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Introduction / Вступ
Актуальність теми. Закінчилось ХХ століття, і на разі виникає
необхідність осмислення й переосмислення багатьох його подій і явищ. Без
усякого сумніву можна сказати, що ХХ століття було століттям контрастів:
стрімкий економічний прогрес виливався у серйозні світові кризи та
депресії, з потужним науково-технічним розвитком безпосередньо пов’язані
екологічні проблеми планети, глобалізація та найжорстокіші світові війни.
Друга половина ХХ століття була багата на фундаментальні зрушення та
нові явища у галузі міжнародно-економічних, політичних та міжнародноправових відносин. І особливу роль у цьому відіграла і продовжує
відігравати зараз західноєвропейська / загальноєвропейська інтеграція.
Багато століть Західна Європа була символом роздробленості народів і
держав, напруженого суперництва та постійних гострих конфліктів. І саме
Західна Європа була джерелом обох світових воєн – найжахливіших і
найкривавіших протистоянь у людській історії. Проте в останні три чверті
століття ситуація значно змінилася. Війна пішла з життя народів, що
населяють Західну Європу, натомість був створений інтеграційний простір
тісних відносин міждержавного співробітництва з прозорими й ефективними
для переміщення товарів, послуг, капіталів і людей кордонами. Завдяки
верховенству права, дотриманню прав людини, зміцнення безпеки і розвитку
процесів

європейської

інтеграції

були

створені

ефективні

гарантії

недопущення конфліктів і антагонізмів між сусідніми державами.
Свій найповніший розвиток економічна інтеграція отримала спочатку в
Західній Європі, а нині ці процеси поширилися і на Центрально-Східну та
Південно-Східну Європу. Можна стверджувати, що загальноєвропейські
структури є продуктом об’єктивно обумовленого, хоча багато в чому
суперечливого, а подекуди і спонтанного, історичного розвитку Європи
(передусім
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західноєвропейська інтеграція підкріплювалась ідеями єдиної Європи, що
висувались багатьма європейськими політичними, суспільними діячами і
мислителями.
Одним з найактивніших пропагандистів і рушіїв ідеї європейської
інтеграції в ХХ столітті був Пан’європейський рух – наднаціональна
організація, головною метою якої було і є об’єднання Європи, насамперед у
рамках Європейського Союзу, і подальше поглиблення інтеграції. Саме
найактивніші діячі пан’європейського руху Р. Куденгофе-Калерґі та А. Бріан
найпершими розробили й представили чіткі, структуровані та конкретні
проекти європейської інтеграції. Надалі ідеї та концепції пан’європейського
руху були багато в чому використані при побудові та розбудові
європейських співтовариств. На даному етапі цей процес активно
продовжується,

незважаючи

на

певні

проблеми

об’єктивного

та

суб’єктивного характеру. У зв’язку з цим вивчення пан’європейських
концепцій та історії пан’європейського руху, а також планів об’єднання
Європи є актуальним. Це допоможе краще зрозуміти природу інтеграційних
процесів і виокремити основні чинники, що впливали і продовжують
змістовно впливати на еволюцію європейської ідеї.
Об’єктом дослідження є євроінтеграційні ідеї та процеси у ХХ–ХХІ
столітті.
Предметом дослідження є історико-політичні та ідейні аспекти
становлення та розвитку пан’європейського руху.
Мета роботи полягає насамперед у всебічному вивченні розвитку
пан’європейського руху в його історичних, політичних й ідентичнісних
аспектах.
Для досягнення поставленої мети потрібно вирішити такі дослідницькі
завдання:
1) з’ясувати

основні

передумови

та

причини

виникнення

пан’європейського руху;
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2) охарактеризувати головні ідеї та засади пан’європеїзму;
3) дослідити еволюцію ідей і принципів пан’європейського руху;
4) визначити вплив пан’європейських ідей на процеси європейської
інтеграції;
5) дати характеристику сучасному етапу і тенденціям еволюції
пан’європеїзму;
6) прослідкувати вплив пан’європейського руху на Україну.
Наукове поле і джерельна база дослідження. У процесі виконання
роботи були використані фундаментальні праці, перш за все, ідеологів
пан’європеїзму Ріхарда Куденгофе-Калерґі, Арістида Бріана, Отто фон
Габсбурга. Також використовувались дослідження та праці зарубіжних
(У. Бек,

Д. Вояковський,

Я. Галковський,

С. Ґантінгтон,

М. Кастельс,

Р. Швед) і вітчизняних (А. Киридон, М. Козловець, І. Кононов, В. Копійка,
Ю. Мартинов, Н. Пелагеша, Є. Тихомирова, В. Троян, Т. Шинкаренко)
авторів. Значну роль при проведенні дослідження та вивченні різних
аспектів

проблеми

наукового

пошуку

мали

офіційні

сайти

Пан’європейського союзу і його національних представництв, інтерв’ю Отто
фон Габсбурга, а також численні публікації та матеріали на шпальтах різних
періодичних видань і в електронних засобах масової інформації («Дзеркало
тижня»,

«Кореспондент»,

«Полис»,

«Социс»,

«Україна

модерна»,

«Український тиждень» тощо).
Вагомий фокус наукового дослідження під кутом репрезентації
панʼєвропейських ідей і принципів спрямований на виопуклення питання
конструювання загальноєвропейської ідентичності. Теоретичне осмислення
порушеної проблеми базоване на існуючих напрацюваннях у різних царинах
гуманітаристики. Так, історична еволюція досліджень ідентичності на різних
її рівнях й у багатьох аспектах простежується в роботах класиків філософії,
психології та соціології (зокрема, Е. Дюркгайма, Е. Еріксона, Г. Зіммеля,
З. Фройда, Е. Фромма). Значну роботу щодо дослідження ідентичності
MONOGRAPH
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проведено в межах антропологічної традиції (Ф. Ар’єс, Р. Бенедикт, Р. Босс,
М. Еліаде А. Кардінер, К. Леві-Строс) і пов’язаних з нею шкіл: історичних і
культурологічних

(Ф. Бродель,

Ж. Ле

Гофф,

А. Тойнбі),

соціально-

антропологічних і етнометодологічних (Х. Сакс, П. Бурд’є, Г. Гарфінкель,
Й. Хейзінга). Альтернативну теорію ідентичності пропонує соціальна
феноменологія в особі таких авторів як Е. Гуссерль, Б. Вальденфельс,
М. Мамардашвілі та ін. Різні експлікації феномену, в тому числі
взаємозв’язку

між

ідентичністю / європейською

ідентичністю

та

глобалізацією, безпосередньо чи опосередковано знайшли висвітлення в
працях

Т. Адорно,

Дж. Алмонда,

Д. Арчібуті,

У. Бека,

Дж. Барбера,

З. Баумана, П. Бергера, М. Валлерстайна, Д. Вояковського, Ю. Габермаса,
С. Гантінгтона,

М. Гібернау,

Е. Гофмана,

Е. Гідденса,

Р. Дарендорфа,

Е. Еріксона, В. Кімлічки, Т. Лукмана, І. Ноймана, К. Помяна, П. Рікера,
Е. Сміта, Е. Хобсбаума та ін. Проблематика сучасних ідентичностей, зокрема
етнокультурних, етнічних, соціальних та ін., є також актуальною в роботах
українських дослідників (В. Андрусіва, Є. Афоніна, Т. Воропай, О. Горенка,
Я. Грицака,
Т. Метельової,

В. Євтуха,

А. Киридон,

Л. Нагорної,

М. Козловця,

Ю. Павленка,

Н. Пелагеші,

Н. Костенко,
А. Ручки,

М. Рябчука, Є. Тихомирової, В. Трощинського, С. Трояна, В. Філіпчука,
В. Черниш, О. Шморгун, М. Шульги, О. Ярош та ін.).
Наукова і практична новизна дослідження полягає насамперед у
комплексному вивченні ідейно-теоретичних засад, становлення, еволюції,
інтеграційних й ідентичнісних вимірів пан’європейського руху як одного із
чинників сучасних європейських інтеграційних процесів.
Структура дослідження. Наукова праця складається з вступу, трьох
розділів, які поділяються на підрозділи, висновків, списку джерел і
літератури.
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KAPITEL 1 / CHAPTER 1
THE GENESIS OF THE PAN-EUROPEAN MOVEMENT

ҐЕНЕЗА ПАН’ЄВРОПЕЙСЬКОГО РУХУ

1.1. Політичні передумови виникнення пан’європейського руху
Сама по собі ідея об’єднаної Європи не є новою. Поняття «європеїзм»
існує вже багато століть. У широкому значенні слова це загальний погляд на
Європу, її географію та історію, населення, економіку, побут і культуру,
психологію та образ мислення. Для деяких політиків європеїзм – це критерій
належності до Європи (Старого Світу) тих чи інших держав і народів. Нарешті,
під європеїзмом іноді розуміють відмінність Європи від інших континентів.
Але в політичному та ідеологічному сенсі європеїзм протягом століть мав
досить конкретне значення. Під цим поняттям розумілись різноманітні плани
європейської єдності, проекти об’єднання Європи, пік яких припадає на XVIII–
XIX століття.
Проте дослідники відносять витоки ідеї об’єднання Європи ще до епохи
античності. Після прийняття Костянтином Великим християнства ідея Pax
Romana стала пов’язуватися з новою релігією, яка претендувала на те, щоб
підкорити собі весь світ.
Ідеї єднання європейських держав почали висуватися ще в далекому
минулому – надто очевидними були втрати, які несли народи внаслідок
спустошливих воєн, що велися на континенті заради утвердження домінування
тієї чи іншої держави. В той час головним чином з такими ідеями виступала
духовна еліта суспільства: філософи, політики, письменники, що нерідко самі
стояли при владі чи були наближені до неї.
Чітка ідея спільної та об’єднаної Європи у працях мислителів, науковців та
політиків

формується

прослідковується

у

у

ранньому

джерелах.

Середньовіччі,

Перший

письмовий

а

з

проект

ХІ

століття

об’єднання

європейських країн належить французькому вченому П’єру Дюбуа, який у
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своїй праці «Про повернення Святої Землі» закликав до об’єднання
європейських монархій задля захисту християнської віри та землі. У цей час
проблема європейської єдності вбачалася європейськими філософами у формі
гегемонії папського престолу, або ж імператора. Релігійна форма європейського
співтовариства переважала доти, поки не утворились національні держави.
Разом із розвитком національних почуттів у європейській ідеї все більшого
значення набуває світський елемент. І саме зі зростанням національних держав
ідея загальноєвропейської християнської цивілізації виходить на перший план.
Тобто християнська цивілізація, помножена на добровільну інтеграцію
національних держав зі збереженням власного суверенітету, мала б стати
основою потужного європейського наддержавного утворення. Іншими словами,
на основі об’єднуючої християнської релігії повинно було відбуватися
зближення й інтеграція в економічній та політичній сферах.
Вестфальський

мирний

договір

1648

року,

яким

завершилась

Тридцятилітня війна в Західній Європі, санкціонував появу 355 самостійних
держав у результаті розпаду Священної Римської імперії. З цього часу
національна держава поступово стає у Європі основною формою організації
суспільства, а головним принципом міжнародних відносин стає принцип
державного (національного) суверенітету. Була закріплена система політичного
рівноправ’я, в рамках якої лише колективне застосування сили вважалось
інструментом підтримки порядку, тоді як її однобічне застосування визнавалось
деструктивним фактором міжнародного порядку.
Принцип балансу сил як основа міжнародних відносин проіснував у
Європі до 1918 року, трансформувавшись після Віденського конгресу 1815
року в принцип легітимності, який виправдовував військові інтервенції
європейських монархів для збереження феодальних порядків (1825–1871 рр.).
Важливо зазначити, що проекти об’єднання Європи пропонувалися
філософами, громадськими та політичними діячами у різних частинах Європи.
Коли говорять чи пишуть про європейські проекти, то найперше згадують
Еммануїла Канта (ідея «союзу народів», що забезпечить «вічний мир»),
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француза Жан-Жака Руссо з його загальним «суспільним договором»,
англійського квакера Уільяма Пенна (пропозиція об’єднати Європу під егідою
Європейської федеральної ради). У різні часи прихильниками так званої
«європейської ідеї» були такі діячі, як Данте Агільєрі, Еразм Роттердамський,
Вольтер тощо.
У значній мірі ідеї європейської єдності коренилися в Римській Імперії,
приклад якої все ще справляв значний вплив на свідомість людей, а її культурна
спадщина слугувала певним об’єднавчим стимулом. Але в ролі головного
«інтегратора» у той час, без всякого сумніву, виступала католицька церква.
Разом з тим значну роль відігравали спільні інтереси запобігання війнам та
збереження існуючого порядку.
Практичний зміст союзу держав у Європі бачився тоді переважно в захисті
від потужних і небезпечних противників. Наприклад у XVI столітті проекти
такого союзу обґрунтовувались переважно протистоянням європейських
держав Туреччині. Однак широкий союз виявився неможливим в ту пору:
роздробленість Європи не лише не слабшала, а, навпаки, дедалі посилювалася.
Союз, про який розмірковували його прихильники, міг бути лише об’єднанням
монархів. Зокрема, П. Дюбуа пропонував створити Союз князів як вищий орган
управління, а також загальний суд з духовних і світських осіб, який не повинен
стояти вище Союзу.
Чех Іржі Подебард (XVI ст.), розвиваючи ідею попередника, запропонував
детальний проект союзу європейських держав. Передбачаючи реалії другої
половини ХХ століття, він розмірковував про склад союзних зборів і союзної
ради, пропонував ротацію місць засідань союзних зборів, розподіл голосів у
раді між окремими державами, принципи формування союзного бюджету,
колективні гарантії безпеки.
В тому ж напрямку мислив герцог де Сюллі, відставний суперінтендант
французького короля Генріха IV. Він вважав за доцільне поділити Європу на
шість спадкових монархій, п’ять виборних монархій та чотири республіки.
П’ятнадцять європейських держав повинні були укласти між собою союз, що
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гарантував би, окрім всього іншого, свободу торгівлі в Європі. Для управління
союзом де Сюллі пропонував створити сенат (або раду) за зразком
древньогрецьких амфіктоній. Представництво європейських держав у сенаті
повинно було бути пропорційне їх розміру та силі. На відміну від інших
прихильників європейської ідеї, де Сюллі був прагматиком. Він дотримувався
точки зору, що об’єднання Європи можливе лише за допомогою військової
сили. Головною перешкодою на шляху до здійснення проекту він вважав
Габсбургів, який варто було б витіснити з Німеччини, Італії та Іспанії коаліцією
європейських держав на чолі з Францією. Франція повинна була відігравати
головну роль в Європі і після закінчення «війни за об’єднання».
Проект Уільляма Пенна (1693 р.), розроблений у книзі «Досвід про
теперішнє та майбутнє миру в Європі», передбачав створення сейму, що
об’єднав би представників європейських держав з метою припинення воєн, що
їх роздирають. Він вперше висловив думку про те, що об’єднані інститути
загальноєвропейського союзу повинні володіти певними правами стосовно
окремих європейських держав. Для забезпечення миру та безпеки він
пропонував

створити

загальноєвропейські

збори.

Вони

повинні

були

вирішувати конфлікти між державами у випадку, якщо останні не могли їх
розв’язати самі. Більше того, збори, що опиралися б на об’єднану силу державчленів, повинні були змушувати окремі держави до підкорення та виконання
колективних рішень. У. Пенн вважав, що така система володіла б абсолютним
стримуючим потенціалом. І жодна країна не насмілилась би порушити мир,
знаючи, що в такому випадку вона обов’язково зіткнеться з об’єднаними
потугами всіх інших держав. Разом з тим У. Пенн підкреслював необхідність
захисту свободи національних держав; їх суверенітет повинен був бути
обмежений лише в питаннях підтримки миру. У всіх інших питаннях
повноваження держав не повинні були піддаватись ніяким обмеженням.
У. Пенн детально розробив механізм запропонованої ним загальноєвропейської
системи, включаючи джерела фінансування, норми представництва, порядок
голосування та місця засідань.
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Однак у передових мислителів, що вже в той час виступали проти
абсолютизму, були серйозні сумніви стосовно переваг можливого союзу.
Наприклад Жан-Жак Руссо, який загалом підтримував ідею європейського
наднаціонального союзу, дуже скептично ставився до його формування у
вигляді об’єднання монархій.
Ж. Руссо вважав, що запорукою успіху європейської конфедерації повинно
стати створення спільного вищого судового органу, а також обов’язковість
рішень федерації для всіх її членів. На думку Ж. Руссо, загальна вигода від
цього полягає у можливості залагодження міждержавних конфліктів мирним
шляхом, у гарантуванні прав наслідування влади монархами, вільній торгівлі
всередині союзу, зменшенні військових витрат, а також сприятливих умовах
для розвитку економіки і збільшення доходів населення.
Приблизно такі самі погляди мав і Еммануїл Кант: у своїх роздумах «До
вічного миру» (1795 р.) він писав про федерацію європейських держав як засіб
забезпечення миру. Але кінцева мета, на його думку, полягала в утвердженні
спільнот, заснованих на республіканізмі, федералізмі та пануванні права.
Француз Сен-П’єр обґрунтовував необхідність конфедерації європейських
держав їх значним взаємозв’язком та взаємозалежністю. Він виходив з того, що
існує об’єктивна «європейська рівновага», а головна задача полягає в тому, щоб
ввести її в рамки закону та постійних інститутів. Для її практичної реалізації
Сен-П’єр пропонував створити конгрес, на якому були б представлені всі
держави-учасники, а також арбітраж і суд. Як «останній аргумент» повинен був
використовуватись колективний примус.
Окрім теоретичних проектів були й практичні спроби об’єднання Європи.
До таких можна віднести, наприклад, насильницьку спробу об’єднання Європи
в результаті наполеонівських воєн. Наполеон Бонапарт, об’єднавши під своєю
владою більшу частину Європи, збирався створити європейську конфедерацію
під егідою «великої Франції» на чолі з імператором. Ця конфедерація повинна
була мати єдиний кодекс законів, армію, грошову систему тощо.
Наприкінці ХІХ ст. така ж спроба насильницького об’єднання Європи була
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здійснена Отто фон Бісмарком. Ідея інтеграції Європи при гегемонії Німеччини
з’явилась тоді у формі пангерманізму. Вона пропагувалась у різні часи
апологетами німецького імперіалізму Г. Трейчке, Ф. фон Бернгарді, Г. Классом,
Ф. Науманом. Останній є автором пангерманської концепції «серединної
Європи».
Союз держав у Європі не відбувся, та й не міг відбутися на той час: ще не
визріли для цього достатні історичні передумови та не сформувалися рушійні
сили. Також суперництво європейських правителів та їх прагнення утвердити
та розширити свою владу породжували запеклу конкуренцію та боротьбу на
континенті, що переростали в часті та тривалі війни і допускали лише
обмежені, тимчасові та ситуативні союзи, які, до всього іншого, були
спрямовані один проти одного. Разом з тим, ідея об’єднання не зникала, а
поступово ставала все більш актуальною.
Варто також зазначити, що спочатку у прихильників створення союзу
переважали ідеї суто політичних об’єднань, а також проекти створення
оборонних чи наступальних (тобто військових) союзів. Однак поступово все
більше почали проявлятись і економічні інтереси. Разом із завданням
збереження державної незалежності та цілісності, почали висуватись вимоги
вільної торгівлі, що, тим не менше, траплялось на той час набагато рідше.
В цілому ситуація, що склалася тоді в Європі, не сприяла не те що
форсованому, але й навіть поступовому створенню тісних союзів європейських
держав, не говорячи вже про об’єднання всього континенту. Керівники
найбільших та найпотужніших європейських держав прагнули скоріше до
утвердження та домінування в Європі, ніж до миру та згоди. Зовнішньої
небезпеки, яка могла б стати потужним каталізатором для об’єднання та
згуртування на континенті, практично не було за невеликим виключенням
(проте навіть існуючі реальні та потенційні загрози не були настільки
потужними), США ще не стали грізним конкурентом, а Росія, незважаючи на
свою віддаленість та відособленість, все ж була європейською державою.
Промисловість і торгівля розвивались не настільки, щоб визначати стосунки
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між державами. Тому, як і раніше, політичні інтереси та амбіції на європейській
арені явно домінували над економічними. Торгові союзи та господарські
об’єднання по-справжньому стали виникати лише в ХІХ столітті, та й то далеко
не в усіх країнах.
Органічним продовженням цих традицій став пан’європейський рух у
ХХ столітті. Поштовхом до цього став вихід у світ праці австрійського вченого
Ріхарда Куденгофе-Калерґі «Пан’європа», у якій описувався альтернативний до
пануючих на той час поглядів на нову цивілізацію – об’єднану Європу, – а
також доводилося, що держави континенту – від Польщі до Португалії –
повинні об’єднатись задля уникнення катастроф подібних тим, якою стала
Перша світова війна.
Пан’європейський рух – це наднаціональна і надпартійна організація,
основною метою діяльності якої є об’єднання Європи. Пан’європейський рух
незалежний від політичних партій, він дотримується чітких і визначених
принципів, які оцінюються політиками, партіями та іншими інститутами.
У 1923 році він (тобто Р. Куденгофе-Калерґі) висунув ідею створення
Сполучених

Штатів

Європи

–

федералізму

за

зразком,

схожим

до

американського. Р. Куденгофе-Калерґі був не просто теоретиком, але й
практиком і діяльним провідником пан’європеїзму: саме він заснував
Пан’європейський союз і був його незмінним головою до 1972 року.
У 1924 році було засновано журнал «Пан’європа», в якому широко
обговорювалася ідея європейської федерації. Наприкінці 1920-х – на початку
1930-х рр.

