
базавлУцька січ – військовий і адміністративний центр запоро-
зького козацтва в 1593-1638. Заснована на острові Базавлук у гирлі річок 
Чартомлика, Підпільної і скарбної (нині Нікопольський район дніпро-
петровської обл.). як і попередня, перша на Запоріжжі, томаківська січ, 
служила заслоною проти наскоків татарської кінноти і турецького га-
лерного флоту на навколишні українські поселення. укріплений валами 
і гарматами, встановленими на вежах, острів перетворився на місце під-
готовки козацьких походів на крим і османські фортеці очаків, ізмаїл, 
кілія, а також човнових рейдів до чорноморських берегів анатолійського 
півострова. Повз Базавлук проходили міжнародні маршрути купців країн 
сходу і Заходу. Б.с. також приймала дипломатичні місії зарубіжних дер-
жав (кримського ханства та ін.). Влітку 1594 тут вів перемовини від іме-
ні германського імператора рудольфа іі посол еріх лясота. Вирішальний 
вплив на політичне становище й саме існування Б.с. справляли взаємини 
з Польським королівством. На перетині 16-17 ст. її козаки брали участь 
у всіх виступах проти національного і соціального гноблення українців, 
очолювали народні повстання. 1638 на Запоріжжя вдерлася зібрана під ко-
мандуванням коронного гетьмана м.Потоцького каральна експедиція, яка 
зруйнувала Б.с.
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го козацтва ХVі–ХіХ ст. – Запоріжжя, 1998.
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балкани – історичний регіон, де на перехресті трансконтиненталь-
них комунікацій співіснують та взаємодіють регіональні системи Близь-
кого сходу, Євразії та Європи. На Балканах взаємодіють релігійні системи 
православ’я, ісламу, католицтва. Балкани мають геостратегічне значення, 
завдяки якому дають можливість контролювати регіональні і світові ко-
мунікації, ринки промислових та сировинних товарів. Південно-східний 
регіон Європи, до якого входять албанія, Болгарія, Боснія і Герцеговина, 
румунія, сербія, словенія, Чорногорія, македонія, Хорватія. В історичній 
та політичній літературі точиться суперечка щодо належності до балкан-
ського регіону Греції. одні науковці вважають, що принаймні до вступу в 
Нато (1952) та вступу до Європейської спільноти (1981) грецька історія, 
починаючи з доби середньовіччя, розвивалася у загальному балканському 
контексті. На території балканських держав принаймні 400 років волода-
рювала османська імперія, яка привнесла до регіону своєрідність куль-
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турного і політичного розвитку. крім того, турецьке панування сприяло 
етнічній строкатості земель регіону і неможливості чіткого національного 
розмежування. у всіх країнах (за винятком албанії та Боснії) православ’я 
є домінуючою релігійною конфесією, що також вплинуло на національні 
традиції та політичну культуру. Всі країни регіону (за винятком румунії, 
албанії, частково Боснії) є слов’янськими за складом населення.

Балкани мають складну та суперечливу історію. Визначальною поді-
єю стало поширення османського володарювання у Хіу ст. з одночасною 
ісламізацією місцевого населення. у ХіХ ст. турки, намагаючись зберег-
ти вплив на Балканах, розпалювали ворожнечу між місцевими народа-
ми. Водночас у Європі національно-визвольні рухи балканських народів 
сприймалися як небажаний фактор, що порушує стабільність. Балканська 
криза 1875-1878 рр. стала першим кроком, який привів світ до Першої сві-
тової війни. українські народовольці брали активну участь у звільненні 
балканських народів від османського ярма. На Балканських землях, які 
входили до складу австро-угорської імперії, оселилися сотні тисяч етніч-
них русинів та українців, які також знайшли своє місце у мозаїці балкан-
ських народів.

Внаслідок боснійської кризи 1908-1909 рр. загострилися суперечності 
між російською та австро-угорською імперіями. у роки Першої та другої 
світових війн Балкани стали центром бойових дій. однак створення ко-
ролівства Югославія (1929) не допомогло розв’язати етнічні суперечності. 
історія повторилася зі створенням у 1945 р. соціалістичної Югославії (у 
1963-1990 соціалістична Федеративна республіка Югославія).

у 1991 р. після проголошення незалежності Хорватії та словенії при-
скорився процес розпаду Югославії. україна, починаючи з червня 1992 р. 
бере участь у балканських миротворчих операціях. у 1992-1999 рр. україн-
ські миротворці докладали зусиль для стабілізації ситуації у Боснії та Гер-
цеговині. За результатами косовської операції Нато (березень – червень 
1999 р.) на Балканах фактично було нейтралізовано російський вплив. 
Панславістська ідея, яка у ХіХ ст. стимулювала надії балканських народів 
на об’єднання слов’ян, вичерпала себе.

