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АНОТАЦІЯ 

Данилюк І. В. Миротворча дипломатія Святого Престолу в Латинській 

Америці (2005-2013 рр.). – Кваліфікаційна праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 

03 «Гуманітарні науки» за спеціальністю 032 «Історія та археологія». – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2020. 

Дисертація присвячена дослідженню миротворчої дипломатії Святого 

Престолу в Латинській Америці в 2005-2013 рр., тобто в період понтифікату Папи 

Бенедикта XVI. Актуальність дослідження миротворчої дипломатії Святого 

Престолу в Латинській Америці обумовлено важливістю вивчення шляхів 

примирення країн та націй із залученням релігійних інституцій. Відтак 

дослідження дипломатичної діяльності Святого Престолу в мирному розв’язанні 

конфліктів є важливим через різновекторність миротворчих процесів.  

Святий Престол, як уряд Католицької церкви на міжнародній арені, має у 

своєму розпорядженні масштабну релігійну структуру з потужним 

адміністративним апаратом, духовною доктриною, значною фінансовою базою, а 

головне із понад мільярдом вірян, які сповідують догми та цінності Католицької 

церкви. А на міжнародній арені Святий Престол має власний дипломатичний 

корпус, традиції, права та обов’язки, які визнаються міжнародною спільнотою і 

частково окреслюються міжнародними конвенціями й внутрішнім правом 

Католицької церкви. Тому Святий Престол має значний потенціал, а також 

історичний досвід для миробудування і примирення.  

У цьому контексті дослідження миротворчої дипломатії Святого Престолу в 

Латинській Америці, де католицизм є домінуючою релігією, може стати 

прикладом, коли втручання Святого Престолу та католицького духовенства у 

міждержавні, національні чи регіональні конфлікти сприяло забезпеченню миру й 

безпеки.  

Дослідивши участь Святого Престолу й католицького духовенства в 

урегулюванні конфліктів у Латинській Америці 2005-2013 років було 

аргументовано, що залучення папських легатів сприяло утвердженню миру, 
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розвитку міжнародного співробітництва й забезпеченню прав людини в 

латиноамериканському регіоні: 

- проаналізувавши участь папських легатів у звільненні кубинських 

дисидентів у 2010-2011 роках було встановлено, що ватиканські дипломати 

відіграли ключову роль у звільненні кубинських дисидентів, які з 2003 року 

перебували в ув’язненні через опозиційну діяльність до уряду Кастро. Окрім того, 

було обґрунтовано, що Святий Престол, під час понтифікату Бенедикта XVI і після, 

сприяв міжнародній деізоляції Куби та розвитку міжнародного співробітництва в 

латиноамериканському регіоні. 

- дослідження діяльності католицького духовенства у Колумбії дозволило 

відзначити, що Католицька церква розгорнула низку миротворчих ініціатив задля 

примирення колумбійців. Святий Престол виступив із католицькою доктриною для 

пропаганди миру в Колумбії, а через мережу своїх церковних інституцій і 

релігійних організацій – активним учасником соціалізації як колишніх партизан, 

так і жертв конфлікту.  

- вивчення Андської дипломатичної кризи 2008 й 2010 років дало змогу  

стверджувати, що Святий Престол не мав достатньо важелів впливу на лівих 

лідерів Латинської Америки. Було відзначено, що не маючи політичних важелів 

впливу Католицька церква намагалась схилити сторони до миру через громадську 

думку використовуючи інструменти публічного тиску для досягнення 

взаєморозуміння між урядами Колумбії, Еквадору та Венесуели в 2008 та 2010 рр. 

Аналіз подальших політичних кроків легатів Римського Папи у Латинській 

Америці, у пост-конфліктний період, продемонстрував спроби ватиканських 

дипломатів пошуку співпраці із лівим урядом Венесуели, що підкріплює 

твердження про «гнучкість» ватиканської дипломатії. 

- аналіз політичної кризи в Гондурасі в 2008 році засвідчив, що католицькі 

ієрархи Гондурасу відіграли важливу роль для збереження стабільності в країні, 

підтримавши у 2008 році державний переворот, який був наслідком конституційної 

кризи. Аналіз комюніке єпископів Гондурасу показав, що Католицька церква була 
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зацікавлена у зміні влади в країні, а подальші декларації ієрархів Церкви та дії 

місцевих католицьких єпископів підкріпили це твердження. 

- дослідивши одноденну політичну кризу 30 вересня 2010 року у Еквадорі було 

обґрунтовано, що Католицька церква застосувала інструменти публічного й 

політичного тиску для мирного вирішення кризи. Так, під час політичної кризи 

30 вересня 2010 р. католицьке духовенство організовувало публічні «польові меси» 

на вулицях міст Еквадору із молитвами за мир. А після завершення кризи 

Католицька церква підтримала уряд, засудивши спроби політичної дестабілізації й 

порушення правопорядку, водночас Церква закликала уряд Еквадору піти на 

поступки та не проводити політичних переслідувань.  

- проаналізувавши перуанський конфлікт 2008 року було аргументовано, що 

під час конфлікту між урядом та місцевим корінним населенням Католицька церква 

виступила з критикою органів влади, надаючи у своїх церквах притулок індіанцям, 

яких переслідували перуанські військові. Більше того, звернення у 2012 році уряду 

Перу до Святого Престолу з проханням виступити посередником у переговорах між 

урядом й корінними общинами демонструє авторитет й потенціал Католицької 

церкви в країні. Було відзначено, що участь католицького легата у переговорах між 

владою та місцевими племенами у 2012 році сприяла об’єктивному розслідуванню 

порушення прав людини і налагодженню діалогу між місцевими общинами й 

урядом Перу. 

- дослідження політичної кризи в Болівії 2008 року засвідчило, що для 

стабілізації ситуації в країні й примирення населення Святий Престол був 

змушений піти на налагодження відносин із урядом Ево Моралеса. Хоча реформи 

уряду Моралеса суперечили інтересам Католицької церкви в країні, проте 

радикалізація етнічного протистояння у Болівії спонукало Святий Престол до 

пошуку діалогу та підтримки миру в країні, а отже і підтримки уряду Болівії. 

Водночас було зазначено, що для опозиційних департаментів важливою вимогою 

була участь папського арбітра у переговорному процесі, що говорить про авторитет 

Католицької церкви в Болівії.  
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- аналіз парагвайської політичної кризи 2012 року підкріпив твердження про 

гостроту земельного питання для населення Латинської Америки й того, що 

земельне питання може впливати на політичну стабільність в країнах 

латиноамериканського регіону. Адже нездатність уряду Парагваю провести 

земельну реформу спровокувала конфлікт у країні, результатом якого стало 

усунення від влади чинного президента Парагваю у 2012 р. 

- дослідження конфлікту мапуче, який є одним із найстаріших й найстійкіших 

конфліктів за автономію у латиноамериканському регіоні, дозволило 

сформулювати припущення, що попри миротворчу ініціативність та прихильність 

до корінних общин все ж спроби Католицької церкви налагодити співпрацю та 

виробити політику щодо племені мапуче не мали успіху. Конфлікт мапуче 

свідчить, що при відсутності двостороннього бажання примирення посередництво 

Католицької церкви не завжди матиме результат.  

Загальним висновком дослідження теми «Миротворча дипломатія Святого 

Престолу в Латинській Америці (2005-2013 рр.)» є те, що ватиканська дипломатія 

та Католицька церква активно діяла в латиноамериканському регіоні в період 

понтифікату Бенедикта XVI задля розбудови миру та безпеки, а також захисту прав 

й гідності людини. Миротворча дипломатія Святого Престолу продемонструвала 

свою ефективність як у вирішенні міждержавних, так і внутрішніх конфліктів, а 

католицькі інституції відіграли важливу роль у примиренні населення країн 

регіону, соціалізації колишніх учасників і жертв конфліктів, деізоляції країн, 

примирення держав Латинської Америки, заохочення прав і свобод людини, а отже 

і миру. 

Ключові слова: Святий Престол, ватиканська дипломатія, Католицька церква, 

Папа Римський, Латинська Америка, миротворча дипломатія, публічна дипломатія, 

арбітраж, міждержавні конфлікти, внутрішньо-політичні конфлікти, соціальні 

конфлікти, міжетнічні конфлікти, мир, війна. 
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SUMMARY 

Ivan Danyliuk. Peace Diplomacy of the Holy See in Latin America (2005-2013). – 

Manuscript. 

Thesis for a scientific degree of Doctor of Philosophy in specialty 03 “Humanities 

Science” (032 – History and archeology). – Taras Shevchenko National University of 

Kyiv, (Ukraine: Kyiv, 2020). 

The dissertation is devoted to the study of the peacemaking diplomacy of the Holy 

See in Latin America in 2005-2013 that is, during the pontificate of Pope Benedict XVI. 

The relevance of the study of peace diplomacy of the Holy See in Latin America is due 

to the importance of studying ways to reconcile countries and nations with the 

involvement of religious institutions. Therefore, the study of the Holy See’s diplomatic 

activities in the peaceful resolution of conflicts is important because of the diversity of 

peacebuilding processes. 

The Holy See, as the government of the Catholic Church in the international arena, 

has a large-scale religious structure with a strong administrative apparatus, spiritual 

doctrine, significant financial base, and most importantly with over a billion believers 

who profess the dogmas and values of the Catholic Church. And in the political arena, 

the Holy See has its own diplomatic corps, traditions, rights, and responsibilities that are 

recognized by the international community and are partially defined by international 

conventions and the domestic law of the Catholic Church. Therefore, the Holy See has 

significant potential, as well as historical experience for peacebuilding and reconciliation. 

In this context, Latin America, where Catholicism is the dominant religion, can be 

an example where the intervention of the Holy See and the Catholic clergy in 

international, national, or regional conflicts contributes to peace and security in the 

region. 

Analyzing the participation of the Holy See in the settlement of domestic political 

and international conflicts in Latin America in 2005-2013, it was proved that the 

involvement of papal legates contributed to the establishment of peace and security, as 

well as the development of dialogue and international cooperation in the Latin American 

region. 
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An analysis of the role of papal legates in the liberation of Cuban dissidents in 2010-

2011 demonstrated that Vatican diplomats played a key role in the release of Cuban 

dissidents who had been imprisoned since 2003 for opposition to the Castro government. 

It has also been shown that the Holy See, during and after the pontificate of Benedict XVI, 

contributed to the international de-isolation of Cuba and the development of international 

cooperation in the Latin American region. 

Examining the activities of the Catholic Church and the Catholic clergy in Colombia, 

it was noted that the Catholic Church has launched a number of peacebuilding initiatives 

to reconcile Colombians. The Holy See has come up with its Catholic doctrine to promote 

peace in Colombia, and through a network of its church institutions and religious 

organizations, has been an active participant in the socialization of both former guerrillas 

and victims of the conflict.  

Investigating the Andean diplomatic crisis of 2008 and 2010 showed that the Holy 

See didn’t have enough leverage of influence on leftist leaders of Latin America. It was 

noted that without political levers of influence, the Catholic Church sought to persuade 

the parties to peace through public opinion using instruments of public pressure to reach 

an understanding between the governments of Colombia, Ecuador, and Venezuela in 

2008 and 2010. Such actions of the Catholic Church during the Andean diplomatic crisis 

of 2008 and 2010 suggest that Vatican diplomacy is characterized by a pressure from 

political elites, i.e. “from above”, and pressure through public opinion, i.e. “from below”. 

At the same time, the analysis of the further political steps of the Pope’s legates in Latin 

America, in the post-conflict period, demonstrate the attempts of Vatican diplomats to 

seek cooperation with the leftist government of Venezuela, which reinforces the 

affirmation of “flexibility” of Vatican diplomacy.  

An analysis of the political crisis in Honduras in 2008 proves that the Catholic 

hierarchy of Honduras played a crucial role in maintaining stability in the country, 

supporting the 2008 coup that resulted from the constitutional crisis. An analysis of the 

communiqué of the bishops of Honduras showed that the Catholic Church was interested 

in changing the government in the country, and subsequent declarations of the hierarchs 

of the Church and the actions of local Catholic bishops reinforces this statement. 
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A study of a one-day political crisis on September 30, 2010, in Ecuador, 

demonstrates that the Catholic Church has used instruments of public and political 

pressure to resolve the crisis peacefully. During the political crisis on September 30-th, 

the Catholic clergy organized public “field masses” on the streets of Ecuadorian cities 

with prayers for peace. And after, when the crisis ended, the Catholic Church supported 

the government, condemning attempts to destabilize the situation in the country and law 

and order violations, at the same time, the Church called the government to make 

concessions and not to pursue political persecution. 

Examining the role of the Holy See in the management of social and ethnic conflicts 

in Latin America in 2005-2013, it was proved that the Catholic Church played an 

important role in peacebuilding and ensuring the rights of indigenous peoples in the Latin 

American region. 

Analyzing the Peruvian conflict in 2008, it was argued that during the conflict 

between the government and the local indigenous population, the Catholic Church 

criticized the authorities, providing shelter in the churches to Indians who were persecuted 

by the Peruvian military. Moreover, the Peruvian government’s appeal to the Holy See in 

2012 to mediate negotiations between the government and indigenous communities 

demonstrates the authority and potential of the Catholic Church in the country. It was 

noted that the participation of the Catholic legate in negotiations between the authorities 

and local communities in 2012 contributed to an objective investigation of human rights 

violations and the establishment of a dialogue between local communities and the 

Peruvian government. 

A study of the political crisis in Bolivia in 2008 revealed that in order to stabilize 

the situation in the country and reconcile the population, the Holy See was forced to 

establish relations with the government of Evo Morales. Although the reforms of the 

Morales government were contrary to the interests of the Catholic Church in the country, 

the radicalization of the ethnic confrontation in Bolivia prompted the Apostolic See to 

seek dialogue and maintain peace in the country and thus support the Bolivian 

government. At the same time, it was noted that the participation of the papal arbitrator 
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in the negotiation process was an important requirement for the opposition, which testifies 

to the authority of the Catholic Church in Bolivia. 

An analysis of the Paraguayan political crisis in 2012 shows how acute socio-

economic and land issues are for the people of Latin America. The government’s inability 

to carry out land reform provoked conflict in the country, which resulted in the removal 

of President Ferdinando Lugo from power. Paraguay is a valuable example of the 

importance of the authority of the Bishop of the Catholic Church in Latin American 

society. After all, in 2008, former Catholic Bishop Ferdinand Lugo won the presidential 

election and ended the 61-year rule of the Colorado political party. However, the lack of 

political experience and the inability to resolve the land issue provoked a conflict between 

the government and landless peasants. And it was the land conflict that caused the 

political crisis in 2012 and the ouster of president Ferdinando Lugo in Paraguay. 

A study of the Mapuche conflict, one of the oldest and most persistent conflicts for 

autonomy in the Latin American region, demonstrates that despite peacebuilding 

initiative and commitment to indigenous communities, the Catholic Church’s attempts to 

cooperate and develop policies for the Mapuche tribe was unsuccessful. The Mapuche 

conflict shows that in the absence of a bilateral desire for reconciliation, the mediation of 

the Catholic Church will not always have a result.  

The general summary of the study “Peace Diplomacy of the Holy See in Latin 

America (2005-2013)” is that Vatican diplomacy and the Catholic Church were active in 

the Latin American region during the pontificate of Benedict XVI to build peace and 

security, as well as to protect the rights and human dignity. The Holy See’s peace 

diplomacy has been effective as in solving international so domestic conflicts and 

Catholic institutions have played an important role in reconciling of the population of the 

region, socializing former participants and victims of conflicts, de-isolating countries, 

reconciliation of states of the Latin American, promotion of human rights and freedoms, 

and therefore the peace. 

Key words: Holy See, Vatican diplomacy, Catholic Church, Pope, Latin America, 

peacebuilding diplomacy, public diplomacy, arbitration, international conflicts, domestic 

political conflicts, social conflicts, ethnic conflicts, war, peace. 
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Перелік умовних скорочень 

AAS – акти Апостольського Престолу (лат. Acta Apostolicae Sedis) 

ACC – Селянська самооборона Касанаре (ісп. Las Autodefensas Campesinas del 

Casanare). 