багато

провідних

європейських

політиків

були

членами

пан’європейського руху. «Багато людей мріють про об’єднану Європу, але мало
хто з них готовий її творити. Єдина сила, яка може Пан’європу організувати –
це воля європейців. Таким чином у руках кожного європейця лежить частина
долі його світу» – такі слова писав Р. Куденгофе-Калерґі у своїй книзі про ідею
європейської інтеграції.
Незважаючи на певні економічні аспекти, у праці Р. Куденгофе-Калерґі
йдеться насамперед про сприяння розвитку особливостей європейської
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культури, про зміцнення почуття спільноти та духовного споріднення
європейців. Загалом основний принцип був простий: Європа повинна
об’єднатись політично і економічно, незалежно від кордонів окремих держав.
Отож, вищезазначене можна узагальнити в таких положеннях:
- ідеї об’єднаної Європи походять ще з античних часів, але найбільшого
поширення вони набувають, починаючи з епохи Середньовіччя, коли дана ідея
прослідковується в джерелах;
- спочатку ідея європейської інтеграції носила релігійних характер, тобто
інтеграція повинна була відбутись під крилом християнської (католицької)
церкви, і дала б їй (церкві) змогу зміцнити свої світові позиції та бути світовим
гегемоном. Згодом на перший план вийшли ідеї політичних та військових
союзів, і, нарешті, інтеграції задля забезпечення економічних інтересів;
- сприятлива ситуація для практичних втілень пан’європейських ідей
склалася у першій чверті ХХ століття. На це суттєво вплинула і Перша світова
війна, після якої а) на передові позиції у світі виходить така держава як США;
б) змінюється баланс сил у самій Європі: розпадаються найбільші імперії, а
також з’являється комуністична Росія; в) з’являється чітке усвідомлення того,
що лише об’єднана Європа може бути потужним міжнародним гравцем і
протистояти зовнішній небезпеці;
- все це вилилось в утворення потужного пан’європейського руху,
основним організаційним утворенням якого став Пан’європейський союз.

1.2. Ідеї та організаційні засади пан’європеїзму
Отже, ідея була остаточно сформована, і поставлене ще після Першої
світової війни питання щодо практичної реалізації гасла «Об'єднання Європи»
було розв’язане. Це зумовлено цілим рядом об'єктивних причин.
По-перше, Європа була основним полем битв першої світової війни, що
призвело до економічної розрухи та соціально-політичної нестабільності в
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багатьох європейських країнах. Все частіше в наукових та політичних колах
говорили про загальну європейську кризу. Одним із характерних проявів такого
песимістичного погляду на майбутнє Європи була книга німецького філософа
О. Шпенглера «Занепад Європи». В цих умовах вихід з кризової ситуації
багатьма бачився через «об'єднання Європи». Скасування митних бар’єрів між
європейськими державами дало б можливість укріпити їх економіку,
ліквідувати аграрну кризу, безробіття.
По-друге, Жовтнева революція в Росії та досить швидкі темпи
індустріалізації цієї країни на фоні економічної кризи в Європі, також не
додавало

європейським

політикам

оптимізму.

Прем’єр-міністр

Франції

А. Тардьє в 1930 році сказав: «Європа 1930 р. – це лише залишок Європи
1914 р. Російська революція відрізала від нашого континенту майже половину
його простору і зменшила таким чином його можливості до відродження».
Радянська Росія розглядалася пан’європеїстами як ворог. І тому Європа
повинна зблизитись, оскільки роз’єднана Європа буде спокушати СРСР до
нападу. А в противному разі можлива навіть дружба і партнерство між
Європою (утворенням європейських держав) та Росією.
По-третє, Європейський об’єднавчий рух варто також розглядати як
реакцію на атлантизм, що виражав, перш за все, інтереси США. Саме європеїзм
став альтернативою слідуванню за США та означав для влади європейських
(передусім західноєвропейських) політичних сил та правлячих кіл утвердження
власного шляху розвитку. Розвиток європейського регіону в контексті
геополітичного суперництва з США, а також Японією та Росією зумовив
посилення й пан’європейського руху як його інтегруючої ланки.
По мірі того, як згасав атлантичний ідеал, набирав силу європейський.
Справа дійшла до висунення поняття «європейська нація» як община народів
Західної Європи, що має спільну матеріальну базу та спільну культуру.
Безумовно, найбільш активну роль в пропаганді ідеї «об’єднаної Європи» в
післяверсальській Європі зіграв саме Пан’європейський союз. Основні
положення Пан’європейського союзу, проголошені на момент створення,
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зводилися до наступного.
1. Подолання протистояння між Німеччиною та Францією, як джерела
багатьох проблем у Європі. На думку Р. Куденгофе-Калерґі настав час для
примирення одвічних держав-суперниць і подолання «найбільшої перешкоди
на шляху до утворення Сполучених Штатів Європи». Взагалі, саме німецькофранцузьке примирення та інтеграція мало б стати об’єднавчим ядром у
Європі, тому питання про посилення тісної співпраці між двома державами є
одним з ключових у ідеях пан’європеїзму Куденгофе-Калерґі.
2. Взаємне визнання та гарантування кордонів. Сильна та об’єднана
Європа зможе ефективно протистояти зовнішнім ворогам, головним з яких на
той час вважався Радянський Союз.
3. Створення пан’європейського митного союзу та єдиного економічного
простору.
4. Створення Сполучених Штатів Європи – федеративного утворення за
прикладом США. В якості федерального парламенту могли виступити палата
народів і палата держав.
Перший пан’європейський конгрес зібрався в 1926 р. у Відні. На ньому
були присутні делегати з 24 країн. У русі, не дивлячись на його неофіційний
характер, брали участь банкіри, промисловці, політичні діячі різних напрямків,
вчені та публіцисти. Можливі шляхи виходу із кризи розглядались в
«Меморандумі про європейську кризу», який був виданий в 1931 р.
Активну роль в діяльності пан’європейського союзу в 1920-і роки
відігравала фігура французького міністра закордонних справ Арістида Бріана.
У вересні 1929 р. А. Бріан виступив в Лізі Націй з проектом меморандуму про
«європейський федеральний союз». Франція в цей час активно просувала ідею
утворення блоку європейських держав навколо французько-німецького союзу
на чолі з Парижем та на противагу впливу США та Англії.
Поряд з проектом Р. Куденгофе-Калерґі були запропоновані інші проекти
Пан’європи. Ідея політичного та економічного об’єднання європейських держав
все частіше почала знаходити відображення у виступах деяких державних
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діячів. Так, з 1926 року французькі урядові кола почали брати активну участь у
пан’європейському русі. А в травні 1927 року міністр закордонних справ
Франції А. Бріан став почесним головою Європейського економічного та
митного союзу.
Тут варто звернути увану на те, що після Першої світової війни Франція
висунулась на перші позиції у Європі. Вона була одним з головних творців
Версаля, а її голос мав вирішальне значення при окресленні перспектив
європейського розвитку в 1920-х роках. Французька дипломатія прагнула
гарантувати безпеку своїх східних кордонів і не допустити повторення
німецького вторгнення, одночасно вона почала розробляти конструкції нових
коаліцій, надаючи великого значення своїм традиційним союзникам у Східній,
Центральній та Південно-Східній Європі.
Після кризи 1926 року у французького уряду з’явилося прагнення до
врегулювання відносин і укладення угоди з Німеччиною. Таке франко-німецьке
примирення бачилось у рамках об’єднання Європи, тому викликало посилення
пан’європейської пропаганди. Ініціатива французького уряду в даному питанні
пояснювалась також тим, що Францію криза зачепила пізніше, ніж інші
держави. Ця обставина призвела до зміцнення міжнародних позицій держави,
що французькі правлячі кола прагнули використати для активізації своєї
єворпейської політики з метою встановлення гегемонії на континенті.
У таких умовах наприкінці 1920-х років з’являється оригінальний проект
об’єднання Європи, висунутий почесним президентом Пан’європейського
союзу А. Бріаном. Пан’європейські ілюзії західних інтелектуалів не зустрічали
підтримки серед простого населення і мало відповідали ситуації на континенті.
А. Бріану залишалося розраховувати лише на міждержавний рівень. Він
сподівався на те, що висунення такого проекту вже саме по собі поставить
Францію в центр дипломатичних контактів і підвищить її вагу в Європі.
5 вересня 1929 року на 10-й асамблеї Ліги Націй під час обговорення
питання про митний режим держав-учасниць даної міжнародної організації
А. Бріан сказав дуже цікаві слова: «Я думаю, що між народами, які географічно
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можуть називатися народами Європи, повинні існувати певні федеральні
зв’язки. Ці народи повинні мати можливість у будь-який момент вступати в
контакт один з одним, обговорювати свої інтереси, приймати спільні рішення,
встановити між собою духовну солідарність, що допомогла б їм у складних
ситуаціях. Очевидно, асоціація повинна бути економічною. Але я переконаний,
що і з політичної та соціальної точки зору федеральний союз, не посягаючи на
суверенітет окремих націй, може бути досить корисним». Власне мова йде про
федеральне утворення європейських держав, простіше кажучи – інтеграцію,
об’єднання, економічне й політичне – саме те, до чого так прагнули
представники пан’європеїзму.
План Бріана мав три аспекти: економічний, соціальний і політичний.
Однак

на

перших

порах

підкреслювалась

необхідність

економічного

об’єднання. Ідея економічної федерації, пов’язана з планами ліквідації митних
зборів, була висунута з метою заручитися підтримкою крупного європейського
капіталу, зацікавленого в інтернаціоналізації своєї діяльності.
За допомогою запланованого союзу А. Бріан сподівався згрупувати
навколо Франції не лише східно-європейських союзників, але й нейтральні
держави – Іспанію, Норвегію, Швецію, Данію та балканські країни, що
знаходились поза сферою французького впливу. Одночасно цим самим
передбачалось створити певний бар’єр для економічного проникнення
американського капіталу до Європи і також завадити зближенню Англії та
США.
Через півроку, коли європейська криза охопила все більше держав,
А. Бріан говорив уже про інший аспект, про «можливості прогресу на шляху до
економічного союзу суворо детерміновані питаннями безпеки. Саме в
політичному плані, перш за все, повинні бути докладені зусилля, щоб надати
Європі її органічну структуру». Тобто тепер, говорячи про союз європейських
держав, А. Бріан, насамперед, акцентує увагу на політичній складовій цього
питання.
Європейський союз бачився А. Бріаном як замкнуте утворення, що
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покликане об’єднати західноєвропейські держави і закріпити „версальські
домовленості”. До союзу не повинні були входити США, Велика Британія та
СРСР. Фактично мова йшла про союз створення союзу одних держав проти
інших. І хоча бріанівський проект видавався за дієвий спосіб забезпечення
безпеки й економічного процвітання Європи, тим не менше чітко проглядалась
його

антирадянська,

а

також

антиамериканська

й

антибританська

спрямованість.
01 травня 1930 року був опублікований меморандум А. Бріана «Про
організацію системи Європейського федерального Союзу». В цей же день він
виступив зі зверненням до 27 держав-членів Ліги Націй з конкретними
пропозиціями про створення федерального союзу в Європі.
Меморандум про організацію європейського федерального союзу А. Бріана
містив наступні положення:
1) пріоритет військової безпеки та політичного союзу по відношенню до
союзу економічного;
2) принцип

гнучкої

федерації,

що

гарантувала

б

незалежність

і

національний суверенітет кожної держави-учасниці, а також одночасно
забезпечувала б усім переваги колективної безпеки;
3) створення спільного ринку, раціональна організація виробництва,
прогресивна лібералізація руху товарів, капіталів та людей у рамках
федеративно-союзного утворення.
Аналізуючи структуру федеральних європейських органів, запропоновану
А. Бріаном, можна побачити їх розмитість та аморфність, у проекті не були
відображені цілі та функції європейських організацій, за що, між іншим, проект
викликав розчарування та нарікання з боку Р. Куденгофе-Калерґі та зазнав
критики з його боку. Швидше за все, це було невипадково: автора більше
цікавили не конкретні деталі, а сама ідея об’єднання європейських держав.
Окрім того, багато в чому зміст і суть бріанівських побудов визначало
прагнення забезпечити французькі інтереси в Європі. Тому пан’європеїзм
А. Бріана, забарвлений у кольори французького стяга, виражав, перш за все,
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загальний напрям, тенденцію і в цьому сенсі не був зрозумілим і структурно
оформленим проектом.
Меморандум про організацію європейського федерального союзу був
результатом пан’європейського руху за минуле десятиліття, а також найбільш
важливим документом серед планів об’єднання Європи за період між двома
світовими війнами. На відміну від попередніх проектів, дана пропозиція мала
офіційний характер, оскільки була зроблена від імені уряду.
Проте план А. Бріана так і не був прийнятий у Європі. Це сталося з кількох
причин:
1. Європейські держави на той момент боялися втрати суверенітету.
2. Домінуюче положення в Лізі Націй (яка так і не стала справді
універсальною всесвітньою організацією) займали найпотужніші європейські
держави. А вони все ще прагнули зміцнити передусім власне становище як на
континенті, так і у світі, тому можлива поява європейської федерації на той
момент не зовсім відповідала їх інтересам.
3. Багато держав, в тому числі й неєвропейських були проти посилення
ролі та впливу Франції, який міг би закріпитися внаслідок створення союзу в
Європі. Так, наприклад, США на той час лише частково підтримували
«об'єднання Європи». Президент Г. Гувер повністю схвалив економічні аспекти
меморандуму Бріана, але при цьому категорично оцінив політичний характер
можливого союзу і посилення в ньому Франції
4. Загострення міждержавних протиріч у Європі в 1930-х роках. Особливо
це посилилось з формуванням тоталітарно-авторитарних режимів у Італії,
Німеччині та Іспанії та, відповідно, фашизація і мілітаризація Європи. Власне
кажучи, на європейському континенті відбувся глибокий розкол, який ніяк не
сприяв втіленню ідей європейської єдності.
До речі, цікава позиція ідеологів пан’європеїзму щодо специфічної ролі
Англії в континентальному союзі. З одного боку Англія сама не була готова до
вступу в союз європейських держав (це у 1929 році було пояснено
У. Черчіллем, зокрема, що Англія не Європа, вона пов’язана з нею, але не
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належить їй). З іншого боку, внаслідок існування обширної Британської
Співдружності Націй, Британія розглядалась як світова держава. До того ж,
особисто Р. Куденгофе-Калерґі остерігався того, що Європа може бути втягнута
в конфлікти у азіатському й тихоокеанському регіонах (тобто там, де були
британські колонії), тому не хотів бачити Британську імперія в складі
Пан’європи.
Разом з тим варто відзначити, що у своїй книзі «Пан’європа»
Р. Куденгофе-Калерґі

розглядає

два

варіанти

європейського

союзного

утворення:
1) малий – без Великої Британії та Росії, проте з колоніями інших держав,
що входять до союзу;
2) великий – до нього може входити і Росія, але не як комуністична
держава, а як партнер капіталістичних країн.
Перша реальна спроба об’єднання Європи була здійснена у 1923-1932
роках. Вже в цей час вимальовуються два напрямки розвитку інтеграційного
об'єднання:
1) конфедерація з міждержавними органами управління;
2) федерація, на основі інтернаціонального уряду (французький соціаліст –
Л. Блюм).
Крім Франції найбільшу зацікавленість в цих проектах виявляла
Німеччина, яка бачила в них можливість подолання протиріч Версальської
системи. Представники Великої Британії досить стримано оцінювали значення
цих проектів. В цей період основною метою політичних лідерів Англії було
посилення Британської імперії та орієнтація на її ресурси, хоча були й
прихильники європейської ідеї в особі, наприклад, У. Черчілля.
Не отримавши належної підтримки з боку офіційних державних органів та
інститутів, панєвропейський заклик Р. Куденгофе-Калерґі швидко знайшов
прихильників та зацікавлених в колах інтелігенції. До них належали
Максиміліан Гарден, Генріх та Томас Манн (час від часу), Стефан Цвейг,
Герхард Гауптман, Райнер Марія Рільке, Франс Верфель, Артур Шнітцлер,
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Зиґмунд Фройд, видавець віденської «Neue Freie Presse» Ернст Бенедикт та
головний редактор берлінської «Vossische Zeitung» Георг Бернгард. В Австрії
президентом Панєвропейської унії став бундесканцлер Ігнац Зайпель, а його
радники – тогочасний віце-канцлер Карл Реннер та керівник німецької
організації Франц Дінггофер були віце-президентами. Таким чином, засновник
Панєвропейського Руху досягнув – щонайменше в Австрії та в Німеччині – тієї
мети, щоб закріпити свій рух, як надпартійний. Та обставина, що такі видатні
провідники європейського католицизму та соціалізму причетні до ідеї
Панєвропи на громадському рівні, надавало їй характеру утопії.
Австрійський

