга 

Заходу М. Горбачова. Вельми виразно ця настанова знайшла свій вияв в позиції 

президента Дж. Г. В. Буша стосовно прагнення республік СРСР, насамперед 

України, вибороти більшу незалежність від Кремля. Так, наприклад, у своєму 

виступі у Верховній Раді УРСР 1 серпня 1990 р. господар Білого дому 

кількаразово дав зрозуміти, що, незважаючи на підтримку Америкою 
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незалежницьких ідеалів народів Радянського Союзу, М. Горбачов залишається 

для неї ключовою фігурою на радянському просторі. Промова також містила 

застереження, адресовані всім незалежницьки налаштованим опонентам 

М. Горбачова. «Свобода не є тотожною незалежності, – наголосив високий 

американський гість українців. Американці не будуть підтримувати тих, хто 

прагне незалежності з метою замінити накинуту здалека тиранію на місцевий 

деспотизм. Вони не допомагатимуть тим, хто заохочує самовбивчий націоналізм, 

базований на етнічній ненависті» [337].  

Демонстрація такої зваженості в час, коли вже зазнавав краху радянський 

табір, припиняв своє існування Варшавський договір, а СРСР залишались до 

розпаду лічені місяці, була свідомою політичною лінією Вашингтона і його 

союзників. Йшлося про гранично обережне поводження із занепадаючим 

ядерним гігантом, який вже фактично втратив республіки Балтії, а його 

подальший розпад перевершував усі найсміливіші очікування на Заході. Саме у 

цьому річищі перебувала і публічна позиція Бжезінського, у котрого існував 

істотний збіг поглядів на радянську проблему з діючою адміністрацією, зокрема 

з радником президента з питань національної безпеки Б. Скоукрофтом, який і в 

подальшому залишатиметься однодумцем й співавтором спільних публікацій зі 

своїм визначним стратегом-попередником. 

Яким було істинне ставлення Бжезінського до кончини Радянського Союзу 

стане зрозуміло невдовзі після того як ця країна припинить своє існування як 

геополітична реальність. Через лічені дні після проголошення Україною 

незалежності він прибув до Києва для ознайомлення зі становищем в 

новопосталій країні, яка фактично відіграла вирішальну роль у ліквідації СРСР. 

Американський стратег тепер вже не приховував позитивного ставлення до 

зникнення радянської держави, хоч і наголошував на тому, що на Заході на той 

момент існувало багато прибічників збереження за Москвою централізуючої 

ролі. У інтерв’ю, даному у дні того візиту, Бжезінський зазначив: «Не повинно 

бути шляху назад, повернення до минулого. (Я маю на увазі політичну 

структуру, яка існувала в рамках Радянського Союзу). Єдине майбутнє України 
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в її незалежності, демократії, вільному ринкові. Це буде довгий, складний, 

болючий шлях, на якому треба буде поступатись багатьма благами задля щастя 

народу, але іншого шляху просто не існує»*. У липні 1992 р. Бжезінський знову 

відвідав Київ з метою, зокрема, отримання ним премії Фундації Антоновичів, 

якою відзначався його внесок як політика у наближення української 

незалежності. У промові при врученні йому нагороди він сформулював ряд 

принципових тез, які відображали його стратегічне бачення розпаду СРСР та 

геополітичних наслідків цієї події. Поява незалежної України, наголосив 

лауреат, стала однією з трьох найбільших геополітичних подій 20 століття. Якщо 

першою був розпад Австро-Угорської імперії у 1918 р., а другою поділ Європи 

між двома блоками у 1945 р., то українська незалежність продовжує цю естафету 

«оскільки вона знаменувала кінець імперської Росії» [4, 125]. У свою чергу, ця 

подія обумовила низку інших важливих змін, зокрема відкрила перспективу для 

самої Росії – як держави і нації – самій стати демократичною і європейською. 

«Українська незалежність, таким чином, – наголосив Бжезінський, – корисна для 

Росії. Вона не є явищем антиросійським, навпаки – є явищем, по суті, 

проросійським. Тому що, коли б Росія збереглась як імперія, її народ мусив би й 

далі жити в державі злиденній і диктаторській» [Там само]. Так у конференц-залі 

колишнього Музею Леніна в українській столиці (починаючи свій виступ 

Бжезінський їдко пожартував, що його особливо тішить можливість звернутись 

до українців у будинку, який ще недавно носив ім’я «найбільшого терориста 

двадцятого століття») був вперше публічно проголошений фундаментальний 

теоретичний постулат геостратега, котрий стосувався відносин України та Росії. 

Піднесені почуття, які викликав у Бжезінського крах Радянського Союзу й 

повернення Польщі до вільної Європи, не могли, однак, позбавити його 

стратегічного панорамного бачення світової політики з усіма її новими 

                                                      
* Збігнєв Бжезінський: «Я щасливий, що маю змогу бути свідком цих справді історичних 

подій, що відбуваються в Україні …» (Бесіда головного редактора журналу «Сучасність» Тараса 

Гунчака з провідним американським політиком Збігнєвом Бжезінським) [4, 88]. 
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проблемами і викликами. Вже від кінця 1980-х рр. Америка почала 

замислюватись над тим яким буде новий міжнародний порядок і чи завершення 

«холодної війни» не призведе до елементів хаосу в міжнародних відносинах. 

Вищеозначені питання сприймались як вельми нагальні і Білим домом, який 

долучився до їх обговорення. Так виступаючи 11 вересня 1990 р. перед 

об’єднаною сесією Конгресу Дж. Г. В. Буш зазначив, що згуртування світової 

спільноти у протидії агресії Іраку щодо Кувейту засвідчило унікальну 

міжнародну ситуацію, однією з прикмет якої було створення умов для 

формування нового міжнародного порядку. На думку президента, 

визначальними рисами цієї міжнародної епохи мали стати: звільнення від 

загрози терору, мирний характер міжнародних відносин, міжнародна безпека, а 

також гармонія і процвітання, як результати взаємодії різних країн [336]. 

Америка, на його думку, мала розглядати лідерство у створенні такого порядку 

як одне зі своїх важливих історичних покликань. Найбільш розгорнуто власне 

розуміння змісту нової доби та зумовлених нею принципів американської 

міжнародної стратегії господар Білого дому виклав у промові на банкеті для 

учасників конференції на пошанування президента Р. Ніксона 11 березня 1992 р. 

«Коли ми вдивляємось у майбутнє, – зауважив він, – то єдине, що можна з 

певністю про нього сказати це те, що воно відкриває для нас шлях у новий світ. 

Наше завдання, наш шанс полягає у тому, щоб зробити його впорядкованим, 

збудувати новий світовий порядок миру, демократії та процвітання» [335]. 

Певно, що наведені публічні висловлювання керівника країни, яка набула 

одноосібного світового впливу й могутності, котрі не мали аналогів у історії, 

виглядали як надто риторичні і загальні. За справу деталізації й поглиблення 

американських оцінок нової міжнародної епохи мали братись міжнародні 

стратеги національного масштабу. У 1990-х рр. їх уособлюватиме насамперед 

стара гарвардська трійця, до котрої крім Бжезінського входили Г. Кіссінджер і 

С. Гантінґтон. 

Усвідомлюючи всю рішучість історичного повороту, Бжезінський 

констатував, що постала потреба у «принциповому коригуванні американської 
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глобальної геостратегії у таких масштабах, які, можливо, співмірні зі змінами 

наприкінці 1940-х років» [98, 699]. Приступивши до виконання цього амбітного 

завдання він у 1993 р. видав книжку «Поза контролем», яка стала на той момент 

його найвагомішим дослідженням проблем глобальної політики після закінчення 

«холодної війни». Вона, як наголосив у вступі сам автор, ґрунтувалась на одній 

центральній засаді: ідеї є тим фактором, який мобілізує політичний процес і 

таким чином формує світ [155, 10]. Виходячи з цього свого переконання, котре, 

на перший погляд, могло свідчити про прийняття ним гіпотези неогегельянця 

Ф. Фукуями про «кінець історії»,  Бжезінський вирішив написати, за його 

словами, не «політичну книгу», а своєрідний політично-філософський маніфест, 

«безпосередню особисту заяву» [155, 11]. Однак на відміну від Ф. Фукуями та 

його прибічників-ендистів, автор наголошував на тому, що, на його думку, 

історія не закінчилась, а зазнала «компресії», набула дискретності, прискорилась 

і вийшла на «непевну траєкторію». Дослідник виходив з ряду неспростовних 

істин, які стали очевидними внаслідок закінчення «холодної війни»: Захід 

отримав у цій війні перемогу над комуністичним Сходом; Америка посіла місце 

єдиної справді глобальної потуги; світ після «холодної війни» характеризується 

нестабільністю і на глобальному, й на регіональному рівнях. Однак за таких 

критичних обставин переможець-Захід потерпає від фундаментального 

внутрішнього морального дефекту, який може перешкодити його ефективному 

лідерству у новому світі. «Глобальна прийнятність політичних ідей Заходу, – 

застерігав Бжезінський, – може бути затьмарена зростаючою тенденцією у 

високорозвинених країнах до просякнення внутрішнього змісту ліберальної 

демократії життєвим стилем, який я визначаю як вседозволеність достатку» [155, 

13]. Лише створення суспільства, яке дійде згоди щодо певних «критеріїв 

самообмеження», може допомогти Америці за таких внутрішніх обставин 

формувати світ, який дієвіше розпоряджається своєю долею, – робив висновок 

автор. 

Розглядаючи моральні проблеми Америки та філософський контекст 

міжнародних відносин, Бжезінський надає великої уваги геостратегічним 
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рамкам світової політики кінця 20 ст. або, за його термінологією, 

«постутопічного світу» (тобто тієї доби світової історії, яка настала після 

остаточного краху великих утопій. – Т. Г.). На початку 1990-х рр. Америка стала 

світовим лідером, якому немає рівних, але вона не може бути ні світовим 

поліціянтом, ні світовим банкіром, ні світовим моралістом, ні світовою моделлю 

для наслідування. Натомість характер американської суспільної системи робить 

її каталізатором глобальних змін. За умов нового світопорядку могутні й багаті 

держави будуть об’єднуватися з метою успішного змагання з суперниками та для 

самозахисту. Кілька головних об’єднань будуть, фактично, і конкурентними 

регіональними економічними блоками і політичними альянсами, з урахуванням 

того, що «політичні альянси (особливо у випадку залучення Америки з міркувань 

гарантування безпеки) у деяких випадках пом’якшуватимуть економічне 

суперництво». 

Ймовірний перелік об’єднань буде таким: 1) Північна Америка, в якій 

домінуватимуть Сполучені Штати. Фактично це угруповання матиме вплив на 

всю західну півкулю; 2) Європа. В зоні залежності від неї перебуватимуть Східна 

Європа і більша частина Африки; 3) Східна Азія з економічним домінуванням 

Японії, але без відповідної структури безпеки, яка могла б знімати регіональне 

напруження, створюване, зокрема, зростанням Китаю. Зона контролю цього 

угруповання, схоже, включатиме далекосхідну частину Російської Федерації, 

Південно-Східну Азію, Австралію і Нову Зеландію; 4) Південна Азія. Індія, якій 

протистоять мусульманські країни, – гегемон цього угруповання. Але йому 

бракує політичної та економічної цілісності; 5) безформений півмісяць 

мусульманських держав, який охоплює Північну Африку, Середній Схід, 

можливо, Туреччину, держави Перської затоки, Ірак, Іран, Пакистан, 

центральноазійські держави до кордонів Китаю і формує «дугу кризи». Цьому 

регіону бракує внутрішньої цілісності, він буде об’єктом сторонніх втручань; 

6) можливо, сформується євразійське угруповання – «геополітична «чорна діра» 

з домінуванням Росії», інтереси якої у її постімперських зусиллях будуть 
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стикатися з інтересами Європи, Східної Азії та мусульманського угруповання 

[155, 207-209].  

Сполучені Штати «перетікатимуть через вінця» деяких угруповань, але, 

ймовірно, спроможність Америки кардинально визначати внутрішній розвиток 

інших об’єднань з часом меншатиме. Угруповання конфліктуватимуть між 

собою, переважно в економічній царині. Внутрішні ж конфлікти всередині 

угруповань матимуть гостріший характер і навіть викликатимуть територіальні 

суперечки. З цього випливає, що на геополітичному рівні була б завчасною 

довіра до новомодних заперечень значення силової політики. Тим більше що 

після завершення радянсько-американського біполярного двоборства на 

поверхню виринуть старі конфлікти й нові суперечності. Перелік останніх може 

мати такий вигляд: 1) Хто контролює Європу: атлантична коаліція, яка включає 

США, самостійна об’єднана Європа чи Німеччина? 2) Як буде реалізуватися 

російська спроба відновлення імперії, як вона впливатиме на Центральну 

Європу, якими будуть стосунки Росії з Європою (якщо вона стає ще більш 

єдиною) або з Німеччиною (якщо Європа не зможе об’єднатись)? 3) Якими 

будуть стосунки між Японією та Китаєм у разі, якщо обидві країни зростають у 

своїй амбіційній могутності, а Сполучені Штати самоусуваються з регіону? 

4) Якою мірою Америка буде спроможною зберегти свою позицію на Близькому 

Сході, якщо її роль у Європі і на Далекому Сході послаблюється? [155, 212]  

Цілий розділ своєї праці Бжезінський присвятив проблемам пострадянського 

простору. За його словами, «колапс Радянського Союзу трансформував хартленд 

Євразії у геополітичний вакуум». Цей вакуум, застерігав дослідник, може породити 

і вже породжує грізний «вир насильства», який має просторово-географічні обриси 

«євразійського довгастого сегмента максимальної небезпеки». Зі сходу на захід цей 

«довгастий сегмент» простягається від Синцьзяню до Адріатики, з півдня на північ 

– охоплює петлею Перську затоку, включає частини Близького Сходу, Іран, 

Пакистан, Афганістан, всю Середню Азію вздовж російсько-казахстанського 

кордону в північному напрямку і нарешті завершує свої обриси російсько-

українським кордоном [155, 155-164].  
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Бжезінський демонстрував значну зацікавленість у позитивному 

результаті перетворень у російському суспільстві. Однак він виявляв досить 

велику стриманість щодо того, чи зможуть росіяни без ускладнень подолати 

минуле: «Комунізм спустошив і російський дух, і російську плоть до такої міри, 

що будь-яке одужання буде тривалим, болісним, із наслідками більш ніж 

непевними» [155, 173]. Таке сприйняття майбутнього Росії, очевидно, було 

вирішальним для міжнародного стратега, коли він в іншому розділі книги 

порушив проблему політичних і цивілізаційних меж Європи. На його думку, 

існувало три Європи: Європа-1, до якої належать країни Західної Європи та 

Європейського Союзу; Європа-2 – центральноєвропейські країни з західними 

традиціями і, нарешті, Європа-3 – «східні європейці колишнього Радянського 

Союзу, деякі з них сподіваються стати, зрештою, частиною Європи, а натомість 

бояться наслідків тривалого відлучення». Уточнюючи межі Європи-3, автор 

концепції включав до цього умовного об’єднання Балкани, Балтію, Україну, 

Білорусь, Молдову і «саму Росію». Десятиліттями, на думку Бжезінського, 

Європа-3, «особливо Росія і, можливо, Україна», переживатимуть внутрішні 

кризи. Європа-2, завдяки більш ранньому поєднанню з Європою-1, з більшою 

ймовірністю подолає свої внутрішні проблеми. Що ж до Росії, то вона, 

стверджував  Бжезінський, становитиме для Європи особливо складну проблему: 

«Хоч яким був би її внутрішній розвиток, Росія залишатиметься надто великою 

і надто «євразійською», щоб повністю інтегруватися до Європи» [155, 139-140].  

Незважаючи на високий ступінь концептуалізації та прогнозування 

розвитку багатьох проблем глобальної політики, Бжезінський не запропонував у 

згаданій праці таких дороговказів, які могли б допомогти Заходові впевненіше 

прокладати свій політичний курс на неозорих пострадянських просторах. Однак 

1993 р. вніс перелом у погляди західних еліт і самого Бжезінського. Навесні 

1994 р. він опублікував статтю під заголовком «Передчасне партнерство», яка 

відобразила настрої багатьох американців. Фактично ця публікація була 

обґрунтуванням і закликом до принципової корекції політики США щодо 

пострадянських країн. Наголосивши на неспростовній важливості місця Росії у 
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зовнішньополітичній стратегії США, дослідник констатував, що на той час 

американська велика стратегія щодо Росії була «дефектною у своїх засадах, 

зосередженою на хибній стратегічній меті і небезпечною з огляду на її 

геополітичні наслідки». Засудивши ідеалістичний оптимізм Вашингтона 

стосовно Москви, в якому до влади прийшла перша адміністрація Б. Клінтона, 

автор констатував, що розвиток Росії набув небезпечних характеристик, зокрема, 

з огляду на посилення в ній імперських тенденцій. «Росія може бути або 

імперією, або демократією, але ніколи одночасно першим і другим», – був 

категоричним  автор [196, 168]. Аби не допустити відродження імперії з 

іманентно притаманною їй загрозою європейській безпеці, слід закласти гарантії 

стимулювання демократичного розвитку і стримування імперських тенденцій 

Росії. На це мусить бути орієнтована нова американська стратегія. 

«Центральною метою реалістичної і довготермінової, великої стратегії повинна 

бути консолідація геополітичного плюралізму в межах колишнього Радянського 

Союзу», – зробив висновок Бжезінський [196, 72]. Інакше кажучи, 

американський стратег закликав Вашингтон здійснити рішучий перехід від 

формального дипломатичного визнання нових незалежних держав до політики 

змістовних зв’язків з ними та реальної американської допомоги новим 

російським сусідам. Особливо наголошувалася необхідність повернутись 

обличчям до України, яка на той час перебувала у скрутному міжнародному та 

економічному становищі. «Неможливо достатньо рішуче стверджувати, що без 

України Росія зрікається імперії, але з Україною заанґажованою і потім 

підпорядкованою, Росія автоматично стає імперією», – застерігав Бжезінський 

[196, 79]. Стаття і викладена в ній концепція були дуже на часі. Подальші кроки 

Вашингтона, зустрічні зусилля України й стан справ у Росії підтвердили 

далекоглядність її висновків.  

Іншим американським стратегом, чиї погляди були принципово важливі 

для вироблення і розуміння глобальної та регіональної стратегії США кінця 

20 століття, був Г. Кіссінджер. У 1994 р. з-під його пера вийшла книга 

«Дипломатія», котру було визнано одним із вершинних досягнень її автора і всієї 
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міжнародно-політичної думки після закінчення «холодної війни». «Міжнародна 

система 21 століття, – наголошував він, – буде, очевидно, позначена 

суперечністю: з одного боку, фрагментація, з іншого – зростаюча глобалізація. 

На рівні стосунків між державами новий світопорядок буде більше подібний до 

європейської системи держав 18 і 19 століть, ніж до жорстких зразків часу 

«холодної війни». Він включатиме принаймні шість головних носіїв могутності 

– Сполучені Штати, Європу, Китай, Японію, Росію і, ймовірно, Індію, а також 

низку держав середнього та меншого розміру» [308, 23-24]. За умов переходу до 

нового світопорядку глобальний розгардіяш буде частково породжуватися 

внутрішніми проблемами та поведінкою на міжнародній арені держав, які мають 

«мало історичних атрибутів держав-націй». Цих проблемних членів світового 

співтовариства він поділяв на три категорії. Перша – «етнічні уламки 

дезінтегрованих імперій на зразок держав-наступниць Югославії і Радянського 

Союзу». Друга – деякі постколоніальні держави, для яких «альтернативою 

територіальному статус-кво є нескінченний і брутальний громадянський 

конфлікт». Третя – держави континентального типу, такі, як Індія, Китай, а також 

до певної міри США і Росія, які не є націями-державами в європейському 

розумінні. Останні, гадав Г. Кіссінджер, складали базові одиниці нового 

світопорядку. 

Даючи лаконічну характеристику головним дійовим особам нового 

світопорядку, аналітик відзначав: «З усіх великих і потенційно великих носіїв 

могутності Китай – держава з найбільш висхідною траєкторією розвитку. 

Сполучені Штати – це вже наймогутніша держава, Європа мусить плекати 

більшу єдність, Росія – хисткий гігант, а Японія багата, але водночас і млява» 

[308, 807-808]. Якщо Китай Г. Кіссінджер сприймав як найдинамічнішу державу, 

Європу і Японію – як найбільш стабільних та близьких Америці членів клубу 

великих, то Росія викликала у нього найбільш суперечливі почуття. «Впродовж 

своєї драматичної історії Росія, – писав Г. Кіссінджер, – не тримала кроку решти 

західного світу. Вона ніколи не мала автономної від держави церкви, не знала 

доби Реформації, Просвітництва, великих географічних відкриттів і модерної 
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ринкової економіки» [308, 816]. Після проголошення реформ Росія і далі давала 

багато підстав для сумнівів у реальній спроможності цієї країни та її керівників 

відмовитись від експансіоністських традицій минулого. Адже «переважна 

більшість російських лідерів, хоч би якими були їхні політичні переконання, 

відмовлялась визнати розпад Радянського Союзу і леґітимність держав-

наступниць, особливо України – колиски руського православ’я» [308, 815], – 

наголошував Г. Кіссінджер. 

Критикуючи неовільсонівське русофільство частини американців, він 

звертався до поглядів класичних геополітиків. Було відчутно, що 

Г. Кіссінджерові імпонував не обтяжений емоціями реалізм започаткованого 

теоріями Г. Макіндера геополітичного аналізу, який визнавав за Росією 

незалежно від характеру її політичного режиму виграшну геостратегічну 

позицію. «Навіть якби проголошена трансформація моралі реалізувалася 

(йдеться про постулат русоцентристів, згідно з яким Кремль кардинально змінив 

свої ціннісні орієнтири. – Т. Г.), на це потрібен час. У період цієї інтерлюдії, – 

попереджав Г. Кіссінджер, – Америка повинна перестрахуватись, 

диверсифікувавши свої ставки» [308, 829]. При цьому вона не повинна надто 

сподіватися на економічне піднесення Росії на зразок повоєнної Європи. Автор 

«Дипломатії» вважав, що допомога і заохочення економічних реформ – важливі 

інструменти американської зовнішньої політики, проте вони не можуть замінити 

серйозних зусиль, спрямованих на підтримання глобального балансу сил 

супроти країни з тривалою історією експансіонізму [308, 816]. Однак політика 

балансу сил і рівновага як її «технічна» мета, за Г. Кіссінджером, були 

призначені для застосування не лише в контексті проблеми Росії. На його думку, 

вони мали бути головним методом і метою всієї світової політики Америки на 

перспективу. Америка як країна з ідеалістичною традицією не може ґрунтувати 

свою політику на балансі сил як винятковому критерії для підходів до нового 

світопорядку. Але вона мусить усвідомити, що рівновага є фундаментальною 

передумовою для досягнення її історичних цілей, – стверджував давній 

шанувальник реалполітік К. фон Меттерніха і О. фон Бісмарка [308, 815].  
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На думку Г. Кіссінджера, найдоцільнішим було створення міжнародних 

структур на засадах взаємодоповнення. Одні з них мали ґрунтуватись на 

об’єднуючих політичних і економічних принципах за зразком західної півкулі, а 

інші функціонувати на грунті спільних принципів та інтересів безпеки, як це 

відбувається у регіонах Атлантики та Північно-Східної Азії, або ж мати у своїй 

основі головним чином економічні зв’язки, що властиво Південно-Східній Азії 

[308, 814]. Отже, Г. Кіссінджер пропонував досить цілісну геостратегічну 

концепцію, яка справлятиме вплив на американську дипломатію у наступні 

десятиліття. Її можна було визначити як концепцію постбіполярного 

глобального балансу сил. З усією очевидністю вона спиралась на комплекс 

класичних знань, нагромаджених дипломатичною історією і теорією 

міжнародних відносин, а також особистий досвід і переконання її автора. 

С. Гантінґтон – професор державного управління, директор Інституту 

стратегічних досліджень Гарвардського університету і колега як Бжезінського, 

так й Г. Кіссінджера з часів гарвардської студентської лави – у кінці 1996 р. 

опублікував книгу «Сутичка цивілізацій і нова перебудова світового порядку» 

[279]. Попередньо ключові ідеї книги було викладено у двох журнальних статтях 

[280; 281]. С. Гантінґтон поставив за мету з’ясувати і обґрунтувати головний 

рушійний конфлікт майбутньої світової політики та становища, в якому, на його 

думку, опиняться Захід і Америка за нових обставин. Дослідник обрав 

теоретичну парадигму, освячену іменами О. Шпенґлера і А. Дж. Тойнбі, але 

десятиліттями позбавлену творчого застосування. Йшлося про цивілізаційний 

підхід до вивчення історії людства і міжнародної політики. С. Гантінґтон 

відштовхувався від базової тези про те, що в сучасну пору світова політика 

вступає у нову фазу. Згідно з гіпотезою автора, фундаментальним джерелом 

конфлікту в цьому новому світі буде не ідеологія або економіка, а насамперед 

розмежування всередині людського роду і суперечності у сфері культури. 

«Держави-нації, – був переконаний гарвардський професор, – лишатимуться 

наймогутнішими дійовими особами у міжнародних відносинах, але 

найважливіші конфлікти у глобальній політиці траплятимуться між націями і 
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групами країн різних цивілізацій. Сутичка цивілізацій домінуватиме у 

глобальній політиці. Лінії розлому між цивілізаціями будуть фронтовими 

лініями майбутнього» [280, 22]. На додачу до цієї центральної тези своєї 

концепції С. Гантінґтон наголошував, що з кінцем «холодної війни» міжнародна 

політика виходить з «західної фази» і її центральним елементом стає взаємодія 

між Заходом й незахідними цивілізаціями, а також між окремими незахідними 

цивілізаційними спільнотами [280, 23].  

Дослідник подавав власну номенклатуру головних цивілізацій сучасності. 

Їх, на його думку, було щонайменше семеро: західна, конфуціанська, японська, 

ісламська, гінді, слов’янсько-православна, латиноамериканська. Як гіпотетична 

розглядалась восьма цивілізація – африканська [280, 25]. Згадані цивілізації, як 

він припускав, вступатимуть у конфлікти на двох рівнях. На мікрорівні «групи 

людей на суміжних територіях вздовж лінії розлому між цивілізаціями борються, 

часто шляхом насильства, за контроль над територією і своїми опонентами». На 

макрорівні держави, які належать до різних цивілізацій, «змагаються за 

відповідну військову і економічну могутність, борються за контроль над 

міжнародними інституціями та третіми сторонами в міжнародній політиці, на 

загальних засадах сприяють просуванню своїх власних політичних і релігійних 

вартостей» [280, 29].  