ALBA – Боліваріанський альянс для народів нашої Америки (ісп. Alianza 

Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América). 

ASRS – Історичний архів Державного Секретаріату щодо відносин з 

державами (іт. Archivio Storico della Segreteria di Stato Sezione per i Rapporti con gli 

Stati). 

AUC – Об’єднані сили самооборони Колумбії (ісп. Autodefensas Unidas de 

Colombia). 

CONVIVIR – Кооперативи нагляду та приватної самооборони сільського 

господарства (ісп. Las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada para la 

autodefensa agraria). 

ELN – Армія національного визволення (ісп. Ejército de Liberación Nacional). 

EPP – Парагвайська народна армія (ісп. Ejército del Pueblo Paraguayo). 

ERG – Революційна армія Геваріста (ісп. Ejército Revolucionario Guevarista). 

ERL – Народна революційна армія (ісп. Ejército Revolucionario del Pueblo). 

FARC – Революційні збройні сили Колумбії (ісп. Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia). 

LU – Латинський Союз (ісп. Unión Latina). 

MAQL – Військовий рух Квінтіна Ламе (ісп. Movimiento Armado Quintín Lame). 

M-19 – Рух 19 квітня (ісп. Movimiento 19 de abril). 

Triple A – Американський антикомуністичний альянс (ісп. La Alianza 

Americana Anticomunista). 

ОАД – Організація Американських Держав (ісп. Organización de los Estados 

Americanos; англ. The Organization of American States). 

ООН – Організація Об’єднаних Націй (англ. The United Nations). 

ЄС – Європейський Союз (англ. The European Union). 

США – Сполучені Штати Америки (англ. The United States of America). 

УНАСУР – Союз Південноамериканських Націй (ісп. Unión de Naciones 

Suramericanas). 

ЮНЕСКО – Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури, 

скорочено (англ. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). 

ЮНІДО – Організація Об’єднаних Націй з промислового розвитку 

(англ. United Nations Industrial Development Organization). 
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Вступ 

Святий Престол є унікальним, незалежним та суверенним суб’єктом 

міжнародних відносин. Статус Святого Престолу в міжнародному праві 

обумовлений особливостями історичного минулого Апостольського Престолу та 

духовними витоками влади, що зумовило визнання Святого Престолу 

повноправним суб’єктом на міжнародній арені. 

Історичний досвід Святого Престолу і, найголовніше, уміння застосовувати 

його у необхідних ситуаціях виділяє ватиканську дипломатію серед інших акторів 

міжнародної політики. Той факт, що Апостольський Престол все ще зберігає свій 

авторитет, незважаючи на наслідки секуляризації ХХ століття, – свідчить про 

політичний потенціал Святого Престолу та ватиканської дипломатії у системі 

міжнародних відносин. 

Сьогодні Святий Престол має власний дипломатичний корпус, традиції, права 

та обов’язки, які визнаються міжнародною спільнотою і частково окреслюються 

міжнародними конвенціями й внутрішнім правом Католицької церкви. 

Апостольський Престол прийняв і послуговується інструментом дипломатії не 

тільки для досягнення своїх духовних цілей, а і для реалізації своєї релігійної місії, 

яка включає розбудову миру між народами. 

Миротворча дипломатія Святого Престолу не обмежується пасторським 

проповідуванням. Ватиканська миротворча дипломатія – це конкретні заходи, 

переговори, дипломатичні маневри, «моральний тиск» та заклики, які змушують 

сторони, які знаходяться у конфлікті, сідати за стіл переговорів і вирішувати 

суперечки дипломатичним шляхом. Це також католицька доктрина із заповідями 

та принципами, які спонукають вірян до миробудування у своєму соціумі та 

державі.  

У цьому контексті Латинська Америка, де католицизм є домінуючою 

релігією1, може стати прикладом, коли втручання Святого Престолу та 

 

1 За даними Папського щорічника на початок 2020 року понад 84 % населення латиноамериканського регіону 

належить до католицького віросповідання [75]. 
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католицького духовенства у міждержавні, національні чи регіональні конфлікти 

сприяє забезпеченню миру й безпеки в регіоні.  

Актуальність теми дослідження. Актуальність дослідження миротворчої 

дипломатії Святого Престолу в Латинській Америці обумовлено важливістю 

вивчення шляхів примирення країн та націй із залученням релігійних інституцій. 

Католицька церква як наймасштабніша релігійна структура з потужним 

адміністративним та дипломатичним апаратом, духовною доктриною, значною 

фінансовою базою, а головне із понад мільярдом вірян2, які сповідують догми та 

цінності Католицької церкви, має значний потенціал для миробудування і 

примирення. Відтак дослідження дипломатичної діяльності Святого Престолу в 

мирному розв’язанні конфліктів є важливим через різновекторність миротворчих 

процесів.  

Для історичної науки залишається актуальним завданням дослідження 

миротворчих процесів як на національному, так і на міжнародному рівнях, у тому 

числі, досвід ватиканської дипломатії. Адже Святий Престол здатний спонукати 

протилежні сторони до діалогу, сприяти взаєморозумінню, толерантності, мирній 

співпраці та безпеці. Висвітлення шляхів вирішення конфліктів Латинської 

Америки за участі Апостольського Престолу дасть можливість окреслити нові 

парадигми побудови національної політики та пошуку нових майданчиків для 

досягнення миру. Саме тому дослідження миротворчої дипломатії Святого 

Престолу в Латинській Америці на сьогодні є актуальним.  

Актуальність дослідження посилюється також і тим, що матеріали роботи 

відіграють роль своєрідної наукової реабілітації релігійної тематики та діяльності 

Святого Престолу і Католицької церкви після більш, як сімдесятилітнього 

«радянського табу». Це спонукає нас до дослідження дипломатичної діяльності 

Святого Престолу в мирному розв’язанні конфліктів Латинської Америки. 

 

2 За даними Папського щорічника станом на початок 2020 року понад 1 мільярд 329 мільйонів людей належать до 

Католицької церкви [75]. 
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Мета дослідження полягає у вивченні історичного досвіду та з’ясуванні 

особливостей миротворчої дипломатії Святого Престолу в Латинській Америці у 

період понтифікату Папи Бенедикта XVI (2005-2013 рр.). 

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких дослідницьких 

завдань:  

- проаналізувати історіографію, джерельну базу, окреслити методологію та 

понятійно-категоріальний апарат дослідження; 

- охарактеризувати особливості Апостольського Престолу як суб’єкта 

міжнародної політики; 

- висвітлити діяльність Папи Бенедикта XVI як політика і дипломата та 

дослідити погляди Понтифіка щодо розбудови миру на міжнародній арені;  

- проаналізувати участь Святого Престолу в урегулюванні внутрішньо-

політичних та міжнародних конфліктів у Латинській Америці 2005-2013 років; 

- дослідити роль Апостольського Престолу у владнанні соціальних та 

міжетнічних конфліктів у Латинській Америці 2005-2013 років. 

Об’єктом цієї праці є дипломатична діяльність Святого Престолу як суб’єкта 

міжнародного права. 

Предметом дослідження виступає миротворча дипломатія Святого Престолу 

в Латинській Америці 2005-2013 років. 

Територіальні межі дослідження обумовлені латиноамериканським 

регіоном, який за своєю релігійною складовою, традиційною культурою, 

соціально-економічними умовами та побутом відрізняється від інших регіонів 

світу. Межі Латинської Америки охоплюють території від північної Мексики до 

південної Аргентини включно з Карибським басейном. Латиноамериканський 

регіон включає 33 незалежні держави і кілька залежних територій, площею 

приблизно 19 197 тис. км² [120, c. 3], що складає приблизно 13 % земної суші [120, 

c. 3]. У визначенні Латинської Америки ми не обмежуємося лінгвістичною 

конотацією регіону, а опираємося на історичні, релігійні, культурні, етнічні, 

географічні, релігійні, політичні, соціальні та економічні характеристики. 
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Хронологічні межі дослідження охоплюють 2005-2013 роки, що відповідають 

понтифікату Бенедикта XVI, 265-го Папи Римського.  

Варто зазначити, що понтифікат Бенедикта XVI був відзначений двома 

важливими подіями, які вплинули на політичні процеси країн Латинської Америки. 

Перша була пов’язана з терористичним терактом 11 вересня 2001 у Нью-Йорку, 

початком у 2003 році війни Сполучених Штатів і західної коаліції проти Іраку, 

внаслідок чого, зовнішньополітична увага США була зміщена на Близький Схід. 

Другою подією була фінансова криза 2008 року, яка вплинула на світову політику, 

зокрема на латиноамериканський регіон. 

Методологія дослідження. Методологічну основу дисертаційного 

дослідження складають принципи наукового історичного дослідження, а саме: 

принципи об’єктивності, історизму, детермінізму, соціального підходу та 

альтернативності.  

Відповідно до поставленої мети і завдань дослідження у праці 

використовувались філософські, загальнонаукові та історичні методи дослідження. 

Із філософських методів історичного дослідження використовувались методи 

метафізики і діалектики. Із загальнонаукових – методи аналізу та синтезу, індукції 

та дедукції, аналогії та моделювання. Із суто історичних методів дослідження ми 

використовували ідеографічний метод та метод періодизації, а також такі методи, 

як історико-генетичний, історико-порівняльний, історико-типологічний та 

історико-системний. Важливу роль відіграють методи емпіричних досліджень, 

застосовані при аналізі свідчень і спогадів, дослідженні статистичних даних і 

вивченні документів. 

У ході дослідження враховувалися та використовувалися теоретичні 

напрацювання із суміжних дисциплін (політології, дипломатії, релігієзнавства, 

культурології, психології, соціології, демографії та ін.), що визначило необхідність 

застосування міждисциплінарного підходу. 

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає у тому, що у рамках 

роботи: 

Уперше:  
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- досліджено особливості миротворчої діяльності Святого Престолу в 

Латинській Америці в 2005-2013 роках, а також визначено роль ватиканської 

дипломатії у залагодженні конфліктів у латиноамериканському регіоні в період 

понтифікату Бенедикта XVI. 

- проаналізовано дипломатичну діяльність та погляди Папи Бенедикта XVI на 

міжнародні відносини й проблеми розбудови миру. 

- виявлено і запроваджено в науковий обіг значну кількість досі 

неопублікованих іншомовних документів і матеріалів із історичного архіву 

Державного Секретаріату Святого Престолу. 

Уточнено: 

- особливості правосуб’єктності Святого Престолу в системі міжнародного 

права.  

- підходи до визначення витоків влади Святого Престолу на міжнародній 

арені, а саме історичний підхід, державницький підхід, духовний підхід, 

латеранський підхід і підхід заперечення. 

- специфіку участі Святого Престолу, Римського Понтифіка і ватиканських 

легатів у міжнародних відносинах та миротворчих процесах зокрема.  

- особливості інституціональних зв’язків між інститутами Святого Престолу, 

міста-держави Ватикан, Католицької церкви та окреслено їх взаємозв’язок. 

- структуру дипломатичного корпусу Святого Престолу. 

- механізми та інструменти впливу папської дипломатії на міжнародній арені, 

у дипломатичних й політичних процесах.  

Подальший розвиток отримала: 

- концепція «м’якої сили» дипломатії Святого Престолу в міжнародних й 

миротворчих процесах. 

Теоретичне й практичне значення отриманих результатів. Теоретичні 

напрацювання дозволять системніше підійти до дослідження ролі релігії та 

церковних інституцій у вирішенні національних і міжнародних конфліктів. 

Практична цінність дослідної роботи полягає в можливості використовувати 

напрацювання для залучення церков, церковних інституцій та релігійних лідерів 
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для вирішення міждержавних, регіональних чи національних конфліктів, 

примирення, розвитку діалогу та миру.  

Результати цього історичного дослідження можуть слугувати матеріалом для 

написання узагальнювальних праць, використовуватись для розробки навчальних 

дисциплін із проблем церкви та примирення, релігії та міжнародних відносин, 

залучення релігійних представників у місцеве урядування, історії Латинської 

Америки, історії дипломатії та міжнародних відносин, а також навчальних 

посібників. 

Апробація результатів дослідження проводилась у формі доповідей на 

міжнародних, українських й регіональних наукових конференціях, семінарах, 

формах та круглих столах зокрема: 

1. Українсько-німецькій конференції «Примирення та порозуміння задля 

стабільності розвитку України» (м. Київ, 1 березня 2017 року). 

2. Німецько-українській конференції «The Catholic Church as Actor in Civic 

Society» (м. Берлін, Німеччина, 6-9 квітня 2017 року). 

3. Міжнародному форумі «Україна: як просуватися до миру під час війни» 

(м. Київ, 26 квітня 2017 року). 

4. Круглому столі «Від конфліктів до розбудови миру: виклики і досвід 

регіону» (м. Житомир, 24 травня 2017 року). 

5. Круглому столі «Від конфлікту до розбудови миру: виклики і досвід 

регіону» (м. Луцьк, 31 травня 2017 року). 

6. Міжнародному форумі «Шляхи розбудови миру в Україні» (м. Київ, 

27 червня 2017 року). 

7. Другій міжнародній науковій конференції «Україна і США: досвід та 

перспективи співпраці (присвячена 25-річчю встановлення дипломатичних 

відносин)» (м. Київ, 23 листопада 2017 року). 

8. Міжнародній науково-практичній конференції «Культурна дипломатія: 

стратегія, моделі, напрями» (м. Київ, 24 листопада 2017 року). 

9. Міжнародній науково-практичній конференції «Суспільні науки: проблеми 

та досягнення сучасних наукових досліджень» (м. Одеса, 01-02 грудня 2017 року). 

10. Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання 

сьогодення» (м. Вінниця, 20 березня 2018 року). 
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11. Міжнародному науково-практичному семінарі «Релігія та церква в 

латиноамериканському суспільстві. Роль Католицької церкви в сучасній 

Латинській Америці» (м. Київ, 16 березня 2018 року). 

12. Міжнародній конференції на тему «Методологія, джерела та концепція 

здійснення східноєвропейських досліджень» (м. Київ, 21-23 вересня 2018 року). 

13. Міжнародній науково-практичній конференції «Релігія і держава в 

пошуках modus vivendi: українські реалії та світовий досвід», (м. Львів, 22-

23 березня 2019 року). 

Результати дослідження були опубліковані в наукових журналах, що 

входять до фахових видань України за спеціальністю «Історія», а саме: 

1. Данилюк І. В. Нова парадигма для суспільства глобальної епохи: 

субсидіарна перспектива Бенедикта XVI. // Вісник Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2017. – Вип. 3(134) – С. 5-7. 

2. Данилюк І. В. Проблема дипломатичної співпраці у вченні папи Бенедикта 

XVI. // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. 

Вернадського. Історичні науки. – 2018. – Том 29(68) № 1. – С. 58-62. 

3. Данилюк І. В. Діяльність Католицької Церкви на міжнародній арені: позиція 

Папи Бенедикта XVI. // Науковий вісник Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича. Історія. – 2018 – №1(47) – С. 128-135. 

4. Данилюк І. В. Дипломатія Святого Престолу (Ватикану) у вирішенні 

Карибської кризи. // Американська історія і політика. – 2018. – №5. – С. 153-163. 

5. Данилюк І. В. Папа Бенедикта XVI: філософ, політик, дипломат. // Грані. – 

2018. – Том 21(5). – С. 76-83. 

6. Данилюк І. В. Святий Престол у звільненні кубинських дисидентів режиму 

Кастро (2003-2011 рр.). // Науковий вісник Ужгородського національного 

університету. Міжнародні відносини. – 2019. – Вип.5. – С. 111-117. 

А також у іноземному періодичному виданні: 

1. Ivan Danyliuk. La diplomazia Vaticana nel processo di deisolazione della Cuba 

(1991-2015) // Oikonomia: La rivista della Facoltà di Scienze Sociali della Pontificia 

Università San Tommaso d’Aquino di Roma (Italia). – 2020. – №2. – P. 26-32. 