уряд

надав

у

розпорядження

Панєвропейській

унії

приміщення у віденському Гофбурзі, які були центральним офісом до
приєднання в 1938 році. В Австрії і Німеччині рух швидко знайшов
прибічників. У квітні 1924 року вперше з’явився щомісячний журнал
«Панєвропа», як офіційний орган Панєвропейської унії. Упродовж наступних
місяців Р. Куденгофе-Калерґі намагався започаткувати свій рух у якомога
більшій кількості країн, зокрема й отримати симпатії та позитивне ставлення до
Панєвропи в США. 3-6 жовтня 1924 р. він скликав перший Конгрес Панєвропи
у Відні, в якому взяли участь 2000 осіб 24 націй. Р. Куденгофе-Калерґі був
обраний Міжнародним Президентом. В 1927 році почесним президентом
Міжнародної Панєвропейської унії став міністр закордонних справ Франції
А Бріан.
Під час своєї промови перед Женевським народним зібранням А. Бріан
запропонував утворення Федерації європейських націй. Проте вже в жовтні
1929 року через смерть міністра закордонних справ Німеччини Штреземана та
через світову економічну кризу змінилась політична ситуація. Після зростання
рейтингу націонал-соціалістів в Німеччині та відходу від справ А. Бріана у
Франції остаточно провалилась спроба об’єднання Німеччини. Р. КуденгофеКалерґі, пізніше оцінюючи цю ситуацію, відзначив, що якби його ініціатива
була успішною, не було б третього рейху та другої світової війни.
Єдиною вдалою спробою реалізувати проект «об’єднаної Європи» в
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міжвоєнний період було утворення в 1921 р. угоди про економічний союз між
Бельгією та Люксембургом (БЛЕС), що передбачав координацію внутрішньої
та зовнішньоекономічної політики двох країн.
Незважаючи на нібито очевидну утопічність, ідея об’єднаної Європи
захопила найкращі уми того часу та й загалом значну частину простого
населення європейських держав і у 1920-х – 1930-х роках стає досить
потужною. Вона активно обговорювалася, хоча, разом з тим, незважаючи на
популярність серед широких кіл інтелігенції та політичних сил, ідеї
пан’європеїзму не отримали належної підтримки від державних лідерів
провідних держав Європи. Як виняток можна розглядати вищезгаданого
міністра закордонних справ Франції А. Бріана, який навіть запропонував план
утворення Європейського союзу (об’єднання континентальної частини Старого
світу) в рамках Ліги Націй. Згідно цього плану, між європейськими державами
повинні були бути встановлені відносини, що в загальних рисах нагадували
федеративні (проте з повним збереженням державами своїх суверенних прав).
З 1933 року Пан’європейський рух значно зосередився на Австрії.
Р. Куденгофе-Калерґі вважав, що від правильного спрямування австрійської
незалежності залежить майбутнє Європи. У 1935 році у Віденському
парламенті засідав четвертий Пан’європейський Конгрес. У 1934–1938 рр. було
намагання створити об’єднання між Австрією, Францією та Італією. Проте з
цієї задумки нічого не вийшло, більше того, після аншлюсу Австрії, на союз
починається гоніння, тому його керівництво переносить свою діяльність у
Францію та Швейцарію.
У 1930-ті роки на противагу нацистським ідеям підкорення Європи
народилися проекти класика європейського федералізму Альтієро Спінеллі, що
в 1941 році були відображені в маніфесті групи європейський федералістів,
відомому як Маніфест Вентотене.
Можна сказати, що євроцентризм був однією з провідних ідей у
європейській політичній думці доволі довгий час, поки Європа йшла на чолі
світового розвитку. Таким чином, можна підсумувати, що ідея європейського
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об’єднання, що проявлялась протягом століть то слабше, то сильніше, стала
справді потрібною та актуальною у ХХ столітті, коли стала послаблюватись
гострота попередніх протиріч між державами.
Як уже було сказано, пан’європейський рух утворився організаційно та
інституційно у 1923 році. Його інституційним втіленням є Пан'європейський
Союз (Pan European Union) – рух, який виходить далеко за межі національних
кордонів і є поза політичним. Ціль Пан'європейського Союзу (Pan European
Union) – об’єднати всіх європейців в сильній Європі, яка спроможна ефективно
просувати свої інтереси та ідеали в світі. Пан'європейський Союз заявляв, що
він є прихильником Європейського патріотизму, торжества національних
ідентичностей

всіх

Європейців.

Беручи

до

уваги

взаємозалежність

і

загальносвітові виклики лише сильна Європа, яка є політично об’єднаною,
може гарантувати майбутнє для її народів і етнічних спільнот.
На сьогоднішній день пан’європейський рух серед усіх політичних сил є
визнаною та авторитетною надпартійною організацією. Це найстаріший рух
Європи за єднання, який протягом своєї історії визначив багато вирішальних
імпульсів для об’єднання Європи.
Європейська політика не може обмежуватись тільки прагматичним
прописуванням status quo, вона повинна забезпечити справжній поступ до
політичного, економічного та культурного єднання Європи. Панʼєвропейський
рух сприяє розбудові Європи з дещо покращеного митного союзу до
всесвітньо-політичного дієздатного об’єднання, яке б було чимось значно
більшим, аніж сума країн-членів ЄС на основі найменшого спільного
знаменника.
В основі пан’європейського руху лежать чотири основні принципи:
1. Принцип свободи. Серцем будь-якої політики є індивідуалізм. Проте
його ціллю повинно бути надихати і допомагати людям у досягненні більшої
свободи та відповідальності. Лише таким чином можна досягнути дотримання
прав людини і громадянина і, а також право всіх людей на самовизначення. Цей
принцип передбачає вільний ринок і правову державу з конституційними
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гарантіями порядку.
В центрі будь-якої політики стоїть окрема особа. Метою політики повинне
бути забезпечення та сприяння можливості розвитку окремого у свободі та
власній відповідальності. Держава та суспільство повинні надати громадянину
повноправність та здатність чинити вибір. З цим нерозривно пов’язана
реалізація прав людини та громадянина і права народів на самовизначення, для
чого необхідними є правовий порядок та принципи ринкової економіки. Для
захисту

свободи

Панєвропейський

потрібно
рух

створити

виступає

сильну,

проти

неподільну

будь-якого

Європу.

колективізму

та

тоталітаризму, який намагається уніфікувати особисту здатність приймати
рішення та креативність, чи замінити їх бюрократичним плануванням і
користуванням.
Лише сильна та об’єднана Європа може досягнути цієї свободи.
Пан’європа

завжди

була

противником будь-якої

форми

колективізму,

тоталітаризму чи бюрократичного втручання, що є загрозою вільній ініціативі
та людському творчому потенціалу.
2. Християнство – це душа Європи, основа її культурного, соціального та
духовного розвитку. Пан’європа дотримується християнського принципу
гуманізму – людська гідність походить від Бога, і ніхто це право не може
відняти у людини. Лише пам’ятаючи про християнське коріння, Європа може
досягнути віри в себе і перемогти завдяки позиції мирної та моральної сили у
світі. Пан’європа відкидає всі нігілістичні й антирелігійні тенденції як
потенційну загрозу Європі.
Християнське

мислення

та

дії

є

єдиною

альтернативою

до

людиноненависницьких ідеологій марксизму, споживацького матеріалізму,
ісламського

фундаменталізму

та

інших

сектантських

віровчень.

Вони

полягають у визнанні того, що існує абсолютний чинний всесвітній порядок,
який сягає поза часи і форми і який закріплений в трансцендентному. Хто йому
протистоїть, шкодить не тільки громаді, а й сам стає «м’ячиком» у грі
неконтрольованих
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організовувати політичний процес у відповідності до цих цінностей. Майже два
тисячоліття християнство визначало Європу. Тому якщо Європа не буде
християнською, вона не буде Європою.
3. Соціальний принцип. Фундаментальний обов’язок кожного справжнього
політика – дотримуватися принципу справедливості та людської гідності.
Відповідно до Християнської соціальної доктрини, об’єднана Європа повинна
протистояти дискримінації та гарантувати підтримку всім меншинам. Це
стосується пенсіонерів, дітей, інвалідів, а також етнічних, соціальних та
релігійних меншин. Соціальна економіка повинна гарантувати достойні життєві
умови для всіх. Захист навколишнього середовища для Пан’європи є по суті
захистом людей. Не можна відповідально йти вперед без абсолютної поваги до
історії, традицій, релігії, мови, освіти.
Хто поклоняється новому, тільки тому, що це – нове, і не питає чи це –
справжнє і добре, той є прогресивним. Хто силою хоче змінити старе, не
турбуючись про те, що все при цьому буде знищене, той – революційний. Ми
відхиляємо і те, і інше. Значно більше ми хочемо зберігати збережене й вічне та
давати необхідному новому можливість поступово розвиватись. Таким чином,
ми хочемо з усіх часів збирати те, що є поза часом, та, ґрунтуючись на цьому,
оновлювати сучасне. Тому що тільки це означає справжній прогрес у всіх
галузях життя – і передусім – в політиці.
4. Європейськість. Європейське співтовариство не лише зупинило війну
між народами. Воно створило унікальний порядок миру та справедливості.
Поки це є лише початковим пунктом для великої Європи завтра. До неї знову
належатимуть звільнені народи Центральної та Східної Європи.
Європа повинна бути нацією етнічних груп, держав і релігій, в яких „право
на батьківщину” буде гарантоване всім європейцям. У цьому розумінні
пан’європейський рух стоїть на позиціях Європейського патріотизму. Європа –
це величезний культурний союз. Грецька мудрість, римське право та
християнська віра є її спільною спадщиною.
Європа для нас є не тільки географічним поняттям, яке охоплює територію
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між Атлантикою та Уралом. На основі своєї столітньої спільної долі народи
нашого континенту утворюють духовну єдність, якій повинна відповідати і
політична, щоб Європа могла існувати в мирі та свободі, як повноправний
партнер великовладних сил. Душею цього континенту є християнство. Хто в
своїй політичній діяльності забуває про це, перетворює Європу на бездушне
тіло, крихке утворення, яке чутливе до всіх впливів та течій часу. Ми прагнемо
до Європи регіонів як фундаменту федеративного європейського об’єднання
держав.
Політичний союз народів на континенті є пан’європейським планом на
майбутнє. Всередині даного союзу Пан’європа вірить у досягнення релігійної
незалежності та збереження різноманітної культурної спадщини.
Проте глибока економічна криза, що потягнула за собою нечуваний сплеск
націоналізму, а також ідеологічне протистояння в Європі зумовили зростання
загрози

війни.

пан’європейства

Націонал-соціалісти
небажаною,

а

архіви

взагалі

оголосили

Пан’європейського

ідеологію
союзу

були

арештовані. Таким чином пан’європейский рух зазнав потужного удару перед
Другою світовою війною.
Отож, ідея європейської єдності не є новою і бере свої початки ще з
давніх-давен. Свого часу прихильниками об’єднання європейських народів і
держав були такі видатні вчені та політики, як П’єр Дюбуа (саме йому
належить перший письмовий проект об’єднання європейських країн), Уільям
Пенн, Жан-Жак Руссо, Еммануїл Кант та інші. Проте справді чіткого ідейноконцептуального окреслення та практичного втілення вона набуває з першої
чверті ХХ століття, коли виникає найбільший та найпотужніший за всю історію
пан’європейський рух за об’єднання Європи – інституційно сформований у
вигляді Пан’європейського союзу рух, батьком якого вважають австрійця
Р. Куденгофе-Калерґі.
Утворення в цей період потужного руху було зумовлено: а) розумінням
того, що роздроблена Європа надзвичайно слабка перед зовнішніми (та й
внутрішніми) небезпеками, що було підкріплено важкими наслідками Першої
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світової війни для Європи; б) зростанням міжнародних позицій США як
противаги європейському домінуванню у світі; в) загрозою поширення
економічної кризи, а також піднесенням комуністичного руху в Європі.
Проте, незважаючи на широке розповсюдження пан’європейських ідей і
їхнє документальне оформлення у вигляді положень Пан’європейського союзу
та проекту А. Бріана, ці ідеї не знайшли необхідної підтримки як на
суспільному рівні, так і на рівні політичних еліт європейських держав.
Фактично Європа не була готовою до початку інтеграційних процесів:
континент ще не відійшов від економічної кризи, не всі держави влаштовував
Версальський міжнародний порядок, стрімко наростали націоналістичні ідеї та
ідеали у європейських державах, ідеологічне протистояння між країнами, а
також були значні побоювання втрати суверенітету. Безпосередньо перед
Другою світовою війною пан’європейський рух зазнав значного удару, від
якого

зумів

відійти

лише

після

закінчення

глобального

збройного

протистояння.

1.3. Методологічні засади наукового дослідження
Аналіз розвитку пан’європеїзму ґрунтується на певних методологічних
засадах. Методологія магістерської праці полягає в обранні дослідником тих
чи інших концептуальних напрямів наукового пізнання, принципів і підходів, що
відповідають уявленням автора про об’єкт і предмет дослідження.
Розвиток пан’європейських ідей, їх практичну реалізацію неможливо
висвітлити,

не

використовуючи

принцип

структурування.

Вивчення

європейських інтеграційних процесів під кутом зору їх виникнення, етапів і
механізмів розвитку, становлення та формування сучасного і майбутнього станів
забезпечує

принцип

історизму,

використання

якого

дало

можливість

прослідкувати динаміку розвитку ідеї об’єднаної Європи, а також показати її
безпосередній зв’язок і вплив на процеси соціально-економічної, політичної та
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культурної інтеграції європейських держав у другій половині ХХ – початку
ХХІ століття. Він дає можливість розглядати процеси дійсності в їхньому
закономірному історичному розвитку, в тісному зв’язку з конкретноісторичними умовами їхнього існування.
Отримання достовірного наукового знання передбачає також дотримання
вимог об’єктивності та всебічного аналізу об’єкта дослідження. Принцип
об’єктивізму виражає необхідність неупередженого, об’єктивного, наукового
підходу до дійсності, її пізнання і практичного перетворення. Принцип
об’єктивізму забезпечує взаємозв’язок об’єктивного й суб’єктивного.
Водночас суб’єктивізм є сприйняттям пан’європеїзму як процесу та
результату людської діяльності, що зводить дослідження до особливостей і
закономірностей людської натури, яка є у них визначальною.
Із суб’єктивізму логічно випливає антропоморфізм, який полягає у
перенесенні на розвиток європейських інтеграційних процесів особливостей
характеру людини, власне основних творців ідей пан’європеїзму, головних
учасників пан’європейського руху, політичних лідерів європейських держав та
їх дослідження як макроявища людських відносин узагалі. Нормативізм
полягає у твердженні про закономірну еталонну поведінку суб’єктів (зокрема,
це стосується мотивів, цілей та інтересів), яка дає змогу розглядати їхні дії
крізь її призму.
З науковими теоріями, методами та принципами тісно пов’язані
конкретні підходи, що є не менш важливими у науковому пізнанні, без
розуміння яких неможливе концептуальне сприйняття тієї чи іншої наукової
проблеми.
Системний підхід полягає у сприйнятті європейських інтеграційних
процесів (власне утворення та подальший розвиток Європейського Союзу) як
системи

визначеного

динамічними

рівня

внутрішніми

зі

складною

організаційною

взаємовідносинами

(розвиток

і

структурою,
поглиблення

інтеграційних процесів, інституційні реформи) і зовнішніми зв’язками з
системами нижчого рівня, або підсистемами (країнами-кандидатами на вступ
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до ЄС, країнами-сусідами. Важливим єднальним компонентом взаємозв’язку
систем виступає власне пан’європейська ідея. Внутрішні особливості розвитку
цієї системи, і специфіку її взаємовідносин із зовнішнім середовищем автор
досліджував також на основі системного підходу.
Системний підхід передбачає виокремлення певної системної властивості,
яка об’єднує елементи системи в єдине ціле, систему зв’язків, структуру,
враховуючи при цьому зв’язки і відносини із середовищем. Такою властивістю
є

ідеї

побудови

об’єднаної

Європи

як

центру

сили

в

сучасному

глобалізованому світі. Системний підхід дозволив розглядати відносини діячів
пан’європейського руху зі своїми міжнародними партнерами, а також ідеї,
концепції та пропаганду пан’європеїзму як органічну складову європейської
політики та міжнародних відносин.
Важливим також є діалектичний підхід, що охоплює загальні особливості
розвитку будь-яких історичних явищ і дає змогу об’єктивно вивчати
міжнародні процеси, в тому числі й інтеграційні. В контексті дослідження
суть даного підходу полягає у тлумаченні розвитку пан’європеїзму як
динамічної ідеологічної системи, що перебуває в стані руху та розвитку,
зумовленому її внутрішніми суперечностями, у постійній зміні: від
тривалої боротьби та протиріч між провідними європейськими державами
до економічного об’єднання «шести», що еволюціонувало до економічного,
політичного союзу «двадцяти семи» держав ЄС з спільною зовнішньою,
оборонною та безпековою політикою. В основі цієї еволюції лежать ідеї
пан’європейської єдності, що підкріплені нормами європейського права та
права ЄС. Це і є динамічний розвиток системи. Такий підхід дає можливість
вивчити проблему з сучасних наукових позицій.
Поєднання ідей системності з концепціями еволюції та розвитку
закономірно приводить до постановки проблеми самоорганізації систем
(синергетики) – її природи та причинності, рушійних сил, передумов початку та
критичних точок («точок біфуркації»), у яких зароджуються майбутні глибокі
кризи й трансформації вже існуючих систем.
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неможливо

традиційними

детерміністськими методами вивчати розвиток складноорганізованих систем, а
ЄС власне і є такою системою. Як відомо, нестійкість системи розглядається як
перешкода, що потребує обов’язкового подолання. Жорсткі причиннонаслідкові зв’язки поступального розвитку мають лінійний характер. Сучасне
визначається минулим, а майбутнє – сьогоденням. Синергетичний підхід
передбачає ймовірне бачення світу, базується на дослідженні нелінійних
систем.