С. Гантінґтон вважав, що Європу після закінчення «холодної війни» 

розділяють не ідеологічні, а культурно-цивілізаційні відмінності. Західній 

протистояли православна і мусульманська цивілізації. «Оксамитова завіса 

культури замінила залізну завісу ідеології як найістотніша лінія поділу в 

Європі», – алюзійно натякав він на черчиллівську метафору про «залізну завісу» 

[280, 31]. Ця лінія, на його думку, пролягала вздовж сучасного кордону між 

Росією та Фінляндією і країнами Балтії, розтинала Білорусь й Україну, 

відокремлюючи греко-католицьку Західну Україну від православної Східної, 

далі, обігнувши зі сходу Трансильванію у Румунії, сягала Адріатики, збігаючись 

з історичним кордоном між Габсбурзькою і Оттоманською імперіями. На захід 

та північ від цієї лінії – жили народи зі спільним досвідом європейської історії, 
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найважливішими епохами якої були феодалізм, Ренесанс, Реформація, 

Просвітительство, Французька революція та індустріальна революція. На схід і 

південь – православні й мусульманські народи, які історично належали до 

Оттоманської та Російської імперій. С. Гантінґтон вважав, що вони значно 

меншою мірою були спроможні побудувати стабільні політичні системи на 

демократичних засадах [280, 30-31].  

Гарвардський професор припускав, що за обставин посилення 

міжцивілізаційних протиставлень в усьому світі на зміну ідеології традиційного 

балансу сил як принципової основи співпраці та коаліцій приходить синдром 

«країн-родичів» [280, 35]. С. Гантінґтон був переконаний, що саме цей 

«синдром» стоїть не лише за такими грізними конфліктами, як боснійський, але, 

хоч як це не дивно, і за невиникненням потенційно ще згубніших зіткнень, одним 

з яких може стати протистояння між Україною і Росією. (Гарвардський 

авторитет не доживе до часів відкритої агресії Російської Федерації щодо 

України, яка розпочнеться у 2014 р. – Т. Г.). На той момент він, однак, як 

виглядало, мав підстави стверджувати, що, якщо в Боснії зіткнулись у кривавій 

боротьбі три етно-конфесійні групи, за якими стояли «родичі» з різних 

цивілізацій, то Україна і Росія уникнули крові через спорідненість у межах однієї 

цивілізації [280, 38].  

Однак С. Гантінґтон визнавав, що не всі країни можна чітко 

ідентифікувати за цивілізаційною приналежністю. На його думку, існували так 

звані «роздерті» країни, суспільства яких були поділені за ознакою тяжіння 

окремих їх частин до різних цивілізацій. До таких він зараховував, зокрема, 

Туреччину, в якій спостерігався найглибинніший поділ суспільства за 

цивілізаційними орієнтаціями, а також Мексику і Росію, «поділ» суспільства якої 

є найважливішим у глобальному вимірі. Для того, щоб переорієнтувати свою 

цивілізаційну тотожність, «роздерта» країна мусила, за С. Гантінґтоном, 

відповідати трьом умовам, а саме: 1) її політична й економічна еліта повинна 

підтримувати і з ентузіазмом сприймати цивілізаційну трансформацію; 2) її 

громадськість має бути готова до спокійного сприйняття такого переходу; 
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3) провідні верстви цивілізації-реципієнта мусять мати бажання прийняти 

новонавернену країну. «Немає певності, – підкреслював С. Гантінґтон, – чи якась 

з цих умов виконується у випадку приєднання Росії до Заходу» [280, 44].  

Гарвардський авторитет не стверджував, що зіткнення цивілізацій і 

співпраця деяких з них, спрямована проти Заходу, неминуче спричиняться до 

руйнування всієї системи міжнародного співробітництва та безпеки. Він гадав, 

що, незахідні цивілізації, серед яких тільки японська є «сучасною», обов’язково 

матимуть потребу в технологічній і економічній модернізації, яка неможлива без 

здобутків Заходу. Однак небезпеку для Заходу становитиме те, що, 

наздоганяючи його за рівнем технологій та озброєнь, вони неодмінно 

прагнутимуть зберігати свою культурну ідентичність, опозиційну західним 

вартостям. Це означало, на його переконання, що Захід мусив здійснювати щодо 

конкурентів і сателітів політику культурно-цивілізаційного залучення, 

проникнення чи навіть політичних союзів. 

Проте на цьому шляху Заходові, на його думку, загрожувала велика 

небезпека, тому що він психологічно і концептуально був не готовий осягнути 

міру і специфіку свого історичного завдання. Насправді ж, стверджував 

С. Гантінґтон, поширення західної поп-культури не може підірвати тубільні 

культури. Складність проникнення західної культури до інших цивілізацій 

породжується саме тим, що визначає її сильні риси. «Сутність західної культури 

становить Маґна Карта (Велика Хартія Свобод 1215 р. – Т. Г.), а не Маґна Мак 

(тобто фірменний суперсендвіч компанії «Макдональдс». – Т. Г.)» [281, 29]. 

Інакше кажучи, Заходові, як і кожній культурі-цивілізації, притаманні певні 

первинні вартості, прищепити які чужинцям незрівнянно складніше, ніж 

призвичаїти їх до меню знаменитої мережі кафе швидкого обслуговування. Крім 

того, модернізація зовсім не дорівнює вестернізації. 

С. Гантінґтон наводив перелік найголовніших типологічних ознак, які 

«роблять Захід «західним». Їх, на його думку, було восьмеро: 1) класична 

антична спадщина; 2) філософські та догматичні засади західних християнських 

деномінацій; 3) латинська мова як лінгвістичний фундамент багатомовної 
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західної цивілізації; 4) відокремленість духовно-релігійної та світської влади; 

5) верховенство права; 6) суспільний плюралізм і громадянське суспільство; 

7) феномен представницьких органів; 8) індивідуалізм як традиція автономії 

людської особистості [281, 30-33]. Вся комбінація цих здобутків, наголошував 

дослідник, становить виняткове надбання Заходу, цивілізація якого дорогоцінна 

не тому, що вона універсальна, а тому, що вона унікальна [281, 35].  

Натомість Заходові, на думку дослідника, загрожувала небезпека. Він, як 

зріла цивілізація, втратив економічний і демографічний динамізм, необхідний 

для того, щоб диктувати свою волю іншим суспільствам. Вплив західної 

культури і кількість англомовного населення в світі зменшуються. Кінець 

«холодної війни» знецінив значення захисної ролі Америки та її західних 

союзників у незахідному світі. Все це, на думку С. Гантінґтона, підводило до 

такого висновку: «Для Заходу настав час позбутися ілюзії про універсальність 

його культури і заходитися нарощувати силу, згуртованість та життєздатність 

своєї власної цивілізації у світі інших цивілізацій» [281, 41]. Посилення 

згуртованості Заходу означало збереження західної культури у західних 

суспільствах та окреслення меж Заходу. Останнє завдання стало актуальним з 

огляду на поповнення НАТО новими членами. НАТО, наголошував автор 

теорії-гіпотези міжцивілізаційного конфлікту, – це організація, яка існує задля 

безпеки західної цивілізації. Отже, західні за своєю історією, релігією і 

культурою держави повинні вступити до НАТО, якщо вони прагнуть цього. З 

практичного погляду це означає, що вступ до НАТО має бути відкритим для 

країн Вишеградської групи і Балтії, Словенії та Хорватії, але не для країн, які 

«історично є переважно мусульманськими або православними». Принагідно 

С. Гантінґтон відзначав, що, за умов змін у ролі організації, зв’язки з нею 

Туреччини і Греції будуть слабнути й можуть навіть припинитись або ж 

втратити сенс. Такий сценарій, на його погляд, знаходив підтвердження, 

зокрема, в програмній меті турецьких фундаменталістів щодо виходу з НАТО. 

Коли ж йшлося про Грецію, то вона, за словами С. Гантінґтона, 
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«перетворюється на союзницю Росії такою ж мірою, як і є членом НАТО» [281, 

45].  

Отже, С. Гантінґтон запропонував геостратегічну концепцію конфлікту-

взаємодії восьми головних цивілізацій, яка, на його думку, відображала 

принципові реалії світового розвитку на початку 21 ст. Загалом погляди 

С. Гантінґтона були позначені впливом неоізоляціоністських настроїв, які 

здобули значне поширення в Америці на початку 1990-х рр., хоч сам він і 

зауважував, що є противником відходу Америки від активної світової ролі. 

Проте його міркування сприймались як вперше так яскраво представлений 

варіант обгрунтування уникнення тотального глобалізму Заходу. Фактично 

автор концепції пропонував Америці разом з її цивілізаційними партнерами 

зайняти активну оборону супроти цивілізацій-чужинців і навіть доручити справу 

залагоджування регіональних конфліктів провідним державам, які домінують у 

відповідних регіонах. Активна оборона мала поєднувати як елементи 

співіснування з чужинцями та осягнення їхньої цивілізаційної ідентичності, так 

і елементи їх стримування. Останнє, зокрема, мало передбачати активне пряме 

обмеження військових можливостей країн мусульманської і конфуціанської 

цивілізацій та використання в інтересах Заходу розбіжностей й конфліктів між 

країнами цих груп [280, 49]. Цілком очевидно, що такий підхід міг бути 

поширений не лише на дві вищеозначені цивілізації. Разом з тим С. Гантінґтон 

підкреслював у своїх публікаціях, що його метою було не обґрунтування 

майбутніх конфліктів, а висунення дескриптивної гіпотези у зв’язку з тим, «на 

що може бути схожим майбутнє», що не завжди усвідомлювалось як критиками, 

так і послідовниками теоретика [280, 48]. Якщо вищерозглянуті погляди 

Бжезінського були позначені впливом геополітичної традиції, а Г. Кіссінджер 

поставав як переконаний продовжувач класичної традиції балансу сил, то 

С. Гантінґтон певною мірою намагався фактично поєднати обидва згадані 

підходи, інкорпоруючи їхні принципи в гіпотезу цілком історіософського 

шпенглеріансько-тойбіанського ґатунку, а отже, і неминуче песимістичного та 

водночас снобістського роду. Порівняльний аналіз ідей Бжезінського і двох 
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інших першорядних міжнародних стратегів Америки 1990-х рр. був би неповним 

без з’ясування їх оцінок державного дебюту України в контексті міжнародно-

стратегічних реалій.  

С. Гантінґтон найменш чітко і привітно сприймав Україну як учасницю 

міжнародної політики. Він, як уже зазначалося, розтинав її територію на дві 

частини, які буцімто тяжіють до двох різних цивілізацій. При цьому пропонована 

ним карта не давала чіткого уявлення про географічні координати цієї межі. За 

С. Хантінгтоном Україна – «роздвоєна» країна [279, 166]*. З іншого боку, він не 

згадує Україну серед «роздертих» країн, доля яких особливо складна. 

Принагідно зауважимо, що нечіткість оцінок С. Гантінґтона посилювалась 

сумнівним характером одного з базових для нього понять – «православної 

цивілізації». З плином часу стане також очевидним, що політтехнологічна 

концепція «русского міра» надихалась ідеями С. Гантінґтона, ігноруючи, однак, 

його скептицизм щодо перспектив пострадянської Росії. Г. Кіссінджер виходив 

з того, що українська незалежність критично важлива для інтересів Америки. 

Його ставлення до України від початку відновлення в 1991 р. її суверенітету було 

доброзичливе. Така позиція заслуговувала на особливе відзначення, зважаючи 

на відданість Г. Кіссінджера традиції великої європейської політики з 

притаманною їй привілейованістю статусу «великих держав», до котрих 

історично належала Росія.  Бжезінський найбільш виразно висловлювався на 

підтримку України і критикував російські намагання поновити імперські впливи. 

Згідно з концепцією С. Гантінґтона Україна локалізовувалась на порубіжжі 

між двома опозиційними цивілізаціями, примирення між якими не 

                                                      
* Дослідник ґрунтував своє сприйняття України як «роздвоєної країни» (cleft country) на 

регіональному розподілі підтримки Л.Кучми і Л. Кравчука під час президентських виборів 

1994 р. Гадаємо, однак, що ці результати не могли вже у 1994 р. бути достатніми для рішучих 

«цивілізаційних» висновків. Окрім того, є очевидним, що орієнтири українського електорату, 

зокрема його сприйняття зовнішньополітичних пріоритетів України, мали зазнавати в 

подальшому важливих змін. 
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передбачалось. Вона безпосередньо розділяла ті країни, які є першими 

кандидатами на вступ до НАТО, і Росію, яка там ніколи не буде. За 

Г. Кіссінджером, Україна розташовувалась на сході геополітичного простору, 

який розділяє двох з шести глобальних носіїв потуги – Європу і Росію. Росія 

чинить тиск на західну сусідку, – наголошував аналітик, – а принциповим 

завданням Атлантичного союзу є гарантування того, щоб російський 

традиційний націоналізм не вихлюпувався через кордони цієї старої імперської 

країни. При цьому, як виглядало, він розумів, що реалізація Америкою 

глобального балансу сил включає Україну до кола ймовірних кандидатів на 

«урівноваження» Росії в Європі [305, 25]. Бжезінський вважав, що Україна 

розташована на межі зустрічі європейського і слабко окресленого євразійського 

угруповання, у зоні політичного вакууму між Росією та об’єднаною 

Німеччиною. Таким чином вона становила центральну ланку в системі зусиль на 

підтримку геополітичного плюралізму на пострадянському просторі. 

Зусилля трьох чільних американських стратегів з пошуків концептуальних 

рамок розуміння світової політики на зламі століть та історичних епох 

засвідчили всю складність завдання, яке перед ними стояло. З усією очевидністю 

його виконання потребувало перегляду теоретичного інструментарію, який 

десятиліттями слугував американській міжнародно-теоретичній думці. 

Г. Кіссінджер і С. Гантінґтон в цілому залишались на ґрунті реалістського 

погляду на світ, але стилістично його змінювали. Якщо перший обирав 

прецедентний, грунтований на т. зв. «кейсах» та уроках історії підхід, то другий 

розвивав інтелектуально провокативну гіпотезу міжцивілізаційного конфлікту 

як рушія міжнародної політики. Натомість Бжезінський, залишаючись на загал в 

межах змішаної реалістськи-транснаціоналістської парадигми, стане на шлях 

використання геостратегічної стилістики, пов’язаної з іменами Г. Макіндера і 

Н. Спікмена. Двоє останіх мислителів у власну історичну епоху зробили 

видатний внесок у формування міжнародно-стратегічної культури своїх 

співвітчизників і сучасників. Не зайве ще раз наголосити на тому, що в добу 

класичної геополітики вони відкинули природньо-географічний редукціонізм, 
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притаманний деяким національним геополітичним школам, і акцентувати на 

пріоритетності людської волі над імперативами планетарного простору. Проте 

Бжезінський фактично лише обирав геостратегічну стилістику і застосовував 

метафори й категорії, які сприймались як продукти геополітичної традиції. 

Натомість він шанував свободу творчого пошуку своїх давніх гарвардських 

колег-суперників ніколи у своїх публічних виступах не схрестивши з ними 

полемічного меча після появи вищеозначених програмних публікацій. Навіть 

більше, він погоджувався з деякими важливими теоретичними пропозиціями, які 

С. Гантінґтон сформулював на початку 1990-х рр., працюючи над початковим 

варіантом своєї гіпотези про конфлікт цивілізацій. Так, наприклад у «Поза 

контролем» Бжезінський зазначає, що на прохання свого давнього колеги він мав 

привілей познайомитись з попереднім варіантом одного з його текстів, в 

которому викладались ідеї, які в майбутньому ляжуть в основу статей і книжки 

про зіткнення цивілізацій. Бжезінський, зокрема, зауважував, що констатує 

близькість поглядів зі своїм колегою, коли йдеться про його власну концепцію 

«довгастого елемента насильства» і мусульманської цивілізації останнього [155, 

166]. Не міг він, однак, погодитись з гантінґтонівським скептицизмом, коли 

йшлося про Україну. До прикладу, виступаючи 12 грудня 1996 р. на конференції 

у Вашингтоні, організованій Українським дослідним інститутом Гарвардського 

університету, Університетом Джорджа Вашингтона і посольством України у 

США, Бжезінський наголосив, що майбутнє України визначататиметься її 

утвердженням у окоосяжному майбутньому як центрально-європейської 

держави. «З культурного погляду вона є частиною центрально-європейської 

традиції, – констатував доповідач, – але для того, щоб вижити їй необхідно стати 

правдивою частиною Центральної Європи з політичного й економічного 

поглядів» [213, 7]. Він також обережно натякнув на те, що Україна може і мусить  

в майбутньому стати членом НАТО і тоді, коли це бажання українців 

окреслиться, настане момент істини у відносинах України та Росії: прийняття 

останньою цього рішення сусідньої країни означатиме прийняття нею своєї 
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європейської перспективи, заперечення його – означатиме вибір на користь 

неєвропейського імперського шляху в примарне майбутнє [Там само].   

Однак знаючи історію стосунків гарвардської трійці, а також розуміючи 

які розбіжності політичного характеру відображали їх теоретичні погляди, 

можна було не сумніватись, що Бжезінський критично сприймав постулати своїх 

спаринг-партнерів. Як це було йому притаманно, він міг висловити свою незгоду 

у жартівливій, але доволі дружній формі. Так сталось, наприклад, з його оцінкою 

теорії зіткнення цивілізацій С. Гантінґтона. Коли поруч з просторою столітньою 

садибою родини Бжезінських в тихому містечку Маклінз (шт. Вірджинія) 

недалеко від Вашингтона спритні ділки-девелопери на початку двотисячних 

років розгорнули будівництво багатомільйонних маєтків, він спочатку не дав 

письмової згоди, передбаченої в таких випадках законом, на прокладання вздовж 

межі його ділянки внутрішньоселищної дороги. Після того як розбіжності 

інтересів мешканців набули ознак ситуації глухого кута і в справу мали бути 

залучені правники, газета «Вашингтон пост» дослідила обставини справи, 

взявши, зокрема, інтерв’ю у самого Бжезінського. Чемно, але принципово 

поспілкувавшись з газетярами, він зауважив, що, на його думку, реалізовуваний 

у їхній колись затишній місцині комерційний проєкт є помпезним і претензійним 

з культурного погляду й виглядає як «діснейлендівська імітація стилю 

безземельної європейської аристократії». Він наголосив, що його позиція за 

таких оставин зумовлена не конфліктом з новими сусідами, а, скоріше, 

«сутичкою цивілізацій», тобто є наслідком різного розуміння ідеалу садибного 

довкілля – в одному випадку збереження природнього ландшафту, а в іншому – 

його безжальної антропогенної трансформації [323].  

 

 

 

5.2. «Велика Шахівниця» як проєкт євразійської стратегії США 
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За обставин вивищення Америки як самотньої глобальної наддержави і 

відчуття власної потреби узагальнення й консолідації своїх ідей першого 

пострадянського десятиліття, Бжезінський завершує роботу над твором, який, 

принаймі ширшим загалом, буде завжди розглядатись як його маґнум опус. У 

1997 р. вийшла друком його книга «Велика Шахівниця. Американська першість 

та зумовлені нею стратегічні імперативи», присвята якої була такою: «Моїм 

учням – на допомогу у формуванні ними світу завтрашнього дня». В інтерв’ю 

для автора цього дослідження Бжезінський так окреслив віхи свого шляху до 

цього свого вершинного досягнення: «Я почав роздуми над деякими 

положеннями, викладеними у «Великій Шахівниці», після того як залишив Білий 

дім. Але головний імпульс до її написання відчув після падіння Радянського 

Союзу. Ця подія призвела до мого розуміння того, що віднині Сполучені Штати 

потребували здійснення ґранд геостратегії, ґрунтованої на факті набуття ними 

статусу єдиної глобальної наддержави» [285]. 

«Велика Шахівниця», сприйнята багатьма як пряме продовження 

макіндерівської школи, справді мала чимало перегуків з останньою. Проте це був 

інтелектуально самостійний твір, у якому лише один раз згадується знаменитий 

вислів британця з його книги «Демократичні ідеали і реальна дійсність», 

опублікованої у 1919 р.: «Хто править Східною Європою, той керує Гартлендом. 

Хто править Гартлендом, той керує Світовим островом. Хто править Світовим 

островом, той керує світом» [352, 194]. Але Бжезінський вдавався фактично до 

спроби осягнути геостратегічні проблеми цілком нової доби в історії Євразії. 

Свою знамениту доповідь 1904 р. в Королівському географічному товаристві 

Г. Макіндер почав констатацією того, що на порозі 20 ст. людство, досягнувши 

нових небачених комунікаційно-технологічних можливостей, завершило 

колумбівську епоху: вся планета була вивчена, а володарі Гартленду здобули 

можливість швидкого і безперешкодного доступу до всіх частин Євразії. 

Г. Макіндер був переконаний у тому, що Євразія як ціле та її ймовірний 

правитель, зокрема, не можуть не володіти незаперечною гегемонією в світовій 

політиці. Натомість Бжезінський, відштовхуючись від поглядів видатного 
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американського реінтепритатора макіндерівських ідей Н. Спікмена, виходив з 

того, що визначальною рисою нової доби є досягнута вперше глобальна і 

неспростовна гегемонія позаєвразійської потуги. «Якщо говорити коротко, – 

писав він, – Америка володіє верховенством у чотирьох царинах глобальної 

могутності: у військовій вона має незрівнянні можливості глобального розмаху; 

в економічній вона залишається головним локомотивом глобального зростання, 

навіть якщо їй кидають виклик на деяких напрямах Японія і Німеччина (жодна з 

яких не обдарована іншими атрибутами глобальної могутності); технологічно 

вона зберігає за собою всеосяжне лідерство у передових ділянках інновацій; у 

культурному житті, незважаючи на певну незугарність, вона має привабливість, 

якій нема альтернатив, особливо серед молоді світу... Саме комбінація усіх цих 

чотирьох чинників робить Америку єдиною всеосяжною світовою 

наддержавою» [190, 24]. Таке привілейоване становище Америки не означало, 

однак, на думку Бжезінського, що вона може собі дозволити послабити увагу до 

розвитку подій на просторах традиційного світового осідку могутності й 

відмовитись від пильнування геополітичних тенденцій у Євразії. «Американська 

зовнішня політика мусить залишатись перейнятою геополітичними клопотами і 

використовувати свій вплив у Євразії у спосіб, який створює стабільну 

континентальну рівновагу – зі Сполученими Штатами в ролі політичного 

арбітра» [190, 14]. Отже автор «Великої Шахівниці» прагнув розвинути в нових 

історичних умовах центральну тезу Н. Спікмена, який ще у 1944 р. констатував 

потребу для США «запобігти здобуттю євразійською суходільною масою 

переважаючого домінування в Європі та на Далекому Сході», а також закликав до 

підтримання в майбутньому балансу сил на Євразійському континенті [400, 58-60]. 

«Євразія, таким чином, – продовжував Бжезінський, – це шахівниця, на якій 

тривають розігри боротьби за світову першість, і ці розігри містять у собі 

геостратегію – стратегічне уміння впоратися з геополітичними інтересами» [190, 14].  

Принциповим для розуміння методологічних поглядів автора книги був 

другий розділ – «Євразійська Шахівниця». На думку Бжезінського, Євразія є 

«геополітично осьовою» для всього світу, а домінування над континентом 
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означало б контроль над двома з трьох найпередовіших й економічно 

продуктивних регіонів планети. Континент нагадує овалоподібну шахівницю, на 

якій грають декілька гравців, фігури яких розташовані на заході, сході, в центрі і на 

півдні уявної дошки. Наполягаючи на вирішально-підставовому значенні 

політичної географії у міжнародних відносинах, автор наголошував на настанні 

якісних змін у розумінні змісту геополітичного аналізу. На його думку, 

геополітично актуальним є не те яка географічна частина Євразії слугує відправним 

пунктом для континентального панування, ані те, чи суходільна держава більш 

вагома, ніж морська. «Геополітика, – писав він, – перейшла від регіонального до 

глобального виміру, за якого переважання на всьому євразійському континенті 

слугує центральною підставою для світової першості» [190, 39].  

За цієї обставини визначення принципових гравців на Євразійській 

шахівниці й аналіз позиції на ній ставали підґрунтям для опрацювання 

довготермінової американської геостратегії і забезпечення американських 

геополітичних інтересів у Євразії. Кажучи коротко, – підсумовував аналітик, – 

для Сполучених Штатів євразійська геостратегія вміщує в собі цілеспрямований 

менеджмент геостратегічно динамічних держав і обережне поводження з 

геополітично каталітичними державами, що має поєднуватись з двома 

нероздільними інтересами Америки: в короткотерміновому плані – зі збереженням 

її унікальної світової могутності, а в довготерміновому – з трансформуванням цієї 

могутності у всезростаюче інституціоналізоване глобальне співробітництво. 

«Якщо ж сформулювати це мовою найжорстокіших періодів історії стародавніх 

імперій, – зазначав він, – то трьома головними імперативами імперської геостратегії 

слід вважати запобігання таємній змові серед васалів, підтримування 

несамостійності запевнення ними власної безпеки та утримання данників у 

поступливості і під захистом, а варварів – від єднання» [190, 40].  

На думку Бжезінського, на «Євразійській Шахівниці» виділяються дві 

головні групи «тубільних» гравців – активні геостратегічні держави-гравці та 

геополітично-опорні (осьові) країни. До першої належать ті з держав, які мають 

спроможність і волю застосовувати свою могутність та вплив поза власними 
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кордонами з метою змінити сучасний стан геополітичних справ настільки, що це 

заторкне інтереси Америки. Хто вони? Звичайно ж Франція, Німеччина, Росія, 

Китай та Індія. Друга група – це країни, важливість яких визначається не їх 

могутністю і мотивацією до дій на міжнародній арені, а скоріше критично 

важливим розташуванням та можливим впливом їхнього потенційно 

загрожуваного стану на поведінку геостратегічних гравців. До них належать 

Україна, Азербайджан, Південна Корея, Туреччина та Іран. Автор зазначав, що 

наведений ним список з десяти провідних суб’єктів геополітичної гри не є 

незмінним. Він також звертав увагу на ще одну групу країн. Вони не лише 

споріднені типологічно як резервуар і джерело неспокою, конфліктів й 

насильства, які, ймовірно, можуть перерости у широкомасштабну війну, але й 

формують географічно консолідований геополітичний масив. Його межі 

визначаються уявною лінією, яка пролягає від Керченської протоки на схід 

уздовж південних кордонів Росії, охоплює на сході китайську провінцію 

Синцзянь, далі відтинає північний захід Індії, огинає крайній південний виступ 

Аравії на вході до Червоного моря і, нарешті, повертається до вихідної точки, 

включивши до меж масиву східний Єгипет, Ліван, Кіпр, більшу частину 

Туреччини і, звичайно ж, Кавказ. Це угруповання з 25 держав, населених 

приблизно 400 млн. людей, Бжезінський називав глобальною зоною 

перколаційного (тобто такого, що просочується назовні) насильства. Певно, що 

події у цій зоні не могли не турбувати як євразійських країн-гравців, багато – з 

яких ще й розташовані в її межах або поруч з ними, так і Сполучені Штати. 

Декільком євразійським регіонам у книзі було присвячено окремі розділи. 

