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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”. 
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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 
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країни, росія, країни Прибалтики. Вона виступає за розвиток рівноправ-
ного взаємовигідного дво- та багатостороннього співробітництва з усіма 
державами регіону. об’єктивна зацікавленість у розвитку транспортної 
інфраструктури між Балтійським та Чорним морями спонукала Грузію, 
україну, азербайджан, молдову створити 1997 неформальне об’єднання 
Гуам (за першими літерами назв держав). у квітні 1999 до участі в на-
званому угрупованні долучився узбекистан (об’єднання стало називатись 
Гууам), що мало перетворити Б.-Ч. д. на складову ланку відроджуваного 
Великого шовкового шляху. Відкрито транспортну переправу Поті (Гру-
зія) – іллічівськ (одеська обл.) – Варна (Болгарія). 10-11 вересня 1999 у 
м. ялта відбувся 1-й саміт країн балтійсько-чорноморського регіону, істо-
рична перспектива якого залежить від успішності розбудови т.зв. Великої 
Європи, уникнення нових розподільчих ліній в процесі розширення Євро-
пейського союзу та Нато, залучення росії до співробітництва.

літ.: кисельов Є.л. Балто-Чорноморська дуга: кінець історії чи її по-
чаток? //Придніпровський науковий вісник, 1998; україна між росією та 
Заходом. матеріали міжнародного круглого столу. – к., 2000; ялта–2000. 
роль Європи у ХХі столітті: матеріали міжнародної наукової конферен-
ції. – к., 2000.

а.Ю.мартинов. 

“барбаросса”, план “барбаросса” – 1) загальна стратегічна 
концепція агресивної війни гітлерівської Німеччини проти срср, 2) опе-
ративний план ведення воєнних дій на сході, 3) наступальна операція на 
виконання плану “Б.” умовною назвою агресії стало ім’я германського ім-
ператора 12 ст. Фрідріха і Барбаросси, за якого “священна римська імпе-
рія германської нації” розпочала наступ на схід Європи і завоювала землі 
полабських слов’ян.

1. Загальна стратегічна концепція містилася в директиві № 21 верхо-
вного командування Збройних сил Німеччини (окВ), розробленій за на-
казом а.Гітлера і затвердженій ним 18 грудня 1940. В її основі лежав гео-
політичний задум – приєднати до Німеччини щонайменше 5 млн. км2 те-
риторії східної Європи, у т.ч. європейську частину срср (усю територію 
срср до уралу), для перетворення її на життєвий простір німецької “раси 
панів”. слов’яни та інші народи за генеральним планом “ост” мали бути 
частково витіснені в азію, частково знищені або перетворені на залежну 
від німецьких колоністів категорію населення.

Війна проти срср була головною частиною всієї гітлерівської воєн-
ної політичної стратегії. Першим етапом її здійснення стала війна з Поль-
щею (1939). Пропозицією поділити Польщу а.Гітлер приманив Й.сталіна 
укласти 12 серпня 1939 пакт про взаємний ненапад. це звільнило Німеч-
чину від необхідності тримати половину своєї армії на східному кордоні 