Образ

світу,

в

даному

контексті

образ

об’єднаної

Європи

(Європейського Союзу) постає як сукупність нелінійних процесів. Ідея
нелінійності включає багатоваріантність, альтернативність шляхів еволюції та її
незворотність. 3а допомогою синергетичного підходу вивчають дисипативні
(нестійкі, слабоорганізовані) складні системи. Суть теорії нестабільності (теорії
дисипативних структур) полягає в тому, що стан нерівноваги систем спричиняє
порядок та безпорядок, які тісно поєднані між собою. Нерівноважні системи
забезпечують можливість виникнення унікальних подій. Час стає невід’ємною
константою еволюції, оскільки в нелінійних системах у будь-який момент може
виникнути новий тип рішення, який не зводиться до попереднього. Відтак
синергетичний підхід демонструє, яким чином і чому хаос може розглядатися
як чинник творення, конструктивний механізм еволюції, як з хаосу власними
силами може розвиватися нова організація.
Ці три підходи вважаємо найважливішими у сучасній політичній науці,
позаяк системний приводить до вивчення елементарної структури явища та
його взаємозв’язків, діалектичний дає змогу розглядати його еволюцію, а
синергетичний

ґрунтується

на

більш

глибокому

розумінні

єдності

і

різноманітності світу, осмисленні загальних механізмів виникнення і розвитку
нового на основі процесу самоорганізації, виявленні протилежних, але
взаємозв’язаних тенденцій в розвитку самоорганізованого світу, які переходять
одна в одну, проявляючи свій динамічний характер. В політичній науці
загалом, та в теорії міжнародних відносин, зокрема, системний, діалектичний
та синергетичний підходи стали визначальними.
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З науковими підходами й принципами, які розглянуто вище, пов’язані
конкретні методи, що є важливою складовою методології дослідження. За
допомогою методів автору вдалося нагромадити й систематизувати емпіричний
матеріал, тобто дані власне соціологічних і соціально-економічних досліджень,
проаналізувати статистичні дані, різноманітні документи тощо.
Особливе значення мають методи аналізу й синтезу, що застосовуються
на теоретичному рівні дослідження, мають здебільшого узагальненологічний характер і які виступають базою для системного підходу. Аналіз
документів – один з основних методів одержання конкретного знання про
історичну реальність на основі інформації, зафіксованої у різних документах;
передбачає врахування й аналіз низки офіційних документів. Джерелом
інформації виступали здебільшого текстові повідомлення, що містяться в
протоколах, доповідях, резолюціях, рішеннях, публікаціях і т.д.
У роботі також використані такі основні методи наукового пізнання:,
порівняльний системний та історико-генетичний.
Порівняння – важливий та один з найпоширеніших методів наукового
пізнання. По суті, без порівняння не обходиться жодне наукове дослідження.
Об’єктивною причиною для порівняння є те, що суспільно-історичний розвиток
являє собою внутрішньо обумовлений, закономірний процес, що повторюється.
Багато його явищ тотожні або подібні за внутрішньою суттю, а відрізняються
лише просторовою чи часовою варіацією форм, а одні й ті самі чи подібні
форми можуть виражати різний зміст. Маючи спільну основу з багатьма
іншими концепціями європейської інтеграції, пан’європейський рух, що є
предметом дослідження, має власні, лише йому властиві риси.
Історико-генетичний

метод

відноситься

до

числа

найбільш

розповсюджених в історичних дослідженнях. Його суть полягає в послідовному
розкритті властивостей, функцій та змін досліджуваної реальності в процесі її
історичного розвитку, що дозволяє в найбільшій мірі наблизитись до
відтворення реального процесу, стану та історії об’єкта. Історико-генетичний
метод спрямований, перш за все, на аналіз розвитку.
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У роботі прослідковується динаміка зміни та розвитку ідеї єдиної Європи,
а також еволюції ідейно-концептуальних основ пан’європеїзму. Оскільки
історико-генетичний метод якнайкраще дає змогу показати причиннонаслідкові зв’язки та закономірності історичного розвитку в їх безпосередності,
а історичні події та особистостей охарактеризувати в їх індивідуальності та
образності, то його застосування в роботі вважається доцільним.
Системний метод має свою об’єктивну основу. Вона полягає в тому, що в
суспільно-історичному розвитку, з одного боку, відрізняються, а з іншого, тісно
взаємопов’язані одиничне, особливе, загальне і всезагальне. Тому важливим
завданням у пізнанні суспільно-історичних явищ, розкритті їх сутності, стає
виявлення того єдиного, яке було присутнє багатоманіттю тих чи інших
сполучень індивідуального. Доречно зазначити, що системний метод не слід
плутати із системним підходом, оскільки підхід є операційним твердженням
про характер та зміст міжнародних відносин, а метод – його практичним
застосуванням у реальному дослідженні.
Використання цього методу дало можливість виявити ряд універсальних
загальних рис і деякі відмінності в трактуваннях об’єднаної Європи на різних
етапах її розвитку, а також трактування цієї ж ідеї на різних етапах діяльності
пан’європейського руху та безпосередньо його діячами. В даному випадку цим
загальним, спільним, що об’єднало різних людей в єдиний потужний рух, було
бажання врятувати Європу від військових катастроф, від повоєнного занепаду
та зробити її сильним і впливовим міжнародним актором, міць якого
підкріплювалася, в першу чергу, зсередини. А спасіння бачилось їм в
об’єднанні. Спільність пан’європейських ідей дає змогу застосувати історикосистемний підхід.
Таким чином, методологія наукового дослідження формування й
розвитку пан’європеїзму полягає в обранні дослідником тих чи інших
концептуальних напрямків дослідження, принципів і підходів, що відповідають
його уявленням про об‘єкт дослідження. Залежно від визначеної методики,
дослідник добирає також і конкретні методи. Їх вибір визначається як
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загальною постановкою проблеми, так і характером наукових завдань,
поставлених у дослідженні.
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KAPITEL 2 / CHAPTER 2
PAN-EUROPEAN MOVEMENT IN A BIPOLAR WORLD: GENERAL
TRENDS AND FEATURES

ПАН’ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РУХ В УМОВАХ БІПОЛЯРНОГО СВІТУ: ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА
ОСОБЛИВОСТІ

2.1. Еволюція ідей пан’європеїзму після Другої світової війни
Ще до закінчення Другої світової війни знову почали з’являтися проекти
об’єднання Європи. Значним чином цьому сприяла ситуація, що склалась на
Європейському континенті та в усьому світі. Людство прагнуло зробити
висновки з трагічних історичних подій і знайти вихід з багатьох криз, що
наступили внаслідок спустошливої війни.
Не лише переможені держави (в першу чергу це стосується Німеччини),
але й країни-переможці, в тому числі Франція, були надзвичайно ослабленими
після війни. Як і після Першої світової війни, протиріччя між європейськими
державами обернулись, насамперед, їх спільною поразкою та суттєвим
послабленням позицій Європи у світовій економіці й політиці. Провідні
західноєвропейські держави активно шукали шляхи свого утвердження у
повоєнному світі. А оскільки самотужки добитися цього було дуже важко
(зважаючи на історичний досвід та ситуацію, що склалася після закінчення
війни, то в Європі знову набирають популярності та все голосніше лунають
гасла об’єднання. Разом з тим, потрібно було змиритись з новими реаліями і в
самій Європі, а саме з тим, що континент фактично виявився поділеним на два
антагоністичні табори: соціалістичний і капіталістичний. І кордон, що
символізував розрив між обома блоками, змушував забути про інтеграційні
процеси всієї Європи до його ліквідації.
Повернувшись до Європи, засновник Пан’європи Р. Куденгофе-Калерґі
одразу помітив, що його повоєнне бачення знайде не лише радість і підтримку
прихильників. На його думку, найбільша небезпека загрожувала європейцям з
боку імперіалістського комунізму, який став переможцем у Другій світовій
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війні. Засновник Панʼєвропи вважав, що живий Сталін для їхньої свободи був
небезпечніший, ніж мертвий Гітлер. Водночас міжнародне становище в Європі
визначала ситуація Холодної війни. Виходячи з цього, на думку лідерів
Панʼєвропейського союзу, необхідність згуртування витікала з потреби
об’єднати сили перед військовою загрозою з боку Радянського Союзу.
Пан’європейський рух у тому вигляді, в якому він існував до Другої
світової війни, являв собою досить слабку базу для швидкого та кардинального
просування в напрямку європейської інтеграції. В той же час, разом зі
встановленням миру в багатьох країнах з’явились різні товариства, організації
та союзи, що виступали під гаслами європейської єдності.
Головною ідеєю пан’європеїстів було (а вірніше сказати залишалось)
утворення Сполучених Штатів Європи, які мали бути побудовані на умовах, що
найбільш підходять для об’єднання держав та, разом з тим, збереження їх
суверенітету та національної ідентифікації. Гасла наднаціональності, утворення
конфедерації (а подекуди і федерації) проголошувались у набагато м’якших і
поміркованіших формах, ніж це було раніше. З метою поширення ідей
пан’європеїзму, було утворено Об’єднання союзів європейської єдності.
Потужним фактором, що сприяв втіленню ідей пан’європеїзму в життя, стало
створення у 1949 році Ради Європи, статут якої відтворював численні ідеї
пан’європейського руху.
Р. Куденгофе-Калерґі прийшов до думки, що політично об’єднана Європа
повинна виходити з примирення між Німеччиною та Францією. Щодо питання,
чи пропозиція Ш. де Голля та К. Аденауера сприятиме створенню європейської
федеральної держави, чи стоятиме їй на перешкоді, то в пан’європейському
русі з цього приводу існували суперечки. Пан’європейський союз на Дев’ятому
конгресі в Ніцці одностайно став на бік Ш. де Голля, в також підтримував його
дружню політику щодо Німеччини. Зокрема і сам Р. Куденгофе-Калерґі
відзначав, що тільки національний герой Франції Шарль де Голль, заклятий
ворог Гітлера, міг переконати французьких націоналістів у тому, що для світу
пробив новий час, в який більше немає місця для війни та ненависті між двома
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європейськими основними народами. З приводу політики Ш. де Голля стосовно
Європи дійшло до розколу між пан’європейським рухом та урядами провідних
європейських держав.
Загалом, позиції тогочасних впливових держав Західної Європи стосовно
пан’європейські ідеї та розвитку європейських інтеграційних процесів
зводилися до таких принципових положень:
а) Англія мала найбільш міцні економічні позиції в післявоєнній Європі.
Крім того "особливі стосунки" з США давали Англії всі надії на керівну роль
серед інших західноєвропейських держав. Але навіть й при цих умовах, Лондон
не передбачав можливості якого-небудь обмеження національного суверенітету
та урівноваження Англії іншими європейськими державами;
б) Франція, на відміну від Англії, наполягала на утворенні наднаціональної
«європейської федерації» з французьким лідерством і цим самим прагнула
зайняти на континенті місце першого партнера США;
в) Німеччина поступово перетворювалась із суб’єкта в об’єкт міжнародних
відносин з атлантичними преференціями;
г) США були основними реалізаторами проекту «об'єднання Європи». Сам
термін «інтеграція» був вперше вжитий П. Гофманом і втілений у життя в
1949 р.,

коли

була

утворена

Організація

європейського

економічного

співробітництва, основним завданням якої була реалізація «плану Маршалла».
Першим кроком до європейської інтеграції був підтриманий керівництвом
шести європейських держав (Німеччина, Франція, Бельгія, Нідерланди,
Люксембург та Італія) «план Шумана», що передбачав утворення в 1951 р.
Європейського Об'єднання вугілля та сталі на основі зближення Франції та
Німеччини, що робило можливим перевести тривалі французько-німецькі
суперечки в дипломатичні рамки. Водночас в основу утворення керівних
органів ЄОВС було покладено принцип наднаціональності. Саме цей принцип,
фактично став однією з причин невдалого кроку до європейської інтеграції,
коли в 1950 р. прем’єр-міністр Франції Р. Плевен висунув план утворення
«європейської армії». Пізніше, в 1952 р. така ж доля спіткала проекти
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Європейське

політичне

співтовариство, відхилені парламентами країн Західної Європи.
Перегляд принципу наднаціональності у воєнній і політичній (але не в
економічній) сферах дав можливість керівництву західноєвропейських країн
досягти компромісу. На цій основі в 1954 р. було підписано Паризькі угоди про
утворення Західноєвропейського союзу в складі Англії, Франції, Німеччини,
Італії, Бельгії, Нідерландів, Люксембургу.
У червні 1955 р. відбулась перша після трьохрічної перерви зустріч МЗС
країн «малої Європи», на якій було прийнято історичне рішення про
поглиблення співпраці в сфері економіки серед держав, що утворили ЄОВС.
25 березня 1957 р. у Римі шість країн (Франція, Німеччина, Італія, Бельгія,
Нідерланди, Люксембург) підписали угоди про утворення Європейського
Економічного Співтовариства та Європейського Співтовариства з атомної
енергії (Євратому).
Зустріч на вищому рівні в Гаазі ( 1–2 грудня 1969 р.) відкрила новий етап в
процесі європейського будівництва. Саме тут країнами ЄЕС була схвалена
розроблена Ж. Помпіду концепція «завершення, розширення та поглиблення»
інтеграції, яка мала вивести Європейське співтовариство на якісно новий
рівень. Концепція передбачала виконання трьох важливих завдань:
1) завершення завдань перехідного періоду, в першу чергу, стосовно
остаточного врегулювання питань фінансування ССП ( згода Франції щодо
вступу Англії до ЄЕС була безпосередньо пов’язана із вирішенням саме цієї
проблеми);
2) розширення географічних рамок Європейського співтовариства за
рахунок приєднання Англії, Данії та Ірландії ( необхідна підготовча робота для
проведення спільних переговорів мала розпочатися вже з 1 липня 1970 р.) у
відповідь на заявки цих держав;
3) поглиблення європейського інтеграційного процесу, що передбачало
перехід

до

економічного

та

монетарного

союзу,

інтенсифікацію

співробітництва в галузі наукових досліджень та промисловості, проведення
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реформ в Європейському соціальному фонді.
У концентрованому вигляді завдання, поставлені концепцією, мали такий
характер:
- формування митного союзу, що передбачав вільне пересування товарів,
робочої сили, капіталу;
- спільна торгова політика щодо третіх країн та впровадження єдиних
зовнішніх тарифів;
- спільна політика в галузі сільського господарства та транспорту.
Втілення в життя проекту спільного ринку мало відбутися поступово і
передбачало перехідний період в 12 років, що складався з трьох етапів (1958–
1961, 1962–1965, 1966–1969).
Було створено також Європейський соціальний фонд (ЄСФ), який мав
сприяти врегулюванню питань зайнятості, та Європейський інвестиційний банк
(ЄІБ) – для контролю за експортом капіталу. Друга угода мала сприяти
розвитку

міцної єдиної

індустрії з

метою збільшення

європейського

енергетичного потенціалу.
Німеччина, яка на момент підписання Римських угод займала серед країн
«малої Європи» провідне місце в економічній сфері (45 % виробництва і 44 %
експорту промислової продукції), розраховувала якщо не на перевагу, то на
«урівняння в правах» з такими країнами як Франція та Англія. Що стосується
Франції, то хоча її економічний потенціал майже удвічі поступався Німеччині
(25 % виробництва та 20 % промислового експорту), але, зважаючи на свою
політичну вагу та досягнення в галузі ядерних озброєнь, вона не без підстав
розраховувала стати лідером в ЄЕС та вирішити за його рахунок цілий ряд
своїх економічних, політичних та соціальних проблем.
Р. Куденгофе-Калерґі протягом всього свого життя намагався створити
якомога ширшу світоглядну базу для Пан’європи. Від самого початку він
апелював до багатьох демократичних партій Європи, вбачав серед противників
Пан’європи тільки націоналістів, комуністів, мілітаристів та індустрій
протекціонізму. Проте в дискусії щодо політики Ш. де Голля стало цілком
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очевидно, що не доводиться виносити на дебати питання, хто за чи проти
об’єднання Європи, а також якими повинні бути шлях та мета прагнень до
об’єднання.
У 1972 році Р. Куденгофе-Калерґі помер, що стало справді серйозним
ударом по позиціям пан’європейського руху. Пан’європейський рух, ідеї та
ідеали якого на той час уже були підкріплені реальними інтеграційними
процесами в Європі, опинився у дуже складному становищі, і причиною цього
були наступні фактори:
1) пан’європеїзм втратив свого визнаного лідера, харизматичну, розумну і
поважну у вищих ешелонах європейської політики особу. Тому замінити його
повинен був лише неординарний лідер, який зміг би активно продовжувати
традиції пан’європеїзму та втілення ідей руху в життя;
2) з поглибленням кризи існуючий розкол Європи не

лише не

послаблюється, а, навпаки, все більше поглиблюється, тому ще більше постає
проблема і традиційний «головний біль» пан’європеїстів – комуністична
загроза з боку країн соцтабору. Це підкріплюється поширенням соціалістичних
настроїв у багатьох європейських державах;
2) економічна інтеграція західноєвропейських держав опинилася під
загрозою внаслідок протистояння між «протекціоністами» та прихильниками
вільного пересування товарів у рамках ЄЕС. За цим протистоянням стояли
складні протиріччя між принципами вільного ринку та адміністративної
системи управління економікою;
3) світова економічна криза 1973–1984 рр. змусила європейські держави
переглянути перспективні кроки у сфері інтеграції та на деякий час відмовитись
від проведення спільної політики у деяких галузях. Так, внаслідок нафтової
кризи, яка розпочалась у 1973 році, було призупинено проведення спільної
економічної політики західноєвропейськими державами.
Нестабільність та коливання валюти поглиблювало кризу європейської
системи валютної змії (впроваджена у 1972 р.), що серйозно загальмувало
процес створення європейського монетарного союзу. А сільськогосподарська
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криза призвела до загострення конкурентної боротьби зі США та зумовила
значні втрати європейських держав у аграрному секторі. Утім, що було
позитивно, в умовах світової економічної кризи та боротьби з нею європейські
держави значно активізували політичне співробітництво та багато в чому
скоординували свої дії на майбутнє.
Після смерті Р. Куденгофе-Калерґі новим президентом Пан’європейського
союзу став колишній віце-президент об’єднання австрієць Отто фон Габсбург.
Його позиція була сформована ще до обрання на посаду президента
Пан’європейської унії. Вона ґрунтувалася на положенні, що політична Європа
вимагає, передусім, спільної зовнішньої політики. Події вказують на
наближення великих рішень, стосовно прийняття яких Європа також повинна
сказати своє слово, і в жодному випадку не повинна залишитися пасивною
стороною. Це можливо тільки тоді, коли під поняттям Європа буде об’єднана
справжня сила, тобто об’єднана воля європейських народів.
Отто фон Габсбург створив Основоположну Декларацію Міжнародної
Панʼєвропейської Організації, яка була підписана 12 травня 1973 року в
Страсбурзі. У цій декларації панʼєвропейський рух висловився за якомога
раніше втілення європейської конфедерації, як першого кроку до політичного
єднання в межах Європи. В той час, коли Пан’європейська унія поводила себе
досить прагматично у питанні конкретної організації єднання, вона також стала
на позиції «моральних засад такої Європи, яка повинна залишатись вірною
суттєвим

елементам

своїх

традицій,

історичної

величі

та

світового

покликання».
У своїй «Програмі чотирьох пунктів» у 1976 році Отто фон Габсбург
загострив бачення Пан’європейської унії: при цьому головним для нього було
визнання Великої Європи без «залізної завіси» як лінії розмежування. В одній,
напевно, найбільше поширеній листівці Панєвропейської унії це звучало так:
«Для нас Європа закінчується не на протиприродному та злочинному кордоні,
який з 1945 року ділить наш континент через самісіньке серце. Для нас Польща
та Угорщина, Чехія та Словенія, Прибалтика та Румунія, а також мільйони
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німців східної та центральної частини Європи під ярмом комуністичних партій
і мілітаристських диктатур, є такими ж європейцями, як французи, австрійці й
іспанці». Можна сказати, що антикомуністична пропаганда Панʼєвропейського
союзу стала «фірмовим знаком» руху, особливо в час так званої «політики
розрядки». Яскравим підтвердженням цього був заклик до західних країн
шукати співпрацю не з комуністичними диктаторами, а з пригнічуваними
народами. Цей заклик був показовим несприйняттям і запереченням політики
так званого мирного співіснування та «зміни через зближення», якої
дотримувався, наприклад, лідер однієї з найважливіших для європейської
інтеграції держав та чи не основного суб’єкту об’єднаної Європи з точки зору
панʼєвропеїстів, німецький канцлер Віллі Брандт.
Фактично цього і стосується вищезазначена «Програма чотирьох пунктів»,
де відзначалося:
1. Передусім ми всі повинні зміцнювати вільну систему в наших країнах.
2. Ми повинні на цьому особливо сильно наголошувати там, де ще
залишились ілюзії.
3. Ми

повинні

встановити,

що

співіснування

між

свободою

та

тоталітаризмом неможливе на довгий термін.
4. Ми повинні чинити опір тоталітарній спокусі, яку б маску вона не
одягала.
Отто фон Габсбург був переконаний в тому, що комуністичне панування в
Центральній та Східній Європі буде тимчасовим. Він аналізував фальшивий
образ марксизму, систематичне пригнічення свободи, економічні утиски та
проблему національностей в СРСР і вважав їх довгостроковими проблемами
комуністичних режимів, які доводять приреченість марксизму, так як розвиток
світу вказує на інший напрямок. Новий очільник Панʼєвропейського союзу
також

вважав

Європу

насамперед

континентом

свободи

і

загальнохристиянських цінностей. Пан’європейський союз сприймав ці
положення як основу прав особи, а також сім’ї. Організація визнала положення,
яке сформульоване у її «Програмі чотирьох пунктів», про те, що більша
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спільнота не може переймати завдання, які задовільно можуть виконувати і
менші спільноти», тобто принцип субсидіарності.
У третьому пункті Пан’європа визнавала соціальну Європу й одночасно
дистанціювалась від соціалізму: «Соціалізм означає поневолення і звідси
протилежність справжній соціальній політиці. Вона повинна базуватись на
соціальному ринковому господарстві – вона прагне ширше розмістити
власність та створити багато незалежних середніх засобів до існування».
Другою визначальною ознакою Пан’європейського союзу стало визнання
християнства «душею Європи». В «Пунктах» 1976 року в трохи образній формі
також йшлося про це: «Якби християнство зникло з нашого континенту, зникла
б і Європа. Тому що не Європа потрібна хресту, а хрест – Європі». Незважаючи
на її надконфесійний характер, з 1970-х років Пан’європейська унія
користувалась особливою підтримкою численних католицьких єпископів і з
свого боку визнавала концепцію нової євангелізації Європи, яку в 1978 році
проголосив Іоанн Павло ІІ. Незважаючи на очевидну близькість до церкви,
пан’європейський рух часто хибно сприймався, як такий, що зазнає впливу
масонів. Проти докорів на зразок цих, Р. Куденгофе-Калерґі захистився ще на
початку

1920-х

років.