Результати дослідження були опубліковані в таких науково-дослідних і 

тематичних журналах (опубліковані тези доповідей), а саме: 

1. Данилюк І. В. Культурна дипломатія Святого Престолу у вирішенні 

міжнародних конфліктів. // Культурологічний альманах. – Випуск 5. Культурна 
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дипломатія: стратегія, моделі, напрями. – Вінниця: ТОВ Нілан-ЛТД, 2017. – С. 18-

22. 

2. Данилюк І. В. Перспективи управління глобалізацією у вченні Папи 

Бенедикта XVI. // Гуманітарний корпус: [збірник наукових статей з актуальних 

проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії] – Випуск 14 

(том 1). – Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 57-60. 

3. Данилюк І. В. Концепція міжнародних відносин Папи Бенедикта XVI. // 

Суспільні науки: проблеми та досягнення сучасних наукових досліджень: 

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 1–2 

грудня 2017 року). – Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем 

суспільства». – С. 20-24. 

4. Данилюк І. В. Послання папи Бенедикта XVI до Генеральної Асамблеї ООН. 

// Актуальні питання сьогодення [текст]: матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції 20 березня 2018 року у м. Вінниця: зб. наук. праць 

«ΛΌГOΣ». – С. 90-94. 

5. Ivan Danyliuk. The “soft power” of Holy See in the international arena. // 

Eurasian Scientific Congress. – Barcelona (Spain): 2020. – P. 537-543. 

Результати дослідження були апробовані в посібнику: 

1. Данилюк І.В. Соціально-етичний аспект глобалізації // Управління 

суспільними процесами: глобалізаційний вимір: навчальний посібник / кол. авт.: 

Кравченко С.О., Вернудіна І.В., Карлова В.В. та ін.. – К.: УкрСІЧ, 2017. – С. 68-75. 

Структура і зміст роботи зорієнтовані на досягнення сформульованих мети і 

завдань дослідження. Дисертаційна робота складається із анотації, вступу, 

чотирьох розділів, що містять шістнадцять підрозділів, висновків, списку 

використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи без списку використаних 

джерел та додатків – 193 сторінки, перелік використаних джерел становить 428 

позицій.  

За обсягом робота складає 250 сторінок. 
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Розділ І. Джерельна база та методологія дослідження 

Під час дослідження дипломатичної діяльності Святого Престолу перед 

сучасним науковцем постає ряд викликів, які кореняться в історичному минулому 

ватиканської дипломатії, духовних витоках влади та сучасному статусі 

Апостольського Престолу на міжнародній арені, що формує низку джерельно-

історіографічних, методологічних та категоріально-понятійних проблем, на які 

необхідно дати відповідь у цьому дослідженні. 

 

1.1. Історіографія дослідження 

У сучасній історіографії існує чимало наукових досліджень та науково-

популярних публікацій, присвячених дипломатичній діяльності Святого Престолу 

на міжнародній арені. Тематика «ватиканської дипломатії» завжди притягувала 

увагу як науковців, так і публіцистів.  

Варто зазначити, що західна історіографія має більш поглиблені 

напрацювання щодо дипломатичної діяльності Святого Престолу, які досліджують 

особливості міжнародної правосуб’єктності та статус Апостольського Престолу 

(Б. Експозіто [123], Р. Грехем [125], Дж. Лайоло [137], М. Барбато [211], 

Х. Казанова [216], Дж. Кунц [226] та ін.), а також механізми впливу Ватикану на 

міжнародній арені (Г. Голан [222], Дж. Трой [248] та ін.). Упродовж останніх 

десятиліть було опубліковано низку наукових праць щодо миротворчої діяльності 

Святого Престолу (Р. Араухо [107], Л. Кейхіл [295], Р. Коппола [218] та ін.), 

«м’якої сили» ватиканської дипломатії (Дж. Аллен [105], Т. Бернс [212]), 

«морального авторитету» (Ж.-Л. Тауран [247]), «морального тиску» 

(А. Штуммволл [156]) та «влади переконання» (П. Кент [133]). Причому 

спостерігається активізація як науковців, так і колишніх дипломатів (Н. Бейкер 

[273], Ф. Руні [390]), які працюють над рекомендаціями із залучення дипломатії 

Святого Престолу, Папи Римського і представників Католицької церкви до 

переговорних процесів задля вирішення конфліктів, розвитку діалогу і розбудови 

безпеки, а також розвитку прав людини та забезпечення релігійної свободи. 
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Дипломатичну діяльність Святого Престолу досліджують і на пострадянському 

просторі: C. Дьяченко [89, 171], Ю. Карлов [91], Н. Ковальский [94], Т. Зонова [90]. 

За період панування комуністичної ідеології в Україні об’єктивне вивчення 

діяльності Святого Престолу та Католицької церкви було неможливим. Проте 

дослідження дипломатії Святого Престолу у вітчизняній історіографії ХХ ст. 

отримало новий імпульс в українській діаспорі: так, у 1921 році Петро Карманський 

опублікував в україномовному «Віденському Календарі» статтю-спогад, що мала 

назву «Ватикан і Україна» [175]; у 1953 році в Канаді Євген Онацький опублікував 

статтю «Українська дипломатична місія при Ватикані» [183], а в 1987 році в Римі 

була опублікована праця Івана Хоми під назвою «Апостольський Престол і Україна 

1919-1922» [103]. Хоча українська діаспора досліджувала короткий період 

становлення перших офіційних відносин України і Святого Престолу, і все ж їхні 

напрацювання – цінний матеріал для об’єктивного дослідження формування 

відносин України та Апостольського Престолу, а також ватиканської миротворчої 

дипломатії початку ХХ ст. Водночас український історик В’ячеслав Заїкін, 

досліджуючи історію релігій, залишив цікаві нотатки щодо дипломатичного 

статусу та витоків влади Апостольського Престолу на міжнародній арені [172]. 

В Україні об’єктивне наукове дослідження дипломатичної діяльності Святого 

Престолу розпочалося після повалення комунізму та звільнення вітчизняних 

суспільно-гуманітарних наук від ідеологічних штампів. Так, за період незалежності 

в українській історіографії було опубліковано наукові праці, присвячені 

дипломатичній діяльності Святого Престолу, а саме: праця колишнього посла 

України при Святому Престолі Григорія Хоружого «Ватикан: історія і сучасність» 

[104], у якій автор представляє незаангажоване дослідження дипломатичної 

діяльності Апостольської Столиці та Католицької Церкви; монографія Михайла 

Отроша «Статус Святого Престолу в міжнародному праві» [99], в якій автор 

досліджує особливості дипломатичного статусу Апостольського Престолу на 

міжнародній арені; праця Віктора Козлова «Дипломатія Святого Престолу в 

постбіполярній системі міжнародних відносин за часів понтифікату Івана Павла ІІ» 

[95], у котрій автор досліджує дипломатичну діяльність Святого Престолу періоду 
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папства Івана Павла ІІ; архієпископ Микола Етерович, нунцій Святого Престолу до 

України 1999-2004 рр., видав працю «Святий Престол і Україна» [88]. Окрім того, 

українські дослідники опублікували низку наукових статей, присвячених різним 

аспектам дипломатичної діяльності Святого Престолу, а саме: проблеми 

міжнародної правосуб’єктності Святого Престолу досліджували М. Отрош [184; 

185; 186], В. Козлов [177], Т. Сироїд [189], В. Мельник [259; 260], А. Гев’юк [160]; 

особливості моральної влади й впливу Апостольського Престолу вивчали 

Т. Іжевська [174]; В. Козлов [178]; дипломатичні традиції папської дипломатії 

досліджували В. Ціватий [196, 197; 198], Т. Іжевська [173]; а також миротворчу 

діяльність Апостольського Престолу вивчали І. Бойко [158], А. Шостак [200], 

В. Воссіна [159], О. Федорів й О. Михайлів [102] та ін. 

Аналіз зарубіжних та вітчизняних наукових напрацювань свідчить про те, що 

в сучасній історіографії при дослідженні дипломатичної діяльності Святого 

Престолу сформувались три історіографічні проблеми, які необхідно висвітлити у 

процесі нашого дослідження: перша стосується витоків правосуб’єктності Святого 

Престолу на міжнародній арені, у рамках якої сформувалось декілька підходів; 

друга пов’язана з дослідженням взаємозв’язку та взаємозалежностей, а іноді 

«злиття» інституцій Святого Престолу, Католицької церкви, міста-держави 

Ватикан; третя зосереджується на дослідженні дипломатичної ролі Папи Римського 

як міжнародного актора, його міжнародному авторитеті та особливостях впливу 

при вирішенні конфліктів. 

Досліджуючи дипломатичну діяльність Святого Престолу, перед науковцем 

постає фундаментальна проблема правосуб’єктності Апостольського Престолу на 

міжнародній арені. До цього питання є такі п’ять підходів: 1) виведення витоків 

міжнародної правосуб’єктності Святого Престолу з історичного минулого, так 

звана історична група; 2) від визнання Апостольського Престолу іншими 

державами та підтримання двосторонніх дипломатичних відносин, так звана 

державницька група; 3) із особливої духовної місії Святого Престолу та 

Католицької церкви, так звана духовна група; 4) від Латеранських угод, так звана 
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латеранська група; 5) заперечення правосуб’єктності Святого Престолу, так звана 

група виключення. 

Представники «історичної групи» вважають, що міжнародна 

правосуб’єктність Святого Престолу є залишком його «видатної ролі» в 

середньовічній політиці та дипломатії. Так, Рональд Макдональд, канадський 

академік і юрист, та Дуглас Джонстон, американо-канадський дослідник 

міжнародних відносин, у своїх судженнях про місце Святого Престолу в 

міжнародному праві апелюють до історичного минулого ватиканської дипломатії 

[139, с. 19] й акцентують увагу на внесок Святого Престолу і Папи Римського в 

історичний розвиток середньовічної Європи та загальносвітовий розвиток періоду 

нового часу і сьогодення [139, с. 19-20]. 

Американський юрист і науковець, автор праці «Природа та роль Католицької 

церкви і Святого Престолу в міжнародному порядку» [272] Роберт Араужо, який 

свого часу займав посаду радника Святого Престолу з питань міжнародного права, 

також апелює до історичного минулого Святого Престолу. Причому Араужо 

наголошував на двох особливостях ватиканської дипломатії, а саме на її 

«непереривній історії» [272, c. 2], яку називав «безперервною дипломатією» [272, 

c. 2], та її «незмінному інституті Святого Престолу» [272, c. 2]. Подібних поглядів 

дотримувався й український дослідник В’ячеслав Заїкін, який вважав «Святий 

Престол найпершим та найголовнішим суб’єктом міжнародного права в 

європейській континентальній історії» [172, c. 46-47]. 

До історичної групи також належить італійський дослідник сучасних 

міжнародних відносин Гаетано Аранджо-Руїс, який бачить витоки міжнародної 

правосуб’єктності Святого Престолу в «історичному процесі еволюції 

міжнародного права» [205, с. 354]. До того ж Г. Аранджо-Руїс зауважує, що 

«Апостольський Престол був активним актором на міжнародній арені ще до 

створення національних держав у сучасному розумінні» [205, с. 355]. Як зазначає 

Гаетано Аранджо-Руїс, «Святий Престол з тих пір зберігає свою міжнародну 

правосуб’єктність» [205, с. 359].  
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Представники «державницької групи» вбачають витоки міжнародної 

правосуб’єктності Святого Престолу лише при визнанні Апостольського Престолу 

іншими державами. З цього приводу англійський юрист та дослідник міжнародних 

відносин, Ян Браунлі писав, що міжнародна правосуб’єктність і юридична 

особистість Святого Престолу виникає з «принципу ефективності», тобто через те, 

що інші держави «добровільно визнають Святий Престол» [111, с. 65] та 

«погоджуються на двосторонні відносини» [111, с. 64] зі Святим Престолом. 

Цікаво, що Ян Браунлі вважав міжнародну правосуб’єктність Святого Престолу 

«ефективною» лише для тих держав, які готові вступити в дипломатичні відносини 

з Апостольським Престолом [111, с. 65-68].  

Ідеї Браунлі поділяє австралійський юрист та дослідник міжнародних 

відносин Джеймс Кроуфорд. На його думку, визнання значною кількістю держав 

Святого Престолу і встановлення офіційних відносин є основним доказом 

правосуб’єктності Святого Престолу [117, c. 158-159]. На відміну від Я. Браунлі, 

який обмежує правосуб’єктність Святого Престолу колом визнаних держав, 

Дж. Кроуфорд вважає, що «сьогодні міжнародну правосуб’єктність Святого 

Престолу уже не можна заперечувати» [117, c. 159]. Причому вищезгаданий Роберт 

Араужо, який простежував витоки правосуб’єктності Святого Престолу в системі 

міжнародного права в історичному минулому, звертав також увагу на розширення 

двосторонніх дипломатичних відносин у «безперервної дипломатії» Святого 

Престолу [275, c. 2]. Державницького підходу дотримувався й Ласс Оппенгайм, 

німецький дослідник міжнародного права, котрий стверджував, що 

правосуб’єктність Святого Престолу на міжнародній арені ґрунтується на «звичаї і 

мовчазній згоді більшості держав» [132, c. 324].  

Цікаво зазначити, що сьогодні 180 суверенних держав підтримують офіційні 

дипломатичні відносини зі Святим Престолом [74, с. 1303-1328; 288]. Окрім того, 

Святий Престол має 11 апостольських делегацій у країнах, з якими немає офіційних 

відносин [270]. Також Апостольський Престол є активним членом низки 

міжнародних та регіональних організацій [74, с. 1329-1333; 288]. 
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Третя група дослідників міжнародної правосуб’єктності Святого Престолу, 

представники «духовної групи», вбачають основу міжнародної правосуб’єктності 

Святого Престолу в унікальній духовній місії, яку представляє Святий Престол у 

світі. Так, наприклад, американські дослідники дипломатичної діяльності Святого 

Престолу на міжнародній арені Роберт Араухо та Джон Лукал у праці «Папська 

дипломатія і пошуки миру» [107], зазначають, що «міжнародна особистість 

Святого Престолу виходить з його релігійного, морального і духовного авторитету 

та місії у світі, […] на яких його вимога як суб’єкта міжнародного права може бути 

виправдана» [107, c. 4-5]. Дослідники також поділяють ідеї «державницької 

групи», відповідно до якої, правосуб’єктність Святого Престолу в міжнародних 

відносинах може бути «виправдана і тим, що Святий Престол визнаний іншими 

державами як повноправний суб’єкт міжнародного права» [107, c. 4-5].  

На духовному підході ґрунтується й основна позиція Католицької доктрини 

щодо правосуб’єктності Святого Престолу. Вона декларує, що дипломатична 

діяльність Святого Престолу походить від «самого божественного установлення» 

[50, к. 113 §1] та базується на «духовному суверенітеті», щоб здійснювати свою 

«духовну місію» [51, n. 440]. Духовна концепція дозволяє правосуб’єктності 

Святого Престолу встановлювати дипломатичні відносини із суверенними 

державами, вступати в міжнародні організації, підписувати двосторонні та 

багатосторонні договори, виступати арбітром тощо. Варто зазначити, що навіть 

Латеранський договір формувався відповідно до цієї концепції: «суверенітет 

Святого Престолу у міжнародній сфері як атрибут, властивий його природі, 

відповідно до його традиції та вимог його місії у світі» [31, cт. 2]. 

І справді, католицька традиція виводить правосуб’єктність Святого Престолу 

з духовних витоків його влади. Проте нехтування державницького чи історичного 

підходу при дослідженні дипломатичної діяльності Апостольського Престолу, на 

думку автора, звужуватиме спектр наукової роботи. Адже діяльність Святого 

Престолу, Католицької церкви, Пап та ватиканської дипломатії вплинула на 

історичний процес та систему міжнародних відносин. Активна участь і 

зацікавленість у двосторонніх відносинах із Апостольським Престолом свідчить 



28 
 

про авторитет Святого Престолу та ватиканської дипломатії у світі. Тому є 

необхідним комплексний аналіз витоків правосуб’єктності Святого Престолу. 