З червня 1999 р. україна бере участь у миротворчій діяльності у косово. 
у 2006 р. з проголошенням незалежності Чорногорії завершився крива-
вий процес розпаду Югославії. Водночас вступ 1 травня 2004 р. до Євро-
пейського союзу словенії відкрив європейську інтеграційну перспективу 
перед балканськими народами. Хорватія до 1 січня 2009 р. завершує пере-
говори про вступ. Боснія та Герцеговина (з червня 2008 р.), македонія (з 
2003 р.), Чорногорія (з червня 2008 р.) підписали угоди про стабілізацію 
та асоціацію з Європейським союзом. Підписання аналогічної угоди між 
Європейським союзом та сербією ускладнювалося внаслідок непосту-
пливості сербії щодо визнання незалежності косово. Після формування 
у липні 2008 р. проєвропейського сербського уряду прискорився процес 
підготовки угоди про стабілізацію та асоціацію сербії та Євросоюзу. Вод-
ночас стратегія балканського розширення Європейського союзу, яка реа-
лізується після вступу до Єс 1 січня 2007 р. Болгарії та румунії, викликає 
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суперечки в середовищі “старих” країн-членів Євросоюзу. Вони вважають, 
що прийняття до об’єднаної Європи вибуховонебезпечних Балкан може 
дестабілізувати наднаціональні засади процесу європейської інтеграції. 
Прихильники балканського розширення Європейського союзу перекона-
ні, що в такому разі Єс не лише приборкає балканський “конфлікт циві-
лізацій”, а й завдяки соціокультурній різноманітності своїх країн-членів 
підвищить рівень своєї конкурентної спроможності в умовах глобалізації.

З точки зору “старих європейців” проблема реалізації та захисту свобод 
особистості на Балканах не розв’язана. однак і сама особистість на Балка-
нах ще перебуває в історичних умовах самовизначення і значною мірою за-
лежить від свого місця в ієрархії етнічних регіональних зв’язків. крім того, 
балканське розширення Єс стало причиною розробки Євросоюзом стра-
тегії так званої “Європейської політики сусідства” щодо східноєвропей-
ських країн – україни, Білорусі, молдови. На початку ХХі ст. балканські 
народи роблять історичний вибір на користь євроатлантичної цивілізації. 
Поки що членом Єс з балканських народів є словенія. Натомість членами 
Нато є словенія, Болгарія, румунія, албанія, Хорватія (з 2008 р.). кан-
дидатура на вступ до Єс та Нато македонії заблокована Грецією, яка ви-
магає від македонії змінити назву країни, оскільки вона є тотожною до 
назви двох грецьких північних провінцій. Грецько-македонська суперечка 
свідчить, що балканські національні проблеми не долаються самою пер-
спективою членства в об’єднаній Європі. Головне, аби Балкани більше не 
були зоною перманентного “зіткнення цивілізацій”. 

літ.: Гальчинський а.с. україна на перехресті геополітичних інтере-
сів. – к., 2002; а.Г.Задохин, а.Ю.Низовский. Балканские войны ХХ века. – 
м., 2000; історія країн центральної та Південно-східної Європи. – львів, 
2001; картунов о.В. Західні теорії етнічності, нації та націоналізму. – к., 
2007. 
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балтійсько-чорноморська дУга – історично сформований 
регіон, розташований між Балтійським і Чорним морями. розпад срср 
поставив питання геополітичного самовизначення нових незалежних дер-
жав. у березні 1992 українська республіканська партія закликала створити 
балтійсько-чорноморську зону інтенсивної економічної співпраці. Незабаром 
праві польські політичні сили висунули ідею Б.-Ч. д., до якої, крім Польщі, 
геополітично належать країни Прибалтики (литва, латвія, естонія), Біло-
русь, україна, молдова, країни Закавказзя (азербайджан, Вірменія, Грузія). 
у 2-й пол. 1990-х рр. цю ідею підтримали сШа, намагаючись створити “са-
нітарний кордон” навколо росії, але на перешкоді реалізації усіх цих планів 
став російсько-білоруський міждержавний союз, підписаний у травні 1997.

україна є важливим геополітичним центром названого регіону, асо-
ційованим учасником Балтійської ради, до якої належать скандинавські 