Звертаючи свій погляд на Європу, Бжезінський зазначає, що вона є природним 

союзником Америки, поділяє з нею однакові вартості, практикує таке ж 

демократичне політичне життя, є історичною батьківщиною більшості 

американців. Насамперед вона є «незамінним геополітичним плацдармом 

Америки на євразійському континенті». Американські геостратегічні ставки в 

Європі, – підкреслював Бжезінський, – колосальні [190, 59]. Однак автор книги 

був переконаний, що Європа (точніше її західна частина), незважаючи на її 



310 

 

зовнішню імпозантність, обтяжена різноманітними внутрішніми проблемами. 

Європейська інтеграція, зокрема, залишається скоріше процесом, ніж ділом, а 

могутня і політично одностайна Європа малоймовірна у передбачуваному 

майбутньому. Крім того, серед європейців поширені підозри, що Америка 

начебто не бажає правдивої європейської єдності. На додачу до всього 

Вашингтон має різного роду проблеми з тандемним локомотивом європейської 

інтеграції – Францією і Німеччиною. Зважаючи на такі обставини, Бжезінський 

висловив три головні рекомендації з приводу майбутньої американської 

політики щодо Європи. По-перше, необхідно, щоб існувало чітко окреслене 

американське зобов’язання щодо прийняття Європи в ролі глобального партнера 

Америки. По-друге, якщо в короткотерміновому плані виправданою є тактична 

опозиція французькій політиці і підтримка німецького лідерства, то у 

довгостроковішій перспективі виправданим є «певне прогресивне 

пристосування до французького погляду на розподіл впливу у трансатлантичних 

організаціях». По-третє, слід враховувати, що і Франція, і Німеччина не є 

настільки могутніми, щоб самостійно вибудувати Європу чи розв’язати 

суперечності з Росією. «Це вимагає, – робив висновок стратег, – енергійної, 

зосередженої і рішучої участі Америки, зокрема разом з німцями, у справі 

визначення меж Європи, а отже, також і полагодження таких чутливих, особливо 

для Росії, питань, як фактичний статус у рамках європейської системи 

балтійських республік та України» [190, 72].  

Принциповим положенням, від якого відштовхувався Бжезінський у своїх 

міркуваннях про демократичний плацдарм Америки у Євразії, є заперечення 

звуженого трактування феномена Європи і поняття «європейська цивілізація». 

На його думку, було б хибним зводити межі європейської цивілізації та кордони 

її сучасного міжнародно-інституціонального втілення до меж Європи апостола 

Петра, тобто західнохристиянської традиції, й імператора Карла Великого 

(очевидна незгода з С. Гантінґтоном). Подібна Європа ставала аномалією. Адже 

«на додачу до того, що вона є цивілізацією, новоформована об’єднана Європа 

становить собою також спосіб життя, стандарт добробуту і співтовариство, 
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оперте на спільні для його членів демократичні процедури, не обтяжені 

етнічними і територіальними конфліктами» [190, 81]. Ось чому Європа зможе 

відбутись лише в разі розширення членства у своїх дієвих організаціях, серед 

яких особливо важливою, як він на той момент вважав, була НАТО. 

Бжезінський подав свій прогнозний графік такого розширення з чотирьох 

пунктів: 

1. На 1999 р. перші нові центральноєвропейські члени мають бути 

допущеними до НАТО, хоча їх вступ до Європейського союзу (ЄС), ймовірно, 

не відбудеться до 2002 або 2003 р. 

2. ЄС тим часом ініціює переговори з республіками Балтії щодо їхнього 

вступу, а НАТО вочевидь почне просуватись вперед у питанні членства як 

згаданих республік, так і Румунії з наміром допустити їх до організації на 2005 р. 

У якийсь момент на цій стадії інші балканські країни можуть також стати цілком 

підходящими для прийому. 

3. Вступ країн Балтії, можливо, спонукатиме Швецію і Фінляндію також 

розглянути питання про членство в НАТО. 

4. Десь між 2005 і 2010 роками Україна, особливо якщо на той час вона 

досягне істотного прогресу у внутрішньому реформуванні і почне 

ідентифікуватись як центральноєвропейська країна, має стати готовою для 

серйозних переговорів як з ЄС, так і з НАТО [190, 84].  

Та поки цей орієнтовний графік втілюватиметься, припускав стратег, 

«вельми ймовірно, що Україна поступово залучатиметься до системи особливих 

французько-німецько-польських стосунків». Для унаочнення цієї тези автор 

«Великої Шахівниці» наводить карту, на якій Франція, Німеччина, Польща та 

Україна формують своєрідну «крокву» європейського простору, яка, згідно з 

підписом під картою, має стати «критичним осердям європейської безпеки» [190, 

85].   

Підсумовуючи роздуми щодо проблем європейської безпеки і необхідної 

настанови Америки стосовно своїх інтересів у цьому вкрай важливому для неї 

регіоні Євразії, Бжезінський писав: «Отже, центральну геостратегічну мету 
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Америки в Європі можна резюмувати досить просто: вона полягає у 

консолідуванні через послідовніше трансатлантичне партнерство 

американського плацдарму на євразійському континенті, щоб зростаюча Європа 

могла стати більш життєздатним трампліном для просування до Євразії 

міжнародного демократичного порядку і співпраці» [190, 86].  

Спеціальний розділ у книжці було присвячено Росії. Він мав промовисту 

назву – «Чорна діра». Зважаючи на те, що в англійській мові цей зворот (black 

hole) має такі значення: 1) за історичною військовою термінологією, це карцер у 

казармі, а в ширшому значенні – будь-яке місце позбавлення волі; 2) ділянка у 

космічному просторі, якій притаманна така потужна гравітація, що уникнути її 

дії не може ніяке тіло чи електромагнітне випромінення [412, 236], його 

вживання містило в собі велику метафоричну силу. Феномен «чорної діри» 

виник наприкінці 1991 p. після розпаду СРСР. «Виглядало так, начебто те, що 

геополітики за своєю термінологією називали «гартлендом», було несподівано 

висмикнуто зі світової карти», – образно зазначав автор «Великої Шахівниці» 

[412, 87]. «Російський» розділ книжки став скоріше сумою вже відомих з інших 

публікацій формулювань і позицій Бжезінського – таких, наприклад, як 

концепція геополітичного плюралізму на пострадянському просторі. 

Прикметним для цього розділу було те, що в ньому перспективи розвитку Росії 

акцентовано розглядались в контексті впливу на неї українського сусідства. 

Формулюючи довгострокове завдання для американської політики щодо 

«Чорної діри», Бжезінський вважав, що вона мала зводитись до того, як 

заохотити демократичну трансформацію та економічне одужання Росії, 

уникаючи водночас відродження євразійської імперії, яка могла б перешкодити 

досягненню американської геостратегічної мети формування розбудованої 

європейсько-атлантичної системи, з якою Росія може бути стабільно і безпечно 

пов’язана [Там само].  

Оригінальною була концепція автора, покладена в основу іншого розділу 

– «Євразійські Балкани». На його думку, хоча ці нові «Балкани» не виявляли 

ознак такого фатального дрейфу до ролі детонатора нової світової війни, як їх 
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класичний прообраз, не можна було, однак, відкинути того факту, що саме тут 

нагромаджувався заряд великої потенційної конфліктогенності. Фактично цей 

геополітичний регіон був частиною вже згадуваної «глобальної зони 

перколаційного насильства» і розташовувався у її північній частині. Значні 

території півдня Росії, Казахстан, китайський Синьцзян, Таджикистан, більша 

частина Афганістану, північний Іран, східні провінції Туреччини, а також 

Закавказзя формують оболонку Євразійських Балкан. У середині регіону 

перебували пострадянські центральноазійські держави і Каспійське море з його 

покладами нафти. Проте на відміну від інших частин «глобальної зони» 

Євразійські Балкани, як наголошував Бжезінський, мали одну важливу 

відмінність: вони були силовим вакуумом. Цей вакуум спокушав могутніх 

сусідів, які прагнули його заповнити [412, 123]. Ще більше ускладнював 

ситуацію той факт, що Євразійські Балкани, на відміну від «класичних», були 

скарбницею величезних природних ресурсів, серед яких особливо приваблювали 

газ і нафта. Як вважав стратег, у змагання за регіон безпосередньо втягнуті три 

країни, чиїх територій він торкається, – Росія, Туреччина та Іран. Дистанційовано 

до змагання причетні Україна, Пакистан, Індія, а також далека Америка. 

Головними антагоністами стали учасники першої трійці, причому особливо 

амбіційною була позиція Москви, яка і надалі прагнула зберегти свою 

монополію на політичний вплив та економічний контроль у Центральній Азії. 

Першочерговими геополітичними завданнями Москви, – вважав Бжезінський, – 

було підпорядкування Азербайджану і Казахстану. Контроль над цими двома 

країнами давав можливість ізолювати Центральну Азію від Заходу 

(Азербайджан) і поступово підпорядкувати решту центральноазійських держав 

(Казахстан) [412, 143].  

Геополітичні реалії, які поставали для Сполучених Штатів на просторах 

Євразійських Балкан, були досить драматичними. США надто віддалені, щоб 

домінувати у цій частині Євразії, але надто могутні, аби уникнути втягнення у 

розвиток геополітичного утворення. Натомість провідні претенденти на 

гегемонію (Росія, Туреччина, Іран і Китай) обтяжені в очах країн регіону вельми 
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істотними вадами, щоб підійти на роль консолідуючого лідера. З цього випливає, 

– робив висновок автор «Великої Шахівниці», – що першочерговий інтерес 

Америки – допомагати забезпеченню того, щоб жодна держава не здобула 

контроль над цим геополітичним простором, а світове співтовариство мало 

безперешкодний фінансовий та економічний доступ до нього [412, 148]. 

Бжезінський був переконаний, що єдино прийнятною моделлю організації цього 

простору є регіональний баланс, альтернативою якому можуть стати міжетнічні 

конфлікти, політична фрагментація і, можливо, навіть військові дії вздовж 

російських південних кордонів. «Досягнення і консолідація такого 

регіонального балансу, – констатував він, – має бути важливою метою будь-якої 

всеосяжної геостратегії США для Євразії» [412, 150].  

Геостратегічна панорама програмної книжки Бжезінського завершувалась 

розділом «Далекосхідний якір». Він починається констатацією того, що 

ефективна американська євразійська політика повинна мати «далекосхідний 

якір», двома основними конструктивними елементами якого мають бути близькі 

стосунки з острівною Японією і співробітництво з материковим Китаєм. На 

відміну від інших частин Азії, східна її частина характеризується значно 

більшою політичною й економічною стабільністю. Проте це, за термінологією 

Бжезінського, метастабільність – стан, якому притаманна зовнішня жорсткість 

конструкції і водночас недостатня її гнучкість (термін, вживаний ним ще з 1970-

х років). Така регіональна конструкція може не витримати екстремального 

випробування (у вигляді серйозного міждержавного конфлікту), який може 

відбутись за обставин різкого гальмування дотепер вражаючого економічного 

поступу регіону. 

Що ж стосується довгострокових перспектив економічного розвитку 

Китаю, то вони, на думку автора «Великої Шахівниці», були не безхмарні. Згідно 

з поточними прогнозами, за умови збереження досягнутих темпів зростання 

економіки, Китай міг би перетворитись на глобальну державу, рівну США, вже 

через два десятиліття. Так могло статись у разі досягнення вдалого поєднання 

ефективного державного керівництва, політичного спокою, внутрішньої 
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дисципліни в країні, високого рівня заощаджень, тривкого і дуже значного 

надходження зарубіжних інвестицій і, нарешті, регіональної стабільності. 

«Тривала комбінація всіх цих позитивних факторів, – вважав Бжезінський, – є 

проблематичною» [412, 160]. А через це, робив він висновок, малоймовірно, щоб 

навіть на 2020 р. Китай став би справді конкурентоспроможним у визначальних 

аспектах глобальної могутності [412, 164]. Ця країна, на його думку, мала 

зберігати за собою місце не глобальної, а регіональної потуги, яка, ймовірно, 

прагнутиме розмити американсько-японський союз і підштовхнути США до 

особливих союзницьких стосунків з нею. 

Японію Бжезінський лаконічно характеризував як «не регіональну, але 

міжнародну» силу. Він був глибоко переконаний, що й за нових умов, які 

виникли на Далекому Сході після занепаду російської могутності, Японія 

позбавлена альтернативи американському союзникові, який є єдино можливим 

гарантом безпеки острівної держави. Використовуючи переваги перебування під 

американським збройним захистом і уникаючи залучення до будь-якої 

антикитайської коаліції, Японія могла б знайти своє унікальне місце у світі, 

ставши впливовим еквівалентом Канади – «країни, шанованої за конструктивне 

використання своїх багатств і могутності, але такої, якої не бояться і якою не 

обурюються». Таким чином, робив висновок геостратег, перед Америкою стояло 

подвійне завдання: як спрямувати енергію Японії у міжнародному напрямі та як 

спрямувати китайську потугу в бік регіонального припасування [412, 185]. 

Японія, пропонував він, мусить бути насамперед незамінимим партнером 

Америки у вибудові всеосяжної системи глобального співробітництва, але не 

першочерговим військовим партнером у регіональній схемі протистояння 

регіональній першості Китаю. Останнього ж слід розглядати як американський 

інструмент у більш традиційній царині силової політики, що допомагає плекати 

євразійський баланс сил з роллю Китаю, подібною до ролі розширеної Європи 

на заході континенту. 

Книзі Бжезінського «Велика Шахівниця» була притаманна одна особливо 

важлива для України риса. Ця праця стала першою західною аналітичною 
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розвідкою такого авторського рівня, в якій широко і зацікавлено аналізувалось 

місце України на євразійській, а відтак і світовій геостратегічній карті. Вже лише 

те, що у індексі згадувань в кінці тому Україна фігурувала близько тридцяти 

разів тоді, наприклад, як історично вкрай значуща для Америки Японія 

заторкувалась приблизно сорок разів, промовляло саме за себе. «Україна, – 

наголошував її автор, – новий і важливий простір на Євразійській шахівниці. 

Вона є геополітично-опорною (у тексті – «geopolitical pivot», тобто 

«геополітичною віссю») тому, що саме її існування як незалежної країни 

допомагає трансформувати Росію. Без України Росія перестає бути євразійською 

імперією [412, 183]. Проте, застерігав Бжезінський, якби Росія відновила 

контроль над Україною, то остання втратила б статус геополітично-опорної 

країни, передавши його своїй західній сусідці Польщі. Як вже зазначалось вище, 

в «Плані гри» (1986) Бжезінський, оперуючи терміном «ключова держава» 

(linchpin state), надавав такий статус у Європі Польщі і Німеччині. Нові реалії 

продиктували йому необхідність не лише поміняти терміни, а й переглянути їх 

атрибуцію. Якщо ж Україна виживає як незалежна держава, то їй варто було б 

стати радше частиною Центральної Європи, аніж Євразії і, відповідно, повністю 

долучитись до центральноєвропейських зв’язків з НАТО та Європейським 

Союзом. «Визнання Росією цих зв’язків, – наголошував вкотре Бжезінський, – 

визначало б у такому разі власне рішення Росії також стати правдивою частиною 

Європи. Відмова Росії дорівнювала б відкиненню нею Європи на користь 

відособленої «євразійської» тотожності та існування» [412, 46].  

Центральна концепція «Великої Шахівниці» - це концепція консолідації 

геополітичного плюралізму на просторах Євразії. Якщо раніше автор книги 

рекомендував Вашингтонові обороняти геополітичний плюралізм на 

пострадянському просторі, то тепер він закликав американців поширити цей 

принцип своєї зовнішньої політики на весь материк, зокрема, шляхом заохочення 

Китаю до ролі контрбалансира Росії. Натомість визначення особливої 

стратегічної ролі для України було вельми важливим ще й тому, що вона 

посідала на геостратегічній карті не надто затишне місце між «Чорною дірою» і 
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«Демократичним плацдармом», який розширювався, та ще й мала своїм 

близьким сусідом «Євразійські Балкани». Іншим аспектом «Великої Шахівниці» 

була її загальна політична візія і прогностична оригінальність.  Бжезінський 

твердив, що у довгостроковій перспективі «глобальна політика змушена буде 

ставати все більш неприязною за своїм духом до концентрації гегемоністської 

сили в руках однієї держави» [412, 121-122]. Це означало, що Америка була 

приречена на втрату свого унікального світового становища. Низка причин як 

міжнародного, так і внутрішньо-американського характеру, – вважав стратег, – 

призведе саме до такого повороту в долі його країни, яка, тим не менше, 

залишатиметься наймогутнішою державою. Доти ж, поки Сполучені Штати 

мають свої поточні світові обов’язки, вони мусять невтомно працювати над 

здійсненням двох завдань: відверненням глобальної анархії і перешкоджанням 

появі могутнього суперника. Натомість більш далекосяжною метою 

американської світової політики мало стати формування тривкої структури 

глобальної геополітичної співпраці [412, 209]. Впродовж кількох наступних 

десятиліть, – припускав автор «Великої Шахівниці», – таким чином могла б 

постати функціонально спроможна структура регіонального співробітництва, 

заснована на геополітичних реаліях. «Вона поступово перебрала б мантію 

сучасного світового «регента», який у даний час взяв на себе тягар 

відповідальності за світовий порядок і мир. Геостратегічний успіх у цій справі 

репрезентував би належну спадщину ролі Америки як першої, єдиної і останньої 

справді глобальної наддержави» [412, 214-215].  

Одразу після свого виходу у світ «Велика Шахівниця» стала бестселлером, 

перекладеним десятками мов світу і друкованим величезними накладами. 

Прикметно, що російський переклад, опублікований офіціозним і 

респектабельним видавництвом «Международние отношения», був готовий до 

друку менше, ніж за рік після оригінального видання. В передмові до нього 

високоранговий співробітник Служби Зовнішньої Розвідки Російської Федерації 

Ю. Кобаладзе стверджував, що, на його думку, центральна ідея книги полягала 

у тому як Сполученим Штатам використати своє військове, економічне і 
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культурне переважання для утримання контролю над Євразією. Рецензент 

зауважував, що Бжезінський не відкидає перспективи відновлення Росією своєї 

могутності і акцентував увагу читача на тому яку роль американський стратег 

відводить Україні, процитувавши без коментарів знамениту вже на той момент 

сентенцію Бжезінського про роль незалежної України як запобіжника від 

реставрації Російської імперії. Закінчував Ю. Кобаладзе свої зауваги стриманим 

коментарем в дусі офіційних лібералів єльцинської епохи: «Кінець «холодної 

війни» значно ускладнив позицію США як лідера «вільного світу». Книга З. 

Бжезінського, одного з архітекторів американської зовнішньої політики, – це 

пошук нової стратегії світового панування США. Слон у посудній крамниці 

старається розтрощити якомога менше тарілок» [55, 9-10].  

Такі оцінки виглядали поміркованішими порівняно з ярликами, 

навішуваними в недалекому минуломи московськими «бжезінськознавцями» на 

«американського Тартюфа». Проте за ними можна було розгледіти саме ту 

затамовану імперську фрустрацію, яка на переконання Бжезінського, висловлене 

у «Великій Шахівниці», була притаманна всьому російському політикуму. Зайве 

казати про те, що у путінській Росії, незважаючи на визнання за «Великою 

Шахівницею» статусу одного з найвизначніших творів сучасності, найвідоміша 

книга Бжезінського стане об’єктом ритуальної критики і заперечення її положень 

як з боку представників істеблішменту, так і численних маргінальних 

коментаторів. 

В Сполучених Штатах, як і слід було очікувати, «Велика Шахівниця» була 

уважно прочитана і вдумливо проаналізована. Таке ставлення до яскравого і 

оригінального опусу Бжезінського, зокрема, засвідчили рецензії у двох 

найпрестижніших періодичних виданнях, які довгі роки слугують своєрідними 

маяками Америки в аналізі проблем її зовнішньої політики. Рецензент «Форин 

ефферз» Д. Гендріксон зазначив, що, на його погляд, великою заслугою книги є 

те, що вона пропонує стратегічний аналіз політичних проблем групи держав 

Євразії і кидає гострий погляд за виднокрай світової політики. Але в осерді 

книги, вважав рецензент, перебувала «амбіційна стратегія» розширення 
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євроатлантичної спільноти в східному напрямку до України. Такі плани, разом з 

наданням підтримки новим незалежним державам Центральної Азії і Кавказу, 

тлумачились Д. Гендріксоном як «стратегія суворої любові до росіян». 

Віддаючи належне глибині та оригінальності суджень Бжезінського, 

рецензент найвідомішого американського міжнародно-політичного періодичного 

видання зауважував, що вбачає щонайменше дві причини, з яких пропозиції 

метра геостратегії наразяться на труднощі з їх втіленням в дійсність. По-перше, 

надмірне розширення західних колективних міждержавних інституцій тягтиме 

за собою можливий ризик виникнення в них відцентрових тенденцій. По-друге, 

розуміння Бжезінським легітимних російських інтересів виглядало таким 

обмеженим, що навіть демократична Росія не змогла б ними задовольнитись. 

Зважаючи на ослаблення Росії та її недружню настанову щодо довколишнього 

світу, робив висновок рецензент «Форин ефферз», таку стратегію було б складно 

поєднати з наголосом Бжезінського на потребі забезпечення балансу сил в 

Євразії [281, 159-160].   

У своїй рецензії на «Велику Шахівницю» оглядач «Нью-Йорк Таймс» 

Б. Ґвертцман наголошував на тому, що книга Бжезінського побачила світ у 

історичний момент перетворення Америки на самотню світову державу, на плечі 

якої лягла відповідальність за всю планету. Проте ця подія, на його думку, мала 

своїм наслідком виклик, упоратись з яким американцям було нелегко. 

«Невидима» американська імперія стала справді глобальною і 

безальтернативною, але у громадян її метрополії не було змістовного 

імперського досвіду. Натомість, скрушно зазначав рецензент, адміністрація 

Б. Клінтона не виявляла справжнього інтересу до світових справ, що 

доповнювалось млявістю реагування американського суспільства на міжнародні 

проблеми. З огляду не це, твір Бжезінського сприймався як глибоко 

аргументований і могутній заклик до американців перейнятись справою 

утвердження американського лідерства на головній сцені світової політики, 

якою є Євразія. В разі ж, якщо співгромадяни автора не усвідомлять міри своєї 

національної відповідальності, світові загрожуватиме анархія, яка може 
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дошкульно вдарити по Америці. Б. Ґвертцман закінчував свою рецензію 

констатацією того, що «Велика Шахівниця» – це посібник для лідерів, корисний 

для розробки майбутніх політичних доктрин. «Проте за поточних обставин, – 

робив він тверезий висновок, – складно уявити собі розгортання великого 

змагання за те, щоб підхопити ідеї Бжезінського якими б бездоганно 

аргументованими вони не виглядали у рецензованій книжці» [268].   

Таким чином твір Бжезінського, який в подальшому найчастіше буде в 

усьому світі пов’язуватись з його іменем, розпочав свою історію побутування як 

компендіум метафоричних, але аргументованих і струнких концепцій. Як 

виглядало, сам автор-стратег не надто тішив себе ілюзіями про те, що результат 

його аналізу і роздумів тривалістю у десятиліття стане інструкцією для 

мешканців Білого дому. Його насамперед цікавили майбутні ґенерації 

американських стратегів і політиків, яким, власне, він і присвятив свою працю. 

«Велика Шахівниця» була уважно зустрінута в Україні, де у її автора вже 

була міцна репутація визнаного симпатика незалежної України і твердого 

прибічника її залучення до євроатлантичних структур безпеки та співпраці. 

Зокрема у офіційному журналі Ради національної безпеки і оборони України 

була вміщена стаття з розгорнутим аналізом книги [10]. «Велика Шахівниця» 

з невідворотністю потрапила до поля зору провідних українських теоретиків і 

практиків національної стратегії. Так, наприклад, В. П. Горбулін, згадуючи про 

свої враження від книги, зазначає, що не все у її концепції було звичним з 

огляду на усталені уявлення. До прикладу, викликало подив, як здавалось, 

применшення ролі Великої Британії та Японії у грі на Євразійській Шахівниці. 

На питання, у зв’язку з цим поставлене В.П. Горбуліним самому Бжезінському, 

останній відповів поясненням, з якого випливало, що ці дві історично потужні 

фігури розглядаються ним як такі, котрі наділені особливим статусом через 

певну відстороненість від євразійського суходолу і міцні безпекові зв’язки з 

США. «І звичайно, – наголосив у своєму інтерв’ю для автора цього 

дослідження В.П. Горбулін, – я не міг не звернути уваги на те як він оцінював 
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роль України. Він перший сказав, що Росія без України ніколи не стане 

імперією в Євразії» [53].   

 

 

 

5.3. Стратегічні й тактичні настанови в умовах міжнародних змін 

початку 21 ст. 

 

Трансформації системи міжнародних відносин і виклики, які постануть 

перед Америкою і світом у перші десятиліття 21 століття, надихнуть 

Бжезінського на висунення нових міжнародно-стратегічних дороговказів та 

рекомендацій, призначених для їх утілення в життя. У 2000 р. він виступив із 

серією статей [139-141], пізніше об’єднаних в окрему збірку [189], у яких 

зосередився на аналізі геостратегічних перспектив відносин США з трьома, як 

він уважав на той момент, провідними гравцями на міжнародній арені. На думку 

Бжезінського, Китай був ні міжнародним противником, ні стратегічним 

партнером Сполучених Штатів, не мав наміру стати глобальною державою, не 

створював прямої безпекової чи ідеологічної загрози США, поводився на 

регіональному рівні у «достатньо відповідальний спосіб», але не мав чіткого 

бачення своєї політичної еволюції чи власної міжнародної ролі [189, 10]. Коли 

йшлося про об’єднану Європу, то Бжезінський наголошував на тому, що для 

більшості європейців «Європа» становить собою швидше «зручність, ніж 

переконання», на глобальному рівні ЄС буде не Америкою, а більшою мірою 

Швейцарією великих масштабів, яка малоймовірно набуде автономної 

військової міці, а отже становитиме собою новий тип політичного утворення, 

якому притаманний глобальний вплив переважно економічного і фінансового 

ґатунку [189, 38]. Росію стратег розглядав як обтяженого численними 

економічними і демографічними проблемами гіганта, який усе більшою мірою 

потрапляє в геополітичну тінь сусіднього Китаю, проте демонструє виразні 

ознаки прагнення до реставрації імперії, а не демократичних реформ, шукає 



322 

 

акомодації із Заходом задля отримання карт-бланшу в політиці щодо 

пострадянського простору і ризикує «вплутатися в конфлікт, який 

загрожуватиме її майбутньому як великої за територією держави» [189, 63]. 

 Формулюючи свої рекомендації щодо стратегічних підходів США 

стосовно Китаю, Бжезінський насамперед наголошував на необхідності 

гарантування незалежного існування Тайваню доти, поки демократизована і 

високопродуктивна  КНР не буде готовою до об’єднання на ґрунті формули 

«одна країна – кілька систем». США варто було вести тристоронній стратегічний 

діалог із Китаєм і Японією стосовно міжнародної безпеки в Євразії. «Кінцевою 

метою США, – наголошував стратег, – має бути Китай, який досягає рівня 

справді досконалого партнера у все більшою мірою кооперативній євразійській 

системі міжнародних відносин» [189, 22]. 