Позаяк, історичний підхід допоможе простежити історичний досвід ватиканської 

дипломатії та її традиції, а державницький підхід, у свою чергу, допоможе 

продемонструвати широту дипломатичних контактів і зв’язків Святого Престолу. 

Духовний підхід допоможе проаналізувати моральний авторитет і владу 

Апостольського Престолу. А комплексний підхід всебічно висвітлить як діяльність 

ватиканської дипломатії на міжнародній арені, так і роль Святого Престолу в 

миротворчих процесах. 

Деякі дослідники, із так званої латеранської групи, вбачають витоки 

міжнародної правосуб’єктності Святого Престолу в Латеранських угодах 1929 р. 

На їхню думку, саме Латеранські угоди надали міжнародний статус Святому 

Престолу. Так, Роберт Дженнінгс та Артур Уоттс стверджували, що «суперечлива 

міжнародна позиція Святого Престолу була вирішена у результаті Латеранського 

договору між Італією та Святим Престолом від 11 лютого 1929 року. Договір 

формально відновив членство Святого Престолу в спільноті держав, яке було 

перерване в 1870 році» [132, c. 673].  

Латеранську концепцію піддає критиці Джозеф Кунц, який вважає, що 

Латеранський договір вирішив так зване Римське питання3 і «примирив Святий 

Престол з Італією, але жодним чином не створив або не змінив міжнародну позицію 

Святого Престолу», а сам Латеранський договір, який був укладений між Святим 

Престолом та Італією, на думку Кунца, «попередньо підтверджує міжнародну 

правоздатність Святого Престолу навіть без території» [226, с. 309]. Роберт Араужо 

також піддавав критиці спроби звести витоки дипломатичної діяльності Святого 

Престолу до Латеранського договору: «синтетичний сенс цього поняття [Святий 

Престол] не є синонімом Риму, Ватикану чи держави Ватикан. Його [Святого 

 

3 Римське питання – політичне протистояння між італійським урядом та Святим Престолом, що тривало з 1861 по 

1929 рр. й загострилось із 1870 року у зв’язку із захопленням італійським королівством Папської держави і 

проголошення Риму столицею Італії. В знак протесту Римський Понтифік оголосив себе «в’язнем Ватикану» та не 

визнав легітимним італійське завоювання Риму. 
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Престолу] значення виходить за межі географічного розташування. Цей факт про 

природу Святого Престолу посилює його унікальність як міжнародного суверена і 

міжнародної особистості та пояснює, чому він зацікавлений і бере участь у 

міжнародних відносинах із суверенними державами» [272, с. 2]. 

Також необхідно згадати «групу виключення», яка заперечує 

правосуб’єктність Святого Престолу на міжнародній арені. Так, деякі з активістів і 

зовсім заперечують окрему правосуб’єктність Святого Престолу та визначають 

його як суто релігійну організацію. Наприклад, з 1995 року неурядова організація 

«Католики за вибором» [421] виступила проти участі Святого Престолу в 

міжнародних заходах державного рівня та проти участі Святого Престолу у 

засіданнях ООН. Представники цієї організації стверджували, що «Святий Престол 

є релігійною організацією, а не державою, і тому він [Святий Престол] не може 

мати ні особливого статусу в міжнародному праві, ні права брати участь у 

міжнародних конференціях на державному рівні» [405].  

Варто зауважити, що міжнародна спільнота не підтримала таку ініціативу. 

Більше того, 16 липня 2004 року Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних 

Націй підтвердила статус Святого Престолу як постійного спостерігача в рамках 

ООН [70], а Комісія ООН з міжнародного права відзначила: «Принцип 

міжнародного права завжди полягав у тому, що організації, які не є державами, 

можуть мати міжнародну особистість та потенціал для укладення договорів. 

Папство надає приклад, особливо в період, що безпосередньо передував 

Латеранському договору 1929 року, коли Папство не здійснювало територіального 

суверенітету. Незважаючи на це, Святий Престол вважав, що він володіє 

міжнародними правомочностями для укладання договорів. Навіть зараз, коли існує 

держава Ватикан [...], договори укладаються не через територіальний суверенітет 

держави Ватикан, а від імені Святого Престолу, який діє окремо від цієї держави» 

[82, с. 36]. 

Одностайності щодо витоків міжнародної правосуб’єктності Святого 

Престолу на сьогодні не має. Однак можемо спостерігати компромісне поєднання 

перших трьох підходів: історичного, державницького та духовного. Причому 
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сьогодні піддається дедалі більшій критиці латеранська теорія витоків міжнародної 

правосуб’єктності Святого Престолу та спроби заперечити правосуб’єктність 

Святого Престолу. 

Варто зазначити, що офіційна доктрина Католицької церкви, відповідно до 

якої правосуб’єктність дипломатичної діяльності Святого Престолу випливає з 

«особливої духовної місії» та «наставництва» [51, n. 440], також апелює до 

«багаторічного і вивіреного досвіду» [51, n. 445] та добровільного визнання 

іншими суб’єктами міжнародного права [51, n. 440]. 

Іншою проблемою історіографії при дослідженні діяльності Святого Престолу 

на міжнародній арені є різне трактування та нерозуміння взаємозв’язку та 

відмінностей між інституціями Святого Престолу, міста-держави Ватикан та 

Католицької церкви. Ця проблема є характерною для пострадянської історіографії, 

де ототожнюються поняття Святого Престолу та міста-держави Ватикан, що, з 

наукової точки зору, не зовсім правильно.  

Хоча обидві назви, «місто-держава Ватикан» і «Святий Престол», часто 

використовуються так, ніби вони були рівнозначними, перша стосується міста та 

його території, а друга – установи, яка є «вищим керівним органом Католицької 

церкви» [32, с. 300] та представляє Католицьку церкву на міжнародній арені [51, 

n. 444].  

Місто-держава Ватикан забезпечує територіальний суверенітет Святого 

Престолу та Католицької церкви [125, c. 201]. У Ватикані знаходиться керівний 

апарат Святого Престолу – Римська Курія [413]. Окрім власної території, Ватикан 

має усі атрибути державності: держані символи, конституцію [28] і закони, банк, 

армію (папську гвардію), а також за необхідності вступає у дипломатичні 

відносини. Так, у випадках, коли Святий Престол не може бути представником 

Католицької церкви, Папа використовує юридичну особу міста-держави Ватикан 

для укладання договорів та угод з міжнародними суб’єктами, які потребують 

наявності території. Наприклад, місто-держава Ватикан, а не Святий Престол, 

представляє Католицьку церкву у Всесвітньому поштовому союзі, Міжнародному 

союзі електрозв’язку, Міжнародній раді зернових, Міжнародній організації 
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супутникового зв’язку, Європейській супутниковій телекомунікаційній організації, 

Європейській конференції адміністрації пошти та електрозв’язку, Міжнародному 

інституті адміністративних наук, Інтерполі [75]. Таке подвійне представництво 

використовується у різних комбінаціях для забезпечення якомога ширшого 

представництва Католицької церкви на міжнародній арені.  

Проте важливо розуміти, що Святий Престол представляє Вселенську 

Католицьку церкву, тобто його територія виходить за межі міста-держави Ватикан 

[295, c. 1]. Саме Святий Престол встановлює дипломатичні відносини з державами, 

а іноземні посольства акредитовані саме при Святому Престолі, а не при Ватикані 

[185, c. 84-90]. І саме Святий Престол укладає двосторонні договори, відомі, як 

конкордати, з іншими суб’єктами міжнародного права. Як правило, Святий 

Престол бере участь у роботі міжнародних організацій, за винятком тих, які мають 

явно територіальний характер і вимагають від своїх учасників володіти територією 

[288], лише у таких випадках у «дипломатичну дію» вступає Ватикан. 

Існування Святого Престолу та міста-держави Ватикан породжує дискусії у 

науковій літературі щодо того чи «існує лише один суб’єкт міжнародного права чи 

існують два суб’єкти міжнародного права» [243, с. 178]. Наприклад, Роберт 

Дженнінгс та Артур Уоттс вважали «композицію Святий Престол плюс Ватикан» 

одним актором на міжнародній арені [132, c. 328]. Подібної думки був і 

український ватиканіст В’ячеслав Заїкін, який також не розрізняв інститут Святого 

Престолу і Ватикану стверджуючи, що два інститути «є одним цілим в історико-

правничому розумінні» [262]. Натомість, у сучасній західній науковій і юридичній 

літературі перевага надається другому підходу [139, с. 402]. Святий Престол та 

місто-держава Ватикан дедалі частіше трактуються як два суб’єкти міжнародного 

права. Більшість сходяться на думці, що місто-держава Ватикан – це «держава, яка 

по-своєму унікальним чином зберігає міжнародну правосуб’єктність» [243, с. 179].  

Водночас науковці дають різні оцінки відносинам між цими двома суб’єктами. 

Одні визначають відносини між містом-державою Ватикан та Святим Престолом 

як «особистий союз», другі – «справжній союз», треті – «васальні відносини міста-

держави Ватикан зі Святим Престолом» [139, с. 204]. А український дослідник 
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Віктор Козлов вважав Ватикан «інструментальною державою» [95, с. 19], яка 

гарантує Святому Престолу суверенітет та незалежність на міжнародній арені. 

На думку автора, ватиканська дипломатія виробила механізми співпраці з 

різними суб’єктами міжнародного права. Так, для одних суб’єктом міжнародного 

права є Святий Престол, тоді як для інших – місто-держава Ватикан. І те, й інше є 

складовою папської дипломатії, які демонструють її гнучкість за будь-яких 

історичних чи політичних умов.  

Інша дискусія, яка виникає під час дослідження дипломатичної діяльності 

Святого Престолу, пов’язана з наявністю інституту Католицької церкви та самого 

Святого Престолу. Функціонування двох взаємозалежних інституцій породило 

низку цікавих дискусій щодо взаємозв’язку Святого Престолу та Католицької 

церкви. Наприклад, деякі з науковців навіть порівнюють політичний потенціал 

Святого Престолу та Католицької церкви. Так, Маріан Барбато зазначає: «Святий 

Престол є одночасно меншим і більшим, ніж Католицька Церква. Католицька 

церква має понад мільярд членів і, незважаючи на свою ієрархічну структуру, дуже 

різнорідна організація. Деяка увага в політичних дослідженнях приділялася 

католицьким елементам, починаючи від католицьких неурядових організацій до 

релігійних рухів, а також від єпископів і теологів, які займалися дуже 

різноманітними політичними теологіями для католицьких мирян про політику і 

суспільне життя. Дослідження Святого Престолу – це менше, ніж дослідження 

Католицької Церкви» [211, с. 27]. «Водночас – продовжує М. Барбато – аналіз 

Святого Престолу – це більше, ніж дослідження Католицької Церкви. Правова 

основа Святого Престолу не тільки забезпечує Папу та його людей управлінням 

Католицькою церквою як транснаціональним актором, але й конструює суб’єкт 

права, який має правовий і політичний статус у дипломатії, якого не має жодне інше 

керівництво релігійної спільноти. На додаток до цього, Папа має можливість 

керувати територією Ватикану як державою, хоча і зовсім невеликою. Тому Святий 

Престол більше, ніж Католицька церква» [211, с. 27-28]. 

Попри дискусії, слід відзначити, що відповідно до офіційної католицької 

доктрини Святий Престол є «вищим органом Вселенської Католицької Церкви» 
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[32, с. 300] й управляється Папою та Римською Курією. По своїй суті, 

Апостольський Престол є продовженням Католицької церкви на міжнародній 

арені. Більше того, як нунціатури Святого Престолу, так і католицькі Церкви 

працюють над спільною «місією» Католицької церкви і керовані Римською Курією 

з Ватикану. 

Хоча, з юридичної точки зору, Святий Престол, місто-держава Ватикан та 

Католицька церква є трьома різними суб’єктами. Разом з тим, міжнародною 

правосуб’єктністю володіють лише Святий Престол і Ватикан. Католицька церква 

не має міжнародної правосуб’єктності, проте представлена на міжнародній арені в 

двох іпостасях: Апостольським Престолом і Ватиканом [95, с. 19]. 

Третя історіографічна проблематика стосується інституту Папи Римського як 

політичного діяча світового рівня. Така особлива увага до Понтифіка пов’язана з 

тим, що саме Папа виступає головним актором та протагоністом дипломатії 

Святого Престолу [413]. Понтифік має право одноосібно приймати остаточне 

рішення щодо політичних пріоритетів і втілює міжнародну політику 

Апостольського Престолу [50, к. 331]. Більше того, Папа Римський одночасно 

виступає главою Святого Престолу, правителем міста-держави Ватикан і 

намісником Вселенської Католицької церкви.  

Спорідненість інститутів Святого Престолу та Папи Римського формує 

помилкову думку щодо ототожнення Папи та Святого Престолу [184, с. 313]. 

Наприклад, професор Маріан Барбато [211] ототожнював політичну владу Святого 

Престолу із самим Папою Римським: «Святий Престол – юридичний термін у 

міжнародних відносинах й міжнародному праві для Папи. Святий Престол, що 

буквально означає ‘катедра’, ‘крісло св. Петра’, тобто Папу як особу. Він включає 

вищий адміністративний персонал Папи (курію) та діє як суверен у Церкві, у межах 

міста [Ватикан] і, особливо, на міжнародному рівні. Папа має статус юридичної 

особи в міжнародних справах» [211, с. 27]. Ідея Маріана Барбато має своє підґрунтя 

у Кодексі Канонічного права Католицької церкви, який у контексті інституційного 

визначення Святого Престолу має два підходи. Відповідно до першого, так званого 

вузького визначення, Святий Престол є, власне, офісом Понтифіка, а Папа, 
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відповідно до канону 331, «в силу свого служіння має вищу, повну, безпосередню 

і загальну владу над Церквою» [50, к. 331]. Відповідно до другого, так званого 

широкого визначення, Святий Престол складає сукупність органів, через які Папа 

керує Католицькою церквою, тобто Римською Курією з Папою [50, к. 361]. У 

вузькому розумінні, Папа є Святим Престолом, адже він є вищою владою 

Католицької церкви; а відповідно до розгорнутого трактування Святий Престол – 

це сукупність органів, тобто Римська Курія на чолі з Папою, котрий і приймає 

рішення.  

Проте ідею ототожнення Папи та Святого Престолу спростовує український 

професор Михайло Отрош [184]. Він зауважує: «Апостольський Престол 

продовжує існувати як суб’єкт права і після кончини Римського Понтифіка або 

добровільного складення ним своїх повноважень […] до виборів його наступника. 

Також смерть Папи не впливає на дійсність укладених під час його понтифікату 

міжнародних договорів, включаючи конкордати, оскільки їх стороною виступає не 

Понтифік, а Святий Престол як суб’єкт міжнародного права» [184, с. 313]. На 

думку М. Отроша, Папа Римський виступає «фізичним носієм суверенітету і 

правомочностей, закріплених за Святим Престолом. Водночас обсяг 

правомочностей Понтифіка ідентичний обсягу прав Святого Престолу в силу того, 

що Папа є необмеженим главою Католицької церкви і сувереном міста-держави 

Ватикану» [184, с. 313]. 

Слід зазначити, що у сучасному суспільстві особистість Папи Римського 

відіграє важливу роль, а мас-медіа та соціальні мережі стежать за ним та 

популяризують його постать, дії та заклики. Більше того, часто заклики та прохання 

Понтифіка Католицької церкви знаходять відгук у мирян, а також у «людей доброї 

волі». Крім того, ефективність ватиканської дипломатії на міжнародній арені 

безпосередньо пов’язана з авторитетом Папи Римського. Понтифік сьогодні 

відіграє важливу роль у дипломатичних процесах, наприклад, Папу часто 

називають «моральним авторитетом» чи «моральним суддею», а його вплив 

«силою переконання».  
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Однак потрібно враховувати і локальні контексти й влив місцевих ієрархів 

Католицької церкви на політичні процеси. Попри авторитет Папи Римського, часто 

в католицьких країнах важливу роль відграють саме місцеві архієпископи, 

кардинали й католицьке духовенство. 