З

приводу

обрання

на

посаду

президента

Пан’європейського союзу Австрії бундесканцлера прелата І. Зайпеля він
зазначав, що деякі противники Панʼєвропи намагались його (австрійського
бундесканцлера прелата І. Зайпеля) стримати від цього кроку надуманим
твердженням, ніби Пан’європейська унія – це масонське утворення. Після того,
як І. Зайпель переконався в необґрунтованості цього твердження, він прийняв
президентство в Пан’європейському союзі Австрії. У допрацьованому
«Основному Положенні Міжнародного Пан’європейського союзу» 1995 року
було однозначно закріплене положення про те, що християнство є душею
Європи. Відповідно, наміри панʼєвропейців позначені християнськими образом
людини та принципом правової державності. З огляду на це, підтримуючи
спільноту європейських цінностей, Пан’європейський союз чинить опір усім
намірам і діям, спрямованим на виснаження духовних і моральних сил Європи.
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2.2. Пан’європейський рух у контексті європейської інтеграції 1950-х –
кін. 1980-х рр.
Для роботи в рамках пан’європейського руху визначальними стали два
аспекти на час між завершенням Другої світової війни та падінням
комуністичних диктатур у Центральній та Східній Європі в 1989–1991 рр.: з
одного боку – конфронтація з комунізмом та пропаганда визволення народів
Центральної та Східної Європи від радянського панування, з іншого боку –
прагнення до все міцнішого економічного та політичного об’єднання Європи.
Р. Куденгофе-Калерґі після Другої світової війни бачив двох осіб, кого він
хотів залучити для здійснення рішучих кроків до об’єднання Європи: Уїнстона
Черчілля та Шарля де Голля. З Черчіллем та його зятем Данканом Сендісом він
планував відродження пан’європейського руху. Проте колишній британський
прем’єр на вимогу Сендіса заснував власну організацію «United Europe
Movement» (Рух за Об’єднану Європу). Р. Куденгофе-Калерґі вирішив взятись
за приватну ініціативу з метою скликання Європейських Установчих зборів.
Період 1945–1991 рр. виявився найбільш сприятливим для реалізації ідей
європейської інтеграції. З одного боку, Р. Куденгофе-Калерґі попереджував
(хоча і марно, як показала практика) західні уряди про радянські плани
завоювання Європи. З іншого боку, хоча розкол Європи ще більше посилився
(після Ялтинської конференції 1945 року Центральна та Східна Європа
відійшли під вплив Радянського Союзу), в умовах Холодної війни відбулась
консолідація Західної Європи, а також її зближення зі Сполученими Штатами
Америки. Яскравим свідченням актуальності ідеї європейського об’єднання
стала промова У. Черчілля в Цюріху 19 вересня 1946 року.
План Маршалла, що був прийнятий у 1947 році сприяв економічному та
політичному співробітництву між державами Західної Європи (в тому числі й
між колишніми запеклими супротивниками) і створив міцне підґрунтя для
розвитку ринкової економіки в Західній Європі. Економічна інтеграція була
значно поглиблена утворенням Організації європейського економічного
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співробітництва (16 квітня 1948 року), а політична – створенням Ради Європи
(5 травня 1949 р.), що була найяскравішим прикладом практичного втілення
євроінтеграції та стала потужним поштовхом, ідейним та практичним, до
подальших об’єднавчих процесів у Європі.
У 1947 році Р. Куденгофе-Калерґі разом з головою соціалістів у
бельгійському

сенаті

заснував

«Європейську

Спілку

Парламентарів»

(Europäische Parlamentarier Union (EPU)), яка стала першою європейською
платформою вільно обраних депутатів. Народні обранці, які зібрались на
другий конгрес Європейської Спілки Парламентарів в 1948 році в Інтерлакені
були

надто

залежні

від

своїх

національних

структур,

щоб

втілити

«Інтерлакський план», основоположну структуру європейської федеральної
конституції. Незаперечним для Європейської Спілки Парламентарів став
перший поштовх до заснування Ради Європи в 1949 році.
Р. Куденгофе-Калерґі пізніше зауважив, що хоча Страсбурзька Рада
Європи не виконала надії, які покладались на неї при заснуванні, попри все
1949 рік залишається наріжним каменем в історії Європи. Вперше «Європа»
перетворилася з географічного на політичне поняття. Європейська Спілка
Парламентарів у 1952 році була приєднана до Європейського Руху, чиїм
почесним президентом поряд з К. Аденауером, У. Черчіллем, А. де Гаспері,
Р. Шуманом та П.-А. Спааком був також Р. Куденгофе-Калерґі, Він остаточно
сконцентрувався на відбудові Пан’європейського союзу.
Депутати

Пан’європейської

унії

також

долучились

до

участі

в

Європейському парламенті. Утворилась парламентська група Пан’європи. В
сфері політики депутати, які підтримували пан’європейську ідею, намагалися
розвивати європейську свідомість через ініціативи з введення єдиного
європейського паспорту, зі скасування кордонів, затвердження та введення
12 зірочок на блакитному тлі, як офіційного символу Європи.
Величезне значення в процесі європейської інтеграції мала Декларація
Шумана (2 травня 1950 року). Міністр закордонних справ Франції Роберт
Шуман запропонував німецькому уряду покласти край франко-німецькій
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ворожнечі та антагонізму. В якості першого кроку до цього, об’єднати вугільну
та сталеварну галузі промисловості Франції та Німеччини під егідою спільного
управляючого органу в рамках однієї організації. Тобто це було практичне
втілення ідей пан’європеїзму міжвоєнного періоду, коли одним з важливих та
навіть визначальних пунктів концепції була активізація співпраці саме між
Францією та Німеччиною, налагодження дружніх стосунків цих двох держав у
різних

галузях

суспільно-економічного

життя

та

ліквідація

взаємного

протистояння на континенті (в першу чергу) та у світі.
Уряд Франції звернувся до всіх західноєвропейських держав із закликом
про приєднання до запропонованого об’єднання. Саме створення Ради Європи,
Організації вугілля і сталі та Європейського економічного простору були
свідченням практичної реалізації пан’європейських ідей та велетенських кроків
до об’єднання Європи.
Таким чином, можна коротко підсумувати, що протягом 1945 – сер. 1970-х
років у контексті європейської інтеграції були зроблені наступні вагомі кроки:
1) 1949 р. – заснування Ради Європи;
2) 1951 р. – реалізація «плану Шумана» та утворення ЄОВС;
3) 1954 р. – Паризькі угоди про утворення Західноєвропейського союзу
(Велика Британія, Франція, Німечиина. Італія, країни Бенілюксу);
4) 1957 р. – Римські угоди і створення ЄЕС, Євроатому.
Можна з упевненістю сказати, що діяльність пан’європейського руху на
чолі з Р. Куденгофе-Калерґі була потужним фактором пропаганди та втілення в
життя ідей європейської інтеграції. На момент смерті Р. Куденгофе-Калерґі
інтеграція носила переважно економічний характер, що, власне кажучи, можна
пояснити базисом економічних відносин і тим, що жодне політичне утворення
не може мати значних перспектив без утворення єдиної економічної системи.
Саме пан’європеїзм відіграв вагому роль у розвитку інтеграційних процесів у
Європі в цей період.
Після

смерті

Р. Куденгофе-Калерґі

у

1973

році

перспективи

пан’європейського руху як потужного виразника інтересів європейського
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об’єднання опинилися під загрозою. Європа була розділена «залізною завісою»,
подальше об’єднання поступово знизило темпи, а комунізм все далі
поширювався в час, коли Захід марив розрядкою. Проте саме в цей час новий
президент Пан’європейського союзу Отто фон Габсбург виступив з ініціативою
перетворити Союз у широкий рух та збільшити його популярність серед мас.
В цей же період почались інтенсивні об’єднавчі процеси всередині всіх
західноєвропейських держав. Все більше і більше населення підтримувало ідеї
пан’європеїзму та боролись за вільну й об’єднану Пан’європу. З періоду нових
прямих виборів до Європарламенту 1979 року пан’європейський рух є
ефективною ланкою, що пов’язує європейців і парламент Євросоюзу в
Страсбурзі. І саме пан’європейські програми та ідеї послужили основою
формування тогочасної європейської політики і продовжують бути такими і в
наш час.
У 1982 році Отто фон Габсбург, новий президент Пан’європейського
союзу, став старійшиною фракції Європейської Народної Партії у складі
Комітету зовнішніх справ, успішно продовжив діяльність з метою повторного
введення та закріплення поняття Центральної (Серединної або Середньої)
Європи в діловодство європейських інституцій та для визнання Європейським
Парламентом свободи народів Центральної та Східної Європи.
Укріплення позицій багатьох провідних пан’європейців в Європейському
Парламенті призвело також до зміцнення пан’європейських організацій у
країнах, які належали до Європейської Спільноти. Особливий розквіт
регіональних структур пан’європейських організацій можна було відзначити в
час виборів до Європейського Парламенту. В державах ЄС в 1979, 1984, 1989 та
1994 роках Пан’європейська унія проводила інформаційні кампанії, які, з
одного боку, мали на меті підтримати тих кандидатів, які думають попан’європейськи, та роз’яснювати різні питання європейської політики, а, з
іншого боку – сприяти збільшенню популярності організації.
Зі своїх світоглядних позицій пан’європейський рух постійно застерігав,
що Європейська Спільнота може стати холодною технократією. Щоб цьому
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завадити, рух проводить роботу на рівні європейських інституцій, громадської
та освітньої діяльності, а також проводить пропаганду рехристиянізації та
нового відкриття християнських коренів та цінностей Європи. Пан’європа
вбачає у єднанні Європи менше прагматичне рішення європейських держав
заради економічної користі, а значно більше – втілення суті, ідентичності
Європи.
Втілення в життя проекту Спільного ринку мало відбутися поступово і
передбачало перехідний період в 12 років, що складався з трьох етапів (1958–
1961, 1962–1965, 1966–1969). До 1968 р. частково були виконані перших два
завдання Спільного ринку: ліквідація митних бар’єрів до 1 липня 1968 р., що
дозволило вчетверо збільшити обсяг внутрішньої торгівлі (з 1958 по 1968 рр.),
та введення єдиних зовнішніх тарифів у торгівлі з третіми країнами у
відповідності із вимогами ГАТТ. Що стосується третього важливого завдання
Спільного ринку, пов’язаного із формуванням спільної сільськогосподарської
політики (ССП), то з її виконанням в кінці 1960-х років виникли перші в історії
існування

ЄЕС

труднощі.

ССП

опинилася

в

центрі

боротьби

між

«протекціоністами» та прихильниками вільного пересування товарів в рамках
ЄЕС. За цим протистоянням стояли складні протиріччя між принципами
вільного

ринку

та

адміністративної

системи

управління

сільським

господарством.
Зустріч на вищому рівні в Гаазі (1–2 грудня 1969 р.) відкрила новий етап в
процесі європейського будівництва. Саме тут країнами ЄЕС була схвалена
розроблена

президентом

Франції

Ж. Помпіду

концепція

«завершення,

розширення та поглиблення» інтеграції, яка мала вивести Європейське
співтовариство на якісно новий рівень.
Загалом, починаючи з 1950-х років поступово було сформоване
Європейське економічне співтовариство. Об’єднання, про яке так довго мріяли
і утворення якого прагнули пан’європеїсти відбулося. Звичайно, це була,
передусім, економічна інтеграція, але об’єднавчі процеси були досить
глибокими й обширними. А оскільки ніхто не відміняв концепції економічного
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базису, то сумніви у скорому політичному об’єднанні танули на очах.
ЄЕС пройшло в своєму розвитку 6 основних етапів розвитку:
Перший етап (1951–1957 роки) – євроінтеграційні процеси отримали
розвиток переважно у сфері економіки і мали вузький галузевий характер.
Спроби поширити інтеграцію на сферу зовнішньої політики й оборони успіху
не мали. Подальший розвиток співробітництва між країнами-членами ЄСВС
призвів до усвідомлення необхідності розбудови ширшого й всеохоплюючого
економічного об’єднання, а також координації зусиль у галузі мирного
використання ядерної енергії. В 1957 р. ці країни підписали Римські договори,
які заснували Європейське економічне співтовариство (ЄЕС) і Євроатом.
Другий етап (1958–1969 роки) перехідний – європейська інтеграція
охопила переважно ринкову сферу й елементи регулювання сільського
господарства. Головними досягненнями цього періоду були запровадження
cпільного митного тарифу й створення Митного союзу, який став підґрунтям
подальшої економічної інтеграції Співтовариства. Одночасно з утворенням
Митного союзу була досягнута лібералізація руху працівників, а також свобода
підприємництва й надання послуг у сфері промисловості й торгівлі. Протягом
цього періоду було прийнято більшість головних рішень щодо організації
спільного сільськогосподарського ринку, визначено принципи механізму й
інструменти фінансування Спільної сільськогосподарської політики ЄЕС.
У 1967 р. відбулося злиття інститутів трьох Співтовариств у єдину Раду
міністрів і єдину Комісію, які разом із Європейським Парламентом і Судом
створили спільну інституціональну систему Європейських співтовариств. У
1960-ті роки розпочалися переговори про вступ у ЄС Великобританії, Данії,
Ірландії, Норвегії.
Третій етап (1969–1973 роки) розвитку євроінтеграційного процесу співтовариство, врахувавши досягнення перехідного періоду, задекларувало
наміри активізувати процеси економічної, грошово-кредитної і політичної
уніфікації Західної Європи і до 1980 р. трансформувати Європейські
співтовариства в Європейський Союз. Під час цього періоду відбулося перше
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розширення Співтовариства за рахунок вступу Великобританії, Данії, Ірландії.
Однак, амбіційні плани західних європейців були перекреслені першою за
післявоєнні

часи

економічною

кризою,

яка

ускладнила

розвиток

Співтовариства і на деякий час загальмувала інтеграційні процеси.
Четвертий етап (1973–1986 роки) - співтовариство розвивалося в умовах
економічної

і

фінансової

кризи,

яка

супроводжувалась

посиленням

протекціоністських, дезінтеграційних тенденцій і сепаратних дій країн-членів.
Внаслідок розширення Співтовариства ускладнилось функціонування його
інститутів, досягнення консенсусу між країнами-членами. За цих умов
Співтовариству довелось, у першу чергу, сконцентрувати зусилля на
збереженні

досягнутого рівня інтеграції, пошуках

шляхів підвищення

ефективності інституціональної системи.
Про п’ятий (1986–1992 рр.) та шостий (з 1992 року) етапи євроінтеграції
мова йтиме у наступному розділі.
6 січня 1976 р. була видана доповідь прем’єр-міністра Бельгії Лео
Тіндерманса, в якій він пропонував основні можливі заходи щодо утворення
Європейського союзу: поглиблення спільної структурної політики за рахунок
збільшення повноважень Комісії та Парламенту; формування економічного та
монетарного союзу; проведення спільної зовнішньої політики та політики
безпеки (ЗППБ). Розуміючи всі труднощі, що можуть виникнути, особливо в
останньому питанні (Ірландія не є членом НАТО чи Західноєвропейського
союзу, Данія не є членом ЗЄС, Франція вийшла із воєнної організації НАТО в
1966 р.. але практично через чотири десятиліття повернулася до її складу),
Л. Тіндерманс запропонував поділити країни ЄЕС на ті, що можуть зразу ж
перейти до політичної та монетарної інтеграції, та на тих, що не можуть цього
зробити

(«Європа

двох

швидкостей»).

Занадто

сміливі

на

той

час

федералістські пропозиції Л. Тіндерманса викликали активний протест Італії та
Англії. Щоб хоч якось вирішити проблему політичного союзу, міністри
закордонних справ ФРН та Італії Г.Д. Геншер та Е. Коломбо висунули в
Парламенті проект Європейського Акту (18 листопада 1981 р.). Після 18MONOGRAPH
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місячного обговорення в значно зміненому вигляді ЄР в Штутгарті (19 червня
1983 р.) прийняв, не дивлячись на досить обережну позицію Англії, Данії та
Греції, Декларацію про Європейський Союз. У свою чергу, президент Франції
Ф. Міттеран висунув пропозицію заснувати спеціалізовані Агенції, що
фінансувалися б зацікавленими країнами-членами і сприяли б розвитку тих
напрямків

спільної

політики,

в

яких

вони

зацікавлені

(енергетика,

промисловість, навколишнє середовище). Фактично це була концепція
міжурядового співробітництва, що отримала назву «карткова Європа».
14 лютого 1984 р. згідно ініціативи Альтьєро Спінеллі, що очолював одну із
комісій Парламенту, останній схвалює проект договору про Європейський
Союз, який значно посилював роль Комісії та владу Парламенту. Оскільки мова
йшла про відверте об’єднання федеративного типу, цей проект також не був
схвалений. Таким чином, практично упродовж п’ятнадцяти років з моменту
проведення самміту в Гаазі в грудні 1969 р. Європейське співтовариство
розглядало прямо протилежні за характером і змістом проекти, які так і не
змогли наблизити його до реального політичного союзу.
У цей період пан’європеїстами була взята на озброєння Концепція
європейської розбудови, розроблена за участі французького політичного діяча
Жана Моне. Суть її зводилася до кількох наріжних положень:
1) єдина

Європа

повинна

будуватися

на

принципах

мирного

та

рівноправного співробітництва, економічного та соціального благоустрою та
консенсусу;
2) єдину Європу варто будувати поступово, вибираючи пріоритетні галузі
співробітництва, першою з яких повинна бути економічна співпраця, взаємодія
та інтеграція;
3) необхідною умовою успіху європейської єдності повинна стати її
правова база та система інститутів, що матимуть частково національний, а
частково міжнародний характер.
Саме теза про національно-міжнародний характер європейських інститутів
вирізняє ідеї європейської єдності з-поміж інших інтеграційних ідей чи
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створених на таких засадах організацій і асоціацій інтеграційного типу.
Отож, коротко підсумовуючи все вищезазначене, можна сказати, що у
повоєнний період пан’європейські ідеї знаходять втілення не лише у вигляді
меморандумів, проектів чи концепцій, а починається справді активне
впровадження їх у життя: від створення Ради Європи у 1947 році та
Європейського об’єднання вугілля і сталі (1951 р.) до утворення Європейського
економічного співтовариства на засадах спільного ринку (1957 р.) як потужного
підґрунтя до політичного єднання. Пан’європейські мрії про європейську
федерацію починають набувати окресленого характеру та практичного
втілення. З-поміж інших, однією з основних ідей пан’європеїзму в цей період
був антикомунізм. Комуністична ідеологія

вважалась пан’європеїстами

тимчасовою «пухлиною» на тілі Європи та мусила бути зліквідована. Фактично
у цей період міжнародне становище в Європі визначалось протистоянням
соціалістичного та західного блоків.
Рух зазнав значного удару в 1973 році внаслідок смерті ідейного
натхненника пан’європеїзму Р. Куденгофе-Калерґі. Це наклалось на складну
політико-економічну ситуацію як у світі, так і безпосередньо в Європі й
спричинилося до того, що пан’європейський рух опинився в непростому
становищі і потребував свіжого втілення власних ідей новим потужним
лідером. Нелегка справа очолити пан’європейське об’єднання у період
економічної кризи та міжблокового протистояння дісталась австрійцю Отто
фон Габсбургу, який дотримувався прагматичної лінії стосовно європейського
єднання. Паралельно відновлювався розвиток Спільного ринку на теренах
Європи, активізувався процес політичного єднання між державами ЄЕС. Проте.
незважаючи на здійснені кроки, у період між 1945 та 1991 роками утворення
реального політичного союзу на основі ЄЕС так і не відбулось. Фактично
реалізація ідей політичного об’єднання європейських держав була здійснена
вже в нових історичних і міжнародних умовах регіональних і глобальних
трансформаційних процесів кінця 1980-х – початку 1990-х рр.
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KAPITEL 3 / CHAPTER 3
CURRENT TRENDS IN THE EVOLUTION OF THE PAN-EUROPEAN
MOVEMENT