Європа мала залишатися природним і першорядним союзником Америки, 

незамінним у такому своєму статусі для підтримання стабільної євразійської 

рівноваги. США варто було прагнути до розширення НАТО, яка мусила 

розробляти спільні з ЄС плани збільшення членства обох організацій. Не 

повинно було бути жодних попередніх обмежень або заборон на членство як в 

НАТО, так і в ЄС, членами яких зрештою могли би стати навіть Туреччина, Кіпр 

та Ізраїль [189, 45]. Бжезінський був особливо категоричним щодо поєднання 

поступового розширення єдиного європейського простору і тісного альянсу 

Європи зі США. Альтернативою такій сув’язі наріжних каменів стратегії 

Брюсселя він уважав «стагнацію європейського проєкту і поновлення 

геополітичної невизначеності в просторі між Євроатлантичною зоною та 

Росією» [189, 53]. 

Коли ж ішлося про Росію, то Бжезінський припускав, що у справі визначення 

її майбутнього вельми корисним було врахування уроків падіння Османської 

імперії і подальшої реідентифікації вестернізованої Туреччини. З огляду на це, він 

покладав великі надії на нову генерацію російських лідерів і пропонував 

спрямувати західну допомогу Росії переважно на плекання нової демократично 

налаштованої еліти. Росії варто було запропонувати «узалежнену від обставин 
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асоціацію» з НАТО і ЄС за одночасного продовження розширення обох об’єднань. 

«Ефективне залучення може здійснюватися не шляхом одностороннього 

залицяння, а лише формуванням виразного геополітичного контексту, у якому 

вибір на користь Заходу стає для Росії єдино виправданим», – прозоро натякав на 

свої теоретичні  постулати минулих літ Бжезінський [189, 68]. 

Натомість події, які приголомшили Америку і світ на початку 21 століття 

(насамперед, звісно, терористичні напади на території США 11 вересня 2001 р.) 

та реакція на них як у Вашингтоні, так й у світовій спільноті  не могли не 

підштовхнути Бжезінського до переосмислення своїх старих і формулювання 

нових міжнародно-стратегічних настанов. Ішлося насамперед не про його оцінки 

кроків Білого дому, хоч і їх він відверто буде висловлювати, а про принципово 

нові ідеї, актуальні на перспективу. Поза сумнівом, основоположними, як і в 

попередні поворотні моменти світової історії, були його оцінки стану 

світополітичної системи та визначення в ній місця Сполучених Штатів. 

Особливий резонанс викликала опублікована ним у 2004 р. книга «Вибір: 

глобальне домінування чи глобальне лідерство», яка не лише давала відповіді на 

нагальні проблеми, котрі виникли в американців, але й стала поруч із працями  

«Між двох епох» і «Великою Шахівницею» одним із найбільших досягнень у 

кар’єрі Бжезінського-стратега [180]. «Вибір» ґрунтувався на виразно 

сформульованій автором транснаціоналістській фундаментальній тезі: хоча 

нація-держава і залишається першорядним актором на світовій сцені, 

міжнародна політика все більшою мірою стає глобальним процесом, якому 

притаманні безладність, транскордонність і тенденція до перколяційного 

насильства [180, 18]. Повернення до власної теоретичної парадигми більш ніж 

тридцятилітньої давнини було необхідне Бжезінському для того, щоб 

актуалізувати іншу свою наріжну думку. За умов розмивання привілейованого 

становища нації-держави її суверенітет стає номінальним і відносним. Не 
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уникають цієї долі і Сполучені Штати*. Далі ще більше. Навіть наявність 

національного суверенітету не гарантує забезпечення національної безпеки. 

Традиційний зв’язок між національним суверенітетом і національною безпекою 

розірваний, – констатував Бжезінський. З огляду на вищеозначені реалії 

увиразнювалась і вимагала реагування на неї головна суперечність, 

притаманна відносинам Америки зі світом. «Моє головне судження про роль 

Америки у світі просте: американська міць, яка домінантним способом 

відстоює суверенітет країни, є остаточним гарантом глобальної стабільності в 

той час як американське суспільство стимулює глобальні соціальні тенденції, 

котрі розмивають національний суверенітет», – наголошував автор «Вибору» 

[180, 9]. Таким чином, ця антиномія між традиційною реалістичною теорією і 

практикою та самоідентифікацією Америки як революціонізувального 

соціального інноватора могла спричинити колізію, спроможну штовхнути світ 

у хаос, а Америку приректи на життя в оточенні ворожого світу. Ось чому, – 

робив висновок Бжезінський, – інтересам як Америки, так і світу відповідало 

створення «глобального суспільства, об’єднаного спільними інтересами з 

Америкою як його центральною ланкою». Досягнення цієї стратегічної мети 

було неможливе за умови, якщо Сполучені Штати і далі будуть прагнути до 

поведінки єдиної наддержави. «Перед нами, – резюмував свої роздуми 

Бжезінський, – вибір між домінуванням над світом і лідерством у ньому» [180, 

13]. 

Звісно, що вибір автора «Вибору» був на користь лідерства, здійснення 

якого, на його думку, мало б передбачати для Сполучених Штатів відповідність 

п’яти критеріям. Перший. Раціональна і збалансована політика самозахисту, яка, 

однак, не породжує параноїдальне почуття відсутності безпеки. Другий. 

Наполегливі й тривалі зусилля, спрямовані на заспокоєння гарячих регіонів, які 

                                                      
* Цю свою думку Бжезінський висловлював ще до опублікування «Вибору» у своїй 

програмній доповіді, зробленій на зібранні в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень у 

зв’язку зі створенням в межах цієї інституції «Кафедри Бжезінського» [137]. 
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генерують планетарні емоції ворожості. Третій. Сталі зусилля щодо залучення 

найважливіших і дружніх країн до спільної мережі, орієнтованої на стримування 

або ліквідацію можливих джерел найбільших міжнародних небезпек. Четвертий. 

Усвідомлення того, що глобалізація не просто створює можливості для розвитку 

торгівлі й примноження прибутків, а становить собою феномен, якому 

притаманний істотніший моральний вибір. П’ятий. Плекання національної 

політичної культури, комплексної відповідальності країни, зумовленої 

глобальною взаємозалежністю [180, 219]. Водночас, підкреслював стратег, 

світове лідерство Америки висувало вимогу, породжену природою її 

суспільства. Через його мультикультурний характер, очевидний на початку 

21 ст., поставала проблема формування суспільного консенсусу щодо 

національних інтересів та їх забезпечення. На позначення цього феномена 

Бжезінський уводив поняття «суспільної стратегічної когерентності», яку він 

розглядав як необхідну передумову здійснення ефективної зовнішньої політики 

демократичною державою. Консолідація консенсусу щодо національних 

інтересів у демократії передбачає їх пояснення електорату, який не надто 

схильний до того, щоб замислюватися над головоломками і комплексністю 

світових справ. Фундаментальна стратегічна когерентність переважно 

перебуває в латентному стані, але її можна активувати, мобілізувати і нею 

навіть можна маніпулювати в кризовий час. Досягнення Америкою 

стратегічної когерентності буде все складнішим тією мірою, якою Америка все 

більше ставатиме «альтернативною домівкою (реальною чи віртуальною) для 

всіх народів». Виклик цієї парадоксальної суперечності накладатиме 

додаткову відповідальність на провідників американської міжнародної 

стратегії, насамперед президента країни [180, 189-190]. Натомість щодо 

міжнародного інституціонального виміру організації лідерства Сполучених 

Штатів у глобальній спільноті Бжезінський обмежувався лише чіткою заявою 

про те, що його не варто плутати зі світовим урядом, який не є «практичною 

метою на цьому історичному етапі». Світовий уряд не був би сприйнятий 

Америкою, а, з іншого боку, єдино реальним його варіантом могла би бути 
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лише глобальна диктатура Америки – хисткий і самовбивчий для неї проєкт. 

«Світовий уряд, – резюмував ці свої роздуми Бжезінський, – це або марення, 

або кошмар, але жодною мірою не перспектива на щонайменше кілька 

поколінь уперед» [180, 218]. 

«Вибір» був високо оцінений в Америці та поза її межами як найглибший 

аналіз фундаментальних проблем стосунків країни зі світом, запропонований 

американською міжнародно-стратегічною думкою від початку 21 ст. Серед 

захоплених читачів були як першорядні світові авторитети Дж. Картер, К. 

Аннан і Х. Солана, так і зірки політичного аналізу В. Рассел Мід та Дж. 

Айкенберрі. Перевершив усіх похвальністю свого відгуку на книгу завжди 

стриманий і критичний С. Гантінґтон. «Вибір», – відзначав він, – це блискуче 

аргументований, стислий, але глибокий аналіз сучасної глобальної політики і 

американської ролі в ній». На думку гарвардського метра, американські 

політичні лідери конче потребували прочитання цієї книги і засвоєння її 

мудрих порад [180, 3]. Як можна припускати, особливо потішила Бжезінського 

реакція на його працю читача, думка якого значила для нього так багато 

упродовж довгих літ. Я. Новак-Єзьоранський, котрий мав привілей прочитати 

один із сигнальних примірників книги, зробив висновки, які стосувалися 

постаті її автора. Він акцентував у листі, датованому 1 грудня 2003 р., що 

вважає його «одним із небагатьох стратегів, чиє мислення має глобальний 

вимір» і додав: «До нечисленних політиків, які вміють мислити в категоріях 

глобальної стратегії, можна зарахувати, крім тебе, тільки Кіссінджера і 

Гантінґтона» [292, 458]. 

Прикметною рисою «Вибору» була стриманість у критичних оцінках Росії 

і навіть послідовне намагання запропонувати їй гідне місце у спільноті 

демократичних націй у разі її готовності відповідати критеріям останньої. 

Звертала, однак, на себе увагу незвично різка навіть як для Бжезінського стаття, 

опублікована ним у вересні 2004 р. у «Волл Стріт Джорнелл» невдовзі після 

виходу друком «Вибору». У матеріалі, безкомпромісно названому 

«Московський Муссоліні», висловлено гранично критичні оцінки щодо 
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правління президента В. Путіна, указувалось на його прямий генетичний зв’язок 

із попередніми прикладами недемократичного володарювання у цій державі, 

особливо наголошувалось на такій рисі цього режиму як авторитарний 

централізм, який прирікав регіони Росії на жалюгідне скніння. Автор статті, як 

можна було зрозуміти, не зберігав жодної надії на те, що постєльцинська 

Російська Федерація має під керівництвом В. Путіна і його оточення шанс на 

долучення до сім’ї демократичних націй. «Режим пана Путіна, – заявляв 

Бжезінський, – за багатьма ознаками подібний до фашизму Муссоліні». 

Завершував він свій матеріал нагадуванням неодноразово висловлюваної ним 

тези про те, що забезпечення розвою демократії в Росії необхідне з огляду на те, 

щоб її сусіди перебували в безпеці, про права неросійських меншин у Російській 

Федерації не забували, а російські демократи не наштовхувались на ігнорування 

Заходу [147]. Хоча виступ у впливовій «Волл Стріт Дджорнелл» мав ознаки 

експертної думки і не був безпосередньо пов’язаний зі стратегічними 

концепціями Бжезінського того історичного моменту, він достатньо промовисто 

характеризував радикальність і безкомпромісність глибинних переконань його 

автора, коли йшлося про будь-які історичні прояви російської 

великодержавності.  

Проте Бжезінський, який неодноразово наголошував на своїй філософській 

позиції дієвої інтелектуальності, мав усі підстави для невдоволення тим 

розривом, який існував між його поглядами і діями Вашингтона на міжнародній 

арені. Наслідком роздумів над проблемою стратегічного орієнтування 

національної зовнішньої політики стає його наступна етапна публікація. У 

2007 р., коли друга каденція Дж. В. Буша добігала кінця, а очікування 

повернення демократів у Білий дім посилювались, побачила світ книга «Другий 

шанс. Троє президентів і криза американської наддержави» [169, 82]. Це була 

історична за своїм характером розвідка (хоч сам автор застерігав від такої 

оцінки), у якій зроблено спробу проаналізувати досвід Білого дому щодо 

втілення стратегічних дороговказів після кінця холодної війни і розпаду СРСР. 

Книга була не просто компендіумом текстів і думок, публікованих Бжезінським 
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раніше, а поглядом із відстані у часі від аналізованих подій. Це не тільки 

додавало глибини аналізові на її сторінках, але й часто несподіваним чином 

загострювало оцінки хронологічно більш далеких явищ, сприйнятих через 

призму їх причинно-наслідкових зв’язків і пізніших сутнісних осягнень. 

Бжезінський був суворий і категоричний у своїх висновках щодо 

міжнародно-стратегічної спадщини Дж. Г. В. Буша, Б. Клінтона і Дж. В. Буша 

(Глобальних Лідерів І, ІІ, ІІІ, як він їх позначатиме). Дж. Г. В. Буш у 

стратегічному спрямуванні країни спромігся на висунення, запозиченого, як 

уважав Бжезінський, у Горбачова гасла «нового світового порядку», але в 

підсумку полишив після себе більш знайомий проєкт «старого імперського 

порядку» [169, 46, 82]. Він заслуговує на пошанування за те, що не допустив 

обвалу світу, доведення його до хаотичного стану після розпаду СРСР, але його 

кроки були слабкими і недалекоглядними. Так, зокрема, на переконання 

Бжезінського, «політика щодо нової Росії була багатою на риторику, щедрою на 

жести, але стратегічно беззмістовною» [169, 78]. Особливе обурення у критика 

стратегії Дж. Буша-старшого викликала його одіозна промова «Котлета по-

київськи». Бжезінський не лише вважав, що ця програмна заява не просто 

ґрунтувалася на хибних уявленнях, була образливою для українців, але й 

несподівано висвітлила «стратегію й глибинні інстинкти», які спрямовували дії 

Буша, орієнтовані на збереження Радянського Союзу [169, 84]. Не менш 

критичним, як вважається, був Бжезінський щодо найвизначнішого звершення 

Дж. Буша-старшого – перемоги в першій війні в регіоні Перської затоки. Вона 

була зведена до простого тактичного успіху, «стратегічна спадщина якого 

поступово стає негативною» [Там само]. Таким чином, завинивши більше навіть 

не вчинками, а тим, що не було ним зроблено, Дж. Г. В. Буш вчинив 

«первородний гріх» Білого дому епохи після кінця повоєнного міжнародного 

порядку. 

Іншою була стратегічна спадщина Б. Клінтона. На відміну від свого 

попередника, він мав «глобальну візію». Проте захоплений концепцією 

глобалізації та ідеєю оновлення Америки як «незамінної світової держави», він 
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зробив зовнішню політику значною мірою продовженням внутрішньої. Одним із 

наслідків такого вибору стало зручне для нього «звільнення від обов’язку 

визначати і здійснювати дисципліновану зовнішньополітичну стратегію» [Там 

само]. «Навіть держсекретар часу другої адміністрації Б. Клінтона, – 

безкомпромісно зауважував Бжезінський на адресу своєї колишньої вихованки 

М. Олбрайт, – присвятила значну частину своїх мемуарів особистісним 

спогадам, які не мали стосунку до зовнішньополітичної стратегії та її втілення» 

[169, 131]. Як наслідок такої настанови, упродовж двох каденцій Б. Клінтона не 

було зроблено жодного зусилля «розробити, сформулювати і реалізувати 

всеосяжну стратегію забезпечення відповідальної американської ролі в 

мінливому світі» [169, 86-87]. Значною мірою, як уважав Безінський, це сталося 

не через суб’єктивно-особистісний чинник, а через організаційно-процесуальні 

причини. На його думку, Б. Клінтон, хоч і володів інтелектом і необхідною 

вдачею, щоб стратегізувати зовнішньополітичний курс, проте став заручником 

процесу пошуку й ухвалення рішень, які нагадували приятельські наради у 

кафетерії. За таких обставин не можна було зрозуміти, хто за що відповідає, а 

роль президентського радника з національної безпеки, призначеного бути 

щонайменше координатором стратегічного процесу, розмивалась [169, 136]. 

Однак справжня катастрофа для національної глобальної стратегії, на 

переконання Бжезінського, сталася з приходом до влади Дж. Буша-молодшого. 

Обрана ним стратегія була сумішшю стратегічних гасел його батька-президента 

і войовничих положень неоконсервативного світогляду, з притаманною йому 

заклопотаністю Близьким Сходом. Фактично роль стратегії була покладена на 

гасло «війни з терором». Проте його оманливість зумовлювалася тим, що 

міжнародний тероризм із фундаменталістською ідеологією був не джерелом 

загрози, а інструментом у руках певних сил. Натомість істинні стратегічні 

завдання неоконсерваторів були реінкарнацією традиційних імперських бажань 

контролювати ресурси Перської затоки, а також зводилися до посилення безпеки 

Ізраїлю шляхом знищення Іраку як загрози йому [169, 139]. Визначальну роль в 

обранні такої стратегії, яка від конче потрібної глобальної стратегії була вельми 
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далекою, зіграли, на думку Бжезінського, радниця з питань національної безпеки 

в першій адміністрації Дж. В. Буша К. Райс, керівник апарату віцепрезидента 

Л. Ліббі і заступник міністра оборони П. Вулфовітц (який завжди розглядався 

опонентами неоконсерваторів як найвпливовіший представник останніх в 

адміністрації Дж. В. Буша, – Т. Г.). Особливо засмутила Бжезінського лінія 

поведінки К. Райс, у котрій у нього були підстави вбачати продовжувачку його 

урядової іпостасі (відома дослідниця-радянолог, співробітниця РНБ часів 

Дж. Г. В. Буша, ментор з міжнародних справ свого шефа-президента). Не будучи 

ідентифікованою з певною стратегічною візією, зокрема неоконсервативною, 

вона, однак, своєю категоричністю у сприйнятті комплексних міжнародних 

проблем заохочувала моралістично-дихотомічну лінію поведінки і 

виправдовувала риторику моралістичного спрощення з боку господаря Білого 

дому. Фактично стратегія Глобального Лідера ІІІ мала своїм головним 

результатом війну в Іраку, яка власне набула антистратегічного для Америки 

виміру. Найголовнішими з її руйнівних наслідків, як писав Бжезінський, були: 

по-перше, згубна шкода, заподіяна глобальному становищу Америки, котра 

почала сприйматися як нелегітимна потуга, «м’яка сила» якої знівельована 

застосуванням нелегітимізованої «жорсткої сили»; по-друге, потрапляння 

Сполучених Штатів у геополітичне лихо дестабілізації цілого регіону; по-третє, 

посилення терористичних загроз для самої Америки після її втручання в Іраку 

[169, 146-149]. Єдиним парадоксальним позитивним наслідком іракської війни 

Бжезінський уважав те, що вона стала «цвинтарем мрій неоконів», запобігши 

можливим авантюрам Білого дому в Сирії та Ірані. Така гостра, але відверта 

думка Бжезінського прикметно характеризувала як його ставлення до 

неоконсервативного табору, так і притаманну йому безкомпромісність в обороні 

стратегічних принципів. Жодних сумнівів, що в конфіденційній атмосфері він 

був ще різкішим, коли йшлося про ідеологів і політичних активістів, які доклали 

своєї руки ще в другій половині 1970-х рр. до погіршення суспільного 

сприйняття зовнішньополітичного курсу адміністрації Дж. Картера, а на початку 

21 ст. досягли надмірного впливу на зовнішньополітичний курс Білого дому. 
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Підтвердження цього знаходимо в його обміні листами з Я. Новаком-

Єзьоранським на початку вересня 2003 р., тобто через приблизно пів року після 

початку адміністрацією Дж. В. Буша операції «Свобода Іраку». В одному з листів 

Бжезінський веде мову про «ідіотичну політику Буша в справі Іраку», а в іншому 

пише: «Єдина втіха, що Ірак є цебром холодної води на голови 

неоконсерваторів» [292, 454-455]. 

Чільні представники адміністрації Дж. В. Буша не вважали, однак, ні в 

період своїх каденцій, ні після їх завершення, що їхній зовнішній політиці 

бракувало стратегічних орієнтирів. Дж. В. Буш у своїх мемуарах писатиме про 

те, що після 11 вересня 2001 р. він «розробив стратегію захисту країни, яка стала 

відомою як доктрина Буша». Її засадничі принципи мемуарист визначав так: 

Перше. Не розрізняти терористів і країни, які надають їм прихисток, і притягати 

до відповідальності як перших, так і других. Друге. Вступати в боротьбу з 

ворогом за межами країни, перш ніж він зможе знову завдати удару в Америці. 

Третє. Протистояти загрозам раніше, ніж вони матеріалізуються. Четверте. 

Просувати справу свободи і надії на краще майбутнє як альтернативу ворожій 

ідеології репресій і страху. Такі принципи свого уряду президент визначав як 

«порядок денний свободи» і вважав, що його природа була ідеалістською й 

реалістською водночас [224, 396-397]. Розлогішим у своїй аргументації був 

держсекретар у першій адміністрації Дж. В. Буша К. Павелл. У програмній 

статті, опублікованій у часописі «Форин ефферз» за січень-лютий 2004 р., він 

наголошував, що американська стратегія ширша, ніж війна з тероризмом. 

«Президент Джордж В. Буш, безперечно, має візію кращого світу і також має 

стратегію щодо втілення її в дійсність. Мені це відомо – я був свідком її 

творення», – наполягав К. Павелл, використовуючи зворот «present at the 

creation» – свідок творення, який слугував заголовком знаменитих мемуарів 

державного секретаря 1949 – 1953 рр. Д. Ачесона [361, 22-23]. Держсекретар 

зазначав, що засади цієї стратегії були викладені у «Стратегії національної 

безпеки Сполучених Штатів», опублікованій у вересні 2003 р. Він шкодував, що, 

на його думку, як американські, так і зарубіжні експерти помилково сприйняли 
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цей ключовий документ як декларацію одноосібності в підході Білого дому до 

міжнародних справ, з усіма іншими наслідками, пов’язаними з цим підходом – 

дисбалансом на користь військових методів, одержимістю боротьбою з 

тероризмом і схильністю до превентивної війни на світових обширах. Натомість 

К. Павелл уважав, що стратегія адміністрації ґрунтується на принципах 

партнерства і визнання ролі НАТО, інших союзників США та ООН; 

відстоювання свободи торгівлі; активної ролі в розв’язанні регіональних 

конфліктів; співпраці з провідними державами світу, але не в останню чергу й 

боротьби з тероризмом [361, 25-29]. Він, однак, зазначав, що адміністрація не 

поділяє думки тих, хто закликає до побудови багатополюсного світу, бо вважає, 

що далекогляднішим було б завдання працювати над подоланням розбіжностей, 

а не їх посиленням [361, 30]. Коли йшлося про відносини з провідними 

державами, то високий урядовець особливо відзначав значення американсько-

російських стосунків. Він висловлював переконання, що «американська і 

російська політичні філософії зближуються», а Росія є «більше демократією і 

країною ринкової економіки, ніж протилежною» [361, 30-31].  

К. Райс, якій єдиній з усіх членів президентських адміністрацій після 

завершення урядової кар’єри Г. Кіссінджера вдалось повторити його послужний 

список, побувши як у кріслі радника президента з національної безпеки, так і 

державного секретаря, доречно було б бути особливо красномовною щодо 

тлумачення Білим домом власних стратегічних дороговказів. Натомість у її 

мемуарах навіть саме поняття «стратегія» не потрапить до покажчика до книги, 

а про її ставлення до стратегічної проблематики можна скласти уяву лише на 

підставі деяких прозорих натяків. Так, згадуючи про семантично детерміновану 

колекцію портретів своїх попередників у держсекретарському кабінеті, вона 

зазначає, що поруч із зображенням Т. Джефферсона і Дж. Маршалла, які 

неодмінно демонструвалися за каденції всіх очільників дипломатичного 

відомства, за її розпорядженням на стінах офісу з’явились обличчя Д. Ачесона і 

В. Сьюарда. Якщо Д. Ачесон був цілковито хрестоматійним героєм перших літ 

«холодної війни», то В. Сьюард у підручниках з історії згадуватиметься 
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переважно як держсекретар, який здійснив покупку в Росії Аляски в 1867 р. 

К. Райс, однак, не коментувала того факту, хоч мало сумнівів, що він не був їх 

відомий, що її попередник на посаді в далекі роки дев’ятнадцятого століття був 

автором стратегічної концепції набуття  різним способом Америкою опорних 

територіальних форпостів у різних частинах світу, призначених для контролю за 

світовими комунікаціями і далекими планетарними околицями США [379, 13-

14]. Завершила К. Райс масивний том своїх мемуарів цілковито традиційною 

реалістською сентенцією про те, що як державний секретар вона завжди була 

свідомою обмежень, які визначає світ, і прийняла рішення практикувати в ньому 

мистецтво можливого [379, 734]. Будучи більш докладною у своїх публічних 

проголошеннях власного реалістського кредо, керівниця американської 

дипломатії навіть висувала тезу про те, що адміністрація Дж. В. Буша взяла на 

озброєння принципи, які вона термінологічно позначала як «Американський 

Реалізм». На її переконання, визначальною рисою цієї концептуальної традиції 

завжди було прагнення поєднати державну могутність і принципи, тобто такі 

вартості, як політичні та економічні свободи, відкриті ринки, пошанування 

людських прав, верховенство права [378]. 

Звісно, що навіть такі вільсоніанські за своєю риторикою заяви і навіть 

послуговування К. Райс поняттями «power and principle» (могутність, сила і 

принципи), уведеними в політичний лексикон назвою урядових мемуарів 

Бжезінського, не могли переконати останнього в наявності в команди 

Дж. В. Буша справді стратегічного погляду на міжнародні справи. Не виявив їх 

Бжезінський і у двох його попередників на посаді глави держави. Вердикт метра 

геостратегії був таким: Буш І увійшов в історію як полісмен, який в ім’я 

збереження традиційної світової стабільності покладався на силу і принципи 

легітимності; Б. Клінтон був оборонцем соціальної захищеності, котрий уповав 

на те, що глобалізація стане генератором прогресу; Буш ІІ виявився членом 

«комітету пильності», який заохочував страхи своїх громадян із метою ведення 

проголошеної ним боротьби не на життя, а на смерть із силами зла [169, 179]. 