Різновекторність сучасної дипломатичної діяльності формує нові наукові 

напрямки. Так, відносно нещодавно зарубіжні науковці почали дослідження такого 

напряму в сучасній ватиканістиці як «м’яка сила» дипломатії Святого Престолу 

[105, c. 152; 212, c. 6], який інтерпретує теорію «м’якої сили» Джозефа Ная [146]. 

Американський політолог Джозеф Най визначав «м’яку силу» як здатність 

«впливати на поведінку інших людей, щоб одержати бажані результати», при чому 

«вплив» здійснювався через так звані три стовпи «м’якої сили»: політичні цінності, 

зовнішню політику та культуру, а не через «примус». Теорія «м’якої сили» 

протистоїть теорії «жорсткої сили», традиційними інструментами якої є 

військовий, економічний та політичний потенціали – так звані три стовпи 

«жорсткої сили» [146, c. 54]. Відповідно до теорії «м’якої сили», дипломатія 

Святого Престолу – це «м’яка сила» на міжнародній арені, адже Апостольський 

Престол досягає бажаних результатів шляхом переговорів, діалогу, переконання та 

глибоким розумінням цінностей певної культури [119, c. 7]. 

До нових напрямків у дослідженні дипломатичної діяльності Святого 

Престолу можемо віднести праці у яких досліджують особливості «морального 

авторитету» Апостольського Престолу та Папи Римського [247, c. 184; 105, c. 244], 

а також «морального тиску» Папи та католицьких нунціїв [156, c. 190]. 

Публікуються цікаві матеріали про таку особливість папської дипломатії, як «влада 

переконання» [248, c. 528] та «влада об’єднання» [389, c. 1]. Тим часом, сучасні 

тенденції участі громадян в національних та глобальних політичних процесах 

надають широкий спектр для дослідження католицької «публічної дипломатії» 

[222, с. 96] та католицької «культурної дипломатії» [230, с. 82].  

Питання «м’якої сили», «морального авторитету» та «влади переконання» 

Святого Престолу на міжнародній арені, а також особливості католицької 
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«публічної дипломатії» є недостатньо дослідженими та потребують подальшого 

наукового опрацювання. 

Аналіз літератури, присвяченій ватиканській дипломатії в 

латиноамериканському регіоні, показує велику кількість праць, у яких 

досліджується роль Католицької церкви в різні історичні періоди Латинської 

Америки: від початку колонізації «Нових Земель» у 1492 році (наприклад, праця 

Дж. Швалера «Церква в колоніальній Латинській Америці» [153], Е. Дюсселя 

«Історія Церкви в Латинській Америці: від колоніалізму до визволення (1492-

1979)» [121], праця Дж. Швалера «Історія Католицької церкви в Латинській 

Америці: від завоювання до революції та далі» [154]); дослідження ролі 

духовенства у боротьбі проти колонізаторських режимів (наприклад, Ф. Ройтера 

«Католицький вплив на американську колоніальну політику» [151]), а також 

відносинам Католицької церкви з диктаторськими режимам Латинської Америки у 

ХХ столітті (праця Дж. Клайбера «Церква, диктатури та демократія в Латинській 

Америці» [135] та стаття С. Фіцпатрік-Беренс «Католицька церква та диктатура» 

[220]). Окремої уваги заслуговують статті, присвячені ролі Церкви у просуванні 

демократичних інститутів в латиноамериканському регіоні, наприклад: 

Ф. Хагопіан «Релігійний плюралізм, демократія та Католицька церква в Латинській 

Америці» [126] та В. Сватос «Релігія та демократія в Латинській Америці» [157]. 

Значна кількість наукових праць, присвячених відносинам Католицької 

церкви та латиноамериканських країн: М. Ллойд «Церква і держава в Латинській 

Америці: історія політико-церковних відносин» [138] та П. Д’Агостіно «Рим в 

Америці: транснаціональна католицька ідеологія» [118] та ін. Ці праці досліджують 

діяльність Католицької церкви у регіоні та позицію католицької ієрархії і, 

водночас, містять цінну інформацію про роль Святого Престолу та Католицької 

церкви в політичних процесах Латинської Америки.  

Для нашого дослідження цінними виступають праці, присвячені 

дипломатичній діяльності Святого Престолу періоду понтифікату Бенедикта XVI. 

Так, про роль ватиканської дипломатії у звільненні кубинських дисидентів писав 
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Ісло Каніко [214], а внесок дипломатії Святого Престолу в процес деізоляції Куби 

досліджував Андреа Томіеллі [410]. 

Миротворчу діяльність Католицької церкви й духовенства Колумбії 

досліджували Чад Пекнолд [376], Метью Карнес [298], Луїс-Аугусто Кірога [382], 

а ініціативу Католицької церкви «Тиждень миру» у Колумбії описувала Алессандра 

Загіні [419]. 

Андську дипломатичну кризу досліджували Алма Реєс [241], який 

висвітлював дії Католицької церкви в умовах дипломатичної кризи Колумбії з 

Еквадором та Венесуелою, а також Еліас-Девід Моралес-Мартінес [233]. 

Значна кількість праць присвячена участі католицької ієрархії у державному 

перевороті в Гондурасі у 2009 році. Причому одні з науковців аналізують причини 

кризи яка призвела до державного перевороту, як, наприклад, Муріальдо Гюго 

[337] та Даніель Тротта [412], а інші звинувачують Католицьку церкву в участі у 

державному перевороті, як Сандра Ромеро [388] та Мері Анастасія О’Граді [367]. 

Діяльність колишнього католицького єпископа на посаді президента Парагваю 

й аналіз його реформ і політики здійснив Луїс-Мігель Ухарте [250], а причини 

провалу президентства екс-єпископа Луго досліджува Лачі Марчелло [227].  

Політичну кризу у Болівії досліджував Фредрік Угла [250], який висвітлював 

зв’язок політичної кризи із реформами, а відносини Католицької Церкви та уряду 

Болівії під час президенства Ево Моралеса вивчали Андре Белтрамо [278] та 

Майкл-Франциск Жименес-Канідо [225], які проаналізували особливості 

протистояння католицького духовенства і президента Болівії Ево Моралеса.  

Праці, присвячені комплексному аналізу політики Святого Престолу в 

латиноамериканському регіоні, а саме: стаття Стефана Андеса «Ватиканські 

зовнішні відносини з Латинською Америкою з часів незалежності» [204, с. 1-32]; 

праця Еріка Паттерсона, присвячена аналізу впливу релігії на сучасну політику 

Латинської Америки [148]. Цікаве дослідження, про роль католицької соціальної 

доктрини в демократичних процесах і примирення в латиноамериканському 

регіоні, здійснив Тобіас Вінрайт у статті «Католицьке соціальне вчення та його 

внесок у демократизацію Латинської Америки» [255]. 
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Таким чином, здійснивши аналіз наявної наукової та науково-публіцистичної 

літератури, можемо констатувати, що проблематика дипломатичної діяльності 

Святого Престолу на світовому рівні має низку напрацювань як у вітчизняній, так 

і в зарубіжній історіографії.  

Історіографічний аналіз демонструє наявність різних підходів щодо 

трактування витоків правосуб’єктності Святого Престолу на міжнародній арені. 

Окрім того, в наукових колах немає єдиної думки щодо взаємозалежностей між 

Святим Престолом, Ватиканом, Католицькою церквою, і, звичайно, постаті Папи 

Римського як дипломатичного актора. 

Водночас слід відзначити те, що все частіше публікуються нові наукові праці 

та науково-популярні статі, у яких досліджується миротворча дипломатія Святого 

Престолу, а також рекомендацій як науковців, так і дипломатів щодо залучення 

папської дипломатії задля примирення конфліктуючих сторін, розбудови миру та 

безпеки. 

Багатовимірність сучасної дипломатичної діяльності формує такі наукові 

напрямки, як «м’яка сила», «моральний авторитет» та «влада переконання» 

Святого Престолу та папських легатів. І, відносно, нові напрямки в історіографії, 

які досліджують «дипломатію об’єднання» Апостольського Престолу, публічну й 

культурну дипломатію Католицької церкви.  

Аналіз праць, присвячених дипломатії Святого Престолу в Латинській 

Америці, показує низку історичних й політологічних досліджень ролі Католицької 

церкви й духовенства на різних етапах історичного розвитку цього регіону. Хоча 

ще досі немає комплексних досліджень миротворчої дипломатії Святого Престолу 

в Латинській Америці, разом з тим, дослідники висвітлюють роль ватиканської 

дипломатії в окремих конфліктах та її важливість для миру та безпеки в регіоні. 

 

1.2. Джерельна база дослідження  

Досліджуючи миротворчу діяльність Святого Престолу на міжнародній арені, 

ми проаналізували наявні джерельні дані на яких ґрунтується міжнародна 

правосуб’єктність Апостольського Престолу. Також дослідили наявні опубліковані 
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й архівні матеріали, які висвітлюють миротворчі зусилля представників Святого 

Престолу й особисто Папи Бенедикта XVI у Латинській Америці з 2005 по 2013 

роки. 

Так, для аналізу міжнародної правосуб’єктності Святого Престолу цінними 

виступають міжнародні конвенції, а також документи внутрішнього права 

Католицької церкви, які окреслюють міжнародну діяльність Святого Престолу та 

папських легатів. 

 При дослідженні міжнародного статусу Святого Престолу та папських легатів 

ми проаналізували Віденську конвенцію 1961 року про дипломатичні відносини 

[72]. У статті 14 конвенції йдеться про дипломатичний статус «нунціїв» і 

підтверджується їхнє звання надзвичайного і повноважного посла [72, ст. 14 §1.a.], 

та інтернунціїв, прирівнюючи їх до статусу посланників [72, ст. 14 §1.b.]. У 16-й 

статті Віденської конвенції закріплюється «практика щодо старшинства 

представника Ватикану» в дипломатичному корпусі [72, ст. 16 §3]. 

Для аналізу витоків влади Святого Престолу, дослідження особливостей 

дипломатичної структури папської дипломатії, а також прав та обов’язків папських 

легатів цінним виступає Кодекс Канонічного права [50], який є основним законом 

Католицької церкви або «оперативною політикою», що регулює Католицьку 

церкву та діяльність її членів. Варто зауважити, що норми Канонічного права 

обов’язкові для всіх членів Церкви. А також апостольську конституцію «Pastor 

Bonus» [30] та Motu Proprio «Sollicitudo omnium Ecclesiarum» [35], які прописують 

дипломатичні статуси папських легатів, їх права та обов’язки. Окремі аспекти 

міжнародної діяльності Святого Престолу й основи католицької доктрини 

викладені в Компендіумі соціальної доктрини Католицької церкви [51].  

Для дослідження поглядів Бенедикта XVI на міжнародний устрій, політичних 

й дипломатичних кроків Понтифіка ми використали доступні документи з 

ватиканських архівів, а також опубліковані матеріали. Цінними матеріалами для 

дослідження виступають наступні типи документів, а саме: папські енцикліки, 

послання Папи Бенедикта XVI, Motu Proprio, листування, біографія Бенедикта XVI 

та інтерв’ю Папи. 
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При дослідженні дипломатичних пріоритетів Папи Бенедикта XVI було 

проаналізовано три енцикліки Папи: перша енцикліка «Deus caritas est» [21], 

опублікована 25 грудня 2005 р. та присвячена питанням віри і місцю Церкви в 

сучасному світі; друга енцикліка «Spe salvi» [26], видана 30 листопада 2007 р., і 

присвячена темі християнської надії, проте вона торкається низки питань щодо 

міжнародної політики початку ХХІ століття; третя енцикліка «Caritas in veritate» 

[20], оголошена 29 червня 2009 року, стала відповіддю Папи на глобальну 

фінансову кризу 2008 року. В енцикліці «Caritas in veritate» порушуються питання 

глобального розвитку та прогресу у зв’язку з економічною кризою, аналізуються її 

наслідки, а також запропоновано низку цінних пропозицій щодо міжнародних 

відносин у період глобалізації.  

Цінними документами для аналізу дипломатичних поглядів і закликів 

Римського Понтифіка виступають «Послання Папи до послів дипломатичного 

корпусу акредитованого при Святому Престолі». Так, у своєму інавгураційному 

«Посланні до дипломатичного корпусу при Святому Престолі» Бенедикт XVI 

звернувся до дипломатів і «до країн, які вони представляють та їхніх керівників» 

[38] із закликом «будувати суспільство справедливості, миру і солідарності, в 

милосерді й взаємному прощенні» [38]. У своєму наступному посланні [39], яке 

було першим традиційним «Посланням до дипломатичного корпусу при Святому 

Престолі», Бенедикт XVI виклав свою концепцію міжнародних відносин – 

«дипломатію правди» [39], яка мала б базуватись на принципах правди, свободи, 

прав та обов’язків, взаєморозумінні й прощенні, баченні нових перспектив, а також 

на відповідальності [39]. Аналіз «Послання до дипломатичного корпусу при 

Святому Престолі» 2006 року [39] є досить важливим, адже воно є своєрідною 

дорожньою картою Бенедикта XVI та дає зрозуміти подальші старання та дії Папи 

Бенедикта XVI [39]. 

Наступні «Послання до дипломатичного корпусу при Святому Престолі» 

містили важливі аспекти для розбудови миру та міжнародних відносин. Так, у 

«Посланні до дипломатичного корпусу при Святому Престолі» 2012 року [42] 

Понтифік говорить про необхідність «освіти миру» та розвитку культури миру [42]. 
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У своєму останньому «Посланні до дипломатичного корпусу при Святому 

Престолі» 2013 року [43] Бенедикт XVI критикує «сумнівні думки», у яких 

говориться, що «справедливість і мир – це утопії» і що пошук «миру зводиться до 

пошуку компромісів, які гарантують співіснування між народами або між 

громадянами в країні» [43]. 

Важливим джерелом для дослідження поглядів Бенедикта XVI на 

міжнародний устрій виступають «Послання Папи до членів Генеральної Асамблеї 

ООН» [18] та «Послання Папи до працівників ООН» [19], у яких Бенедикт XVI 

закликав членів організації «бути моральним центром», у якому всі народи світу 

відчуватимуть себе «сім’єю націй» [18].  

Цінними для аналізу бачення Бенедиктом XVI ролі Церкви у 

латиноамериканському регіоні виступають «Послання до Латиноамериканського 

та Карибського єпископату» [44], у якому Папа аналізує нові «серйозні виклики», 

з якими зіткнулися вірні Латинської Америки у ХХІ ст. [44, с. 9]. Бенедикт XVI 

назвав переваги, якими користується Церква у Латинській Америці та нагадав 

духовенству й церковним функціонерам про проблеми, які мають бути «основним 

пріоритетом у житті Церкви Латинської Америки» [44, с. 11]. Іншим важливим 

документом є «Послання Папи до апостольських представників у Латинській 

Америці» [3]. У посланні до апостольських легатів латиноамериканського регіону 

Понтифік підкреслить про важливість їхньої місії у «церковному спілкуванні та 

служінні миру та злагоді в Церкві і між народами Латинської Америки» [3, с. 1].  

Для дослідження миротворчих ідей й закликів Бенедикта XVI важливими 

виступають послання Папи Бенедикта XVI до Всесвітнього дня миру: послання «У 

правді – мир» [16], з нагоди 39-го Дня миру, в якому Бенедикт XVI висловлює 

припущення, що якщо людина керується «правдою, тоді вона обиратиме шлях 

миру» [16, n. 3]; послання «Людина – серце миру» [10], з нагоди 40-го Дня миру, в 

якому Папа висловив переконання, що «повага до людської гідності […] є тим 

фундаментом, на якому будується мир» [10, n. 4]; послання «Сім’я – спільнота 

миру» [6], з нагоди 41-го Дня миру, в якому Папа вказує на сім’ю як на «основне 

місце гуманізації особистості та суспільства» [6, n.2]; послання «Переможемо 
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бідність – побудуємо мир», з нагоди 42-го Дня миру [2], в якій Бенедикт XVI 

висловив припущення, що «бідність часто є одним з факторів, які сприяють або 

загострюють конфлікти, навіть збройні конфлікти» [2, с. 1]; послання «Релігійна 

свобода – шлях до миру» [11], з нагоди 44-го Дня миру, в якому Понтифік звертав 

увагу на проблеми релігійної свободи й переслідування, яких зазнають християни 

у різних частинах світу [11, с. 1]; послання з нагоди 45-го Дня миру «Виховувати 

молодь у справедливості і мирі» [5], в якому Бенедикт XVI обґрунтував важливість 

освіти й культури миру; послання «Блаженні миротворці» [1] з нагоди 46-го Дня 

миру, в якому Папа заохочував кожного відчути відповідальність за побудову миру 

[1]. 