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЕВОЛЮЦІЇ ПАН’ЄВРОПЕЙСЬКОГО РУХУ

3.1. Вплив міжнародних трансформацій 1990-х років на розвиток
пан’європеїзму
Друга половина 1980-х – початок 1990-х років ХХ ст. ознаменувався
глобальними змінами у системі міжнародних відносин, геополітики та
усталеного світового порядку. Знищення світової соціалістичної системи
призвело не лише до налагодження радикально нового типу стосунків з
постсоціалістичними країнами, а й новій хвилі поглиблення і розширення
інтеграційних процесів у Європі. Чотири етапи, описані вище, логічно
переходять у наступні, кінцевий з яких, загалом, триває і досі.
П’ятий

етап

(1986–1992

роки)

–

відбувається

активізація

євроінтеграційних процесів. Після підписання Єдиного європейського акту
(ЄЄА) Співтовариство вступило у якісно новий етап розвитку, пов’язаний із
завершенням формування єдиного внутрішнього ринку. ЄЄА надав імпульс
інституціональному реформуванню Співтовариства в напрямку розширення
повноважень комунітарних інститутів і генералізації принципу мажоритарного
голосування, поширив інтеграційні процеси на нові сфери, зокрема, охорону
довкілля,

а

також

включив

механізм

Європейського

політичного

співробітництва у правову систему Співтовариства, що підвищило його роль як
самостійного суб’єкта міжнародної політики.
Панʼєвропейський рух ніколи не полишав сумнівів, що об’єднання держав
Західної Європи – це тільки вихідний пункт для всеєвропейського єднання. За
переконанням Панʼєвропи, це зумовило крах комуністичної системи та
визволення народів Центральної та Східної Європи. Панʼєвропейський рух був
переконаний в реалізації цієї мети, як і його очільники. Зокрема, Отто фон
Габсбург ще в 1984 році вказував, що криза існування СРСР є неминучою. тому
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що Радянський Союз нездатний побудувати здорову економіку. Він вважав
СРСР останньою колоніальною імперією на Землі в час світової деколонізації.
Отто фон Габсбург уповні реалістично припускав, що велика криза радянської
системи не заставить довго себе чекати, а відповідно, треба бути готовими до
розпаду СРСР і розбудові загальноєвропейської єдності в нових обставинах
після завершення епохи Холодної війни.
Проте Панʼєвропейський рух не обмежився тим, щоб вірити в падіння
комуністичних диктатур в Європі та СРСР і тільки чекати на це, а активно
намагався зав’язати контакти з усіма прагненнями до свободи, які існували по
той бік «залізної завіси». Прикладом активної діяльності в цьому напрямку є
численна

допомога

«Солідарність»,

польському

зв’язки

з

профспілковому

правозахисниками

в

руху
ЧССР,

за

свободу

паломництво

Аугсбурзького Єпископа Йозефа Штімпфле до Радянського Союзу, яке
значною мірою підтримали панʼєвропейці, перші поїздки Отто фон Габсбурга
через Угорщину в 1988 році. З початку 1980-х років Панєвропейська Унія, яка
підтримувала постійні контакти з хорватськими, українськими, чеськими,
польськими, словацькими, угорськими та румунськими колами у вигнанні,
посилила зв’язки з підпіллям у тих державах, які знаходились під
комуністичним впливом.
Історичним зламом був «Панʼєвропейський Пікнік» у Сопроні на кордоні
між Угорщиною та Австрією 19 серпня 1989 року. На це свято листівками були
запрошені громадяни НДР, зібрані у таборах для втікачів навколо Будапешта:
тоді якраз відбулася перша масова втеча німців з НДР на свободу. На цьому
святі під покровительством Отто фон Габсбурга, якого представляла його дочка
Вальбурга, 661 особа з громадян НДР втекла до Австрії. В інтерв’ю «Daily
Mirror» голова Державної Ради НДР Еріх Хонекер пізніше сказав, що Габсбург
роздав «у якихось далеких краях» листівки, якими запрошував усіх туристів з
НДР на пікнік, а тих, хто прийшов, пригощали, дарували подарунки, давали
гроші та переконували відправитись на Захід. Незаперечним є те, що цей пікнік
розпочав хвилю втеч громадян НДР і, таким чином, істотно сприяв масовим
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демонстраціям в Східній Німеччині, які в кінцевому підсумку призвели до
краху там комуністичного режиму й об’єднанню Німеччини 03 жовтня 1990 р.
9 листопада 1989 року Панʼєвропейському союзу вдалось заснувати свою
першу організацію в державах Східного блоку, зокрема в Угорщині. Заснування
та діяльність відповідних організацій у Чехословаччині, Польщі, Румунії,
Хорватії і т.д. відбулися в наступні місяці. Контакти з правозахисниками,
борцями за волю та новими групами в країнах Східної Європи не обмежувались
контактами виключно керівництва Панʼєвропейського союзу, а ґрунтувались і
на різних ініціативах регіональних і локальних груп Панʼєвропи. Так виникла
широка

мережа

контактів,

над

якою

особливо

активно

працювали

Панʼєвропейські рухи Німеччини та Австрії. Отто фон Габсбург мав у цей час
багато ефективних виступів у ЗМІ не тільки Угорщини, але і ЧСCР, НДР та
Польщі. В травні 1990 року президенту організації Панʼєвропа Австрія вдалося
прорвати радянську блокаду в Литві, доставити гуманітарну допомогу та
передати президенту держави прапор Панʼєвропи.
7-9 грудня 1990 р. відбулись міжнародні Загальні збори Панʼєвропейської
організації в Празі, в яких взяли участь 400 учасників-представників
26 європейських народів і народних груп. Австрійський письменник і вчений
Ерік фон Кюнельт-Леддін при цьому виголосив промову «До народів у серці
Європи»

чеською,

словацькою,

польською,

угорською,

хорватською,

словенською та німецькою мовами.
1991 рік був позначений розвитком центральноєвропейських організацій
Пан’європи, а також агітацією проти радянського панування в країнах
Прибалтики та на Україні. Пан’європейська унія політично та через пропаганду
виступала за свободу й незалежність Хорватії і Словенії та організовувала
гуманітарну допомогу для регіонів, які постраждали від війни. Зокрема, Отто
фон Габсбург відстоював своєю промовою в словенському парламенті 18 січня
1991 року незалежність Словенії та застерігав від кровопролиття. Того самого
місяця він, схожим чином висловився в листі до Франьо Туджмана,
майбутнього президента незалежної Хорватії. «Панʼєвропейське коло АльпиMONOGRAPH
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Адріатика» під головуванням Карла Габсбурга-Лотрінгена в ході засідання 19–
21 квітня 1991 року за участю словенських і хорватських делегатів у підписало
резолюцію про підтримку словенців і хорватів на їх шляху до незалежності.
Завершення

епохи

соціалізму,

закріплене

ліквідацією

Організації

Варшавського Договору, розпадом Ради Економічної Взаємодопомоги в липні
1991 року і, врешті, Радянського Союзу в грудні 1991 року, змінило світову
геополітичну ситуацію та вплинуло на подальший розвиток європейської
спільноти. Разом зі звільненням країн Центральної та Східної Європи,
об’єднання цілої Європи, до якого завжди закликав Панʼєвропейський рух,
перетворилось на реальну можливість.
Шостий етап (з 1992 року) – формально початок новому етапові розвитку
інтеграції було покладено підписанням Маастрихтського договору 07 лютого
1992 р., який заснував Європейський Союз на базі Європейських співтовариств
і 12 держав-членів, доповнених сферами політики й формами співробітництва,
визначеними у цьому Договорі.
Безумовно, такі бурхливі зміни у міжнародних відносинах та, в першу
чергу,

на

європейському

континенті,

не

могли

залишити

осторонь

пан’європейський рух. Він завжди був завзятим противником комуністичних
ідеалів і розглядав європейські держави у системі соцтабору як сателітів СРСР.
У 1990 році одразу після падіння Берлінського муру були визначені нові
актуальні

цілі,

а

пізніше

новелізовані

основні

положення

діяльності

Пан’європейського союзу в умовах інституційного оформлення і розвитку
загальноєвропейських інтеграційних процесів. Основні ідеї, положення та
засади, які включає в себе сучасна програма пан’європейського руху,
акумулюються довкола наріжного положення – Європа є: християнська,
консервативна, європейська, вільна.
1. „Ми – християни!”
Християнське

мислення

та

дії

є

єдиною

альтернативою

до

людиноненависницьких ідеологій марксизму, споживацького матеріалізму,
ісламського
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полягають у визнанні того, що існує абсолютний чинний всесвітній порядок,
який сягає поза часи і форми, і який закріплений в трансцендентному. Хто йому
протистоїть, шкодить не тільки громаді, а й сам стає м’ячиком у грі
неконтрольованих

та

непідконтрольних

сил.

Через

це

ми

прагнемо

організовувати політичний процес у відповідності до цих цінностей. Майже два
тисячоліття християнство визначало Європу. Тому якщо Європа не буде
християнською, вона не буде Європою.
2. «Ми – консервативні!»
Хто поклоняється новому, тільки тому, що це – нове, і не питає чи це –
справжнє і хороше, той є прогресивним. Хто силою хоче змінити старе, не
турбуючись про те, що все при цьому буде знищене, той – революційний. Ми
відхиляємо і те, і інше. Значно більше ми хочемо зберігати збережене та вічне
та давати необхідному новому можливість поступово розвиватись. Таким
чином, ми хочемо з усіх часів збирати те, що є поза часом, та ґрунтуючись на
цьому оновлювати сучасне. Тому що тільки це означає справжній прогрес у
всіх галузях життя – і передусім – в політиці.
3. «Ми – європейські!»
Європа для нас є не тільки географічним поняттям, яке охоплює територію
між Атлантикою та Уралом. На основі своєї столітньої спільної долі народи
нашого континенту утворюють духовну єдність, якій повинна відповідати і
політична, щоб Європа могла існувати в мирі та свободі, як повноправний
партнер великих впливових міжнародних сил. Душею цього континенту є
християнство. Хто в своїй політичній діяльності забуває про це, перетворює
Європу на бездушне тіло, крихке утворення, яке чутливе до всіх впливів та
течій часу. Ми прагнемо до Європи регіонів як фундаменту федеративного
європейського об’єднання держав.
4. «Ми - вільні!»
В центрі будь-якої політики стоїть окрема особа. Метою політики повинне
бути забезпечення та сприяння можливості розвитку окремого у свободі та
власній відповідальності. Держава та суспільство повинні надати громадянину
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повноправність та здатність чинити вибір. З цим нерозривно пов’язана
реалізація прав людини та громадянина і права народів на самовизначення, для
чого необхідними є правовий порядок та принципи ринкової економіки. Для
захисту

свободи

Панєвропейський

потрібно
рух

створити

виступає

проти

сильну,

неподільну

будь-якого

Європу.

колективізму

та

тоталітаризму, який намагається уніфікувати особисту здатність приймати
рішення та креативність та замінити їх бюрократичним плануванням і
користуванням.
Фактично

це

було

осучаснений

варіант

основних

принципів

пан’європеїзму, закладених ще при його створенні Р. Куденгофе-Калерґі.
Проте, незважаючи на подібність гасел, пан’європейський рух потребував
а) активної діяльності чи, принаймні, її імітації, щоб «залишитись в обоймі» в
цей переломний для Європи період; б) нового витка розвитку, власної
модернізації та ідейної гнучкості.
Наступна визначальна зустріч Пан’європейського союзу, відбулась у
Страсбурзі 10 грудня 1995 року. Рішення даного засідання мали важливе
значения і зводилися до такого.
1. Звільнення народів Центральної та Східної Європи від ярма радянського
комунізму відкрило новий етап в історії Європи, що робить набагато вищими
шанси об’єднання всієї Європи.
2. Навіть після падіння комуністичного режиму в половині держав
європейського континенту, Пан’європейський союз не влаштовує статус-кво.
3. Пан-Європа союз вірний ідеям європейського патріотизму, який є
найвищою ланкою досягнення та забезпечення національної самобутності всіх
європейців. В епоху глобальної взаємозалежності та викликів лише сильна й
політично об’єднана Європа, може гарантувати майбутнє її народів і етнічних
груп.
4. Пан’європейський Союз виступає прихильником права народів на
самовизначення, а також на забезпечення свого культурного, економічного та
політичного розвитку.
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5. Пан’європейський союз вірний принципам вільного та самостійного
розвитку особистості, зміцнення сім'ї та інших малих соціальних груп у Європі,
що характеризується дотриманням принципів соціальної справедливості,
солідарності та субсидіарності.
6. Відповідальність за життя майбутніх поколінь включає в себе обов'язок
людства і держави за створення необхідних умов для цього.
7. Християнство

це

душа

Європи.

Наша

місія

характеризується

домінуванням християнського світогляду та верховенства закону. Разом з тим,
забезпечуючи європейські цінності, Пан’європейський союз виступає проти
будь-яких тенденцій, що підривають інтелектуальні та моральні підвалини та
силу в Європі. Він поважає внесок іудаїзму та ісламу в соціальний та
культурний розвиток Європи та є її невід’ємною частиною.
8. Пан’європейський

союз

переконаний

в

тому,

що

різноманіття

європейської культури та історії, а також її народів і мов є вагомою складовою
багатства Європи.
9. Мета Пан’європейського союзу полягає в об’єднанні усіх європейських
країн в сильну Європу, яка фактично представляє інтереси та ідеали цих держав
у світі. Це вимагає швидкого включення народів Центральної та Східної
Європи в Європейський Союз, який є ядром об'єднаної Європи завтрашнього
дня.
10. Пан’європейський союз підтримує розвиток Європейського Союзу, в
тому числі в галузі безпеки і оборони, що робить ЄС ефективною політичною
величиною, вагомим політичним актором як у внутрішніх, справах, так і на
міжнародній арені як центру сили в сучасному світі.
11. Європа повинна підтримувати дружні відносини зі своїми сусідами,
особливо з Росією, Туреччиною та іншими країнами Середземномор’я.
12. Європейський континент закликає відстоювати ідеали свободи та
людської гідності в усьому світі.
Тим самим Пан’європа засвідчила, що, зберігаючи основоположними свої
принципи консерватизму, християнства та «європейської нації», готова
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прийняти всіх, хто допомагає будувати об’єднану Європу чи складає
невід’ємну її культурну, національну чи будь-яку іншу складову. Результати
страсбурзької зустрічі якраз і продемонстрували ту саму гнучкість, без якої рух
позбувся б своєї масовості та міг би бути приреченим на політичне забуття.
У цей час Європейський Союз постає перед значним викликом – зробити
його інститути та систему договорів і процесів прийняття рішень більш
прозорими і зрозумілими як для громадян, так і для політиків, одночасно
адаптувавши їх до функціональних завдань розширеного Союзу. У квітні 2002
року на загальному зібранні у Братиславі Пан’європейський союз прийняв
важливий меморандум щодо майбутнього в Європи, основні положення якого
були такі
1. Субсидіарність.
У заключному документі, прийнятому Європейською Радою на зустрічі в
Лакені (Бельгія) 14-15 грудня 2001 р., багаторазово згадується поняття
субсидіарності, в контексті якого постають запитання: «На якому рівні
повноваження здійснюються найефективніше? Як до цього процесу має бути
застосований принцип субсидіарності?». На противагу широко розповсюдженій
думці про те, що субсидіарність базується на делегуванні національними
державами їхніх повноважень на інші рівні, насправді принцип субсидіарності є
звичайним принципом регулювання. Він виходить з того, що повноваження на
тому чи іншому рівні (адміністративному, політичному, громадському) мають
бути таким чином розподілені, щоб вони були найкраще реалізовані, і при
цьому вищою метою завжди є громадянське благополуччя. Через це
субсидіарність виходить за рамки обмеженого поняття державного суверенітету
ХХ століття, визнаючи правильним чином структуровані повноваження, які
означають компетенцію і пов’язану з цим відповідальність для відповідного
носія верховної влади. За ідеальних умов субсидіарності повноваження
передаються на кожний чітко визначений рівень, де вони можуть бути
реалізовані найбільш ефективним чином.
Для субсидіарного устрою характерна не лише різниця між Європейським
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Союзом та державою–членом на довільному регіональному рівні (як це
сформульовано

у

заключному

документі

в

Лакені),

але

також

і

децентралізована структура, що пролягає від локальної одиниці до загального
європейського рівня. Додатково субсидіарність визнає структурні елементи
суспільства (такі як сім’я), які, так само як і адміністративні одиниці, теж
наділені повноваженнями.
Відповідно субсидіарність ставить питання не щодо того, «як багато
Європи ми потребуємо?», а про те, «наскільки багато державного управління
ми потребуємо?». Принцип свободи у відповідальності перевищує регулятивне
божевілля домінуючого нині правового позитивізму. У відповідності до цієї
свободи панєвропейський рух прагне до відчутного послаблення правових
норм. З позицій відданості духу субсидіарності панʼєвропейці вимагали:
- розвитку

Європейського

права

національних

меншин,

яке

дає

можливість вродженим національним меншинам безпосередньо звертатися до
інститутів ЄС, включаючи Європейський Суд;
- закріплення

принципу

субсидіарності

як

звичайного

принципу

регулювання в європейські договори (наприклад, у пропоновану Європейську
Конституцію);
- каталогу повноважень, який визначає виняткові та всесторонні
повноваження в рамках Європейського Союзу, де у спірних ситуаціях
остаточний

вирок

у

справах

європейських

повноважень

належав

би

Європейському Суду;
- визнання традиційних регіонів і регіонів на перетині кордонів та їхніх
повноважень;
- правове визнання наднаціональних партій, громадських об’єднань і
спільнот, а також європейського правового захисту для християнських церков і
релігійних общин, що мають постійне місце перебування у Європі;
- реальної передачі зовнішньої політики і політики безпеки до компетенції
Союзу, ліквідацію національних адміністративних одиниць у тих сферах, де
компетенція переходить на європейський або регіональний рівень.
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2. Реформування договорів.
Плутанина у діючих договорах ЄС повинна бути змінена на транспарентну
структуру, яка забезпечуватиме більшу прозорість для громадян і політиків, до
чого закликали багато державних діячів Європи. Панʼєвропейський рух у
даному контексті вимагав:
- створення Європейської конституції, яка міститиме Хартію основних
прав, заново упорядковані та реформовані договори і каталог повноважень;
- дискусії та прийняття існуючими законодавчими палатами (Рада і
Парламент) Хартії основних прав – на основі результатів, розроблених
Конвентом і проголошених Радою ЄС та Європейським Парламентом, у
випадку особистої зацікавленості кожний громадянин Союзу повинен мати
можливість звертатися напряму до Європейського Суду, посилаючись на
Хартію основних прав; це право також повинне бути надане юридичним
особам, регіональним адміністраціям, церквам тощо, формулювання і
ратифікація каталогу повноважень відповідно до засад субсидіарності, який тим
не менше не повинен стати перепоною на шляху подальшої інтеграції,
виходячи з двоїстого характеру ЄС як Союзу держав і громадян. Європейська
конституція повинна була бути ратифікована законодавчими органами як
Союзу, так і держав – членів, проте провалилася. Замість неї у грудні 2007 року
було підписано Лісабонську угоду (яка, однак, так і не була ратифікована згідно
чинних вимог функціонування і діяльності ЄС);
- правосуб’єктності для Європейського Союзу, яка забезпечуватиме
єдність у зовнішній, зовнішньоекономічній, безпековій та оборонній політиці, а
також передбачатиме спільне несення колективної відповідальності.
3. Реформування інститутів.
Інститути, які первинно були створені для вільної конфедерації шести
держав, повинні пройти глибокі реформи, щоб надалі бути дієздатними в
економічному, політичному, правовому глибоко інтегрованому Союзі з
п’ятнадцяти, двадцяти семи і більше країн. У цьому питанні Панʼєвропейський
рух уважав за необхідне:
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− визнання Європейської Комісії у якості уряду ЄС з повною урядовою
відповідальністю і повноваженнями в усіх сферах, у яких ЄС є компетентним;
− обмеження Ради ЄС як палати держав в законодавчій владі ЄС до Ради,
відповідної до якості ЄС як Союзу держав, що діяла б як власний інститут ЄС;
− підвищення