Якою ж була спільна вада трьох американських «Глобальних Лідерів»? 
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Відповідь Бжезінський знаходив у свого улюбленого політичного теоретика та 

історика Р. Арона, який у своїй класичній праці «Імперська республіка» 

зауважував, що у двадцятому столітті могутність великої держави зменшується, 

якщо вона перестає служити ідеї. У випадку з Америкою кінця 20 – початку 

21 ст. це, на переконання Бжезінського, означало, що його країна в ім’я 

здійснення глобального лідерства повинна була володіти «інстинктивним 

розумінням духу часу у світі, який характеризується діяльною активністю і 

мотивується невиразним, але всеохоплювальним відчуттям превалювання 

несправедливості в долі людства» [169, 180]. Осягнувши цей дух часу, Америка 

могла б почати шукати відповіді на запити світових мас і, зрештою, прийти до 

правильної глобальної стратегії, яка б ураховувала світову потребу в 

пошануванні людської гідності. Проте, наголошував Бжезінський, такої 

філософської компетентності було недостатньо для забезпечення стратегії 

глобального лідерства. За умов 21 ст. глобальна держава-лідер мусила 

демонструвати високий рівень свідомості своїх громадян, готовність іти на 

компроміси щодо власного суверенітету, культурну привабливість, яка сягає 

далі, ніж її гедоністичний складник, справжню повагу до різноманітності 

людських традицій і вартостей. Відповідаючи цим критеріям, Сполучені Штати 

могли б розробити конче необхідну глобалістську зовнішню політику для епохи 

після закінчення «холодної війни». Бжезінський висловлював сподівання, що 

Америка матиме свій другий шанс на виконання цього завдання після 

президентських виборів 2008 р. «Третього шансу, – суворо попереджав він, – 

майбутнє вже не надасть» [169, 215-216].  

2008 рік справді стане етапним як в американській, так і в міжнародній 

історії. Улітку Російська Федерація під зрежисованим приводом утрутиться в 

політичні події в Грузії, здійснить збройне вторгнення на територію суверенної 

країни і продемонструє світові, що не збирається дотримуватися норм 

міжнародного права, коли йдеться про відновлення нею імперського контролю 

над пострадянським простором. Бжезінський очікувано різко засудив дії Кремля, 

закликав запровадити санкції проти Росії, зауваживши, що останні її дії містять 
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неприховану геополітичну загрозу, зокрема, для енергетичної безпеки Заходу у 

зв’язку з тим, що територією Грузії пролягає стратегічний нафтопровід Баку – 

Джейхан. У своєму виступі на сторінках часопису «Тайм» він також пророче 

писав, що «Україна може стати наступною гарячою точкою», зазначивши, що 

російська політична еліта не змирилась із незалежністю України і відверто 

заявляє про належність Криму Росії. Водночас стратег наголошував на потребі 

обережного, «зі збереженням морального і стратегічного фокусу», реагування на 

зухвалості Москви. Метою цього «фокусу» залишалась майбутня демократична 

Росія, яка є конструктивною учасницею глобальної системи, ґрунтованої на 

повазі до суверенітету, законі і демократії» [176, 19]. Хоча грузинські події й 

викличуть у Бжезінського великі сумніви в реалістичності цих його власних 

приписів, проте і далі він не полишатиме наполягань на тому, що ґранд 

стратегічною метою політики Заходу щодо Росії повинно бути її залучення до 

спільноти ліберального світу. 

Інша подія, безперечно, не могла не бути сприйнята ним як така, що має 

набагато більший історичний вимір. Після яскравої виборчої кампанії сенатор 

Б. Обама став президентом США. Для Бжезінського, якого вважали ментором 

Б. Обами з міжнародних питань, перемога кандидата демократичної партії була 

миттю сатисфакції після років неприйнятних для нього своєю міжнародною 

стратегією (чи її відсутністю) адміністрацій Дж. В. Буша. Щоправда, певною 

мірою продовжуючи концепцію кампанії Б. Клінтона, Б. Обама в передвиборній 

гонитві зосереджувався більшою мірою на питаннях внутрішньоамериканського 

ґатунку. Коли ж визнані фахівці, такі як Ф. Закарія, питали його про вибір ним 

прикладів для наслідування в зовнішньополітичній царині, він відповідав, що 

таким для нього слугує Дж. Г. В. Буш із його «обачністю, зваженим підходом до 

вартості  рішення, дипломатичністю і стриманістю» [451, 17]. Приблизно ці самі 

принципи він згадає й у своїй інавгураційній промові в січні 2009 р. Виявлялося 

також, що, як і за часів Б. Клінтона, Білий дім Б. Обами підпорядковуватиме 

зовнішньополітичну стратегію внутрішній політиці. Ще на шляху до 

президентського крісла в програмній статті у «Форин ефферз» сенатор від штату 
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Іллінойс наголошував на тому, що успіх на міжнародній арені своєю найпершою 

запорукою має розв’язання проблем американського суспільства [348]. Дещо 

інакше розставляла акценти на старті своєї кар’єри державного секретаря в 

першій адміністрації Б. Обами Г. Клінтон. Так, наприклад, під час сенатських 

слухань з приводу затвердження її на посаді, вона переконувала, що її розуміння 

стратегічних орієнтирів є прагматичним і може бути зведене до формули 

«дипломатія, позитивний розвиток світу, оборонна міць». Кандидатка на посаду 

керівниці дипломатичного відомства також висунула концепцію «розумної 

сили», яку вона розуміла як застосування Вашингтоном на міжнародній арені 

повного набору інструментів держави – дипломатичних, економічних, 

військових, політичних, правових і культурних [342]. З іншого боку, усі ці наміри 

нової владної команди разом з обіцяними нею остаточним завершенням 

іракської війни, відновленням позитивного іміджу Америки у світі, поверненням 

країні статусу визнаного міжнародного лідера, хоч і позитивно сприймались 

більшістю виборців, проте були малопереконливими щодо її справді 

стратегічних орієнтирів. 

Перші кроки адміністрації Б. Обами на міжнародній арені викличуть, 

однак, у Бжезінського загалом позитивну оцінку. У січневому номері «Форин 

ефферз» за 2009 р. він опублікує статтю під заголовком «Від надії до відваги», у 

якому обіграє назву програмної передвиборної книги самого Б. Обами «Відвага 

надії». Автор статті віддавав належне президентові за здійснені ним зусилля з 

«відновлення зв’язку Сполучених Штатів з історичним контекстом двадцять 

першого століття» і оновлення концепцій американської зовнішньої політики 

стосовно центральних геополітичних питань [122]. Він уважав, що Б. Обама 

продемонстрував «істинне відчуття стратегічного спрямування, ґрунтовне 

розуміння того, чим є сьогодні світ, і розуміння того, що Сполученим Штатам 

варто у ньому робити» [Там само]. Загалом  Бжезінський уважав, що 

переконання президента «становлять собою стратегічно й історично чіткий 

світогляд» [Там само]. Натомість, коли мова заходила про ключові стратегічні 

взаємодії, котрими для Америки були відносини з Росією, Китаєм та 
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інтегрованою Європою, досягнення адміністрації, на думку стратега, були 

амбівалентними. Ініціатива Вашингтона з «перезавантаження» взаємин із Росією 

була не лише недоречною, зважаючи на різке посилення агресивності Москви 

щодо країн пострадянського простору, але й не виявляла ознак довготермінової 

стратегії, яку Бжезінський визначав як політику «двох треків» – раціональної 

співпраці з Кремлем за одночасного об’єктивного врахування його поведінки та 

реальної ваги у світі. Кроки Б. Обами в царині американсько-китайських 

відносин навпаки викликали в нього схвалення. Особливо Бжезінський 

відзначав, що ініціативи Вашингтона допомагають вибудувати все більш 

змістовний стратегічний діалог двох країн. Зате коли йшлося про досягнення 

Америки у розвитку стратегічного діалогу з європейськими союзниками, 

здобутки нової адміністрації сприймались як менш переконливі, що 

зумовлювалося, зокрема, відсутністю єдиного голосу і згоди у європейських 

партнерів. Водночас автор публікації зауважував, що зовнішньополітичний курс 

Б. Обами не мав достатнього домашнього стартового майданчика через постання 

в Америці трьох грізних реалій. Національна зовнішня політика надто великою 

мірою стала об’єктом упливу різноманітних лобі та груп інтересів, посилення 

ідеологічного протистояння в середовищі американської політикоформувальної 

верстви підривало перспективи ефективної двопартійності в підході до 

зовнішньої політики, а поглиблення невігластва американських громадян 

стосовно світової географії та історії погіршувало шанси на розуміння ними 

геополітичних дилем, які поставали перед їхньою країною на міжнародній арені. 

Зрештою надмірне зосередження нової адміністрації на економіці та реформі 

системи охорони здоров’я, на думку Бжезінського, додатково відволікало її від 

міжнародних справ [122]. 

Увиразнення у 2008–2012 рр. характеру визначальних для світового 

розвитку процесів, а також реалій американського суспільного життя створить 

інформаційну картину, урахування якої дозволить Бжезінському удокладнити 

свої міжнародно-стратегічні дороговкази. Вони фактично сформують останній у 

кар’єрі та житті ґранд стратега варіант його стратегічного світогляду. Основні 
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його положення будуть викладені Бжезінським у серії публічних виступів і в 

останній великій публікації, яка вийде з-під його пера – книзі «Стратегічна візія. 

Америка і криза глобальної могутності» [177]. 

Бжезінський продовжував наголошувати на тому, що світу і далі була 

притаманна дифузія світової могутності, відносна втрата Америкою 

беззастережного лідерства і редистрибуція глобальної могутності насамперед на 

користь Китаю. Ієрархія світових потуг, на думку стратега, виглядала так: перше 

місце продовжували посідати Сполучені Штати, яким усе ще не було рівних, за 

ними в порядку зменшення своєї міжнародної ваги розташовувались 

Європейський Союз, Китай, Росія, Японія, Індія. Особливо помітним було 

вивищення Китаю, який перетворювався на домінантного лідера Східної Азії. 

Політично безвольний Європейський Союз («найкомфортабельніший у світі 

старечий дім») і далі демонстрував брак військово-силових можливостей. Росія, 

незважаючи на низку великодержавних ознак, переставала бути наддержавою і 

перетворювалася на «одновимірну, суїцидальну державу», яка вступала в 

останню стадію свого «імперського покликання» й була приречена на 

перетворення на обмежену у своїх можливостях європейську державу. 

Поставала нова світова система, новий міжнародний порядок, нові правила 

«підпорядкування у зграї» (pecking order). Динаміка цього порядку 

посилювалася глобальним політичним пробудженням, зумовленим тим, що 

вперше в історії людства більша частина населення світу стала політично 

активною. Згідно з історичною концепцією Бжезінського, цей процес був 

каталізований Американською і Французькою революціями, але лише на 

початку 21 ст. набув всеосяжного характеру.  

Нові світові реалії породжували геополітичні виклики, невідомі для США. 

Найбільше Бжезінського непокоїло те, що втягнення США у веремію у 

переповненому політично активізованими масами регіоні «на схід від Суецу і на 

захід від Синьцьзяну» («Глобальні Балкани») ставало для них усе більш 

плачевним. У далекосхідному регіоні посилювався ризик маргіналізації США 

через орієнтування країн регіону на Китай. Ще більшу тривогу викликало 
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взаємне віддалення Америки і Західної Європи. Незважаючи на те, що 

Бжезінський і далі розглядав американсько-китайськи взаємини як своєрідну 

«крокву», на яку спиралась уся система міжнародних відносин, він не виявляв 

готовності визнати за так званою G-2 («Групою Двох») того виняткового 

значення, яке мали американсько-радянські відносини у часи розпалу «холодної 

війни». Навіть більше, у його оцінках Китаю на зміну захопленню успіхами цієї 

країни починали з’являтися критичні міркування. Далі наголошуючи на 

офіційній доктрині «мирного піднесення Китаю», він зазначав, що його 

представники почали виявляти все більший тріумфалізм, казати про свою 

спроможність формувати новий світ, прагнути реалізації далекосхідного 

інтеграційного проєкту на кшталт ЄС, але з диспропорційним домінуванням 

власної країни, гучніше говорити про своє невдоволення американським тиском.  

Новий світ 21 ст. усе більшою мірою виявляв ознаки потенційної 

конфліктогенності й розширення міжнародних протистоянь у нові царини. 

Такими могли стати, за термінологією Бжезінського, «глобальні громадські 

угіддя» (global commons). Він поділяв їх на стратегічні та природно-довкільні. 

До перших належали морський і повітряний простір планети, космос, 

кіберпростір, ядерні ресурси, коли йдеться про їх контрольоване поширення. 

Другі визначалися геополітичними аспектами розпорядження водними 

ресурсами, доступом до Арктики і відповідальністю за зміни глобального 

клімату [177, 110]. І хоча Америка на початку 21 ст. скористалась усе ще 

наявними в неї можливостями для формування «нового світового порядку», 

регулювання користуванням «глобальними громадськими угіддями», у 

майбутньому, позначеному згасанням американської гегемонії, вони також 

могли бути охопленими хаосом на шкоду всьому людству.  

Вірогідність міжнародних конфліктів зростатиме також через те, що 

Америка, яка відступає, не зможе і далі захищати держави, котрі колись були 

визначені нею як такі, що заслуговують на підтримку й на те, щоб брати їх під 

свій захист. В особливо ризикованому становищі могли опинитись країни, які 

Бжезінський, скориставшись природоохоронним поняттям «загрожувані види», 



340 

 

зарахував до аналогічної категорії держав світу. До їх переліку він долучив 

Грузію, Тайвань, Південну Корею, Білорусь, Україну, Афганістан, Пакистан, 

Ізраїль і навіть Ширший Близький Схід як сукупність окремих держав. 

Геополітично загрожуваний стан цих суверенних членів міжнародної спільноти 

зумовлювався насамперед зазіханням на їх існування з боку сильніших сусідів. 

Проте стратег вбачав у випадку кожної з таких держав низку чинників, які 

сприяли їх збереженню, хоч водночас і був свідомий того, які міжнародні 

проблеми може викликати спроба сильнішого їх підпорядкувати. Зокрема, коли 

йшлося про Україну, він наголошував, що невпинний тиск Росії з метою 

підпорядкування своєї незалежної сусідки поряд із байдужістю Заходу можуть 

породити потенційно вибухонебезпечну ситуацію на самій межі Європейського 

Союзу [177, 96]. Бжезінський також наголошував, що найбільш 

конфліктогенними регіонами в «постамериканському» світі, на його думку, 

можуть стати Східна і Південна Азії [177, 103].  

Разом зі змалюванням тривожних реалій сучасності та майбутнього 

стратег був переконаний у тому, що Америка поєднана зі згуртованим навколо 

неї Заходом спроможна відвернути загрози, породжені модифікацією їх світової 

ролі, і навіть віднайти нові рішення, які стануть запорукою запобігання 

глобальній некерованості. Насамперед Бжезінський наголошував на тому, що 

першочерговим і першорядним для утвердження оновленого лідерства Америки 

є її власне суспільне удосконалення. Американське суспільство, підкреслював 

він, було вражене такими хворобами, як колосальний державний борг, що 

помітно зростав, значна соціальна нерівність, гедоністична культура споживання 

матеріальних благ, захоплення фінансової системи жадібними спекулянтами, 

поляризація політичних сил [177, 46]. На такому тлі все більш тривожними були 

притаманні широким верствам американців невігластво в уявленнях про світ, 

зокрема географію планети, а також їх байдужість щодо подій за межами власної 

країни. Виступаючи 22 квітня 2014 р. в Атлантичній раді, Бжезінський іронічно 

зауважив: «Я сказав би, що істотно більша кількість американців зацікавлена в 

підсумках чемпіонату з баскетболу, ніж у тому, що відбувається з Україною» 
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[77]. У своїй промові на церемонії вручення йому в жовтні 2011 р. премії імені 

А. де Токвіля, він, звернувшись до спадщини цього видатного французького 

мислителя дев’ятнадцятого століття, з-під пера якого вийшли пророчі книги про 

Сполучені Штати Америки, зосередив увагу присутніх на рисі, котру великий 

француз побачив свого часу в американцях. Вона визначалася ним як «розуміння 

належним чином особистого інтересу». Бжезінський уважав, що Америка 21 ст. 

конче потребувала відродження цієї своєї родової риси та, навіть більше, – 

«ширшої стратегічної візії» і відчуття історичної мети, спрямованих на те, щоб 

принцип «розуміння належним чином особистого інтересу» був сприйнятий в 

усьому світі». На продовження своєї думки лауреат додав, що твердо 

переконаний, що нестримувані фінансові спекуляції спричиняють як економічні, 

так і соціальні наслідки, а отже потребують суворішого національного та 

міжнародного контролю [175]. Він дотримувався переконання, що проблеми 

соціально-етичного ґатунку, коли це стосувалось Америки, виходили далеко за 

національні межі, істотно впливаючи на сприйняття в усьому світі стратегічної 

заявки цієї країни на глобальне лідерство. 

Таким чином, оновлена міжнародно-стратегічна концепція Бжезінського 

відходила від положень про самотнього «світового регента», сформульованих 

ним у «Великій Шахівниці». Тепер ішлося про те, що Сполучені Штати мусили 

обрати більш диверсифіковану євразійську стратегію, квінтесенцією якої ставала 

дуальна роль Америки. Вона зводилася до виконання настанови «бути 

промоутером і гарантом більшої та ширшої єдності Заходу й урівноважувачем і 

мировим посередником між основними державами Сходу» [177, 185]. При цьому 

Бжезінський висував ідею побудови Ширшого Заходу як не географічного, а 

міжнародно-політичного утворення. Воно повинне було розташуватись у 

планетарному просторі від Північної Америки до Японії, включивши до себе всю 

Європу, Російську Федерацію, Туреччину і Південну Корею [177, 184]. Ця 

футурологічна пропозиція не могла не нагадати тим, хто був знайомий з історією 

класичної геополітичної думки, третю і останню версію теорії Гартленду, яку 

Г. Макіндер висунув у 1943 р. Тоді британський засновник англо-американської 
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геополітики запропонував уважати «точкою опори» зусиль із відновлення 

повоєнного світу колосальне географічне об’єднання, яке на заході починалось 

із Північної Америки і через Атлантичний океан та Європу сягало глибин 

радянської території, т. зв. Лєналенд, тобто басейну річки Лєна [324, 603]. 

Підґрунтя для таких сміливих пропозицій давала легендарному британцю 

ефективна співпраця США, Британії та СРСР у межах антигітлерівської коаліції, 

яку вже в розпал Другої світової війни багато хто на Заході розглядав як прообраз 

майбутнього політичного блоку, котрий прийме під своє управління повоєнний 

світ. 

Як виглядало, Бжезінський якщо і не був у стані схожих ілюзій стосовно 

членства Російської Федерації у такому утворенні, то принаймні прагнув 

запропонувати ідеї, які б визначали гідне місце для цієї держави в розширеній 

західній спільноті в разі, якби росіяни, прийнявши певні принципи членства в 

ній, долучилися до неї. Для Бжезінського першорядним свідченням того, що 

Росія готова і бажає стати учасницею «геополітичної спільноти інтересів» від 

Ванкувера до Владивостока, було залагодження нею взаємин з Україною на 

засадах беззастережного визнання суверенітету останньої. Він навіть висував (на 

випадок досягнення такого порозуміння) пропозицію, яка мала всі ознаки 

найсміливішої футурологічної уяви. Оскільки вищеозначене трансокеанічне 

об’єднання потребувало б бодай якогось координувального органу, то його 

місцем перебування  міг би стати Київ. Географічне розташування української 

столиці та її минуле як столиці Київської Русі, пов’язаної династичними 

зв’язками із Заходом, унаочнило б усю історичну монументальність проєкту, 

символізованого древнім містом на Дніпрі [177, 152]. 

Коли ж ішлося про стратегічну роль щодо Сходу, то в цьому випадку 

Бжезінський наполягав на більш обережній і дистанційній поведінці Америки. 

За винятком її зобов’язань перед Японією і Південною Кореєю, Америка не 

мусила допускати свого втягування у війну на далекосхідному суходолі [177, 

190]. Вона швидше повинна була виступати в ролі регіонального брокера в 

розв’язанні суперечностей між його державами і бути щодо цієї частини світу 
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чимось подібним до того, чим була Велика Британія стосовно європейського 

континенту в ХІХ ст. [177, 189] Важливість такої стратегічної моделі поведінки, 

зауважував стратег, зумовлювалася не лише потребою забезпечення стабільності 

в Азії, але й необхідністю створення запоруки мирного і кооперативного 

розвитку американсько-китайських відносин. Набуття ними таких ознак, уважав 

він, наблизить їх перетворення на глобальне політичне й економічне партнерство 

широкого діапазону [177, 192]. 

Виклики початку 21 ст. не могли пройти поза увагою інших двох членів 

гарвардської трійці. С. Гантінґтон, життєвий шлях якого завершиться у 2008 р., 

виступить у 2004 р. зі своєю останньою важливою публікацією – книгою «Хто 

ми є? Виклики американській національній ідентичності» [282]. Вона, фактично, 

була продовженням його попередніх «цивілізаційних» студій, але 

зосереджувалася на проблемі національної соціо-культурної та вартісної 

ідентичності американців. Хоча С. Гантінґтон не ставив за мету дослідити 

ґрунтовніше проблеми національної зовнішньої політики і міжнародної 

стратегії, він, однак, прагнув знайти й обґрунтувати відповідь на питання про те, 

якою, на його думку, була б у майбутньому оптимальна форма та зміст 

американської ідентичності. Відповідь на це питання була значущою з огляду на 

існування в історичному минулому переконливого зв’язку між тим, як 

американці бачили себе в сім’ї народів світу і тим, яку зовнішньополітичну 

стратегію обирав Вашингтон. Дослідник висловлював переконання в тому, що 

найліпшим для Америки і світу було б «оновлення відданості» американців 

англо-протестантській культурі, традиціям та вартостям, які, на його думку, три 

з половиною століття поділялись його співвітчизниками всіх рас, етнічностей і 

релігій, будучи «джерелом їх свободи, єдності, сили, процвітання і морального 

лідерства як носія добра у всьому світі» [282, 17]. Цілком очевидно, що такий 

висновок, до якого гарвардський авторитет приходив, як він наголошував, 

виступаючи одночасно в ролі відданого патріота своєї країни і об’єктивного 

вченого, передбачав здійснення омріяною ним Америкою міжнародної стратегії, 
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яка б неминуче мала своїми підвалинами цивілізаційну самооборону та елементи 

месіанської винятковості. 

Більш повну уяву можна було скласти про міжнародно-політичне кредо 

Г. Кіссінджера, який і далі залишався мудрецем-патріархом дипломатії 

республіканців. У листі до Я. Новака-Єзьоранського, датованому 2 грудня 

2003 р., Бжезінський критично зазначить: «Генрі останнім часом тільки захищає 

адміністрацію (Дж. В. Буша – Т. Г.) і підтримує її короткозору політику на 

Близькому Сході, особливо підтримує Шарона (А. Шарона, прем’єр-міністра 

Ізраїлю на час написання листа – Т. Г.). Але нічого важливого останнім часом не 

писав» [292, 459]. Суворість оцінки Бжезінського, як можна припускати, була 

зумовлена тим, що його давній колега-опонент усе більшою мірою коментував 

американську зовнішню політику як публічний історик, покладаючись при 

підготовці своїх більших публікацій на доволі великі колективи допоміжного 

персоналу й редакторів. Проте книги Г. Кіссінджера продовжували викликати 

інтерес до себе не лише через ім’я автора, але ще й через те, що на їх сторінках 

історичні факти та сюжети подавались у доступній формі, посилюваній 

афористичністю прямої мови діячів минулого. 

Уважний читач міг, однак, віднайти в них думки автора, які 

віддзеркалювали його міжнародно-стратегічний світогляд. Наріжним каменем 

усіх роздумів Г. Кіссінджера про міжнародну політику залишалися практично 

незмінні класичні реалістські теоретичні положення. Він уважав, що в основі 

світополітичних процесів лежить заснована у XVII ст. Вестфальська система 

міжнародних відносин, яка тепер набула глобальних масштабів. Хоча їй, за його 

визначенням, кидався виклик «антивестфальськими» силами та явищами 

(джихадисти на Близькому Сході; євроінтеграція, яка скасовує баланс сил як 

основоположний вестфальський принцип; Америка, котра хитається між 

пошануванням суверенітетів інших країн та прагненням долучити їх до своїх 

вартісних засад), вона вистояла і виглядає безальтернативною [314, 7-8]. 

Сполучені Штати за умов функціонування такої глобальної системи великою 

мірою діють подібно до Великої Британії дев’ятнадцятого століття, яка 
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«ідентифікувала національні інтереси зі збереженням балансу сил», маючи на 

меті забезпечення європейської рівноваги [314, 32]. Коли йшлося про 

субглобальний рівень, Г. Кіссінджер був особливо уважний до Азії. Він 

формулював цілий ряд, за його термінологією, «операційних принципів» для 

Америки, дотримання яких, на його переконання, відповідало як її, так і країн 

регіону інтересам. Вони зводилися до таких положень. Перше. Національним 

інтересом Америки в Азії є запобігання домінуванню на континенті однієї 

держави. Друге. Кращим інструментом захисту континенту від будь-якої 

гегемоністської загрози є для американців підтримання військової переваги в 

регіоні і здійснення політики, сумісної з інтересами наближених до Америки 

провідних азійських країн. Третє. Фундаментом американської азійської 

політики залишається альянс з Японією. Четверте. Варто розвивати інтенсивний 

стратегічний діалог з Індією. П’яте. Імперативом є «сталий геополітичний 

діалог» між США і КНР. Дві країни будуть зобов’язані взаємодіяти в Середній 

Азії, на Близькому Сході та стосовно Кореї. Шосте. Варто забезпечити 

максимальну координацію між Вашингтоном, Пекіном, Москвою і Сеулом щодо 

взаємин із Північною Кореєю. Сьоме. Національним інтересом Сполучених 

Штатів є запобігання або принаймні обмеження поширення ядерної зброї в Азії. 

Восьме. Самої лише стратегії рівноваги замало для заснування «азійського 

порядку». Америка повинна маневрувати між різними політичними 

угрупованнями, які виникатимуть в Азії, бути присутньою на континенті, не 

позиціонуючи, однак, себе як домінантна сила [309, 160-163].  

Цілком очікуваною, зважаючи на роль, яку Г. Кіссінджер відіграв у 

примиренні американців із КНР у кінці 1960-х – на початку 1970-х рр., була увага 

видатного дипломата до цієї країни. Окрема книга, присвячена інтерпретації 

історичного досвіду відносин великої східної нації зі світом, не містила його 

істотних міркувань щодо американської міжнародної стратегії. У ній, однак, він 

висунув ідею формування Тихоокеанського співтовариства, головними 

учасниками якого мали стати США, КНР, Японія, Індонезія, В’єтнам, Індія і 

Австралія. Ставши аналогом Атлантичного співтовариства країн і народів, воно 
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могло б ефективно зняти напругу в американсько-китайських відносинах, 

спричинювану поширеними в Китаї переконаннями в тому, що Америка прагне 

до стримування східноазійського гіганта [311, 528]. 