При аналізі політичних реформ, які здійснив Бенедикт XVI в Римській Курії, 

цінними виступлять Motu Proprio видані Папою Бенедиктом XVI, а саме: Motu 

Proprio «Antiqua ordinatione» [22], Motu Proprio «Omnium in mentem» [23], Motu 

Proprio «Ubicumque et semper» [25] та Motu Proprio «Quærit semper» [24]. 

У рамках дослідження цінними є папські листи, а саме листи Бенедикта XVI 

до кардинала Вальтера Каспера [47], до кардинала Жан-Луї Таурана [48], до 

кардинала Франциска Хав’єра Ерразуріса Осса [49].  

У рамках нашого дослідження, яке присвячене дипломатичній діяльності 

Святого Престолу в період понтифікату Бенедикта XVI, особливу цінність складає 

автобіографія Папи Бенедикта XVI «Моє життя» [83] – розповідь від першої особи 

про свій шлях від священника Католицької церкви до Папи Римського. Книга цінна 

тим, що містить реконструкцію подій з 1978 р. по 2013 р., тобто розкриває його 

дипломатичні пріоритети, особливості управління Церквою та Понтифікату. 

Важливим джерелом для аналізу виступають інтерв’ю з Бенедиктом XVI, які 

допомагають зрозуміти позицію Папи, чим він керувався у прийнятті рішень, які 

завдання та цілі ставив перед собою та Церквою. Серед усіх інтерв’ю 

Бенедикта XVI важливо наголосити на двох: «Світло світу. Папа, Церква та знаки 

часу» [85] – інтерв’ю 2012 року журналіста Пітера Зеувальда з Папою 
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Бенедиктом XVІ, а також «Останні бесіди» [86] – інтерв’ю 2016 року Пітера 

Зеувальда із уже Папою-еміритом4 Бенедиктом XVI. 

 У нашому дослідженні ми не можемо не згадати ватиканські документи, які 

були викрадені з Ватикану особистим помічником Папи Бенедикта XVI 

Паолом Габріеле та передані журналісту Джанлуїджі Нуцці, який опублікував їх у 

книзі «Його Святість. Таємні папери Бенедикта XVI» [84] у 2012 році. Ці документи 

серйозно підірвали авторитет Папи Римського та Католицької церкви і увійшли в 

історію як скандал Vatileaks. Серед ватиканських документів, які були опубліковані 

під час скандалу Vatileaks, були і особисті листи Папи Бенедикта XVI. 

Для дослідження діяльності Святого Престолу в Латинській Америці цінними 

джерелами виступають звіти Католицької церкви, матеріали конференцій 

єпископів й комюніке католицьких єпископів Латинської Америки. 

Так, завдяки звітам Католицької церкви, так званим Папським щорічникам 

[73; 74; 75], ми можемо дізнатися статистичні дані Католицької церкви в 

Латинській Америці, а також її матеріальні та нематеріальні ресурси в регіоні. 

Матеріали П’ятої конференції Латиноамериканського та Карибського 

єпископату або Конференції Апарекіди [65], яка проводилась в Сан-Паулу 

(Бразилія) з 13 по 31 травня 2007 року за особистої участі Папи Бенедикта XVI. 

Матеріали конференції Апарекіди присвячені церковно-місіонерській діяльності, 

проте містять ряд питань, які стосуються політики, економіки, громадянської 

участі, а ще певним аспектам миротворчої діяльності Церкви та Святого Престолу 

в Латинській Америці. 

У рамках нашого дослідження цінними виступають матеріали національних 

конференцій єпископів, які видавалися під час конфліктів чи політичних криз. 

Наприклад, для дослідження ролі Католицької церкви у примиренні Колумбії 

важливим є звернення Конференції єпископів Колумбії та Національної комісії з 

примирення із закликами розпочати «діалог та політичні переговори» для 

 

4 Папа-емірит – (лат. emeritus, «заслужений») – стосується людини, яка після відходу з посади все ще користується 

своїми привілеями чи відзнаками, не виконуючи своїх функцій. Після зречення у 2013 році від папської влади 

Бенедикту XVI було надано статус «заслуженого Папи». 
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досягнення миру в Колумбії [366]. Позицію Католицької церкви щодо Андської 

дипломатичної кризи висвітлює комюніке Конференції єпископів Еквадору «Мир і 

солідарність» [69]. А для аналізу ролі католицького духовенства в політичній кризі 

Гондурасу 2009 року цінним виступає комюніке Конференції єпископів Гондурасу 

під час державного перевороту – «Будуємо з кризи» [66], у якому єпископи визнали 

законність Тимчасового уряду та піддали критиці спроби дестабілізації ситуації в 

країні. При аналізі ролі ватиканської дипломатії в болівійській кризі 2008 року 

особливу цінність становить звернення кардинала Хуліо Террасаса до урядовців та 

опозиції із проханням пошуку порозуміння [404], а також звернення Ево Моралеса 

до Папи Бенедикта XVI та Римської курії [225] під час візиту до Ватикану у 

2010 році.  

Варто згадати міжнародні угоди регіонального масштабу, які сприяли 

деескалації криз в латиноамериканському регіоні, а саме: Декларацію Ла-Монеди 

[61], яка врегульовувала кризу в Болівії у 2008 році; а також резолюцію постійної 

ради Організації американських держав про підтримку уряду Корреа, яка заклики 

уникнути «загострення» в Еквадорі 30 вересня 2010 р. [365]. 

Таким чином, наявна низка документів, які дозволяють проаналізувати 

особливості ватиканської дипломатії періоду понтифікату Бенедикта XVI, а саме: 

енцикліки та послання Бенедикта XVI, Muto Proprio, листи Папи до кардиналів, 

біографія написана Бенедиктом XVI та інтерв’ю з Понтифіком. Також наявні 

документи локальних Католицьких церков та католицьких конференцій, які дають 

можливість проаналізувати роль Святого Престолу в миротворчих процесах у 

латиноамериканському регіоні. Дипломатичні документи Святого Престолу 

висвітлюють як політичні пріоритети, так і конкретні кроки Католицької церкви в 

Латинській Америці. Унікальним джерелом виступають звітні та статистичні дані 

Католицької церкви. 

Потрібно зазначити, що значна частина доступних документів Святого 

Престолу присвячена внутрішнім проблемам Церкви, тобто вірі, стану парафій, 

статистичним даним та ін., а не суто міжнародній діяльності Апостольського 
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Престолу. Тому, наявні джерельні та статистичні дані вимагають скрупульозного 

аналізу. 

Водночас досліджуючи джерельну базу Ватикану, необхідно об’єктивно та 

неупереджено аналізувати ці матеріали, які написані відповідно до католицької 

доктрини, а також уникати ідеологічної, релігійної та політичної заангажованості.  

Певна релігійна та ідеологічна заангажованість документів, спогадів і 

матеріалів потребує ґрунтовної методологічної бази дослідження для об’єктивного 

висвітлення дипломатичної діяльності Святого Престолу. 

 

1.3. Методологія та понятійно-категоріальний апарат дослідження 

Сучасна українська історична наука вже вивільнилась з партійно-

комуністичної ідеології та марксистсько-матеріалістичної методології і виходить 

на новий науково-методологічний рівень досліджень, відкриваючи нові напрямки 

досліджень і розпочинаючи об’єктивне вивчення раніше заборонених 

проблематик, які роз’яснюються за допомогою нового плюралістичного підходу. 

Маємо ряд сучасних наукових і популярних статей, у яких здійснено спроби 

об’єктивно досліджувати всесвітню діяльність Святого Престолу та Католицької 

церкви. Однак слід констатувати, що тематика міжнародної діяльності Святого 

Престолу та Папи Римського залишається доволі заангажованою як релігійними 

доктринами, так і політичними ідеологіями. Тому потрібно проаналізувати методи 

та методологічну основу дослідження діяльності дипломатії Святого Престолу із 

характерними ознаками наукового дослідження та принципами об’єктивності, 

детермінізму, історизму, альтернативності, конкретності, світоглядного 

плюралізму та системності вивчення минулого.  

Принцип об’єктивності – науковий підхід, який передбачає дослідження 

дипломатичної діяльності Святого Престолу в історичній дійсності на підставі 

історичних фактів та розумінні особливостей історичного розвитку 

латиноамериканського регіону з його реальною соціальною, економічною і 

політичною ситуацією. Важливо мати об’єктивний підхід до висвітлення ролі 

Католицької церкви і духовенства в Латинській Америці, «враховуючи як 
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позитивні, так і негативні явища, не спотворюючи і не підтасовуючи наявні 

історичні факти» [96, c. 27]. 

Принцип історизму – науковий підхід, що вимагає досліджувати історичні 

явища з урахуванням хронологічного періоду та конкретних історичних умов, 

таких, як географічний чинник і місцева культура, звичаї та традиції. Принцип 

історизму необхідний для висвітлення ролі Католицької церкви в Латинській 

Америці та її впливу на суспільні процеси в латиноамериканському регіоні. 

Досліджуючи діяльність Католицької церкви в Латинській Америці, потрібно 

розуміти процес у розвитку, тобто враховувати, які причини вплинули на 

формування авторитету Католицької церкви в Латинській Америці. Принцип 

історизму допоможе простежити роль Церкви в сукупності з іншими інституціями 

Латинської Америки, які діяли в той період і розвивалися з плином часу, в їх 

взаємозв’язку і взаємозумовленості [188, c. 6].  

Принцип детермінізму – науковий підхід, згідно з яким історичні події та 

явища не є випадковими, а мають причинно-наслідкові зв’язки та обумовлені 

певними причинами. Детермінізм з онтологічної точки зору вказує на домінування 

причинної необхідності в абсолютному сенсі і виключає будь-яку форму 

випадковості в історичному процесі. Під час дослідження діяльності ватиканської 

дипломатії потрібно виключати випадкові збіги та аналізувати причини тих чи 

інших дій, досліджувати причини успіху чи провалу дипломатії Святого Престолу 

в переговорних процесах, відстежувати зв’язок з політичними, економічними, 

культурними та міжнародними процесами, а також аналізувати особистісний 

чинник як папських дипломатів, так і місцевих політичних еліт [87, c. 37]. 

Принцип соціального підходу – науковий підхід, що «вимагає враховувати 

інтереси, традиції та психологію певних соціальних верств і груп, суб’єктивний 

момент у практичній діяльності урядів, партій, особистостей» [96, c. 5]. Слід 

враховувати той факт, що Латинська Америка залишається регіоном з найбільшою 

кількістю вірних Католицької церкви, а також регіоном, де «католицизм реально 

практикується» [277]. Авторитет та роль Католицької церкви в Латинській Америці 

не буде збігатися з європейським чи американським (США, Канада) і навіть 
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українським контекстом. Тому слова Папи до вірних Католицької церкви в 

Латинській Америці матимуть значний ефект. Послання та прохання Папи не 

можуть ігнорувати лідери та громадські діячі Латинської Америки. Прикладом 

може бути прохання Папи до комуністичного лідера Куби Фіделя Кастро щодо 

святкування католицького Різдва на державному рівні, яке було надано кубинцям 

під час візиту Папи на Кубу (і дотепер є державним святом) [163, c. 40]. 

Принцип альтернативності – науковий підхід, що допускає можливість 

аналізувати різні сценарії розвитку історичного процесу. Керуючись принципом 

альтернативності, можна моделювати альтернативні сценарії розвитку, визначати 

ступінь імовірності здійснення тієї чи іншої події. Принцип альтернативності 

дозволяє спрогнозувати потенціал Святого Престолу на міжнародній арені, 

побачити невикористані можливості ватиканської дипломатії та зробити висновки 

на майбутнє [170, c. 9]. 

Принцип світоглядного плюралізму – науковий підхід, який передбачає 

різноманітність поглядів або позицій, а не єдиний підхід або метод. Принцип 

світоглядного плюралізму важливий під час дослідження миротворчої діяльності 

Святого Престолу, у розгляді питань, коли дипломатія Святого Престолу сприяла 

переговорам, запобігала зривам та ескалації конфліктів, а також дозволить 

побачити інші чинники, які сприяли примиренню або загостренню конфліктів. 

Принцип системності вивчення минулого – науковий підхід, який орієнтує на 

цілісне бачення історичної картини у взаємозв’язку із соціально-економічними, 

ідеологічно-політичними, етно-культурними та релігійними факторами того часу. 

Цей принцип буде цінним у дослідженні впливу ватиканської дипломатії та 

Католицької церкви в латиноамериканському регіоні, адже Католицька церква – 

хоч і важливий, проте не єдиний інститут в Латинській Америці, тому потрібно 

враховувати як державні інститути, так і міжнародні та регіональні організації, а 

також вплив та політику інших держав у регіоні. 

Поряд з принципами наукового дослідження важливу роль займають методи 

та методологія наукового дослідження. Наукова діяльність визначається низкою 

чинників, але результат наукового дослідження залежить від того, як відбувається 
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цей процес, які наукові методи використовувались і що є методологією. Саме тому 

потрібна ґрунтовна методологічна база дослідження, яка дозволить об’єктивно 

висвітлити історичні події у часі та просторі. 

В історичних дослідженнях прийнято виділяти три типи наукових методів: 

філософські, загальнонаукові та історичні.  

Із філософських методів історичного дослідження найбільш популярними є 

методи метафізики та діалектики. Метафізика досліджує об’єкт у статиці, а 

діалектика досліджує об’єкт у динаміці та розвитку, у боротьбі та взаємодії. 

Метод метафізики під час дослідження дипломатичної діяльності Святого 

Престолу допомагає побачити вплив Католицької церкви та Апостольського 

Престолу на суспільні та політичні процеси в країнах Латинської Америки. Метод 

діалектики допомагає проаналізувати динаміку впливу папської дипломатії, її 

спільні та відмінні риси в тій чи іншій країні Латинської Америки в певний 

історичний час залежно від внутрішньополітичної та міжнародної кон’юнктури. 

Загальнонаукові методи використовуються в усіх галузях науки, зокрема і в 

історичних дослідженнях. До загальнонаукових методів належать аналіз і синтез, 

індукція та дедукція, аналогія, моделювання, абстрагування й ідеалізація, 

узагальнення та ін. 

Методи аналізу та синтезу взаємопов’язані у процесі наукового дослідження. 

Метод аналізу передбачає виділення в історичних подіях окремих елементів та 

визначення їх впливу, ролі та значення. Синтез передбачає дослідження історичних 

подій у їх взаємозв’язку. Під час дослідження історичного минулого вчені піддають 

їх науковому аналізу, тобто уявному поділу історичних явищ на окремі події та 

чинники, щоб вивчити кожен з них. Але кожна історична подія відбувалась у 

взаємозв’язку та взаємодії з іншими подіями і чинниками. Тому метод аналізу 

передбачає осмислення взаємозв’язків і взаємодій історичних подій та процесів, що 

є суттю методу синтезу. 

Методи індукції і дедукції. Індуктивний метод, що використовується в 

історичних дослідженнях, полягає в способі пізнання історичних подій та явищ, від 

окремо-конкретних історичних подій, явищ і їх аналізу до їх систематизації, 
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узагальнень та формування на цій основі загально-універсальних висновків. На 

противагу індуктивному методу, дедуктивний метод, навпаки, переходить від 

загально-універсальних висновків до конкретних [87, c. 40]. 