ролі

Європейського

Парламенту

як

першої

палати

законодавчої влади ЄС, відповідно до якості ЄС як Союзу громадян;
− інтегрування СЗППБ (Спільна зовнішня політика і політика безпеки ЄС)
до Європейської Комісії, наприклад, злиття цього відомства на чолі з
Комісаром ЄС у зовнішніх справах до його міжнародної позиції як Міністра
зовнішніх справ ЄС,
− посилення Президента Комісії в рамках Європейської Комісії в сфері
його управлінських повноважень;
− право Президента Комісії формувати склад ЄК виключно на основі
особистих

і

представництва

професійних

якостей,

національностей,

без
але

врахування

пропорційного

зберігаючи

інституційну

багатосторонність Європи;
− право обох палат законодавчої влади Європи – Парламенту і Ради (де,
звичайно, не буде принципу одностайності) після слухання призначати
Президента Комісії і усувати його/її шляхом висловлення вотуму недовіри, а
також права обох палат після індивідуального слухання призначати комісарів і
усувати їх шляхом висловлення кваліфікованим голосуванням вотуму недовіри;
− введення єдиного Європейського виборчого права (для виборів до
Європейського Парламенту), орієнтованого на мажоритарну виборчу систему з
можливістю висування загальноєвропейських кандидатур, прикладом спільних
кандидатів першості;
− введення права законодавчої ініціативи для Ради, Парламенту і Комісії,
− створення прокуратури Європи для захисту інтересів Союзу в усіх
сферах, у яких ЄС є компетентним.
Введення нових цілей з урахуванням змін у європейських інтеграційних
процесах розвивається надалі. Однак пан’європейський рух на сьогодні вже
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може пишатися досягненням і врахуванням на перспективу вказаних нижче
цілей:
- максимально швидкий розвиток у політичний та економічний союз на
основі дотримання прав субсидіарсності;
- спільна європейська зовнішня політика, політика безпеки, економічна,
валютна, соціальна політика, політика захисту навколишнього середовища;
- введення екю (а з 1999 року – євро) як спільної європейської валюти
незалежного Європейського центрального банку;
- збільшення компетенцій Європарламенту та створення демократичного
європейського уряду, підзвітного Європарламенту;
- повна відміна прикордонного контролю всередині європейського
співтовариства та складення графіку завершення формування внутрішнього
ринку;
- прийняття Європейської хартії з захисту прав етнічних груп;
- прийняття тих народів Центральної та Східної Європи. які забажають
приєднатися до Ради Європи, розширення Європейського Союзу максимально
можливими темпами;
- розвиток оборонних здатностей європейського співтовариства як
європейської колони НАТО;
- введення спільної європейської програми з технологічних досліджень та
розвитку;
- створення Європейського регіонального комітету;
- уніфікація європейської освіти та дипломів, європейського навчання в
школах;
- конструктивна підтримка Центральної та Східної Європи протягом
усього необхідного часу.
В умовах еволюції сучасного світопорядку і європейської регіональної
системи міжнародних відносин панʼєвропейський рух також змінюється і
прагне використати свій потенціал для оптимізації політики в актуальних
реаліях. Він об’єднує майже три десятки членських організацій країн Європи.
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Наразі президентом Панʼєвропейського союзу є Алан Теренуар (Франція), Отто
фон Габсбург займав до своєї смерті 04 липня 2011 року пост почесного
президента.
Необхідно відзначити, що геополітичні зміни і системні трансформації на
просторі Центральної та Східної Європи, насамперед розпад СРСР і
соціалістичної системи, справили визначальний вплив на постанням незалежної
України. Вибір нашою державою курсу на європейську інтеграцію як
пріоритетного напрямку зовнішньої політики, рух у бік запровадження
європейських цінностей і норм життя, системні зрушення під впливом
Помаранчевої революції та Революції Гідності стали важливими чинниками
формування нового образу нашої державу та зростання інтересу до неї з боку
панʼєвропейських структур.
Поступова «Європеїзація» України в 1990-х роках і прискорення цього
процесу в перші десятиліття ХХІ століття, а особливо український Євромайдан,
революції 2004–2005 і 2013–2014 років, урешті підписання в 2014 році Угоди
про асоціацію між Україною та Європейським Союзом спричинилися і до низки
контактів представників Панʼєвропейського союзу з українськими діячами в
царині громадянського суспільства,

інтелектуалами та політиками з метою

створення організації в Україні. Тривалий процес завершився 29 вересня 2016
року, коли в Києві була офіційно зареєстрована громадська організація
Панʼєвропа Україна. Президентом Пан’європейського союзу України став
доктор історичних наук, професор і на той час завідувач кафедри
дипломатичної та консульської служби Дипломатичної академії України при
МЗС України Ігор Жалоба.
18–19 жовтня 2018 року в Національному агентстві України з питань
державної служби відбулася Перша Пан’європейська конференція в Україні на
тему

«Європейський

вектор

України

після

Євромайдану». Захід

був

організований за ініціативи Пан’європейського союзу України та за сприяння
Національного

агентства

України

з

питань

державної

служби

та

Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні. Метою конференції було
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обговорення сучасного політичного стану Європи, можливостей української
зовнішньої політики на континенті, іміджу України та механізмів посилення
зв’язків між українською молоддю та молоддю інших європейський країн.
Промови

під

час

відкриття

конференції

виголосили

Президент

Пан’європейського союзу України Ігор Жалоба та Голова Національного
агентства з питань державної служби Костянтин Ващенко. Вони особливо
наголосили, що проголошений Україною курс на європейську інтеграцію
передбачає формування ефективної системи державного управління, яка здатна
виробляти й реалізовувати цілісну державну політику, спрямовану на
суспільний сталий розвиток і адекватне комплексне реагування на внутрішні й
зовнішні виклики.
З вітальними промовами до учасників конференції звернулися Президент
Міжнародного Пан’європейського руху (Франція) Ален Теренуар, Генеральний
директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної
інтеграції Ольга Стефанішина, голова політичної секції Представництва ЄС в
Україні Фабіо Делла Піяцца, директор Першого європейського департаменту
Міністерства закордонних справ України Василь Химинець, голова Наукового
товариства історії дипломатії та міжнародних відносин Ірина Матяш та
Президент Пан’європейського руху Австрії Карл фон Габсбург.
У ході конференції відбулися три панельні дискусії. Учасники мали змогу
розглянути сучасний політичний стан Європи, можливості української
зовнішньої політики на континенті, імідж України та механізми культурної
дипломатії.
Зокрема, у рамках першої панельної дискусії «Культурна дипломатія та
імідж України» директор Інституту світової політики Євген Магда, заступник
генерального директора «Українського інституту» Тетяна Філевська та
засновниця

фундації

«Global

Ukraine»

Віолетта

Москалу

обговорили

перспективи культурної дипломатії України в контексті європейського вектору
розвитку, а також стратегічні напрями її модернізації. Голова УкраїнськоАвстрійської асоціації Альфред Праус презентував усім присутнім можливості
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культурної дипломатії як шляху побудови мостів між культурами та в
транскордонному спілкуванні й управлінні.
У ході другої панельної дискусії «Європа та Україна, що далі?» професор
Університету короля Хуана Карлоса, представник Пан’європейського руху
Іспанії Карлос Уріарте Санчез, директор Інституту зовнішньополітичних
досліджень Григорій Перепелиця, Почесний консул Австрійської Республіки у
м. Чернівці Сергій Осачук та Генеральний секретар Пан’європейського руху
Австрії Райнгард Клучек зосередили увагу учасників конференції на сучасному
стані та перспективах української євроінтеграції. Своєю чергою, Президент
Пан’європейського руху Словенії Ларіс Гайзер зазначив, що оскільки Україна
знаходиться в центрі міжнародної політики, її прагнення до європейської
інтеграції недарма є пріоритетом в зовнішній політиці.
Третя панельна дискусія «Українська молодь та Європа» за участі
представника Пан’європейського союзу України Марка Гончарова, старшого
проектного менеджера Реформи державного управління Офісу реформ
Кабінету Міністрів України Кирила Клименка, волонтера проекту «Будуємо
Україну разом» Дмитра Тернового, голови Наукового товариства Факультету
права та міжнародних відносин Київського університету ім. Б. Грінченка
Олександри Гондюл та директора фундації «DEJURE» Михайла Жернакова
стала платформою для активного обговорення проблем і викликів, які постають
перед сучасною українською молоддю на шляху її євроінтеграційних прагнень.
Під час конференції також відбулося вручення Європейської премії
Європейського товариства Куденгофе-Калерґі за участі Президента товариства
принца

Ніколауса

фон

Ліхтенштейна

та

директора

Національного

меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності
Ігоря Пошивайла. Відповідно, Європейську премію було передано Музею
Майдану на знак вшанування пам’яті Небесної Сотні.
Також до участі у заході були запрошені представники Пан’європейського
руху в Австрії, Німеччині, Словенії, Швеції, Представництва Європейського
Союзу в Україні, органів державної влади, неурядових організацій, вищих
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навчальних закладів, експерти міжнародних організацій та проектів. Загалом
все

це

є

свідченням

активного

включення

українського

соціуму

в

загальноєвропейські інтеграційні процеси.
Таким чином, пан’європейський рух не залишився осторонь регіональних і
глобальних переломних подій і трансформаційних зрушень, що відбувалися в
кінці ХХ та в перші десятиліття ХХІ ст. Більше того, завдяки активізації
власної діяльності та своєчасним заходам, пан’європеїзм значно зміцнив власні
позиції на континенті. Це особливо важливо в умовах нових викликів, зокрема
в зв’язку з Брекзітом і виходом Великої Британії з ЄС, міграційним
навантаженням, пандемією COVID-19 тощо.
3.2. Проблеми і реалії конструювання європейської ідентичності
Проблема ідентичності в сучасному науковому дискурсивному просторі
надзвичайно складна і поліваріантна, що вимагає поглибленого аналізу
принаймні кількох важливих аспектів. У контексті порушеної проблеми
йдеться про пошук ідентитетів космополітичної Європи епохи постмодерну:
«Космополітична Європа – це Європа, яка веде моральну, політичну,
економічну й історичну боротьбу за примирення». Відповідно, сучасна
європейська ідентичність з точки зору її конструювання може будуватися як
ідентичність космополітична. Зміст відповідної ідентичності становлять різного
роду

уявлення,

що

їх

здебільшого

поділяють

в

ході

спільної

внутрішньокультурної соціалізації та взаємодії члени певної соціокультурної
спільноти / групи. Відтак ідентичність може розглядатись як маркер / індикатор
на увиразнення простору «Свій-Чужий-Інший» та вибудовування різноманітних
систем відносин. Серед таких спільних уявлень – усвідомлення спільності
території, місця в соціокультурному просторі, історії, культури, традицій,
цінностей, норм, державності тощо. Водночас європейська ідентичність не є
усталеною категорією з огляду на іманентність протиріч, невизначеність
експлікаційних параметрів, культурну дифузію, формування самого об’єднання
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та постійні трансформаційні злами. Як зазначив німецький дослідник
А. Нойманн: «…ідентичність – це не даність, а відношення, яке постійно
формується та реформується в межах певного дискурсу». Дискурс визначається
як особливий засіб спілкування та розуміння світу, який ототожнює окрему
особу або певну спільноту, формує соціальний світ за допомогою значень.
Різноманітні дискурсивні практики є обов’язковою умовою для підтримкам
існування різних типів соціальної ідентичності.
Для використання дискурсу аналізу дослідження соціальних ідентичностей
М. Йоргенс та Л. Філпс пропонують таку методологію:
1. Визначити які суб’єктивні позиції для дискурсивних структур є
релевантимним. Це можна зробити через визначення ключової точки (в
контексті

нашого

дослідження

–

«європеєць»,

«космополіт»,

«загальноєвропеєць» тощо), через яку організовано ідентичність;
2. Проаналізувати засіб за допомогою якого ця вузлова точка отримує своє
значення при зіставленні з одними знаками та протиставленні з іншими;
3. Нарешті, важливо простежити, як різні дискурси змагаються за поділ
спільноти на групи, які конкурують за наповнення ключових знаків різним
змістом.
Ідентичність завжди опосередковується внутрішніми й зовнішніми
чинниками. Одним із потужних чинників макропорядку є глобалізація.
Глобалізація, з огляду на її багатозначність, є однією з найсуперечливіших
проблем сучасного розвитку світу: одні інтеграційні зусилля призводять до
очікуваного

об’єднувального

результату,

інші

оголюють

непримиренні

суперечності. Глобалізація нерідко призводить до повної або часткової втрати
невизначеності культурного змісту практично повсюдно, в усіх регіонах світу.
Аналізуючи нове суспільство, яке форматується в умовах глобалізації та медіакультури «віртуальної реальності», М. Кастельс окреслив проблему «пошуку
нової системи зв’язків, що будується навколо ідентичності, яка поділяється та
реконструюється». При цьому дослідник схарактеризував глобалізацію та
ідентичність «двома символами сучасності, силами, що структурують щойно
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народжуваний новий світ». На нашу думку, це твердження влучно відображає, з
одного боку, суть сучасних трансформаційних змін (зокрема й на просторі
Європи), а, з іншого, зміст і направленість процесів увиразнення чи
конструювання європейської ідентичності.
Дискурс ідентичності виопуклюється під час глибинних трансформацій та
за потреби пошуку нових орієнтирів Відповідно в сучасних умовах окреслена
проблема вимагає поглибленого вивчення. З огляду на це виникає необхідність
комплексного аналізу підходів до феномену європейської ідентичності,
визначення

базових

концептуального

характеристик

каркасу

понятійного

останньої
дискурсу

та
з

вибудовування

огляду

на

явище

глобалізаційного детермінізму. Глобалізація формує контекст соціокультурних
змін, ціннісних преференцій, увиразнення культурних колів і відповідних
характеристик форматування матриці ідентичності (у нашому випадку –
європейської

ідентичності).

При

цьому

«європейська

ідентичність»

розглядається нами радше не як явище, а як умовний конструкт. Посутнім є те,
що уявлення про ідентичність формується у процесі маркування назви –
«європейська», яка вказує на просторову та культурну локалізацію проблеми.
У сучасних умовах вагомого впливу інтеграційних і глобалізаційних
процесів на шляхи еволюції людства постає питання про характер і
направленість

вектору

розвитку

сучасної

Європи,

зокрема

і

вектору

конструювання європейської ідентичності. Зауважимо, на що неодноразово
звертали увагу прихильники і очільники Панʼєвропейського об’єднання, що
європейська культура всередині себе надзвичайно національно мозаїчна.
Йдеться про складний синтез різноманітних культурних процесів та явищ,
внаслідок яких форматується європейська ідентичність. Одночасно з процесами
диференціації наростають інтегративні процеси, певною мірою нівелюються
національні відмінності в культурі. Одним із наслідків є феномен маргіналізації
й ідентифікаційної невизначеності: Багато дослідників, для яких реальність
Європи як континенту і простору культурної і політичної спільноти є
безсумнівною, водночас вважають, що європейська ідентичність є фікцією. При
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цьому спостерігається підвищений інтерес до загальної тематики європейської
ідентичності. Кріс Шор вирізняє дві головні причини зацікавленості
проблематикою ідентичності в Європі, підкреслюючи при цьому існуючий
дефіцит європейської ідентичності: політичну і комерційно-господарчу.
Польська дослідниця О. Гнатюк відзначає, що «коли заходить розмова про
європейську ідентичність, зазвичай апелюють до поняття спільноти, опертої на
середземноморській (грецькій і римській) культурі та на християнстві (іноді
разом з його коренями, яке сформувало Європу, а також – хоч і не завжди – до
спадщини епохи Ренесансу». Основою формування такої спільної ідентичності
європейців мають стати спільні європейські цінності. Погоджуємося з
польським дослідником Р. Шведом: «З перспективи прихильників такого
сценарію розвитку європейської ідентичності вона вирізняється в наступності
(спадкоємності) уніфікації, стандартизації середовища проживання європейців,
способів їх життя… У конструктивістських відмінах європейської ідентичності
вона є продуктом життя спільноти в окресленому матеріально-символічному
просторі, характер якому надають європейські еліти, які пропонують „нові”
предмети ідентифікації». На думку української дослідниці Н. Пелагеші,
важливо з’ясувати, «чи перейшли процеси євроінтеграції ту межу, за якою з
далеких для пересічної людини міждержавних відносин вони перетворюються
на частину її життя, впливаючи на свідомість, світогляд та життєву позицію».
При цьому авторка підкреслює: «Ідея Європи концептуалізується через
ідентичність».
Європейський Союз складає іспит великого соціально інженерного
експерименту, суть якого полягає у спробах збереження і підтримання різних
форм групової ідентичності. Спільна європейська ідентичність, яка формується
в країнах ЄС, є сумісною з національними ідентичностями держав-членів
Євросоюзу. Кожен рухається за своєю власною траєкторією, але об’єднується
єдиним етичним імперативом. Хоча європейські культури дійсно різноманітні,
їх єдність в Європейському Союзі визначає європейську культурну концепцію.
Це дозволяє підтримувати національні та регіональні традиції, оскільки надає
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можливість комбінувати культурні розбіжності на загальних підставах. При
цьому також варто враховувати те, що в умовах глобалізації світової політичної
системи та внутрішньої трансформації національних держав відбувається
переосмислення

традиційних

концептів

національної

ідентичності

та

громадянства. Ця тенденція реалізується в явищах нівелювання кордонів між
національними державами, зростання рівня людської мобільності, збільшення
кількості та посилення впливовості національних меншин у різних країнах
світу. У результаті описаних процесів такі характеристики як етнос, народ,
нація все більше «розмиваються», а реальний онтологічний статус цих спільнот
постійно піддається сумніву.
Як зауважує Е. Сміт, створення культурного простору споріднених
культур, наприклад європейської, означатиме, що вона буде заснована на ґрунті
спільної європейської культурної спадщини (міфів, символів, вартостей,
спогадів) і то так, що вони не конкуруватимуть з іще сильними й могутніми
національними культурами. Тільки таким чином буде витворений новий тип
колективної ідентичності, що охоплює, але не скасовує окремі нації. Йдеться
про народження нового типу колективної ідентичності, функції якої
відрізняються від функцій ідентичності національної. З цієї точки зору вона
постає як ще одна колективна ідентичність, що існує поряд з іншими
колективними ідентичностями громадян країн-членів ЄС.
На сьогодні окреслилося декілька основних підходів до розуміння
європейської ідентичності та оцінки її місця в житті Європи. Одні автори
заперечують право на існування європейської ідентичності, апелюючи до сили
національно-політичного елементу і висуваючи як визначальну національнодержавну ідентичність народів Європи. Інші говорять про виникнення
постнаціонального європейського простору, висуваючи концепції «єдиної
Європи» або «Європи регіонів», у яких, навпаки, на перше місце висувається
європейська