Оперуючи стрижневим для реалістської парадигми поняттям «порядок» 

(order), Г. Кіссінджер висуває концепцію трьох рівнів функціонування 

«порядку». Світовий порядок – це концепція, притаманна регіону чи цивілізації, 

яка відображає їх уявлення про справедливу організацію і розподіл могутності, 

коли йдеться про цілий світ. Міжнародний порядок – це практичне втілення цієї 

концепції щодо значної частини планети, обсяг якої достатньо великий, щоб 

впливати на глобальний баланс сил. Регіональні порядки засновані на таких 

самих принципах, застосовуваних до певного географічного простору. «Проте в 

сучасному світі, – приходив до принципового висновку Г. Кіссінджер, – ми 

потребуємо глобального світового порядку» [314, 9]. Він уважав, що «справа 

багатьох поколінь зі світоупорядкування за багатьма ознаками досягла своїх 

плодів», проте її завершення стояло під питанням через цілу низку 

суперечностей і викликів, які існували у світі на початку 21 ст. «Пошуки обрисів 

глобального світового порядку, – наголошував він, – вимагатимуть «когерентної 

стратегії розробки концепції порядку в самих регіонах і узгодження цих 

регіональних порядків стосовно один одного» [314, 371]. Хоча творення 

глобального порядку мусить бути колективною справою різних країн, особлива 

роль належатиме Сполученим Штатам. «Філософським і геополітичним 

імперативом у подоланні викликів на час цих зусиль, – зазначав Г. Кіссінджер, – 

буде цілеспрямованість ролі Америки» [314, 373]. Натомість самим американцям 

потрібно буде за таких обставин гармонізувати баланс між їх національними 

вартісними принципами і прагматичними критеріями міжнародної політики. 

«Американські моральні прагнення, – наголошував стратег, – потребують 

поєднання з підходом, який ураховує стратегічний складник політики, 

визначений у такому вигляді, у котрому американський народ може стабільно 

підтримувати його впродовж численних політичних циклів» [314, 329]. 



347 

 

Таким чином, найбільш емблематичною рисою гарвардських колег 

Бжезінського була їх вірність незмінним світоглядним переконанням і 

теоретичним парадигмам. Хоча С. Гантінґтон і наголошував на тому, що не 

пропонує визнавати привілейованість англо-протестантської Америки, а лише 

виступає за збереження і поширення її культури в американському суспільстві, 

його погляди сприймались багатьма як нейтивістські. Аналіз позицій 

Г. Кіссінджера полишав враження, що його погляд на світ початку 21 ст. 

охоплював нові реалії лише боковим зором. Шанувальник К. фон Меттерніха і 

О. фон Бісмарка фактично продовжував екстраполювати їх досвід на дійсність, 

яку від часів звершень вищезгаданих історичних діячів відділяли півтора-два 

століття. Водночас впадало в око те, що в членів гарвардської трійці визначилися 

певні збіги у сприйнятті ними власної країни та її позицій на міжнародній арені. 

Насамперед вони стосувались їх спільного переконання в тому, що головною 

запорукою збереження Америкою світового лідерства була її політична, соціо-

культурна і психологічна спроможність усвідомлювати свої міжнародні інтереси 

й здійснювати на консенсусних засадах ефективні заходи щодо їх забезпечення. 

Натомість, не применшуючи широти поглядів С. Гантігтона і Г. Кіссінджера та 

міри їх суспільного схвалення (насамперед республіканським табором), можна 

було дійти висновку, що, зважаючи на притаманну йому глибину аналізу та 

сміливість відточених міркувань, американським стратегом номер один мав 

підстави вважатись насамперед Бжезінський. Його першість унаочнювалась 

також тим, що він, на відміну від своїх колег, з усією виразністю розглядав 

міжнародну стратегію як наріжний камінь державницької справи, надаючи при 

цьому великої ваги морально-етичним імперативам процесу стратегізації 

зовнішньої політики. 

Поряд із формулюванням стратегічних дороговказів Америки Бжезінський 

не оминав своєю увагою нагальні питання світової політики. Чи не 

найактуальнішим для нього від 2014 р. стає пошук рішень, спрямованих на 

відстоювання суверенітету України і стримування російського експансіонізму на 

пострадянському просторі. 2 грудня 2013 р. Бжезінський зробив такий запис на 
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своїй сторінці в соціальній мережі Твіттер, коментуючи події Революції гідності: 

«Формально Україна стала суверенною державою з 1991 року, але зараз її 

громадяни перебувають на барикадах, щоб зробити її справді незалежною» [455]. 

10 грудня він додав, що політичне пробудження України історично незворотне і 

Росії залишатиметься або стати загниваючим реліктом імперії, або почати 

рухатися слідом за Україною в бік європейськості [456]. Проте окупація Росією 

Криму внесла рішучі корективи в оптимістичні очікування стратега. Він 

підтримав оцінку Г. Клінтон, яка порівняла застосування В. Путіним сили для 

захоплення суверенної української території з окупацією А. Гітлером Судетської 

землі, і закликав президента Б. Обаму виголосити промову, присвячену протидії 

російській загрозі Україні з боку Москви [457, 458]. Однак особливо помітним 

був запис Бжезінського у Твіттер, датований 21 лютого 2014 р. Усвідомлюючи 

всю грізність ситуації, у якій опинилась Україна, будучи фактично беззахисною 

на ту мить перед лицем путінського тиску, який стримувався Заходом більше 

риторично, ніж практично, Бжезінський, шукаючи рятівне для Києва рішення, 

написав: «Україна, яка зберігає свободу руху в напрямку Європи, може 

одночасно бути Україною, котра подібно до Фінляндії не загрожує інтересам 

Росії» [458]. Наступного дня у «Файненшл таймс» була опублікована його 

стаття, у якій ця ідея викладалась більш розгорнуто. Звісно, що така пропозиція 

з боку найбільш відомого і красномовного американського симпатика 

незалежної України викликала гостру реакцію у світі, зокрема, у самій Україні. 

Вона могла б бути менш емоційною, якби критики американського гросмейстера 

геостратегії довідались тоді, як він ставився до т. зв. фінляндизації, коли 

наприкінці 1980-х рр. ішлося про звільнення Польщі від радянського контролю. 

У листі до Я. Новака-Єзьоранського, датованому 11 серпня 1989 р., він писав про 

існування зручної ситуації для польської опозиції через занурення Радянського 

Союзу в кризовий стан і потенційну готовність радянського керівництва 

толерувати новий польський уряд, формований опозицією. Автор листа не був 

упевнений у тривалості перебування М. Горбачова при владі й у майбутньому 

радянської лібералізацї. Він, однак, робив висновок: «Але в разі, якщо справа 
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піде далі в напрямку демократизації, то Москва ще краще пристосується до 

урядів, керованих Солідарністю в Польщі, котра б надалі залишалась членом 

Варшавського пакту, але внутрішньо вельми «фінляндизувалась» [292, 409]. 

Отже, тоді Бжезінський обговорював зі своїм вірним другом компромісну 

тактичну схему, яка подібно до «класичної фінляндизації», – вимушеного 

самообмеження гордою скандинавською нацією свого права на свободу 

міжнародних союзів заради збереження ринкової багатопартійної демократії в 

країні, – обіцяла відкриті можливості для розбудови плюралістичного 

суспільства в Польщі. Однак у 2014 р. руба поставало питання про те, чому 

суверенна країна, визнана міжнародним співтовариством у своїх кордонах уже 

не одне десятиліття, яка не програвала подібно до Фінляндії війни Радянському 

Союзу і не перебувала в зобов’язувальному пакті з ядерним гегемоном подібно 

до Польської Народної Республіки, мусила добровільно зректись повноти своєї 

міжнародної правосуб’єктності. 

Відповідь, принаймні часткову, на це питання можна було знайти, уважно 

проаналізувавши інші публічні виступи Бжезінського тих драматичних для 

України місяців. У листопаді 2014 р. Центром стратегічних і міжнародних 

досліджень, у якому вже тривалий час Бжезінський обіймав посаду довіреного 

члена спостережної ради, було організовано конференцію, присвячену 

російській агресії проти України та наслідкам для міжнародної політики, які вона 

спричинила. У своїй пленарній доповіді гросмейстер геостратегії запропонував 

власний аналіз ідеології, стратегії й тактики, які стояли за діями Кремля. 

Ідеологію Росії Бжезінський розглядав як комбінацію історицизму, історичного 

детермінізму, ідеалізму і «понад усе, національного шовінізму». Їй були 

притаманні великі ілюзії стосовно власного потенціалу Росії, вона базувалася на 

інтегральному націоналізмі, претензії на представництві Москвою всіх 

російськомовних та значною мірою асоціювалась з однією єдиною особистістю. 

Коментуючи останню з вищеозначених типологічних ознак, доповідач відчував 

оптимізм, тому що цей зв’язок, на його переконання, не міг проіснувати довго. 

Стратегія Кремля, уважав Бжезінський, мала чотири компоненти: 1) залякати 
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Європу; 2) розколоти її; 3) відірвати Європу від Америки; 4) відродити на Заході 

страх ядерної війни. Цим стратегічним завданням була підпорядкована тактика, 

яка фактично реалізовувалась у діях щодо України. Цілеспрямоване політичне й 

економічне нищення України за розрахунками кремлівських стратегів мусило 

породити ситуацію, за якої ціна збереження української незалежності стає 

завеликою як для українців, так і для Заходу й стратегічна мета його розколу 

досягається. «Україна, – наголошував Бжезінський, – це тест!» [136] Таким 

чином, як видно, пропозиція щодо «фінляндизації» України мала характер 

контртактичного кроку Заходу, спрямованого на зрив стратегічних сценаріїв 

Кремля. Окрім того, Бжезінський виходив із переконання в тому, що режим 

В. Путіна не зможе проіснувати довго і українцям разом із їхніми західними 

друзями потрібно було виграти час. Подібно до того, як тактичне переведення 

духу було необхідне польській опозиції в 1989 р. Свої прагматичні рекомендації 

Бжезінський супроводжував теплими словами на адресу України, яку він 

полюбив із дитячих літ. Це почуття не зупиняло його, однак, від відвертого 

висловлювання нерозуміння того, як Кримський півострів, на якому базувались 

немалі військові сили України, міг бути зданий озброєним людям без 

розпізнавальних знаків на одязі без жодного пострілу. «Мені важко це зрозуміти, 

– резюмував він своє розчарування, – можливо, через моє етнічне походження, 

але залишається фактом те, що опору не було» [Там само]. 

Розчарування Бжезінського не зменшувало, однак, його прагнення 

перешкодити кремлівським планам. На початку 2015 р. він висуває пропозицію 

щодо іншого компромісу, який, на його думку, міг допомогти Україні на той 

момент. 10 лютого 2015 р. він робить запис на своїй сторінці в мережі Твіттер, у 

якому пропонує надати Україні необхідні озброєння і одночасно зняти питання 

про її вступ до НАТО, таке дражливе для Кремля. Запис він завершує акцентом 

на тому, що це його «формула на поточний період» [462]. У записі від 21 травня 

2015 р. додає, що знаходження взаємоприйнятного рішення з Росією щодо 

України має передбачати компроміс з обох боків з одночасним «залишенням 

деяких питань у морозильнику історії» [463]. Одночасно з пошуками рішень, які 
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б могли допомогти Україні, давній критик Кремля ще більше переконується в 

тому, що потужним запобіжником нових експансіоністських авантюр 

останнього може бути близька взаємодія Вашингтона і Пекіна. У зв’язку із цим 

12 грудня 2014 р. він пише на своїй сторінці у Твіттер: «Довготермінове 

американсько-китайське співробітництво довело свою результативність, але 

негайна стратегічна співпраця двох країн є імперативом» [461]. 6 травня 2016 р. 

закликає Америку до «стратегічного переосмислення» своєї глобальної ролі, 

зважаючи на піднесення Китаю й нагромадження проблем у Росії [464], 

натякаючи на те, що взаємодія зі зміцнілим Китаєм стане важелем тиску на його 

авантюристичну сусідку. Натомість він не відчуває, що його розуміє 

адміністрація Б. Обами й у зв’язку з цим 31 серпня 2016 р. пише про «брак 

американського стратегічного бачення», який може перетворити російсько-

китайську кооперацію з «паперового тигра» на щось істотно грізніше [465]. А 

16 жовтня 2016 р. наголошує на тому, що в останні місяці свого перебування в 

Білому домі адміністрація Б. Обами мусить приватно, тобто конфіденційно, але 

вельми переконливим способом пояснити Росії, що будь-яке вторгнення до країн 

Балтії  «буде означати війну – не загрозу війною, а справжню війну» [466]. 

Позиція Г. Кіссінджера з приводу російської агресії проти України була 

багато в чому схожою. Він визнавав, що дії Росії йшли в розріз із міжнародним 

правом і зазначав, що з правового погляду, принаймні формально, Крим 

залишався частиною України. На невизначену перспективу ця територія мала 

трактуватися Заходом аналогічно до того, як це було у випадку з його ставленням 

до радянського контролю над країнами Балтії впродовж кількох десятиліть. 

Проте Г. Кіссінджер був схильний якщо не виправдовувати, то принаймні 

шукати комплексні пояснення дій Кремля. Він наголошував, що Україна довгі 

роки була у складі імперії, а Захід у період Майдану не виявив дипломатичної 

гнучкості і не пішов на переговори з Москвою з метою пошуку з нею компромісу 

щодо України. Окрім того, Г. Кіссінджер наголошував на ролі Росії як великої 

держави в контексті врегулювання можливих міжнародних криз і вважав, що 

санкції проти неї не йдуть на користь світовій економіці. Однак коли під час 
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інтерв’ю німецькому «Шпігель» журналіст запитав його про  те, чи не загнав 

В. Путін себе в глухий кут і чи не діяв він через власну слабкість, а не силу, 

старійшина американської міжнародно-політичної спільноти відповів: «Я 

думаю, через стратегічну слабкість, замасковану під тактичну силу» [288]. Така, 

як для Г. Кіссінджера,  відверта оцінка дій керівника ядерної держави не 

означала, однак, того, що він готовий був визнати за Україною право на безпекові 

рішення, яких Росія панічно боялась. Відповідаючи на питання інтерв’юера про 

його ставлення до бажання Києва зміцнити свої позиції шляхом долучення до 

організаційних структур колективної безпеки Заходу, американський стратег 

погодився з тим, що українці мають суверенне право на вступ до альянсів, проте 

їм треба прямо сказати, що це право автоматично не забезпечує їх допуск до 

НАТО, членами котрої їм не бути [288]. 

Тим часом Америка знаходилася перед черговим доленосним вибором, 

який її громадяни повинні були легітимізувати на виборчих дільницях  

8 листопада 2016 р. На відміну від попередніх двох президентських перегонів, у 

перебігу яких Бжезінський послідовно підтримував кандидата своєї партії, цього 

разу його підтримка не відзначалась активністю. «Визначитись із тим, кому бути 

президентом просто, але визначитись із тим, що станеться, коли вона стане 

президентом – складно», – записав Бжезінський у Твіттер 19 жовтня 2016 р. [470] 

Давалася взнаки давно притаманна зовнішньополітичному авторитету 

демократів обережність в оцінках політичного дуету Клінтонів. Як можна 

припускати, через це він сприйняв перемогу Д. Трампа як сенсацію, але не 

катастрофу, якою вона стала для оточення Г. Клінтон. Коментуючи свої перші 

враження від підсумку виборів, Бжезінський розповів у інтерв’ю для мережевого 

видання «Ньюз Макс»: «Я ліг спати будучи переконаним, що вона виграла. Коли 

я прокинувся о сьомій ранку наступного дня і ввімкнув телевізор, то підскочив, 

неначебто виштовхнутий із ліжка пружиною. Це ж треба! Я був 

приголомшений» [246]. Не менш здивований був і його давній колега-опонент 

Г. Кіссінджер, який, щоправда, у притаманній йому манері, заздалегідь 

наголошував, що вони з Гілларі друзі, але він, певно ж, на боці республіканця. 
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«Я думав, що Гілларі виграє», – сухо висловився він в інтерв’ю для часопису 

«Атлантік» [265]. 

Таким чином, Бжезінський вкотре за свою довгу суспільно-політичну 

кар’єру опинявся в партійній опозиції до Білого дому, а його гарвардський колега 

отримував можливість знову нагадати про свою роль ментора – господаря 

найвпливовішої у світі резиденції. Новообраний президент, підіграючи цій ролі, 

символічно відвідає Г. Кіссінджера в його нью-йоркському помешканні через 

лічені дні після своєї перемоги. Міжнародно-політичний авторитет 

республіканців, вірний власному принципові, відмовиться поділитися з пресою 

деталями своєї бесіди з майбутнім керівником держави, обмежившись, 

фактично, лише словами про те, що вони з ним давні знайомі й неодноразово 

зустрічались у привілейованому секторі нью-йоркського стадіону на іграх 

улюбленої бейсбольної команди. Єдина посутня оцінка, яка прозвучить з уст 

Г. Кіссінджера на адресу нового господаря Білого дому, зведеться до міркування, 

що останній є «незвичайним» президентом.  

Цілком очікувано Бжезінський був набагато гостріший і конкретніший у 

своїх оцінках і порадах Д. Трампу. У низці своїх записів у мережі Твіттер він 

застерігав нового президента від надмірного захоплення гучними заявами, 

сумнівався в його спроможності збагнути всю складність сучасного світу, 

адресував йому заклики виголосити програмну зовнішньополітичну промову, 

яка задасть тон діяльності адміністрації [467]. 11 січня 2017 р. Бжезінський 

зауважить на своїй сторінці у Твіттер: «Очевидно, що Трамп тямущий тактик, 

але чи є він стратегом? Час покаже, але якою буде плата за це?» [471] На його 

думку, визначальними рисами зовнішньої політики Білого дому стали 

ізоляціоністський ескапізм і пропутінська шанобливість. Проте незважаючи на 

ці вади, Сполучені Штати, виходячи з власних інтересів, мусили підтвердити 

свою підтримку України [472]. Розчарування Бжезінського в перших кроках 

нової президентської адміністрації було таким гірким, що 9 лютого 2017 р. він 

поставив на своїй сторінці у Твіттер риторичне питання: «Чи є в Америки на цю 

пору зовнішня політика?» [473] Незважаючи на таку критичність оцінок, 
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Бжезінський наголошував на тому, що вважає Д. Трампа своїм главою держави, 

а отже щиро прагне допомогти йому у відстоюванні національних інтересів 

країни. У зв’язку з цим в опублікованій 20 лютого 2017 р. статті в «Нью-Йорк 

таймс» він зробить висновок про те, що критично важливо, щоб Америка і світ 

почули від президента про його бачення свого лідерства та міжнародних 

зобов’язань. «Доктрина Трампа, хоча б якась доктрина, – резюмував 

Бжезінський, – нам украй необхідна» [221]. Немає жодних сумнівів, що критична 

позиція гросмейстера геостратегії не була зумовлена бажанням долучитися до 

кампанії критики, яку табір демократів розгорнув проти нового президента і його 

команди. Помилки Д. Трампа, зокрема кадрові, сприймалися ним швидше як 

поглиблення проблем, які нагромаджувались у Вашингтоні вже не перший рік. 

До останніх днів життя Бжезінський демонстрував хист мислити в ширших 

стратегічних категоріях. Характер і зміст історичного моменту надавав, однак, його 

думкам тривожного звучання. «Елегантне американське лідерство є sine qua non – 

неодмінною умовою стабільного світового порядку, – йтиметься в останньому 

зробленому ним за життя записі в мережі Твіттер від 4 травня 2017 р. – Нам, однак, 

бракує першого, у той час як справа з останнім погіршується» [474].  

 

 

 

5.4. Збіґнєв Бжезінський у контексті особистісного виміру 

американської міжнародної стратегії 20 – початку 21 ст. 

 

Вивчення інтелектуальної історії, державної діяльності та суспільно-

політичних поглядів Бжезінського як міжнародного стратега дозволяє доходити 

певних висновків, актуальних у контексті розуміння особистісного виміру як 

американської міжнародно-стратегічної традиції, так і міжнародної стратегії як 

явища загалом. 

З огляду на те, що в основі феномену міжнародного стратега перебуває 

особа-мисленник, насамперед постає завдання з’ясування її типу мислення. У 
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зв’язку з цим методологічно нетривіальною та продуктивною може бути модель, 

запропонована на початку 1950-х рр. визначним філософом 20 ст. І. Берліним. У 

1951 р. він виголосив зі своєї оксфордської кафедри лекцію, присвячену 

поглядам Л. Толстого на історію. Двома роками пізніше, доопрацьована й 

розширена, вона вийде друком у вигляді книжки, яка в подальшому витримає не 

одне перевидання й здобуде найвищі оцінки таких авторитетів історіописання, 

як А. Тойнбі, Е. Карр і П. Кальвокорессі. Прагнучи виконати своє дослідницьке 

завдання, І. Берлін висунув гіпотезу, на котру його наштовхнув фрагмент 

поетичного твору давньогрецького поета VII ст. до н. е. Архілоха, який дійшов 

до наших днів. Зміст цих рядків був таким: «Лис відає про тьму речей – зате одна 

велика річ відома їжаку». Оскільки цей текст не може бути однозначно 

витлумаченим, оксфордський професор вирішив розглядати його як метафору 

двох типів мислення, які, як він уважав, розділяло «глибоке провалля». «Їжакам» 

притаманне одне центральне бачення, одна більш-менш когерентна система 

поглядів, один єдиний, універсальний принцип організації, лише відповідно до 

якого все, чим вони є і що вони говорять, має значення. «Лиси» прагнуть до 

численних, часто взаємозаперечних результатів, їхні думки розпорошені, вони 

схоплюють широке розмаїття досвідів і об’єктів без прагнення вмістити їх у 

власну цілісну внутрішню візію. За типологією І. Берліна до першого типу тією 

чи іншою мірою належали Данте, Платон, Лукрецій, Паскаль, Гегель, 

Достоєвський, Ніцше, Пруст. До другого – також різною мірою – Шекспір, 

Геродот, Аристотель, Монтень, Еразмус, Мольєр, Гете, Пушкін, Бальзак, Джойс. 

Зрештою, присвятивши аналізу історіософії Л. Толстого понад сотню сторінок 

своєї книги, І. Берлін дійшов іншої гіпотези, відповідно до якої гігант російської 

літератури був за своєю природою «Лисом», але вірив у те, що він «Їжак», що й 

зумовило його внутрішню драму, особливо унаочнювану поглядами генія красного 

письменства на історію [80]. Дещо інтелектуально грайлива, але гранично насичена 

фактами берлінівська розвідка дасть поштовх до екстраполяції її головної гіпотези 

на інші дослідницькі ділянки, зокрема історичну науку. Зрештою, Дж. Л. Ґеддіс у 

своїй резонансній монографії, присвяченій гранд стратегії, констатує значущість 
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вивчення стратегічного мислення і його представників, ґрунтуючись на гіпотезі про 

«Їжаків» та «Лисів» [252, 3-4].  

Застосування берлінівської гіпотези щодо Бжезінського мусить 

здійснюватися з урахуванням важливої зауваги її автора, який зазначав, що 

типологізовані ним діячі минулого відповідали певному типу лише «тією чи 

іншою мірою». Отже, І. Берліним не було виявлено в історії жодної особи, яку 

можна було б вважати стовідсотковим представником одного з двох 

вищеозначених типів мислення. Усім їм у цьому сенсі була притаманна 

моністично-плюралістична природа, але одна з її складових виразно переважала. 

З огляду на це Бжезінського слід типологізувати як «Лиса», який, однак, 

практично все своє свідоме життя особливо був зосереджений на «великій речі» 

перемоги Америки в «холодній війні» й закріплення цієї перемоги в нових 

світополітичних умовах постбіполярного світу. Плюралізм стратегічного 

мислення Бжезінського виявляв себе в тому, що впродовж своєї кар’єри він 

висунув цілу низку стратегічних ідей, прагнув узгодити американську 

міжнародну стратегію з національними інтересами Польщі та України (так, як 

він їх розумів) і, зрештою, не був, усупереч оцінкам російських 

великодержавників, затятим русофобом, а скоріше стояв на ґрунті концепції про 

безальтернативність долучення Росії до спільноти ширшого Заходу на засадах 

прийняття нею принципів останнього. Його порівняння в рамках берлінівської 

гіпотези з Г. Кіссінджером дозволяє дійти прогнозованого висновку про те, що 

переконаний адепт реалполітик значною мірою був «Їжаком», який з 

послідовністю, гідною поваги, дивився на міжнародну історію й стратегію 

насамперед через призму їхньої відповідності його ідеалам балансу сил та 

інтересів, «концерту держав» та абсолютної пріоритетності нації-держави в 

міжнародних відносинах. 

Важливою також є теоретично-парадигмальна атрибуція Бжезінського. Як 

уже неодноразово зазначалось у попередніх розділах, погляди Бжезінського на 

міжнародні відносини й зовнішню політику США характеризувались 

насамперед ознаками прийняття ним змішаної транснаціоналістсько-
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реалістської парадигми, притаманної найбільш шанованому ним теоретичному 

авторитету Р. Арону. Найголовнішою рисою цього підходу було визнання факту 

обмеження суверенітету нації-держави в міжнародних відносинах (зокрема і 

США) та посилення транснаціональних явищ і процесів у світовій історії. 

Натомість сам Бжезінський виявляв схильність більше до історично-

прецедентного, ніж політологічно-теоретичного мислення. Він уникав визнання 

прийняття ним поглядів авторитетів (виняток становив лише Р. Арон) і 

відмовлявся здійснювати самоідентифікацію в системі координат «реалізм» – 

«ідеалізм» та й узагалі будь-яку теоретичну самоатрибуцію. Так, наприклад, у 

книзі-діалозі з Б. Скоукрофтом Бжезінський зазначав: «Я не знаю, реаліст я чи 

ідеаліст – я не класифікую себе» [219, 241]. Відповідаючи на питання автора 

цього дослідження про те, які історичні розвідки, на його думку, становлять 

інтерес для дослідника міжнародної політики, він був досить категоричним: «Я 

б не хотів складати їх переліку тому, що я просто не працюю і не мислю за таким 

принципом» (рекомендованих списків – Т. Г.) [286].  З іншого боку, тоді, коли 

посередник згаданої вище книги-діалогу Д. Іґнейшіес визначив теоретичний 

підхід Бжезінського як «хитрий, підступний реалізм» (guileful realism), останній 

не виловив заперечень проти такої його типологізації [219, 247]. Водночас він 

наголошував, що сила й могутність – це інструменти, які повинні бути керовані 

принципами, що й зумовлює виникнення елементу ідеалізму, а притаманна 

людській природі схильність помилятися завжди породжуватиме дискусію щодо 

того, наскільки ми реалістичні чи ідеалістичні [219, 241-243]. Прикметною була 

й декларована ним скептичність щодо спроможності теорій і теоретиків 

пояснити проблеми міжнародного життя. Беручи участь у дискусії з 

Дж. Міршаймером на сторінках «Форин полісі» в 2009 р., Бжезінський, 

висловивши свою шану силі теорії, зазначив, однак, що, на його переконання, 

«теорія, принаймні у міжнародних відносинах, за своєю сутністю 

ретроспективна. Коли трапляється щось, що не вкладається в теорію, вона 

переглядається» [217].  
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Такі міркування Бжезінського не дають, однак, підстави вважати його 

атеоретичним. Швидше він, виходячи зі свого власного досвіду та історії ідей, 

усвідомлював те, що теоретичні конструкції в суспільствознавстві мають свій 

життєвий цикл, який може завершуватись їх неочікуваним переміщенням до 

архіву ідей. Так, наприклад, відповідаючи на питання автора цього дослідження 

щодо того, які теоретичні позиції він вважає застарілими, Бжезінський казав, що 

не може назвати котрісь із них некоректними, за винятком хіба що теорії 

тоталітаризму, яка, на його думку, наприкінці 20 ст. залишалась релевантною 

лише щодо режиму в Північній Кореї [286]. Прикметно, що це визнання звучало 

з вуст дослідника, який замолоду впевнено увійшов до політико-аналітичної 

еліти Америки саме завдяки своєму внеску до «тоталітарознавчих» студій. Між 

тим, коли йдеться про геостратегічний період у його інтелектуальній біографії, 

питання про теоретичні аспекти праць стратега знову повертає нас до 

притаманного йому небажання пов’язувати себе з хрестоматійними 

авторитетами чи давати їм оцінку. Ця його позиція була ним засвідчена, зокрема, 

в інтерв’ю для автора цього дослідження, коли він уникнув поіменного 

згадування тих теоретиків геополітики, фаховий доробок яких, на його думку, 

слід було б особливо відзначити [285].  