Метод аналогії – порівняння історичних явищ і процесів та пошук подібних 

властивостей. Метод аналогій намагається встановити аналогії у тих чи інших 

історичних явищах чи процесах, показати їх подібні та відмінні характеристики. 

Метод моделювання – аналіз історичних явищ і процесів на спеціально 

сформованій моделі. Метод моделювання дозволяє оцінювати і прогнозувати 

динамічне розгортання низки історичних подій або процесів, що випливають з 

накладання певних умов зі сторони дослідника [170, c. 6]. 

Метод абстрагування – процес мислення, для якого певний історичний процес 

ізольований від усіх інших, з якими він був пов’язаний, і розглядається як 

особливий об’єкт дослідження. В історичних дослідженнях відповідно до 

класичних підходів логіки абстракція разом з узагальненням є логічним методом 

отримання універсальних понять, одержуючи їх від пізнання окремих об’єктів, 

аналізуючи їх загальні характеристики і досліджуючи ті, що з’являються лише в 

поодиноких випадках [87, c. 39]. 

Метод ідеалізації – спосіб побудови ідеальної моделі, прогнозуючи ідеальний 

сценарій розвитку явищ та подій [87, c. 46]. 

До суто історичних методів дослідження відносимо ідеографічний метод і 

метод періодизації, історико-генетичний метод, історико-порівняльний метод, 

історико-типологічний метод та історико-системний метод. 

Суть ідеографічного або наративного методу зводиться до опису історичних 

фактів, подій, без чого історичне дослідження неможливе.  

Метод періодизації передбачає послідовну класифікацію подій та явищ 

відповідно до історичної хронології. Цей метод твердить, що певним проміжкам 

часу характерні спільні специфічні властивості та взаємозв’язки. 

Історико-генетичний метод передбачає послідовне дослідження походження 

та розвитку досліджуваного явища. Суть цього методу зводиться до послідовного 

аналізу розвитку певного історичного явища чи події [96, c. 53]. Він спрямований 
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на дослідження та аналіз розвитку. За допомогою цього методу можна показати 

причинно-наслідкові зв’язки та закономірності розвитку певного історичного 

явища [188, c. 9]. 

Історико-порівняльний метод: історичні явища і події вивчаються не самі по 

собі, а в зв’язку з іншими явищами і подіями конкретного регіону чи у світовому 

контексті загалом [170, c. 7]. Основою цього методу виступає твердження, що 

«суспільно-історичний розвиток – це повторюваний, внутрішньо обумовлений, 

закономірний процес. Багато його явищ тотожні або подібні за внутрішньою суттю 

і відрізняються лише просторовою або тимчасовою варіацією форм, а одні і ті ж 

або подібні форми можуть виражати різний зміст» [96, c. 50]. Історико-

порівняльний метод дозволяє глибше зрозуміти досліджуваний феномен у 

порівнянні з іншими подібними подіями, проаналізувати подібності та відмінності 

[188, c. 9]. 

Історико-типологічний метод передбачає класифікацію історичних фактів, 

подій та явищ за певними ознаками для подальшого аналізу. В основі історико-

типологічного методу є твердження, що історичний процес – це зміна «одних 

якісних станів іншими» [96, c. 52], яка має свої відмінні стадії. Суть цього методу 

полягає в тому, що явища та події в історичному процесі, з одного боку, 

відрізняються, а з іншого – взаємопов’язані. Тому в історичному дослідженні 

важливим завданням є розкриття сутності історичних явищ та виявлення їх 

спільного та відмінного. 

Історико-системний метод базується на принципі системного підходу. 

Історико-системний метод досліджує історичні явища як «цілісні історичні 

системи», у яких є своя структура та функції, свої внутрішні та зовнішні зв’язки, а 

також своя динаміка розвитку [170, c. 8]. 

Окрім філософських, загальних та історичних методів в рамках нашого 

дослідження використовуються також методи інших наук: лінгвістичні, 

антропологічні, соціологічні, психологічні, географічні, статистичні та ін. 

Таким чином, для дослідження дипломатичної діяльності Святого Престолу у 

розв’язанні конфліктів методологічною основою виступатимуть філософські, 
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загальні та історичні методи дослідження у взаємозв’язку з іншим 

міждисциплінарними методами.  

Методологічна база дослідження дозволить об’єктивно та незаангажовано 

оцінити роль Святого Престолу в розв’язанні конфліктів в Латинській Америці та 

проаналізувати, які фактори були ключовими в миротворчих процесах, а які – 

другорядними. Це допоможе проаналізувати причинно-наслідкові зв’язки та логіку 

розвитку того чи іншого історичного явища чи події в Латинській Америці у 

досліджуваний період. 

У рамках цієї наукової праці окремо слід зупинитися на понятійно-

категоріальному апараті дослідження, щоб розв’язати концептуальні поняття, 

пов’язані з тематикою «ватиканська дипломатія», а також забезпечити якомога 

більшу ясність та чіткість термінології дипломатичної діяльності Святого Престолу 

на міжнародній арені, яка має свої особливості. 

Професор Джон Морс, австралійський ватиканіст, прирівняв спроби 

дослідження понятійно-категоріального апарату «папської дипломатії» до спроби 

«розрізання Гордійського вузла» [234, с. 930]. І справді, понятійно-категоріальний 

апарат Папського, найстарішого дипломатичного корпусу у світі, має свої 

особливості. Наприклад, назви «папська дипломатія», «ватиканська дипломатія», 

«дипломатія Святого Престолу» чи навіть «католицька дипломатія» – 

використовуються, як синоніми, тоді, як Святий Престол, Ватикан та Католицька 

церква – це юридично й історично різні інституції. Більше того, в науковій 

літературі часто Святий Престол називають Апостольським Престолом, 

Апостольською Столицею, Святою Столицею, Престолом Петра або Римським 

Престолом, хоча офіційними назвами є Святий Престол та Апостольський Престол 

[144]. 

 При дослідженні дипломатичної діяльності Святого Престолу часто 

зустрічаються такі поняття, як «дипломатія Святого Престолу» [230, с. 82] та 

«дипломатія Апостольського Престолу» [88, c. 57], проте ми також бачимо 

використання таких термінів як «дипломатія Ватикану» [238, c. 813] чи 

«ватиканська дипломатія» [143], «дипломатія Католицької церкви» [156] чи 
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«католицька дипломатія» [133, c. 204], «папська дипломатія» [137, c. 22] чи просто 

«Папство» [82, с. 36]. Хоча, як ми вище розглянули, Святий Престол, Ватикан та 

Католицька церква є різними суб’єктами, разом з тим, науковці використовують ці 

терміни як синоніми, що вже ввійшло у традицію ватиканістики. Відповідно 

синонімічними виступають і поняття, які використовуються при дослідженні 

діяльності папських легатів, наприклад, «посол Ватикану», «нунцій Ватикану», 

«католицький посол», «папський легат» чи «папський дипломат».  

Цікаве порівняння здійснює Віктор Козлов, який вважає правильним поняття 

«дипломатія Святого Престолу» [95, с. 20], проте бачив можливість використання 

таких термінів, як «дипломатія Ватикану» чи «дипломатія Католицької церкви» у 

символічному контексті, як це робиться, наприклад, для опису дипломатичної 

діяльності США, Росії, Італії, Китаю: «дипломатія Білого Дому», «дипломатія 

Кремля», «дипломатія Квірінале», «дипломатія Піднебесної» [95, с. 20]. 

Під час даного дослідження, ми будемо використовувати вищеперелічені 

терміни, як синоніми. Адже, як слушно зауважує Джон Морс, «термінологічні 

поняття не впливають на правосуб’єктність Святого Престолу» чи його авторитет 

на міжнародній арені [234, с. 930]. Однак дослідження понятійно-категоріального 

апарату допоможе краще зрозуміти суть діяльності Святого Престолу в 

міжнародному процесі та у вирішенні конфліктів зокрема. 

Окремо слід зупинитися на понятійних проблемах ватиканської миротворчої 

дипломатії. Так, у науковій та науково-популярній літературі часто говорять про 

«миротворчу діяльність Святого Престолу» [107]. Миротворча діяльність Святого 

Престолу має свої особливості та базується на моральному авторитеті Католицької 

церкви та Папи Римського, виключаючи будь-які силові чи військові дії. 

Миротворча діяльність Святого Престолу не передбачає участі «миротворчих 

сил» чи залучення якихось військових контингентів та примусових дій військового, 

економічного чи політичного характеру. Під миротворчими діями Святого 

Престолу мається на увазі превентивні дії для попередження конфліктів (папські 

заклики, послання, молитви за мир тощо) й дипломатичні переговори за участі 

Папи чи його легатів задля примирення конфліктних сторін (папський арбітраж). 
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Під час оцінки миротворчої діяльності Святого Престолу в міжнародній політиці 

вона повинна розглядатися з точки зору ціннісних аспектів, морального авторитету 

та «м’якої сили» Ватикану [156, c. 290].  

Таким чином, понятійно-категоріальний апарат дипломатії Святого Престолу 

має свої характерні особливості, які формувалися відповідно до розвитку 

інститутів Святого Престолу. Термінологія усього того, що охоплює поняття 

«папська дипломатія» має свої особливості по відношенню до даних категорій у 

сфері класичної дипломатії. 

Здійснивши аналіз понятійно-категоріального апарату дослідження, ми 

можемо чіткіше та ґрунтовніше дослідити особливості дипломатичної діяльності 

Апостольського Престолу на міжнародній арені та специфіку миротворчої 

діяльності Святого Престолу. 

 

Висновки до Розділу І: отже, проаналізувавши історіографію, джерельну базу 

й окресливши методологію та понятійно-категоріальний апарат дослідження, слід 

зазначити таке: 

по-перше, хоча ватиканська дипломатія є однією з найстаріших дипломатій 

сучасності, однак аналіз наукових напрацювань свідчить про наявність трьох 

історіографічних проблем: перша стосується особливостей витоків 

правосуб’єктності Апостольського Престолу на міжнародній арені у рамках якої 

сформувалось такі підходи, як історичний, державницький, духовний, 

латеранський та виключення. Інша проблематика історіографії пов’язана з 

дослідженням взаємозв’язку та взаємозалежностей інституцій Святого Престолу, 

Католицької церкви, міста-держави Ватикану. Третя – зосереджується на 

дослідженні дипломатичної ролі Папи Римського як міжнародного актора. 

Різновекторність сучасних дипломатичних процесів формує нові напрямки 

дослідження ватиканської дипломатії. Так, у наукових та науково-популярних 

колах стають дедалі популярнішими дослідження, присвячені «м’якій силі» 

Святого Престолу, «моральному авторитету» Святого Престолу та Папи, 
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особливостей «сили переконання» папської дипломатії, а також католицької 

публічної та культурної дипломатії. 

По-друге, аналіз джерельної бази дослідження свідчить про наявність значної 

кількості документів про діяльність Святого Престолу, Католицької церкви та Папи 

Римського Бенедикта XVI. Ці документи є цінним джерелом для аналізу 

миротворчої дипломатії Святого Престолу в Латинській Америці і у світі загалом. 

Водночас більша частина доступних документів Святого Престолу та Католицької 

церкви присвячена внутрішнім проблемам Церкви, тобто вірі, стану парафій і 

статистичним даним та ін., а не міжнародній діяльності Апостольського Престолу. 

Тому при дослідженні ватиканських документів потрібний скрупульозний аналіз 

доступних матеріалів, адже деякі статистичні й звітні дані Католицької церкви з 

тієї чи іншої країни корисні до розуміння потенціалу Святого Престолу. 

По-третє, історично за Ватиканом й папською дипломатією закріпився ряд 

ярликів та гіпотез про таємну діяльність «агентів Ватикану», яка часто посилена 

політичною пропагандою та ідеологією. Прикладом може слугувати історіографія 

Радянського Союзу, яка стосується теми переслідування «агентів Ватикану» й 

«агентів Папи». Перед науковцем це ставить завдання неупередженого підходу до 

дослідження дипломатичної діяльності Святого Престолу, тому об’єктивне 

дослідження миротворчої дипломатії Апостольського Престолу потребує аналізу 

методології дослідження.  

По-четверте, складність тематики ватиканської дипломатії також зумовлює 

необхідність аналізу понятійно-категоріального апарату міжнародної та 

миротворчої діяльності Святого Престолу, що дозволить всебічно й об’єктивно 

дослідити діяльність Апостольського Престолу у вирішенні конфліктів.  
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Розділ ІІ. Святий Престол як суб’єкт міжнародних відносин 

Дипломатична діяльність Святого Престолу на міжнародній арені ґрунтується 

на теологічних і юридичних принципах. Теологічні принципи випливають зі вчень 

Католицької церкви, що закріплені в канонічному праві [50, к. 113]. Юридичні 

принципи, на яких ґрунтується дипломатія Святого Престолу, випливають із 

загальних принципів політики та міжнародного права, а також закріплені у 

міжнародних конвенціях [72, ст. 14-16] та договорах [31]. Разом теологічні та 

юридичні домінанти стали базою для правосуб’єктної діяльності Святого Престолу 

в політичних процесах світового масштабу, як унікального політичного актора. 

Винятковий характер Святого Престолу на міжнародній арені обумовлений 

представницькою функцією уряду Католицької церкви, відсутністю території, 

духовному характері влади і моральному авторитеті Святого Престолу та 

Римського Понтифіка. Не варто забувати також про історичний і дипломатичний 

досвід Святого Престолу, який мав значний вплив у минулому, а, до певної міри, 

впливає на сучасні політичні процеси як Європейського континенту, так й інших 

регіонів, серед яких: Латинська Америка, Африка, Близький Схід, Океанія тощо. 

 

2.1. Святий Престол у системі міжнародних відносин 

Святий Престол, який ще називають Апостольським Престолом [50, к. 331] є 

«вищим органом Вселенської Католицької церкви» [32, с. 300] та «законним 

представником Організації Церкви» [32, с. 300]. Іншими словами, Святий Престол 

виступає інституційним втіленням уряду Церкви на міжнародній арені. Влада 

Святого Престолу, відповідно до Кодексу канонічного права Католицької церкви, 

має божественне походження: «Апостольський Престол має характер моральної 

особи за самим божественним установленням» [50, к. 113 §1]. Це визначення 

закріплює позицію католицької доктрини, згідно з якою Святий Престол на 

міжнародній арені є «моральною особою», натхненною Богом для «духовного 

призначення» [50, к. 113]. 

Католицька концепція «моральної особи» стала фундаментом для 

обґрунтування духовної влади Святого Престолу на міжнародній арені. Відповідно 
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до католицької доктрини, Апостольський Престол як вищий уряд Церкви, має 

допомагати Церкві у втіленні «духовної місії» на міжнародній арені через 

дипломатичну активність [51, n. 445]. Метою цієї дипломатичної діяльності 

Святого Престолу, згідно із Компендіумом Католицької церкви, є «безкорисливе 

служіння міжнародному співтовариству» [51, n. 444] шляхом «налагодження чи 

зміцнювання взаєморозуміння і співпраці, запобігання можливих конфліктів чи їх 

вирішування, а також сприяння розвитку кожної людини й усього людства у 

справедливості і мирі» [51, n. 445]. 