ідентичність

або

європейська

регіональна

ідентичність

і

втрачається значення національно-державної ідентичності. Це викликає
спротив національно-свідомого громадянства європейських країн, котре вбачає
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у цьому загрозу власній національній приналежності. Існує й третій,
найоптимальніший, на наш погляд, підхід до проблеми європейської
ідентичності. Він передбачає органічне поєднання трьох можливих рівнів
самоідентифікації спільнот об’єднаної Європи:
- національний, що існує на звичному для нас державному рівні;
- панєвропейський
наднаціональному

рівні,

(транснаціональний),
створюючи

такий

що
феномен

формується
як

на

«європейська

ідентичність»;
- етнічний, що спостерігається на регіональному рівні поліетнічних
суспільств.
Концепції європейської ідентичності, що активно розроблялися з моменту
проголошення

«Декларації

європейської

ідентичності»

(1973 р.),

вибудовуються головним чином навколо «ми-почуття», яке повинні розділяти
усі, хто ідентифікує себе як європейця. Польський соціолог Д. Вояковський на
підставі загального аналізу інтерв’ю (ключовими питаннями були: Що означає
Європа? Якими є кордони Європи? Що є європейськими цінностями? Що єднає
й розділяє європейців? Хто є європейцем? та ін.) виявляє існування кількох
версій інтерпретації Європи й відповідно виокремлює чотири типи проектів
європейськості:
1) загальнокультурний (внутрішній):
2) релігійний (християнський);
3) унійний (назва проекту вказує, що головним аспектом, елементом і
контекстом європейськості в цій її інтерпретації є Європейський Союз);
4) зовнішній (західний) (специфіку цього проекту визначають не скільки
змісти, приписувані Європі, стільки сприймання їх як зовнішніх щодо ситуації
співрозмовника та його місця проживання. Проект є скептичним підходом до
Європи й заразом до Європейського Союзу. Європейськість по-різному
трактується – як термін, що не має реальних позначок, як щось видумане
Європейським Союзом, нарешті зовсім як у проекті Європейського Союзу, як
своєрідний стиль життя й високий рівень споживання).
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М. Загар так характеризує нову європейську ідентичність: інклюзивна;
багатошарова та множинна (зможе інкорпорувати багато існуючих різних
субнаціональних

(регіональних),

національних

та

наднаціональних

ідентичностей); міжкультурна, багатокультурна (буде визнавати, поважати та
сприяти розвитку існуючого різноманіття, але також спроможна виробляти нові
ідентичності); побудована на основі демократії та на демократичному баченні
спільної

Європи;

побудована

на

наднаціональному,

демократичному

патріотизмі.
Характерною рисою сьогодення є те, що людство стикається з парадоксом,
описаним німецьким соціологом У. Беком: «По мірі розвитку глобалізації
зростає значення кордонів і увага до них, посилюється контроль за кордонами,
хоча, звичайно, вони вже не виконують тих завдань, які виконували раніше.
Сьогоднішні кордони все більше нагадують швейцарський сир: в них
системним чином вбудовані «дірки» у вигляді всякого роду винятків із правил,
покликані гарантувати переміщення інформації, капіталу, людей та послуг з
одного місця в інше по першому ж натисканню на комп’ютерну мишу».
Загалом формування «Європи без кордонів» хоча й значною мірою змінило
сприйняття границь, але вони продовжують відігравати не лише роль чинників,
які окреслюють межі державних утворень, але й визначають ментальні,
ідентичнісні розмежування національного характеру в умовах поліетнічного
європейського середовища. Дослідник практично урівнює європеїзацію й
космополітизацію, підкреслюючи неухильне просування процесу, який, на
думку У. Бека, зупинити неможливо. Відповідно, сучасна європейська
ідентичність з точки зору її конструювання може будуватися як ідентичність
космополітична, яка неминуче має рефлексувати на процеси глобалізованого
світу. У. Бек уважає, що майбутня Європа – це Європа космополітична, яка
«веде моральну, політичну, економічну й історичну боротьбу за примирення».
Глобалізація
розростанням

з

притаманними

комунікативних

їй

ускладненням,

транстериторіальних

та

активізацією

та

транскультурних

зв’язків виступає одним із найважливіших чинників впливу на динаміку й
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кризу

ідентичностей

національних й спонукають до пошуку варіативних ідентифікаційних моделей.
З огляду на появу нового феномену, С. Гантінгтон констатував, що «…криза
національної ідентичності спостерігається скрізь, тобто має глобальний
характер». Він зазначав: «Найвиразніше виникнення нової, «наднаціональної
ідентичності» проявилось в Європі; при цьому воно сприяло подальшому
звуженню ідентичності у багатьох європейських народів: шотландці все рідше
ототожнюють себе з Великою Британією, однак охоче зараховують себе до
європейців – тобто ідентичність шотландська виростає з ідентичності
європейської». Видається важливим зауважити, що національні ідентичності є
переважно культурними, а європейська ідентичність інструментальною.
На перспективу можливість сформування європейської ідентичності
випливає з факту існування кордонів ЄС, оскільки за ними існує образ
«іншого», що є необхідною передумовою виникнення будь-якого типу
ідентичності. Водночас непроста історія країн Європейського Союзу, існування
внутрішніх проблем та історичних образ ускладнює процес форматування
європейської ідентичності. На практиці це вимагає від європейців як
дотримання принципу толерантності, так і тривалої копіткої роботи в царині
конструювання моделі загальноєвропейського простору на засадах колективної
ідентичності.
Водночас при аналізі європейської ідентифікаційної моделі варто зважити
й на впливи глобалізації, серед яких Дж. Арнет увиразнює такі:
1. Формування бікультуральних ідентичностей, коли одна частина
самоідентичності індивіда вкорінена в локальну, інша – в глобальну
ідентичність. Як наслідок, з'являються гібридні ідентичності, причому
гібридність зростає, оскільки локальні культури змінюються під впливом
глобалізації.
2. Поширення дифузної ідентичності, що оприявнюється у втраті
належності до локального світу, але й невиразності позиції в світі
глобалізованому, який залишається недоступним. Такі представники не стають
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ані бікультурними, ані гібридними; вони опиняються на маргінесі (відчужені,
виключені з будь-якої культури). Паралельно з дифузною ідентичністю
вживаються

поняття

«делокалізація»

(delocalisation),

«переміщення»,

«детериторізація» тощо. А американський психолог Дж. Беррі використовує
також поняття «маргіналізація», «культурний провал», «стрес-акультурація»,
«культурна дистанція».
Про свого роду прохолодне ставлення до європейської ідентичності
свідчать і результати соціологічних досліджень. Так, хоча за даними
Євробарометру для мешканців країн-ЄС найголовнішою є національна
ідентичність (46 %) і національна у поєднанні з європейською (41 %), але
тільки 7% вважають себе спочатку європейцями, а потім представниками
національної ідентичності, і лише 3 % виключно європейцями. З усіх
найчастіше

декларують

виключно

європейську

ідентичність

громадяни

Люксембургу – 16%, а спочатку європейську і потім національну – в Румунії
(13 %), Люксембургу (12 %), Бельгії та Словаччині (по 10 %). Згідно
проведених навесні 2019 р. досліджень до 15-річчя членства в ЄС понад
половина поляків (56 %) декларує, що почуває себе європейцями, а 52 %
вказують на загальноєвропейську ідентичність як другу після національної.
Водночас, лише 4 % поляків визнають її за найважливішу.
Натомість, з точки зору оцінки віддалених перспектив зростання впливу
загальноєвропейської ідентичності треба мати на увазі, що в державах ЄС і поза
його кордонами велика і вона зростає кількість симпатиків європейської
інтеграції. Так, половина опитаних позитивно сприймає Європейський Союз і
практично стільки ж підтримує його діяльність. Згідно проведених 14–19
листопада 2019 р. за ініціативою Єврокомісії інтерв’ю в помешканнях
респондентів, 71 % опитаних має відчуття спільності з ЄС, але водночас 42 %
визнає, що за потреби в майбутньому вони б обійшлися і без ЄС.
Загальнонаціональне опитування населення України, проведене Фондом
«Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та Київським міжнародним
інститутом соціології з 16 по 28 серпня 2018 р. за підтримки проекту
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«Громадська синергія», що фінансується Європейським Союзом і виконується
Міжнародним фондом «Відродження» дало такі результати. В українському
суспільстві поступово зростає кількість людей, що сприймають себе як
європейців (44 % порівняно з 40 % в жовтні 2017 р., 38 % в червні 2017 р. та
34,3 % у травні 2013 р.). Але, водночас, загалом по Україні частка тих, хто
європейцями себе не вважає, ще незначною мірою переважає і становить 48 %
опитаних; приблизно 8 % опитаних не визначились. Найбільш виражена
європейська ідентичність у жителів Заходу (61 %) і Центру (51 %). Натомість,
меншою мірою вона знаходить вияв серед мешканців Півдня (28 %) та Сходу
(22 %) країни. При цьому дані проведеного 14–30 травня 2019 р. соціологічного
дослідження, яке презентував директор Центру стратегічного розвитку
територій Андрій Орлов під час прес-конференції в Укрінформі, свідчать, що
69 % українців виступають на підтримку вступу України до Європейського
Союзу, тоді як тільки 13 % – проти і ще 18% не змогли визначитися зі своєю
позицією. Найбільше євроінтеграцію підтримують на заході України, а
найменше на Донбасі. Водночас експерт зауважив, що якщо порівнювати
нинішні дані із даними опитувань за 2012 рік, то за цей час кількість українців,
які підтримують вступ до ЄС, зросла на 27 %.
Результати наведених соціологічних досліджень, а також іншого роду
емпіричних даних наочно підтверджують, що, з одного боку інтеграційні
процеси в Європі та впливи глобалізаційного характеру виступають активним
спонукальним чинником консолідування загальноєвропейської спільноти,
зокрема і в ідентичнісному плані. Проте, конструювання європейської
ідентичності хоча й розглядається як вагомий результат відзначених процесів,
але на даному етапі вона є насамперед теоретичним конструктом, а не
існуючою в Європі реальністю.
Загалом, погодимося з влучним образним конструктом М. Кастельса, що
глобалізація й ідентичність виступають у якості двох структурних символів
сучасності. Це дозволяє увиразнити, з одного боку, складно ієрархізовану
сутність сучасних трансформаційних змін на просторі Європи, а, з іншого,
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зміст і направленість процесів конструювання європейської ідентичності,
окреслення її контурів насамперед у її візії «прагматичної ідентичності».
Водночас варто враховувати складність, багатовимірність і множинність,
динамічність і діалогічність характеру будь-якої ідентичності, узалежненість
останньої від конкретної ситуації та темпоральності, зовнішніх чинників тощо.
Суттєвим

є

кардинального

форматування

перевлаштування

європейської

ідентичності

геополітичного

порядку.

в

умовах

Європейська

ідентичність виступає як особливий культурний маркер, який фіксує чи надає
особливої символічної форми розрізненню чи ототожненню в контексті
соціальної комунікації. Специфіка європейської ідентичності полягає в
увиразненні своєрідної подвійної характеристики: з одного боку, – національної
ідентичності з відповідними ціннісно-нормативними ознаками та національною
детермінованістю культурного простору, з іншого, – наднаціональної спільноти
з формуванням своєрідного соціокультурного простору. Очевидно таке
поєднання / підпорядкування
національної

ідентичності

провокує
та

мутацію

своєрідність

глибинних

конструювання

структур

ідентичності

європейської.
Зауважимо також, що на сучасному етапі вести мову про існування
європейської ідентичності можна лише в сенсі конструкту, але не практичних
реалій. Поява єдиної європейської ідентичності, в кращому випадку – справа
віддаленого майбутнього. Свідченням цього є, принаймні, кілька чинників, зпоміж яких особливо виокремимо наявність міждержавних кордонів і
національних ідентичностей, відсутність уніфікованого соціокультурного та
символічного простору, ерозія традицій, активізація міграційних процесів, та,
врешті, відцентрові тенденції в Європейському Союзі на кшталт Brexity.
Вагомий вплив на контекст формування загальноєвропейських ідентичнісних
характеристик справлятимуть також процеси, пов’язані з розвитком як
європейського
євроатлантичною

інтеграційного
інтеграцією,

проекту
так

і

та

сучасні

його
тренди

взаємозв’язків
і

із

направленість

глобалізаційних процесів та еволюції міжнародного світопорядку.
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Conclusions / Висновки
Підсумовуючи, варто відзначити, що ідея європейської єдності не є
породженням новітнього часу. Вона зародилася ще в античні часи, її активна
розробка та поширення відносяться до періоду

Середньовіччя, і в цей же

період вона прослідковується в джерелах. Перший писемний проект виклав
французький вчений П’єр Дюбуа у своїй праці «Про повернення Святої Землі».
Спочатку концепція європейської єдності мала релігійний характер:
об’єднання держав повинно відбуватись під крилом церкви, яка має зміцнювати
свої позиції у світі, а для цього їй потрібен оплот у вигляді сильної Європи.
Згодом на перший план виходять ідеї політичних і військових союзів, урешті –
інтеграції задля забезпечення економічних інтересів держав континенту.
Проте найбільшого розвитку ідея об’єднаної Європи набуває у ХХ
столітті, а саме у період між двома світовими війнами. На це вплинули такі
чинники:
по-перше, Європа найбільше постраждала від світової війни, розв’язаної
європейськими ж країнами внаслідок боротьби за світову гегемонію. Було
очевидно, що досягнути лідируючих позицій у світі можна лише об’єднавши
зусилля провідних європейських держав;
по-друге, змінюється світовий баланс сил: на перший план у світі
виходять, скориставшись ситуацією, США. Дієво протистояти світовому
домінуванню США можна лише згуртувавши власні сили на континенті;
по-третє, відбуваються значні зміни у самій Європі: розпадаються
найбільші імперії, а також з’являється загроза соціалістичних революцій у
європейських державах на зразок Жовтневої в Росії.
Утворення в ХХ столітті потужного руху було зумовлено а) розумінням
того, що роздроблена Європа надзвичайно слабка перед зовнішніми (та й
внутрішніми) небезпеками, що було підкріплено важкими наслідками Першої
світової війни для європейських країн і народів; б) зростанням міжнародних
позицій США як противаги європейському домінуванню у світі; в) загрозою
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поширення економічної кризи, а також піднесенням комуністичного руху в
Європі.
Все це сприяло усвідомленню того, що лише об’єднана Європа може бути
потужним

міжнародним

гравцем, ефективно

протистояти

зовнішнім

і

внутрішнім загрозам та небезпекам, і мати стабільну політико-економічну
ситуацію.
Євроінтеграційні прагнення

в першій чверті ХХ століття вилились в

утворення у 1923 році потужного пан’європейського руху – наднаціональної та
незалежної від політичних партій організації, метою якої є об’єднання Європи.
Основним організаційним утворенням руху став заснований у 1924 році
Пан’європейський союз, а головним ідеологом і натхненником – граф Ріхард
Куденгофе-Калерґі.
Основні ідеї пан’європейського руху такі:
1. Подолання протистояння між Німеччиною та Францією, як джерела
багатьох конфліктів у Європі. На думку Куденхове-Калергі настав час для
примирення одвічних держав-суперниць і подолання «найбільшої перешкоди
на шляху до утворення Сполучених Штатів Європи». Взагалі, саме німецькофранцузьке примирення та інтеграція мало б стати об’єднавчим ядром у
Європі, тому питання про посилення тісної співпраці між двома державами є
одним з ключових у ідеях пан’європеїзму Куденхове-Калергі.
2. Взаємне визнання та гарантування кордонів. Сильна та об’єднана
Європа зможе ефективно протистояти зовнішнім ворогам, головним з яких на
той час вважався Радянський Союз.
3. Створення пан’європейського митного союзу та єдиного економічного
простору.
4. Створення Сполучених Штатів Європи – федеративного утворення на
зразок США. В якості федерального парламенту могли виступити «палата
народів» і «палата держав».
Проте, незважаючи на широке розповсюдження пан’європейських ідей та
їхнє документальне оформлення у вигляді положень Пан’європейського союзу і
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проекту А. Бріана, ці ідеї не знайшли необхідної підтримки на рівні народних
мас та, перш за все, на рівні керівництва європейських держав.
Фактично Європа ще не була готовою до початку інтеграційних процесів:
континент ще не відійшов від економічної кризи, не всі держави погоджувались
з Версальським міжнародним порядком, стрімко наростали націоналістичні ідеї
та ідеали у європейських державах, ідеологічне протистояння між країнами, а
також були значні побоювання втрати суверенітету. І перед Другою світовою
війною пан’європейський рух значно послаблюється, відновивши свої позиції
лише після закінчення війни.
У період після Другої світової війни пан’європейські ідеї знаходять
втілення не лише у вигляді меморандумів, проектів чи концепцій, а
починається справді активне впровадження їх у життя: від створення Ради
Європи у 1949 році та Європейського об’єднання вугілля і сталі (1951 р.) до
утворення Європейського економічного співтовариства, Спільного ринку, як
потужного підґрунтя до політичного єднання. Пан’європейські мрії про
європейську федерацію починають набувати окресленого характеру та
практичного втілення.
У період Холодної війни пан’європеїзм пов’язується з двома іменами: його
засновником

Ріхардом

Куденгофе-Калерґі

та

наступником

Отто

фон

Габсбургом. У цей час пан’європейський рух відзначається розвитком таких
основних тенденцій:
- продовження лінії Сполучених Штатів Європи;
- антикомунізм;
- прагматизм у своїй діяльності;
- поступове утворення «єдиної Європи», починаючи від економічного
співтовариства. і закінчуючи політико-соціальною інтеграцією;
- вироблення ефективної правової основи для взаємної інтеграції
європейських країн;
- практичного втілення ідей пан’європеїзму в життя.
В 1990-х роках розпад світового соціалістичного табору та системні
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трансформації регіонального і глобального характеру надали нового поштовху
в розвитку пан’європейського руху. Починають засновуватись пан’європейські
організації у Центральній і Східній Європі, активний розвиток співпраці з
пострадянськими державами (в т. ч. Україною), включення держав колишнього
соцтабору до кола інтересів «об’єднаної Європи» та прагнення їх інтеграції до
європейських структур.
Взагалі, пан’європейський рух від дня створення і до сьогодення досяг
дуже вагомих результатів. А найголовніше те, що основна мета пан’європеїстів
– європейська інтеграція – є одним з найуспішніших на сьогодні геополітичних
проектів, а Європейський Союз – потужним і амбітним міжнародним актором,
впливовим центром сили в сучасному глобалізованому світі. Пан’європеїсти
можуть пишатися такими досягненнями в процесі формування ЄС, як:
- спільна європейська політика у різних галузях (політика безпеки,
охорони довкілля, зовнішня, валютна, соціальна політика тощо);
- запровадження єдиної європейської валюти";
- повна ліквідація митного режиму в ЄС та утворення Спільного ринку;
- розширення Європейського Союзу на Схід;
- уніфікація європейських дипломів;
- запровадження безвізового режиму для громадян багатьох країн, які не є
членами ЄС (в тому числі для України) тощо.
Що стосується України, то можна сказати, що пан’європейський рух є
активним прихильником її інтеграції до європейського співтовариства, хоча й
розглядає членство України в ЄС як довгострокову перспективу.
Таким чином, пан’європейський рух, зародившись у першій чверті ХХ
століття, став потужним ідейно-концептуальним натхненником і рушієм
європейської інтеграції. Інтеграційні процеси в Європі підтверджують
актуальність порушених пан’європеїстами проблем, а Європейський Союз є
яскравим прикладом втілення в життя низки важливих і актуальних
пан’європейський ідей та ідеалів.
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