Іншою важливою рисою Бжезінського була не лише стратегічність, але і 

стратагемність його мислення та спрямовуваної ним діяльності. Давньогрецька 

лексична одиниця «стратагема» в перекладі сучасними мовами означає 

«військову хитрість, викрутас і хитрування взагалі» [411, 3085]. У другій 

половині 20 ст. поняття стало асоціюватися насамперед з тридцятьма шістьома 

класичними китайськими приписами щодо тактики дій, спрямованими на 

досягнення стратегічної мети у певних хрестоматійно-модельних ситуаціях, які 

зустрічаються у військовій і політичній практиках чи міжлюдських стосунках. 

Найзначніший дослідник китайської стратагемної традиції швейцарський 

історик-синолог Г. фон Зенгер визначив стратагеми як «неортодоксальні шляхи 

досягнення військової, цивільної, політичної, економічної чи особистої мети» і 

розглядав їх як загальнолюдський феномен [48, 28]. Бжезінський ніколи не 
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вживав поняття «стратагема», але, зважаючи на те, що часто він висував тактичні 

пропозиції, які мали своїм призначенням оптимізувати досягнення стратегічної 

мети, вони становили собою справжні стратагеми. До останніх слід зарахувати 

насамперед його концепцію подолання штучного поділу Європи наприкінці 

1960-х рр., план організації антирадянського опору в Афганістані, низку 

публічних пропозицій щодо збереження «напівзалежного» становища Польщі у 

драматичний період кінця 1980-х – початку 1990-х рр., а також ідею 

«фінляндизації» відносин України та Росії, запропоновану ним у 2014 р. Такі 

ініціативи непохитного опонента російсько-радянського імперіалізму цілком 

зрозуміло викликали реакцію, яка варіювалась від подиву до обурення. Проте 

лише з плином часу ставало зрозумілим, що вони не применшували глибини 

стратегічного погляду Бжезінського, а лише були підтвердженням того, що 

істинний стратег повинен володіти мистецтвом тактичного маневру. 

Прийнятність для стратега тактичних комбінацій, які могли виглядати як 

опортуністичне ухилення від імперативів власного стратегічного кредо, 

підводить до питання про моральні засади, на яких Бжезінський-стратег будував 

стосунки з суспільством, котрому він служив. Розвиваючи свої міркування щодо 

самоідентифікації у системі координат «ідеалізм – реалізм», він неодмінно 

наголошував на своєму переконанні в тому, що влада мусить бути спрямовувана 

світоглядною детермінантою. «Ви повинні питати себе, у чому, урешті-решт, 

полягає мета життя? У чому сенс національного буття? Якими є виклики, перед 

котрими стоїть людство? Що спільного ми маємо як людські створіння?» – 

наголошував Бжезінський у вже згадуваній книзі-діалозі з Б. Скоукрофтом. 

Відповідаючи на ці питання, ми, на його переконання, мусили прагнути досягти 

балансу між застосуванням національної могутності з метою забезпечення 

національної безпеки та інтересів і намаганням покращити становище людини у 

світі. При цьому неприпустимими були цинізм і блюзнірство через їх 

деморалізаційну дію. Натомість важливо було мати відчуття того, що те, що ви 

робите, перебуває в гармонії з одкровенним розумінням історії і що ваша 

діяльність правильно з огляду на це спрямована [219, 241-242].  



360 

 

З настанням свого зрілого віку Бжезінський усе помітніше виявляв риси 

стратега-філософа й морального авторитета, який не боїться висловлювати 

нонконформістські думки. «Можливо, ми найбагатша, найдемократичніша, 

найбільш інноваційна й найуспішніша країна у світі, але ми також швидкими 

темпами стаємо однією з найдурніших націй на планеті», – рішуче заявляв він 

під час публічної лекції у Раді з етичних проблем міжнародних відносин Фонду 

Карнегі в 1995 р. [192, 20] Однією з істотних причин такого стану речей стратег 

вважав те, що американці, перебуваючи в авангарді науково-технічного 

прогресу, через своє надмірне занурення у віртуальну реальність, створювану 

телебаченням і новими інформаційними технологіями, стали як суспільство все 

більшою мірою жити в цій самій примарній реальності. Бжезінський був 

стривожений тим, що такі тенденції не обмежуються їхнім філософським 

виміром, але невблаганно стають проблемою геостратегічного ґатунку. «Якщо 

ми позбавлені фундаментальних критеріїв для прийняття рішень, – наголошував 

він, – ми неспроможні будемо вести за собою світ, навіть у політичному сенсі» 

[192, 20-21].  

У своїй критиці американського суспільства Бжезінський часто 

висловлював міркування, які йшли врозріз із системою вартостей значної 

частини владної еліти. Такими, зокрема, були його вельми різкі закиди, котрі він 

робив особливо рішуче в останні десять-п’ятнадцять років свого життя, на 

адресу надбагатих. Наприклад, виступаючи в жовтні 2011 р. в ефірі популярного 

шоу «Ранковий Джо» телевізійної компанії Ен-Бі-Сі, співведучою якого була 

його дочка Міка Бжезінська, він заявив, що можливою відповіддю на посилення 

у світі та в американському суспільстві протестних настроїв проти соціальної 

нерівності могла б бути ініціатива з опублікування інформації про осіб, котрі 

безпрецедентно збагатились через спекулятивні та інші сумнівні операції. Гнів 

вісімдесятилітнього ветерана світової політики був спрямований на нуворишів, 

які надбали свої приголомшливі статки, приховуючи як шляхи збагачення, так і 

самі гроші, інвестовані в хеджовані фонди [390]. При цьому ним рухали не 

моралізаторсько-менторські спонуки, а тривога за американське майбутнє. «Чи 
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може демократія процвітати, коли численна біднота стає ще біднішою, а 

нечисленні багатії ще багатшими?» – з обуренням писав він на своїй сторінці у 

Твіттері 8 червня 2014 р. [460]. 

Поза сумнівом, визначальна роль в утвердженні Бжезінського як 

міжнародного стратега зі світовою репутацією належала сукупності 

притаманних йому світоглядних та емоційних рис. З огляду на це, вельми 

слушними виглядають міркування запропоновані А. Ґерфінкле, який 

співпрацював із Бжезінським у видавничих проєктах ще з 1970-х рр. і стежив 

десятиліттями за його діяльністю. Проаналізувавши особу свого об’єкта 

вивчення як певною мірою модельну, він дійшов висновку, що стратегічний 

мислитель вітає плюралізм поглядів; приймає багатовимірність обставин, хоч і 

більше схильний до їх диференційного сприйняття; не цурається морально-

емоційної прихильності, але обережний з моральними чи теоретичним 

абстракціями; знає що таке національна трагедія, але не підвладний песимізму 

чи цинізму; терплячий і невибагливий щодо неминуче невблаганної дійсності; 

рідко коли віддає перевагу видатному перед достатнім у політиці; меткий у 

використанні політичного шансу; смиренно приймає труднощі, але розраховує 

на успіх [256, 201]. Окрім того, зауважує А. Ґерфінкле, істинний мислитель-

стратег оптиміст і гравець, він наділений скромністю, коли йдеться про 

спроможність збагнути всю складність світу, його переконання у винятковості 

Америки ґрунтується не на вірі в її дарування Богом, а на її зумовленості 

об’єктивними чинниками; зрештою, бажано, щоб людина, яка кваліфікується на 

цю виняткову суспільну роль, була немолодою й на початках свого життя була 

неамериканцем [256, 194-200]. Остання з наведених рис, а також, на думку 

А. Ґерфінкле, непритаманний американцям досвід національної трагедії як 

необхідна умова формування стратега фактично вказували на переконання 

автора вищезгаданої типологізації в тому, що в новітні часи Америка 

поповнювала свої лави стратегів за рахунок емігрантів. Такий висновок 

заслуговує на окреме обговорення, але він виглядає вельми переконливим, коли 
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йдеться про Бжезінського та плеяду європейців, яких катастрофа Другої світової 

війни закинула свого часу в Америку. 

Іншу важливу грань діяльності міжнародного стратега формують 

особливості його взаємодії зі «стратегічною командою» й ті його особистісні 

риси, які дозволяють йому забезпечувати оптимальні умови втілення своїх 

стратегічних ідей. Як уже зазначалось у попередніх розділах, стосунки 

Бжезінського з президентом Дж. Картером відзначались інтенсивною й 

шанобливою взаємодією, а його керівництво підлеглими з апарату Ради 

Національної Безпеки було позначено гармонійністю та взаємоповагою. Сам 

Бжезінський був схильний наголошувати на визначальній ролі його психо-

емоційної сумісності з главою держави. Її підґрунтя він бачив у аналогічності 

особистісного соціокультурного досвіду сина американського Півдня і 

американця, який був сповнений синівських почуттів до Польщі. 

Метафоризуючи цей свій висновок, Бжезінський спирався на роздуми, які 

містились на сторінках роману В. Стайрона «Вибір Софі» [163, 20-21]. У цьому 

творі, сповненому трагічного психологізму, класик американської літератури 

20 ст. змальовує складні романтичні стосунки між Софі – полькою-емігранткою 

та Стінго – хлопцем з Півдня, яких доля звела в повоєнному Нью-Йорку. 

Письменник відкриває цілий спектр історичних паралелей, психологічних рис і 

елементів суспільної культури, які, на його думку, споріднювали дві видатні 

історичні спільноти – американський Південь і волелюбну Польщу, чиїми чи не 

найпомітнішими ідентифікаційними ознаками були гордість і спогади про 

минулі славні часи. Бжезінський був так вражений влучністю спостережень 

майстра пера, що навіть зачитав окремі фрагменти цього твору Дж. Картеру. 

Окрім вищеозначених чинників, на думку Бжезінського, вагому роль у його 

сумісності з президентом відігравали високий ступінь їхньої одностайності в 

оцінках зарубіжних лідерів, а також притаманні обом почуття гумору та 

схильність до розіграшів один одного. Легкість у стосунках глави наймогутнішої 

держави світу та його підлеглого-шефа міжнародної стратегії могла дозволити 

останньому вчинки, які важко собі уявити в рамках субординації інших урядів. 
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Так, наприклад, одного разу Бжезінський наказав покласти на президентський 

стіл буцімто надісланого Л. Брежнєвим листа з привітанням Дж. Картеру до дня 

народження. Текст містив заздалегідь продумані справжнім його автором 

помилкові факти на зразок, наприклад, неточно вказаного віку адресата, котрі 

той спочатку заходився відзначати на полях документу, але, заглибившись у 

читання, збагнув, що зловився на гачок Збіґа. Зі свого боку, Дж. Картер не 

втрачав шансу поквитатись з президентським радником у схожий спосіб [163, 

27]. Бжезінський, однак, не був схильним перебільшувати своєї близькості до 

глави держави. Він вважав, що одним з факторів, які зумовлювали спорідненість 

їх поглядів, було те, що в президентському оточенні в Білому домі не виявилось 

жодної іншої особи, яка була б з главою держави приблизно одного віку. 

Натомість за фасадом їх дружніх й навіть жартівливих стосунків у свідомості 

Бжезінського, як зазначить він у своїх мемуарах, з кожним роком діяльності 

адміністрації виростав невидимий бар’єр. «Поступово, – зазначає мемуарист, – я 

почну все більше думати про нього як про інституцію «Президент», а не як про 

живу істоту «Джиммі Картер» [163, 19]. Однак з плином часу в Бжезінського 

більшою мірою актуалізується саме ціннісна домінанта перебування радника з 

питань національної безпеки на одній хвилі з господарем Білого дому. У книзі-

діалозі з Б. Скоукрофтом, опублікованій у 2008 р., він наголошуватиме на тому, 

що радить президенту обирати на посаду радника людину, яку він достатньо 

добре знає, з котрою комфортно себе відчуває, а також поділяє спільні погляди. 

«Це неймовірно важливо», – наголошував Бжезінський [219, 255]. Окрім того, 

він уважав, що поруч із главою держави має бути конфідант, не обтяжений 

посадовою відповідальністю, який спроможний у приватному спілкуванні 

давати лідерові відверті й некомпліментарні коментарі щодо його дій. Ніщо так 

не бентежило Бжезінського як лестощі президентові з боку його оточення, які він 

спостерігав, на його думку, в Білому домі Дж. В. Буша [219, 260-261].  

Звісно, що не з усіма впливовими членами команди Дж. Картера в 

Бжезінського існували такі взаємодоповнювальні стосунки, як з її керівником. 

Сильна, наступальна, часом різка натура президентського радника, який 
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перевершував своїх опонентів ерудицією й стрункою логікою викладу, не могла 

не дратувати як тих, хто боровся за вплив на президента, так і тих, хто не приймав 

стратегічної лінії адміністрації. До останніх, зокрема, належав патріарх 

американської дипломатії (саме під його керівництвом як посла служив у 

московському посольстві Дж. Ф. Кеннан) і неформальний авторитет 

Демократичної партії А. Гарріман. Завітавши одного разу до кабінету керівника 

апарату Білого дому Г. Джордана, він висловив своє занепокоєння поширеними 

у Вашингтоні поголосками стосовно того, що Бжезінський перехоплює в 

держсекретаря С. Венса кермо зовнішньої політики. «Радник з питань 

національної безпеки, – наголосив він явно маючи на увазі Бжезінського, – 

повинен бути схожим на дитину на офіційному обіді. Її всі бачать, але ніхто не 

чує» [295, 48]. Певно, що така модель поведінки не відповідала як вдачі, так і, що 

ще важливіше, переконанням особи, щодо якої висловлювалась ця порада. Сам 

Г. Джордан, як випливає з його мемуарів, також не поділяв таких міркувань, 

проте з свого боку вбачав у особистості Бжезінського чимало рис, які робили 

його сильним гравцем у владному Вашингтоні, але неминуче породжували 

критику на кшталт наведеного вище висловлювання А. Гаррімана. На його 

думку, Бжезінський був незрівнянно більше, ніж держсекретар С. Венс, 

схильний до утвердження присутності своєї особистості у владі. Проте більше 

впливали на його суспільне сприйняття притаманні йому гострий інтелект, 

карбована манера говорити, польський акцент і, як багатьом здавалось, сувора 

зовнішність. Такі риси контрастували зі звичним образом зовнішньополітичного 

авторитета істеблішменту зразка Г. Кіссінджера, який подобався публіці своєю 

розслабленою неквапливою манерою спілкування (щоправда з відчутним 

німецьким акцентом). Проте в стосунках з підлеглими Бжезінський був 

настільки ж милим, наскільки Г. Кіссінджер абразивним і авторитарним, що 

дозволило йому принести в Раду Національної Безпеки командний дух, якого за 

часів його гарвардського колеги бракувало [295, 49-50]. Між тим, Г. Джордан 

слідом за президентом з задоволенням обмінювався з Бжезінським дружніми 

жартами й розіграшами. Очевидно, зважаючи на вимоги субординації, 
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Бжезінський надсилав керівнику апарату листи не від імені Л. Брежнєва, а лише 

за підписом буцімто радянського посла А. Добриніна. Г. Джордан відповідав 

йому присвоєнням дошкульних прізвиськ. Зрештою він назвав Бжезінського 

«Доктор Стрейнджлав», і той, як випливає з мемуарів Г. Джордана, не 

заперечував проти асоціювання його з цим сатиричним персонажем з класичної 

чорної кінокомедії режисера С. Кубрика, випущеної в 1964 р. [295, 50]. 

Прізвисько це, однак, досить вдало унаочнило суперечності сприйняття 

громадськістю стратегічних ідей, з якими з кінця 1970-х рр. буде пов’язуватись 

ім’я Бжезінського. За сценарієм гостросатиричного антивоєнного кінотвору, 

обожнюваного лібералами, Стрейнджлав – напівнавіжений вчений-емігрант з 

Німеччини – досяг надзвичайного впливу на вище керівництво Америки й 

штовхав його своїми порадами до прірви ядерної війни. Як уважалося, персонаж 

був колективним образом, прототипами якому слугували такі зірки 

стратегічного планування й передових військово-технічних розробок 1950-х рр., 

як Г. Кан, Дж. фон Нойман, В. фон Браун і Е. Теллер, які всі були недавніми 

іммігрантами з Європи. 

Ототожнення, нехай і жартівливе, Бжезінського з групою діячів, яких 

пов’язували близькі світоглядні орієнтири, схожість походження (європейські 

інтелектуали високого освітнього рівня), приблизно однаковий вік і 

спорідненість сфер діяльності в Америці, актуалізує потребу звернення до 

просопографічно-генераційного методу аналізу ролі особистості в історії. Історія 

американської міжнародно-стратегічної традиції може бути переконливо 

розглянута на прикладі функціонування генерацій міжнародних стратегів, які 

часом виглядали як доволі вузьке коло однодумців, а інколи становили собою 

досить широку спільноту, об’єднувану служінням суспільній потребі. 

Колоніальний та постколоніальний періоди історії США містять в собі низку 

прикладів висунення американськими політичними та суспільними діячами 

стратегічних концепцій різного методологічного характеру – від «Міста на 

пагорбі» Дж. Вінтропа (1630) до теорії морської могутності та американської 

гегемонії А. С. Мегена (1890) і теорії фронтиру Ф. Дж. Тернера (1893). Проте за 
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винятком хіба що батьків-засновників, достатніх підстав об’єднання їх у 

стратегічні генерації, як виглядає, немає. 

Перша група діячів, яку підставово можна розглядати як стратегічну 

генерацію, постає на рубежі 19–20 ст.  Її уособлювали Дж. Хей, А. С. Меген (в 

ролі старшого інтелектуального лідера), І. Рут, Г. Кебот Лодж і Т. Рузвельт, які 

за оцінкою історика і дипломата В. Зіммермана визначили курс американської 

зовнішньої політики на 20 ст. Це «імперіалістична» генерація, перші великі 

успіхи якої з втілення власних стратегічних постулатів пов’язані з іспансько-

американською війною 1898–1899 рр. і президентським правлінням Т. Рузвельта 

[475, 8-11]. Наступною виразно окресленою генераційною спільнотою стала 

генерація «14 пунктів», чільними представниками якої були Е. Хаус, В. Ліппман, 

В. Кобб, І. Боумен, засновники нью-йоркської Ради з міжнародних відносин 

(1921) і, звісно ж, її ідейне та владне уособлення – президент В. Вільсон. 

Міжвоєнний період, позначений в історії взаємин Америки зі світом 

«разерваціоністськими» і великою мірою ізоляціоністськими тенденціями в 

зовнішній політиці Вашингтона, став часом міжгенераційного перегрупування у 

політикоформувальній верстві США. Зрештою, Друга світова війна й виклики 

світу, який безпосередньо поставав з її завершенням, з усією нагальністю 

висунули перед американцями потребу у визначенні національної міжнародної 

стратегії. Це завдання взяла на себе генерація «стримування», яку умовно також 

можна позначити як генерацію «американського століття» (за назвою 

знаменитого есе Г. Люса, опублікованого в 1941 р.). Лави чільної частини цієї 

генерації були доволі широкими. Поруч зі згаданим Г. Люсом наріжні камені її 

поглядів заклали Н. Спікмен (теорія «Римленду» і геостратегічної гегемонії 

США), політик-республіканець В. Вілкі з його ліберально-мондіалістською 

теорією «Єдиного світу», а також Дж. Ф. Кеннан, автор широко відомої 

концепції «стримування». Крім останнього, на переконання В. Айзеексона та 

І. Томаса, до когорти тих, хто спричинились до творення американської 

міжнародної стратегії повоєнного періоду належали Д. Ачесон, Ч. Болен, 

Р. Ловетт, А. Гарріман, Дж. Маклой. Окрім «стримування», іншими засадничими 
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принципами їхньої стратегії були опозиція ізоляціонізму й концепція 

позитивного лідерства Америки [291]. Зрештою, і цей уже доволі розлогий 

перелік імен далекий від вичерпності в представленні персонального складу 

вищеозначеної генерації. До нього щонайменше слід додати Дж. Форрестола, 

товариша та водночас принципового опонента Дж. Ф. Кеннана П. Нітце й, певно 

ж, господарів Білого дому та їхніх високих урядовців другої половини 1940-х – 

1950-х рр. 

Натомість перші вагомі стратегічні ідеї Бжезінського були призначені для 

спрямування американської зовнішньої політики на зламі міжнародних та 

технологічних епох, який каталізував кризу світового комуністичного блоку й дав 

поштовх трансформації міжнародної ролі США. На цьому історичному етапі 

сформувалась нова генерація американських міжнародних стратегів, чільними 

владними уособленнями якої були президенти Дж. Ф. Кеннеді, Л. Джонсон, 

Р. Ніксон і Дж. Картер, а найяскравішими генераторами ідей стали Бжезінський і 

Г. Кіссінджер. З певною умовністю її можна позначити як генерацію 

«технотронної ери».  

Застосування до цієї та інших стратегічних генерацій просопографічного 

методу дослідження ролі особистості в історії дозволяє виділити 

типологізувальні ознаки, які дають можливість здійснити атрибуцію окремих 

особистостей до таких генераційних спільнот. З демографічного погляду 

генерація Бжезінського – Кіссінджера мала часом свого народження головним 

чином міжвоєнний період, але переважно не належала до «Найвидатнішого 

покоління» (The Greatest Generation) американців, яке було батьківським щодо 

покоління бейбі-бумерів, котре народжувалось приблизно у хронологічному 

проміжку 1944–1960 рр. Разом із тим, застосовуючи тезу з гіпотези Ф. Фукуями 

про «кінець історії», битва ліберального Заходу з його тоталітарними 

опонентами, апогеєм якої була Друга світова війна, стала принциповим 

елементом їх світоглядного й політичного досвіду. Іншою диференціювальною 

ознакою генерації «технотронної ери» була її соціокультурна транзитивність. 

Вихована на сукупності пізньовікторіанських і модерністських наукових та 
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естетичних традицій, вона, однак, сміливо вступила у епоху постмодерну, 

ставши частиною феномену американського шістдесятництва, хоч часто і не 

поділяла радикального лібералізму, притаманного багатьом його представникам. 

Ще одним важливим аспектом функціонування генерації «технотронної ери» 

стало її позиціонування щодо динаміки міжнародних порядків. 

«Імперіалістична» генерація вийшла на американську суспільну арену тоді, коли 

на уламках Віденського міжнародного порядку йшло формування політичних 

блоків, які невдовзі зіштовхнуться в першій світовій війні. Однак автономне 

становище Сполучених Штатів на міжнародній арені і великою мірою 

позаєвропейський на той момент контекст її стратегічних інтересів (Західна 

півкуля, Філіппіни як база для доступу до віддалених акваторій Тихого океану і, 

зрештою, китайські ринки) не спонукали її до зусиль з руйнування чи побудови 

котрогось міжнародного порядку. Генерація «14 пунктів», сформована 

насамперед з молодих послідовників президента В. Вільсона, зазнала невдачі 

разом зі своїм лідером у намаганні започаткувати замислений ними новий 

міжнародний порядок. Версальський порядок значною мірою матиме ознаки 

перекручених і вибірково втілених «14 пунктів» В. Вільсона. Генерація 

«стримування» навпаки виявилась успішною в справі заснування повоєнного 

міжнародного порядку. Щоправда він характеризувався не кооперативними, як 

спочатку планувало оточення президента Ф. Д. Рузвельта, а конфронтаційними 

засадами. Натомість генерації Бжезінського довелось шукати стратегічні 

орієнтири в епоху ерозії й кризи ялтинсько-потсдамського порядку, посилення 

транснаціональних і глобалізаційних тенденцій у світовому розвитку. Цей 

фактор істотно вплинув на ступінь одностайності настанов генерації 

«технотронної ери» щодо національної міжнародної стратегії. Якщо генерація 

«14 пунктів» була на вершині власного інтелектуального піднесення достатньо 

єдиною у своїх поглядах, а генерація «стримування» виглядає в історичній 

ретроспективі найбільш одностайною з усіх подібних просопографічно 

обґрунтованих спільнот, то у випадку з генерацією «технотронної ери» 

спостерігався істотний ступінь розбіжностей в її середовищі щодо низки 



369 

 

фундаментальних компонентів міжнародної стратегії, насамперед стосовно 

розуміння ролі Америки у світовому розвитку й принципів побудови відносин з 

СРСР. Ця її риса на тлі В’єтнамської війни й суперечностей побудови «Великого 

суспільства» посилена втратою політикоформувальною елітою двопартійного 

підходу до національної зовнішньої політики, ускладнила процес здійснення 

останньої, проте відкрила для стратегічних лідерів на зразок Бжезінського 

можливості висунення власних ідей. 

Разом з тим, стан постмодерну, у якому приблизно від 1960-х рр. 

