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ТЕМА ЧИСЛА: ЄВРОПА —
НЕЗАВЕРШЕНИЙ ПРОЕКТ?

Переднє слово
Свого часу Наполеон Бонапарт І активно впроваджував ідею об’єднання 

Європи воєнним шляхом. Подейкують, у вигнанні на острові Святої Єлени 

він плекав сумирне існування «великої європейської родини». Утім, вже на 

шляху до Ватерлоо він, схоже, відкинув свої універсалістські мрії на користь 

французького войовничого месіанізму. Для імператора це зрештою закінчи-

лося поразкою, а для Франції реставрацією монархії Бурбонів. Єв ропа була 

об’єднана воєнним шляхом. Дещо пізніше з легкої руки Віктора Гюґо особ-

ливого поширення набула дискусія про Об’єднані Штати Європи, що її роз-

почав видатний письменник на третьому конґресі миру 21 серпня 1849 року. 

Дискусія вщухла, коли Бісмарк розпочав «об’єднувати» Європу на підставі 

встановлення балансу сил у перебігу Пруссько-Французької вій ни. Вже після 

доби Бісмаркової «реалполітік», яка завершилася катастрофою Першої сві-

тової, Європа знову почала об’єднуватися, коли було підписано Вер саль-

ську угоду. Згодом вже Гітлер також «об’єднав» Європу як територію Третього 

Райху. У 1942-му, у розпал протистояння нацизму Він стон Черчиль, відкри-

ваючи нову сторінку у процесі історичного розгортан ня проекту Єв ропа, за-

говорив про відродження континенту як цивілізаційної колиски сучасних 

націй, як спільноти, що розвивається на підґрунті певних цивілізаційних 

цінностей. Фактично він відживлював продуктивну романтичну мрію Вік-

тора Гюґо. Найбільше його бентежило,  що Європу може спіткати страшна 

катастрофа, небезпеку якої британський політик по в’я зу вав з російським 

варварством, що загрожує придушити культуру і незалежність давніх держав 

Європи. На чолі європейської родини він бачив Раду Європи і сподівався на 

створення Сполучених Штатів Європи. Нині проект Європа переживає не-

легкі часи. Він зазнає ударів з боку російського імперського реваншизму, що 

прагне знецінити вже здавалося б усталені цивілізаційні цінності — за допо-

моги симулякрів мандатної демократії, прав людини, свободи слова і норм 

міжнародного права. Так само Європа потерпає від повернення ідеї Держави-

 Нації в її архаїчному вигляді,  як у випадку з відродженням радикальних пра-

вих ідеологій, або ж у пост-постмодерному вигляді, як у випадку із спалахом 

ідентичностей (Каталонський і Шотландський референдуми), що ґрунту-

ються не засадово незуживаній історичній пам’яті народів. 

Отже, другий круглий стіл у рамках українсько-французької конферен-

ції «Спадщина Просвітництва та ліберальна демократія» (матеріали першо-

го круглого столу див.: «ФД», 2017, №4) був присвячений генезі та сьогоден-

ному станові Європейського проекту.