опинились західні суспільства, наклав свій відбиток на стратегічну творчість 

Бжезінського. В обраному ним епіграфі до «Між двох епох» із твору Г. Гессе 

«Степовий вовк» ідеться про те, що «міжепохальність» стає пасткою для цілих 

генерацій. Бжезінський і його стратегічна генерація були вельми успішними в 

уникненні цієї пастки завдяки вдалому поєднанню законів класичної стратегії з 

новаторством, зумовленим відчуттям духу часу. Ця грань їх таланту забезпечила 

їм фактичний трансгенераційний статус і практично відсутність рівних їм 

стратегічних умів навіть на початку 21 ст. При цьому якщо Г. Кіссінджер 

підтримував свій авторитет головним чином іміджевими засобами та вражав 

мистецтвом бути завжди потрібним і ніколи принципово не критикувати Білий 

дім, то Бжезінський постійно шукав нову стилістику й прагнув служити своїми 

ідеями не черговій адміністрації, а Сполученим Штатам Америки. Саме 

Бжезінський найбільшою мірою став зразком постмодерності, поєднуючи нові 

теми з реплікаційними запозиченнями з класичної спадщини, особливо 

помітними в «Плані гри» і «Великій Шахівниці». З іншого боку, ним була 

успішно реалізована така риса постмодерності, як визволення від колишньої 

обмежувальної практики і відкидання усталених авторитетів [45, 327] («Між 

двох епох», «Поза контролем»). В його творах також можна виявити ознаки 

подвійного коду, що найбільш переконливо може ілюструвати «Велика 

Шахівниця» з властивою їй наявністю двох текстів у межах єдиного 

формального тексту — велично-метафоричного та іншого іпліцитно-

прагматичного. Епістеміологічну невпевненість (uncertainty, тобто непевність) 
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може засвідчувати помітне оминання ним сцієнтистських теорій на зразок теорії 

глобального потепління, скептицизм щодо політологічних теорій, уникання у 

своїх пізніших творах академічних парадигм на користь власного категоріально-

понятійного апарату. Відчуття загальної кризовості виявляло себе у сприйнятті 

світової історії як невпинного процесу виникнення нових кризових явищ, 

врахування яких необхідне для стратегізації зовнішньої політики. Ознакою 

прийняття концепції гіперіндивідуалізму сучасної людини був помітний ще від 

1970-х рр. його наголос на актуальності врахування поширеності у світі, зокрема, 

країнах на шляху розвитку фрустраційних настроїв і вимог рівності людських 

індивідумів, а на початку 21 ст. вимоги пошанування людської гідності. 

Однак практична геостратегія у виконанні Бжезінського завдячувала своїм 

успіхом не лише покладеним у її основу академічним теоріям, а й удачі 

«виконроба» великих міжнародно-політичних проєктів. Він слугував добрим 

прикладом виконання приміряної ним на себе в згадуваному інтерв’ю 1980 р. для 

часопису «Енкаунтер» ролі активного стратега-практика. Ця його риса сповна 

розкрилась тоді, коли Україна здобула незалежність, і в 1992 р. у Вашингтоні 

почалась робота українського посольства, очолюваного О. Г. Білорусом. Як 

згадує перший український амбасадор у Вашингтоні, у Бжезінського була 

«надзвичайно добра риса активних контактів». Ці їхні контакти швидко стали 

щирими й особистими. Бжезінський часто заїжджав до українського посольства, 

часом просто на шляху в якийсь вашингтонський офіс. Володіючи 

непересічними знаннями того, як працюють механізми великої влади в 

американській столиці, він надавав українським дипломатам консультації, які 

істотно допомагали їм на вкрай складному етапі утвердження України на 

міжнародній арені [54]. Таку саму консультативну допомогу, як свідчить 

В. П. Горбулін, Бжезінський надавав і високим українським делегаціям, які 

відвідували Вашингтон. Так, наприклад, коли представники України, очолювані 

В. П. Горбуліним і Є. К. Марчуком, у 2004 р. прибули для перемовин з К. Райс, 

яка на той час була радницею Дж. В. Буша з питань національної безпеки, він 

відчутно допоміг їм своїми порадами перед цією зустріччю [53]. Аналогічною 
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була його роль і в 2002 р., коли В. П. Горбулін здійснював відповідальний візит 

до США на запрошення міністра оборони Д. Рамсфельда, у перебігу якого, 

зокрема, ним була зроблена доповідь в Управлінні протиракетної оборони 

Пентагона. Не менш вагомою була його допомога українським представникам, 

коли в середині 1990-х рр.  делегації, очолювані В. П. Горбуліним, розпочали 

складний діалог з польською стороною з метою започаткувати процес 

історичного примирення між двома державами та їхніми народами. Саме завдяки 

Бжезінському, який на час візитів українців спеціально прилітав з Америки, але 

в переговорах участі не брав, була розвіяна недовіра з польського боку. «Він 

мене підтримував у дуже складних перипетіях, які виникали в стосунках з 

поляками», – зауважує В. П. Горбулін в інтерв’ю для автора цього дослідження 

[Там само].  

Активні та дієві зусилля Бжезінського, спрямовані на допомогу 

новопосталій українській державі, мали під собою цілком прагматичний і 

стратегічний ґрунт. Його, за оцінкою В. П. Горбуліна, «невичерпне бажання 

допомогти Україні» мало на меті побудову її союзу з Польщею як вагомої 

противаги будь-якій російській експансії. У цей проєкт найзнаменитіший 

американець польського походження «свято вірив і не соромився про це казати» 

[Там само]. Його особливе ставлення до України зумовлювалось, як він цього не 

приховував, і особистими почуттями. Як свідчить О. Г. Білорус, Бжезінський 

казав йому: «Я також українець». Коли ж його візаві риторично ставив під сумнів 

цю сміливу заяву, той стверджував, що він народився в Жовкві, а дитиною жив 

у Харкові в часи служби його батька консулом в цьому українському місті [54]. 

Ностальгійна складова в настановах Бжезінського до України не позбавляла 

його, однак, тверезого й критичного погляду на політичні реалії, без якого 

неможлива ефективна стратегія. За спостереженнями В. П. Горбуліна, ступінь 

довіри Бжезінського до представників України не завжди був однаковим, а сам 

американський гросмейстер геостратегії, незважаючи на свою проукраїнськість, 

часом немов втрачав свій ентузіазм і поглядав на українських друзів своїм 

скептичним поглядом [53].   
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Коли йдеться про суб’єктивно-особистісний вимір міжнародної стратегії, 

приклад Бжезінського також засвідчує важливість факторів валеологічного 

характеру. Активне довголіття Бжезінського дозволило йому десятиліттями 

наполегливо й на загал успішно робити справу свого життя – генерувати 

стратегічні ідеї та боротись за їх втілення. Звісно, що значна тривалість життя не 

може вважатись як необхідною так і достатньою умовою успіху стратега. Так, 

наприклад, головним підсумком відносно недовгого життя Н. Спікмена (1893-

1943) була провидницька геостратегічна теорія «Римленду», яка випередила й 

теоретично обґрунтувала стратегію стримування. Натомість довгожитель 

Дж. Ф. Кеннан (1904-2005) закріпив своє видатне місце в історії стратегічної 

думки одним службовим текстом, написаним у 1946 р., і однією-єдиною 

журнальною статтею, опублікованою в 1947 р., створеними ще до того як він 

досяг свого полудня віку. Однак на загал велика міжнародна стратегія 

передбачає володіння мистецтвом «довгої гри». Понад півстоліття активної 

інтелектуальної та політичної діяльності Бжезінського дозволили йому плідно 

жити й творити в сув’язі з імперативами різних історичних епох, довести до 

переможного результату боротьбу за визволення Польщі з-під радянського 

контролю та її повернення в євроатлантичну спільноту, написати резонансні 

твори, які ним замислювались як заповіт своїм учням та послідовникам. 

Як виглядає, такі здобутки також були результатом його 

самодисципліни, вольових рис, твердих моральних принципів і гуманітарної 

культури. Прагнув цього він чи ні, але впродовж свого життя він справляв 

враження європейського аристократа, позбавленого волею політичних 

обставин родового гнізда й перенесеного в Північну Америку. На публічному 

видноколі, завжди ошатно вбраний, з краватками з геометричними 

гострокутними візерунками (можливий предмет для аналізу психологів), 

стрункий, а на схилі віку вельми сухорлявий, він був відомий як завзятий 

тенісист, який навіть на дев’ятому десятку літ принципово виходив на корт 

лише в одиничному розряді, хоч це й передбачало посилені фізичні 

навантаження. Він був знаменитий своєю манерою як в університетських 
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лекціях, так і в публічних виступах чітко й логічно послідовно формулювати 

думки лексично досконалою англійською мовою, яку в короткі терміни 

опанував підлітком, за його словами, у Британській Америці. Бжезінський був 

щасливий у родинному житті, проживши у шлюбі зі своєю дружиною Емілією 

(Мушкою) зі знаменитого роду Бенешів понад шість десятиліть. Відповідаючи 

на питання автора цього дослідження про те, кого він назвав би своїм 

улюбленим художником, Бжезінський сказав, що його улюбленим художником 

є скульпторка, з якою він живе й з котрою перебуває в шлюбі [286]. Емілія, як 

засвідчують вступні зауваги до низки книжок Бжезінського, виступала в ролі 

їхнього редактора. Зважаючи на багатолітній напружений робочий графік її 

чоловіка, вона також відіграла визначальну роль у вихованні їхніх двох синів і 

дочки, які досягли помітного успіху у своїх професійних кар’єрах. Незважаючи 

на те, що молодша генерація Бжезінських росла й соціалізовувалась у цілком 

американському середовищі, батько прагнув зберегти зв’язок дітей із землею 

своїх предків. Так, наприклад, у 1993 р., за організаційної підтримки О. Г. 

Білоруса, родина Бжезінських відвідала малу батьківщину свого роду в 

Західній Україні й на радість главі сім’ї залишилась надзвичайно позитивно 

враженою знайомством з українцями та красою українських Карпат. Пізніше 

О. Г. Білорус організував поїздку Бжезінського на південь Київщини, де свій 

глибокий слід залишили польські магнати Браницькі та Потоцькі. Особливо 

високому американському гостю запам’яталось відвідання рідного села 

першого українського амбасадора й розмова з його мамою [54]. Певно, що ці 

штрихи до особистісного портрета гросмейстера американської міжнародної 

стратегії розкривають насамперед його людську індивідуальність. Проте, 

роблячи її для нас зрозумілішою, вони опосередковано дозволяють осягнути 

особу міжнародного стратега в усій її багатовимірності. 

Поза всяким сумнівом, феномен Бжезінського-стратега мав глибоко 

індивідуальні корені, які в часі сягали міжвоєнної Польщі та України. Проте він 

сформувався за певних історичних обставин на американському суспільному 

ґрунті. Бжезінський знайшов у Америці нову батьківщину й країну, у якій він міг 
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реалізувати свої найамбітніші задуми. Америка знайшла в особі Бжезінського 

одного з найвизначніших виразників її міжнародностратегічних інтересів. Однак 

відхід у вічність Бжезінського та його генерації з усією нагальністю ставить 

питання про те, чи є в них спадкоємці та чи, зрештою, Сполучені Штати Америки 

залишатимуться стратегічною наддержавою у майбутньому. 
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Висновки до Розділу 5 

 

Кардинальні зміни у світовій політиці, викликані розпадом СРСР, 

руйнуванням основ ялтинського міжнародного порядку і постанням ряду нових 

проблем міжнародного розвитку, спонукали Бжезінського до пошуків 

стратегічних дороговказів, відповідних вимогам часу. Їх наскрізною домінантою 

було забезпечення американського світового лідерства. Осмислюючи нові реалії 

пострадянського світу він доходив висновку щодо необхідності для Америки 

запобігти хаотичним тенденціям у міжнародному житті, наголошував на потребі 

консолідації геополітичного плюралізму на пострадянському просторі, а також 

наполягав на необхідності чутливого реагування на еґалітаристські вимоги 

світових активізованих мас.  

Проте згодом на заміну такій паліативній стратегії глобальної стабілізації 

Бжезінський висуває стратегію євразійського домінування США, яку він, однак, 

не розглядає як історично тривалий дороговказ, наголошуючи на тому, що 

Америці судитиметься виконати роль «регента», приреченого на передачу в 

майбутньому своїх повноважень певній глобальній координаційно-керівній 

структурі. Бжезінський, як це було притаманно йому і в середині 1980-х рр., не 

поділяє основоположних редукціоністських теоретичних засад класичної 

геополітики, а в постмодерністській манері запозичуючи лише її стилістику.  

Однак на початку 21 ст., усвідомлюючи виникнення нових американських 

та міжнародних реалій, він переконується у необхідності акцентування на 

стратегії американського недомінативного лідерства, ґрунтованій на 

транснаціоналістській теоретичній парадигмі. Подальше ускладнення 

розстановки сил на світовій арені, зумовлене, зокрема, піднесенням Китаю, 

неоімперськими амбіціями Російської Федерації, кризою стратегічного 

партнерства провідних країн інтегрованої Європи і США, спонукало ґранд 

стратега до модифікації його попередніх стратегічних настанов, наслідком чого 

стала остання у його житті   міжнародно-стратегічна концепція. Згідно з нею 

Америці слід було обрати більш диверсифіковану євразійську стратегію, 
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квінтесенцією якої ставала її дуальна роль як гуртівника і гаранта благополуччя 

Заходу та офшорного балансира й «мирового посередника» основних країн 

Сходу. Бжезінський висував концепцію американського лідерства у побудові 

Ширшого Заходу, який мав об’єднати країни, розташовані у планетарному 

просторі від Північної Америки до Японії. Неодмінною 

внутрішньоамериканською умовою збереження Америкою статусу глобального 

стратегічного лідера Бжезінський вважав подолання арогантності американців 

щодо історії та географії довколишнього світу і їхнє звільнення від 

деінтелектуалізуючої залежності від віртуальної реальності. 

Помітне місце у міжнародно-стратегічних настановах Бжезінського 

займала Україна. Залишаючись непохитним у визнанні українського 

суверенітету і атлантичного вектору зовнішньої політики Києва потужними 

чинниками стримування російських імперських імпульсів, він зайняв чітку 

проукраїнську позицію після початку відкритої російської агресії проти України. 

Проте, як це було притаманно йому у деяких інших подібних ситуаціях в 

минулому, Бжезінський вважав за доцільне висувати неоднозначні тактичні 

схеми (стратагеми), підпорядковані стратегічній меті збереження українського 

суверенітету. 

Відхід Бжезінського у вічність і зростання потреби у стратегічній культурі 

аналізу проблем міжнародного розвитку актуалізували звернення до тих аспектів 

його діяльності, які дозволяють дійти певних теоретичних узагальнень, 

релевантних історії міжнародної стратегії та феномену особи міжнародного 

стратега. Бжезінський слугує модельною постаттю, приклад якої уможливлює 

поглиблене вивчення вищеозначених проблем історіописання. Разом з тим, 

підсумки дослідження і осмислення його спадщини, корельовані з оцінками 

стану американського суспільства та банку міжнародно-стратегічних ідей 

американської політикоформувальної спільноти перших десятиліть 21 ст., 

дозволяють дійти висновку, що в окоосяжній перспективі ймовірність появи на 

суспільній сцені Америки особистостей калібру Бжезінського буде невисокою. 
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ВИСНОВКИ 

 

 Аналіз стану наукового вивчення проблем дослідження дозволяє 

дійти висновку, що вони розроблені недостатньо. Наукові розвідки, присвячені 

поглядам на міжнародну політику і суспільно-політичній діяльності 

З. Бжезінського, нечисленні (на відміну від помітно численніших досліджень, 

присвячених Г. Кіссінджеру). Більшість авторів таких розвідок є фахівцями з 

політичних наук, яким притаманні принципи використання джерел, відмінні від 

прийнятих в історичній науці. Нечисленні монографічні дослідження мали на 

меті створення загальних життєписів З. Бжезінського, які  мають ознаки 

схваленої досліджуваною особою або її рідними біографії. Жодна академічна 

розвідка не ставила своєю метою систематичний аналіз формування, розвитку і 

практичного втілення міжнародно-стратегічних поглядів З. Бжезінського. 

Практично всі ці публікації вийшли друком за життя досліджуваної особи. 

Однією з істотних прогалин аналізованої літератури є мінімальна увага до 

з’ясування місця України в системі міжнародно-стратегічних поглядів 

З. Бжезінського. Таким чином, до появи основних публікацій автора цієї 

дисертації, в історичній науці було відсутнє дослідження, в якому б усебічно і 

комплексно вивчались різноманітні аспекти міжнародно-стратегічної спадщини 

З. Бжезінського. 

 Джерельна база дослідження представлена сімома основними 

групами джерел: академічними і аналітичними працями, промовами, виступами 

в засобах масової інформації авторства З. Бжезінського; документами виконавчої 

влади США; спогадами, щоденниками та публічними виступами політичних 

діячів; дослідницькими інтерв’ю, взятими як у самого З. Бжезінського, так і у 

ряду державних та політичних діячів, які близько співпрацювали з ним; 

епістолярією, котра розкриває більш конфіденційні аспекти його поглядів; 

коментарями З.Бжезінського у соціальній мережі Твіттер; матеріалами 

опитувань громадської думки США, документами президентських виборчих 
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кампаній, пресою, кіноматеріалами. Наявність і опрацювання таких джерел, ряд 

з яких вводиться дисертантом до наукового обігу вперше, дозволили забезпечити 

достатню джерельну базу дисертаційного дослідження, досягти його мети і 

реалізувати передбачені для нього завдання.  

 Визначені дисертантом теоретико-методологічні засади і методи 

дослідження дозволили виконати дослідницькі завдання з позицій відмінних від 

обраних іншими дослідниками. Вони зробили можливим піти не шляхом 

написання нового життєпису досліджуваної особи, а створити за зразком 

інтелектуальної біографії аналітичне дослідження, в якому на прикладі 

персоналії вивчається феномен міжнародної стратегії та її особистісного виміру. 

 Початковому періоду формування міжнародно-стратегічних 

поглядів З.Бжезінського (1960-і – перш. пол. 1970-х рр.) були притаманні 

пошуки ним теоретичних парадигм пояснення феноменів міжнародних 

відносин, перший успішний досвід формулювання і втілення в державну 

політичну практику стратагем (мирне залучення), міжнародно-стратегічне 

самоусвідомлення на ґрунті критичної оцінки особистого досвіду роботи у 

державному департаменті, висунення власної теорії міжнародних відносин та 

місця в них США (технотронна ера), яка мала всі ознаки проєкту міжнародної 

стратегії. Разом з тим, в цей період визначається аналітичний стиль 

Бжезінського, модель його суспільно-політичної поведінки, погляди на 

морально-етичні аспекти функціонування американського суспільства, 

орієнтація на Демократичну партію і критичні настанови щодо 

республіканського Білого дому та його зовнішньої політики. Прикметною 

рисою цього періоду інтелектуальної та стратегічної біографії З.Бжезінського 

було те, що, успішно увійшовши до лав оновленої політикоформувальної 

верстви США, він зберігав ідеологічні домінанти, закладені родинною 

історією та родинним вихованням, головними серед яких були польська 

державницька ідея в її ліберальному варіанті й непохитність у критичних 

оцінках радянського імперіалізму.  
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 У період діяльності на вищій державній посаді в складі 

президентської адміністрації Дж. Картера (1977–1981 рр.) З. Бжезінський істотно 

уточнив і удосконалив власні міжнародно-стратегічні настанови. Увійшовши до 

Білого дому зі змагально-транснаціоналістським проєктом позитивного 

лідерства Америки, він у 1979-80 рр. висуває стратегію, яка мала на меті 

перемогу Заходу у «холодній війні» шляхом руйнування структури контролю 

СРСР над його центрально-східноєвропейськими сателітами і виснаження 

Кремля у змаганні з Заходом. 

 У післявладний період першим варіантом пропонованої 

З. Бжезінським американської стратегії став план повної перемоги Америки у 

змаганні з Радянським Союзом. В подальшому, осмислюючи «світові реалії», які 

виникли після припинення існування СРСР, він дійшов переконання, що 

стратегічним завданням Сполучених Штатів має бути запобігання глобальному 

хаосу і підтримка керованості світополітичними процесами. Не відмовляючись 

від транснаціоналістської та постіндустріальної теоретичних парадигм, стратег 

шукає нову стилістику світополітичного аналізу і утверджується в переконаності 

стосовно продуктивності геостратегічної стилістики, вершинним зразком якої 

стає «Велика Шахівниця» (1997). Проте одне з центральних положень цієї 

резонансної книги про роль Америки як «світового регента», готового передати 

свою мантію майбутній глобальній координаційній структурі, невдовзі 

переглядається ним на користь визнання неуникненності втрати його країною 

глобального домінування. Єдиною реалістичною альтернативою останньому, 

спроможною відвернути міжнародний безлад, він бачить недомінативне 

американське лідерство, про яке у нього йшлося вже, фактично, на початку 1970-

х рр. Але за умов трансформацій світової політики та економіки початку 21 ст. 

ця стратегічна пропозиція істотно ним уточнювалась. На його переконання, 

Сполучені Штати мали залишатись вирішальною силою на підтримку безпеки на 

західному фланзі Євразії, натомість обмежуючись роллю офшорного балансира 

на сході материка (винятком мало бути збереження особливої відповідальності 
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за безпеку Японії та Тайваню). Міжнародна стратегія останніх трьох 

адміністрацій, які були при владі за життя З. Бжезінського, викликала у нього 

критичні, а часом і драматичні оцінки. Метр ґранд стратегії вбачав у них 

відповідно хибність, невиразність й відсутність стратегічних орієнтирів і 

спільний для всіх них брак стратегічної волі. Такий стан речей розглядався ним 

як джерело ризиків для світових американських позицій і глобальної 

стабільності, а також як фактор провокування потенційних претендентів на 

світове панування. 

 У системі міжнародно-стратегічних поглядів З. Бжезінського 

помітне місце займала Україна. Його видатною заслугою як міжнародного 

стратега і впливового лідера американської суспільної думки було висунення 

формули про значення української незалежності для світової історії та 

демократичної перспективи розвитку Росії. Аргументація З. Бжезінського щодо 

важливого місця України на геополітичній карті доповнювалась позитивністю 

його емоційних настанов щодо нової незалежної держави. Він вважав, що 

Україна як спадкоємиця Київської Русі, а отже «старша сестра» Росії своїм 

прикладом розбудови плюралістичного, спертого на ринкову економіку 

суспільства, була спроможною переконати Росію в доцільності обрання 

неімперського демократичного вектору розвитку. Натомість, коли йшлося про 

політику Кремля, З. Бжезінський одним з перших серед провідних західних 

аналітиків уже на середину 1990-х рр. відчув сумніви щодо перспективи відмови 

Росії від власного авторитарного імперського минулого. В 2008 р. після 

російського вторгнення до Грузії він пророче передчував, що наступним 

об’єктом агресії Кремля може стати Україна. Після окупації Російською 

Федерацією Кримського півострова З. Бжезінський висунув пропозицію щодо 

«фінляндизації» відносин України і Російської Федерації. Ця ініціатива, 

очікувано негативно сприйнята в Україні, посутньо, однак, не була проявом 

опортунізму її автора чи його наміру умиротворення Москви, а черговим 

прикладом застосування ним тактичних інструментів з метою досягнення 

стратегічної мети збереження української державності, яка б за слушних 
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історичних обставин могла відновити контроль над всією своєю суверенною 

територією. 

 Порівняльний аналіз міжнародно-стратегічних настанов 

З. Бжезінського, Г. Кіссінджера і С. Гантінгтона дозволяє дійти висновку про те, 

що відмінності між ними були зумовлені чинниками теоретичного, 

соціокультурного і політичного характеру. Вони відображали різні погляди на 

проблеми розвитку світу і американські інтереси в ньому, притаманні окремим 

частинам політикоформувальної верстви. Істотне значення мали і відмінні 

персональні досвіди вищеозначених стратегів. Якщо, наприклад, в стратегічних 

уявленнях Г. Кіссінджера Польща і Україна посідали ієрархічно нижче місце 

порівняно з т. зв. «великими державами», то для його народженого в Польщі 

багатолітнього опонента ці країни не лише були невідділимі від власної родинної 

історії, але і розглядались ним як важливі геостратегічні одиниці. Проте на 

початку 21 ст. погляди «гарвардської трійці» на ряд проблем міжнародної 

політики зблизились, що стало наслідком усвідомлення ними як представниками 

однієї стратегічної генерації кризи стратегічної компетентності Білого дому і 

загрози втрати Америкою її міжнародно-стратегічних орієнтирів. 

 Підсумки вивчення інтелектуальної історії та суспільно-політичної 

діяльності З. Бжезінського дають підстави вважати його одним з найвизначніших 

міжнародних стратегів. Йому були притаманні такі особистісні риси як 

ґрунтовна освіта, широта і гнучкість погляду на глобальні та локальні проблеми 

світового розвитку, логіка і дисципліна мислення, інтелектуальна 

самодостатність, діяльний психотип особистості, тверді етичні принципи, 

поєднувані з певним ступенем суспільного нонконформізму, змістовність 

персонального історичного досвіду, рамки якого були ширшими, ніж 

національні, епохальні чи соціальні межі, зрештою, ще і валеологічна 

витривалість. Вони максимально повно дозволяли йому формулювати і 

втілювати власні стратегічні дороговкази. Іншою важливою рисою 

Бжезінського-стратега було його патріотично-коректне, але підкреслено 
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некомпліментарне оцінювання поглядів і діяльності вищого американського 

керівництва. Прикметним, однак, було те, що він практично не коментував таких 

формально дороговказних урядових документів як «Стратегії національної 

безпеки» і сув’язні з ними оборонні стратегії. Як можна припускати така його 

позиція була зумовлена тим, що він розглядав їх як публічні декларації намірів, 

призначені насамперед для інформування Конгресу, а отже недостатньо 

репрезентативні з погляду відображення справжньої позиції Білого дому. Разом 

з тим його стратегічні рекомендації завжди спирались на тверду ідейну основу, 

яку формували притаманні йому лібертаріанські та антитоталітарні переконання. 

Інший важливий аспект стратегічної спадщини З. Бжезінського пов’язаний з 

приналежністю до певної міжнародно-стратегічної генерації. Його персональна 

історія як стратега виразно позначена типологічними ознаками генерації 

«технотронної ери», які визначались історичними умовами, суспільним 

дискурсом і соціокультурним контекстом її функціонування. Історичні умови 

характеризувались діяльністю на межі технологічних епох, в часі деконструкції 

ялтинського міжнародного порядку, прискорення процесу глобалізації, постання 

нових глобальних проблем людства, кризи суспільного консенсусу в США щодо 

зовнішньополітичних орієнтирів країни. Суспільний дискурс відзначався 

високим ступенем публічної активності, помітною мідійною присутністю та 

популярністю її представників, а також закріпленим за ними в свідомості 

політикоформувальної верстви і суспільного загалу статусом впізнаваних 

знаменитостей, які слугують джерелом високофахового експертного знання. 

Соціокультурний контекст своєю фундаментальною рисою мав настання стану 

постмодерності західних суспільств. Він зумовив появу у творах З. Бжезінського 

проявів таких постмодерністських рис як відкидання усталених авторитетів, 

подвійний код, епістеміологічна невпевненість, відчуття загальної кризовості, 

прийняття концепції гіперіндивідуалізму сучасної людини, реплікування а не 

наслідування понять попередніх епох. Проте досвід вивчення міжнародно-

стратегічної генерації З. Бжезінського наводить на думку про те, що, незважаючи 

на завершення її історії через невблаганну дію біологічних чинників, у неї не 
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сформувалась достатньо чітко структурована спадкоємна генерація. Серед 

головних причин такого стану речей насамперед заслуговують бути 

відзначеними феномен згасання в американському суспільстві інтересу до ґранд 

стратегії, надмірний вплив на суспільство сектору нових інформаційних 

технологій і виробників розважальної продукції з притаманним їм прагматично-

космополітичним мисленням та саморуйнівна ворожнеча в середовищі 

політикоформувальної верстви Сполучених Штатів Америки.  
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