Для обґрунтування своєї дипломатичної діяльності на міжнародній арені 

Святим Престолом було розроблено концепцію «духовного суверенітету» [51, 

n. 444]. У межах «духовного суверенітету» Святий Престол є «незалежний від 

будь-якого іншого суб’єкта, має необмежену та неподільну владу суверена і 

безперешкодно здійснює свою юрисдикцію» [89, с. 16]. Варто зауважити, що 

духовний суверенітет Святого Престолу характеризується такими ж атрибутами, 

що й світський: незалежність від інших суб’єктів, необмеженість та неподільність 

влади, і, звичайно ж, безперешкодне здійснення своєї юрисдикції [184, с. 314]. Крім 

того, Святий Престол володіє «світським суверенітетом», тобто владою над містом-

державою Ватикан [224, c. 278]. Проте саме «духовний суверенітет» є 

першоосновою правоздатності Апостольського Престолу. І «саме завдяки 

володінню духовним суверенітетом, католицька доктрина історично обґрунтовує 

право [Святого Престолу] брати участь у міжнародних справах» на рівні держав 

[184, с. 313]. Ця концепція «духовного суверенітету» стала особливо важливою і 

послужила основою для міжнародної діяльності Апостольського Престолу в період 

відсутності у Святого Престолу світської влади із 1870 по 1929 рр.5, оскільки 

завдяки цій концепції Святий Престол продовжував вважатися сувереном та зберіг 

якість суб’єкта міжнародного права [226, с. 309]. Отже, концепція «духовного 

суверенітету» забезпечила визнання Апостольського Престолу на міжнародній 

 

5 У 1870 році в результаті походу Дж. Гарібальді на Рим Папська Держава (756-1870 рр.) припинила своє існування. 

Територіальну незалежність Католицька церква отримала в 1929 року, а саме після підписання Латеранських угод 

та створення міста-держави Ватикан. 
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арені як незалежного та самодостатнього політичного організму, подібного до 

держав, проте з відмінними цілями [51, n. 445]. 

Безсумнівно, духовне обґрунтування джерел влади Святого Престолу не 

належить до традиційного пояснення концепцій державності, міжнародної 

правосуб’єктності чи суверенітету [217, c. 338]. Святий Престол, будучи 

міжнародною юридичною особою, по суті, не є державою, з юридичної точки зору, 

і не є організацією, а запозичує свою правосуб’єктність із «моральної особи» [50, 

к. 113], та володіє «духовним суверенітетом» як вищий керівний орган Католицької 

церкви [243, c. 178]. Як «моральна особа» Святий Престол може підтримувати 

дипломатичні відносини з іноземними державами, бути членом міжнародних 

організацій, підписувати міжнародні конвенції та укладати договори, виступати 

арбітром тощо. Така юридична колізія, свідчить, що правова концепція духовного 

суверенітету Апостольського Престолу була сформована задовго до появи 

сучасних принципів міжнародного права. Тому представники Святого Престолу 

«застосовують метод аналогії та стверджують, що подібно як держави володіють 

суверенітетом ‘ipso facto’, тобто в силу самого факту свого існування» [184, с. 312]. 

Так і міжнародна правоздатність Апостольського Престолу потрібно розглядати як 

властивість, притаманну йому «ipso facto» [184, с. 314].  

Зберігши історично свій унікальний статус суверенного суб’єкта на 

міжнародній арені, Святий Престол продовжує виступати повноправним суб’єктом 

міжнародного права з правами та обов’язками, аналогічними тим, що мають 

держави. А у міжнародній системі права, Святий Престол трактується як persona 

sui juris, тобто суб’єкт міжнародних відносин «свого права» [111, с. 125], та має 

особливий статус persona sui generis, тобто суб’єкт, який не має прецедентів у 

міжнародному праві [205, с. 355]. 

Відповідно Святий Престол може діяти так, ніби він є державою, а через 

Апостольський Престол і Католицька церква може здійснювати особливе 

міжнародне представництво. Дослідники відзначають цю унікальність Святого 

Престолу та Католицької церкви [184, с. 312; 115, c. 127]. Церква «діє в країнах з 

віруючими» [194, c. 542], коли Святий Престол «діє дипломатично з урядами» [235, 
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c. 542]. Ця відмінність дозволяє Католицькій церкві подолати теологічні 

розбіжності в тому, як діють два суб’єкти. Святий Престол, все ж не може бути 

охарактеризований як класична держава, оскільки не має територіальної бази. Як 

уже було сказано вище Святий Престол юридично не є Ватиканом (дит. підрозділ 

1.1.).  

Відсутність територіальної бази породжує ряд дискусій щодо 

правосуб’єктності Святого Престолу на міжнародній арені. Проте, як відзначає 

американський історик Роберт Грехем, «той факт, що Святий Престол є 

нетериторіальним інститутом, більше не розглядається як причина для заперечення 

його міжнародної особистості» [125, c. 186]. Попри це, сам Святий Престол, 

претендуючи на міжнародну правосуб’єктність, не претендує на статус держави. 

Так, наприклад, кардинал Жан-Луї Тауран, ватиканський дипломат, наголошував 

на тому, що «слід уникати спроб асиміляції Святого Престолу та його міжнародних 

дій з державою, з їх прагненням до влади» [247, c. 184]. Для кардинала Таурана 

Святий Престол безумовно є суверенним суб’єктом міжнародного права, але має 

моральний характер та переслідує «духовні цілі» [247, c. 183]. 

Дипломатична діяльність Святого Престолу на міжнародній арені, попри 

складності наукової дефініції, все ж є загальновизнаною. Так, згадуваний вище 

Роберт Грехем зазначав, що «Папство [Святий Престол] як релігійний орган є 

предметом міжнародного права та наділений міжнародними правами й 

обов’язками» [125, c. 188]. Дипломатична діяльність Святого Престолу, сьогодні 

відома, як «ватиканська дипломатія» або «папська дипломатія», – це реальність з 

власними органами та з власними правилами та традиціями, які частково 

визначаються історичним минулим, а частково встановлюються конвенціями про 

дипломатичне право та внутрішнім правом Католицької церкви. 

Досліджуючи міжнародну політику Святого Престолу, науковці відзначають, 

що ватиканська дипломатична діяльність не може повністю порівнюватися з 

державою, проте подібності існують: 

По-перше, Святий Престол володіє правом jus legationis [184, с. 314], тобто 

здійснює двосторонні та багатосторонні відносини через право пасивної та 
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активної легації в міжнародних відносинах. Святий Престол може приймати послів 

іноземних держав (пасивна легація) та посилати своїх послів (активна легація), 

яких формально називають апостольськими нунціями або папськими легатами, 

представляти Святий Престол в іноземних державах [243, c. 178-179].  

По-друге, Святий Престол володіє правом jus contrahendi [184, с. 314], тобто 

юридично здатний ратифікувати міжнародні договори [51, n. 444]. Святий Престол 

може укладати й укладає двосторонні договори з іншими державами, відомі як 

конкордати [295, c. 1]. Також Святий Престол володіє правом jus conventus [184, 

с. 314], тобто бере участь у розробці та ратифікації міжнародних багатосторонніх 

договорів. Святий Престол нарівні з державами регулярно запрошується до участі 

у дипломатичних конференціях та договірних переговорах, де розробляють 

найбільш універсальні міжнародні правотворчі договори. Наприклад, Святий 

Престол був повноправним учасником багатьох мультинаціональних зустрічей та 

переговорів, які стосувалися розробки й узгодження низки міжнародних договорів, 

зокрема Женевських конвенцій (1949 р.) та Римського статуту Міжнародного 

кримінального суду (1998 р.) [217, c. 338].  

Святий Престол взяв активну участь у конференціях влаштованих 

Організацією Об’єднаних Націй задля розроблення конвенцій з питань захисту 

прав жінок та дітей, конвенцій щодо заборони катувань, заборони розробки й 

застосування хімічної зброї, конвенцій щодо роззброєння та ін. Апостольський 

Престол також зобов’язується розробляти норми, які б регулювали розвиток права 

з урахуванням моральних наслідків [272, c. 2]. Голос та інтерес Святого Престолу 

у формулюванні міжнародних юридичних документів, відповідно до позиції 

католицької доктрини, перш за все «прагне до верховенства права та гідності 

людини» в міжнародному праві [51, n. 444]. 

По-третє, Святий Престол та Папа Римський часто виступають у праві jus 

arbitrum [184, с.  314], тобто арбітром у переговорних процесах між 

конфліктуючими сторонами. Адже у будь-якому конфлікті Святий Престол та 

Понтифік – прихильники переговорів та мирного врегулювання. Більше того, до 

Папи звертаються із проханнями стати гарантом домовленостей [115, c. 127].  



60 
 

У переговорних дипломатичних процесах ватиканські легати та Римський 

Папа апелюють до християнських цінностей і впливають на моральні переконання, 

що дозволяє досягти результатів, яких державні уряди не можуть отримати 

самостійно [217, c. 346]. Прохання Папи, верховного Понтифіка Католицької 

церкви, чи папського легата, богопосвяченої церковної особи, має значний 

моральний і психологічний вплив на мирянина Католицької церкви, а також на 

політичних діячів та урядовців католицьких країн.  

Завдяки своєму моральному авторитету Святий Престол, тобто папські легати 

чи сам Римський Понтифік, здатні притягувати конфліктуючі сторони до діалогу, 

сприяти взаєморозумінню, терпимості, мирному співіснуванню, міжнародній 

співпраці та безпеці. Ватиканські дипломати з огляду на свою службу, такт та 

вміння здатні «переконувати» та «схиляти» опонентів до переговорів задля 

«здійснення необхідних дій» на різних рівнях, «заохочуючи інших до бажаних 

результатів» [146, c. 54].  

Сьогодні дипломати під час обговорення ефективності ватиканської 

дипломатії на міжнародній арені все частіше апелюють до того, що дипломатія 

Святого Престолу сприяє «створенню мостів та полегшенню співпраці і 

партнерства» [273], «взаєморозумінню між країнами та народами» [390], допомагає 

«подолати розбіжності та поважати культуру» [247, с. 183]. Папа та його легати 

неодноразово виступали ключовими акторами мирних переговорів, пропонуючи 

розширений простір для акторів, що беруть участь у миротворчій дипломатії. У 

такий спосіб, Святий Престол уже засвідчив свою особливу роль у мирному 

вирішенні міжнародних й національних конфліктів чи суперечок [243, c. 179]. 

Сучасними прикладами ефективності папського арбітражу на міжнародній 

арені можуть служити посередництво ватиканських легатів в конфлікті у протоці 

Бігль між Аргентиною та Чилі 1978-1984 рр., звільнення у 2010 й 2011 роках 

кубинських дисидентів, які перебували в ув’язненні з 2003 р., участь у примиренні 

Колумбії, налагодження відносин між США та Кубою 2014 р. та ін. [217, c. 338]. 

Існує широко розповсюджене визнання того, що «м’яка сила папської дипломатії 

працює» [119, c. 9]. Так, у 2014 р., коли після трьох років таємних переговорів 
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діалог між США та Кубою за посередництва Канади зайшов у «політичний тупик», 

президент США звернувся за допомогою до Папи Римського, щоб Понтифік 

посприяв діалогу між США та Кубою [119, c. 8-11].  

По-четверте, неофіційно Святий Престол володіє правом jus moralis, тобто має 

пріоритет у трактуванні моральних цінностей [243, c. 179]. Так, на міжнародній 

арені, де світські держави захищають свій «національний інтерес», Святий Престол 

«пропагує» та захищає, головним чином, моральні цінності та висловлює свою 

позицію, яка часто є позицією понад мільярда віруючих католиків, католицьких 

священнослужителів та релігійних організацій [156, с. 86].  

Святий Престол на міжнародній арені не переслідує національні чи економічні 

інтереси, як це роблять національні уряди. Натомість, Апостольський Престол 

відстоює загальнолюдські цінності, свободу релігії, повагу до прав та гідності 

людини. А для досягнення своїх цілей, на відміну від інших суверенів, які 

використовують свій військовий, економічний чи політичний потенціал, Святий 

Престол використовує морально-ціннісний тиск, апелюючи до християнських та 

загальнолюдських цінностей. Не будучи обмеженим політико-економічними 

цілями світських держав, Святий Престол здійснює особливий тип дипломатії – 

ціннісний, який базується на моральному авторитеті Католицької церкви й 

духовенства [248, c. 243]. Ця унікальна особливість Святого Престолу виділяє 

ватиканську дипломатію з-поміж інших, що дозволяє Святому Престолу виступати 

ефективним арбітром у миротворчих процесах [272, с. 1-2]. 

На міжнародному рівні Апостольський Престол уже зарекомендував себе як 

поважний промоутер прав та свобод людини в результаті свого першочергового 

підходу до захисту права на життя, захисту цінності людської гідності, прав 

людини, релігійної свободи та свободи віросповідання як першої свободи [247, 

c. 181-184]. Користуючись своєю глобальною католицькою мережею, Святий 

Престол активно поширює цінності поваги до прав і свобод людини в різних 

куточках світу. Католицькі структури по всьому світу моніторять стан прав людини 

та релігійної свободи, умови праці, захист прав дітей та жінок тощо. Святий 

Престол виступає із критикою урядів, які нехтують правами громадян та компаній, 
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діяльність яких шкодить соціально-економічними чи політичним умовам 

населення [217, c. 345-346]. 

Святий Престол ефективно використовує свою платформу, щоб засудити дії, 

які підривають людську гідність, гальмують свободу та пригнічують людей [389, 

c. 1-3]. Ватиканський дипломат кардинал Жан Луї Тауран визначав дипломатичну 

діяльність Святого Престолу як «моральний авторитет», здатний «протистояти 

системам або ідеям, котрі підривають гідність людини і, таким чином, загрожують 

світовому миру» [403]. Цікавий приклад наводить Бруно Експозіто: у 1960 р., ООН 

закликало Святий Престол надати інформацію про стан прав людини в 

африканських колоніях [123, c. 55], оскільки декларації колоніальних урядів не 

відповідали дійсності. Саме католицькі місіонери з Африки висвітлювали реальний 

стан справ в африканських колоніях та піддавали гострій критиці політику 

колоніальних урядів [123, c. 55]. І сьогодні місіонери Католицької церкви 

доповідають про зловживання та злочини в Латинській Америці, Африці, 

Близькому Сході, Азії та інших регіонах світу. 

Тобто дипломатія Апостольського Престолу значну увагу приділяє 

досягненням миру не тільки в конкретній галузі політичних відносин, тобто у 

відносинах між країнами. Для забезпечення миру Святий Престол ідеологічно 

прямує далі та працює в двосторонньому та багатосторонньому порядку над 

захистом та відстоюванням прав і гідності людини [389, c. 1]. Використовуючи 

можливості своєї глобальної мережі духовенства та католицьких організацій, 

Святий Престол просуває цінності прав та свобод людини на міжнародній арені 

[389, c. 1-4]. 

По-п’яте, Святий Престол володіє правом jus societatis [184, с. 314], тобто бере 

участь як член або спостерігач у роботі різних міжнародних організацій. Із 

розвитком міжнародних організацій Святий Престол повною мірою задіяний в 

роботі універсальних організацій світового та регіонального рівня.  
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Так, Католицька Церква через юридичну особливість Святого Престолу має 

статус постійного спостерігача6 при Організації Об’єднаних Націй. Статус 

постійного спостерігача Святого Престолу при ООН надає право папським легатам 

відвідувати всі без винятку засідання Генеральної Асамблеї ООН, Ради Безпеки 

ООН, а також засідання Економічної та Соціальної Ради ООН [378]. Святий 

Престол має постійні місії спостерігачів у Нью-Йорку та Женеві [143, с. 47], щоб 

«відстоювати християнські цінності та принципи у рамках рішень та рекомендацій7 

Організації Об’єднаних Націй» [167, с. 90]. Попри це, Генеральний секретар ООН 

запрошує Папу Римського як настоятеля Католицької церкви виступити перед 

країнами-членами організації. Так, центральний офіс ООН неодноразово відвідали 

Папи Іван-Павло ІІ, Бенедикт XVI та Франциск. 

Окрім ООН, Святий Престол є членом таких міжнародних організацій, як 

Міжнародний комітет військової медицини, Міжнародне агентство з атомної 

енергії, Міжнародна організація з міграції, Міжнародна організація вищих 

контрольних органів, Організація заборони хімічної зброї, Організація з безпеки та 

співробітництва в Європі, Всесвітня туристична організація та ін. [74]. Крім того, 

Святий Престол виступає постійним спостерігачем в низці міжнародних 

організацій, таких як: ЮНЕСКО, ЮНІДО, Рада Європи, Міжнародна організація 

праці, Міжнародний фонд аграрного розвитку, Міжнародна комісія з цивільного 

статусу [288]. 

Зі зростанням ролі регіональних організацій ватиканські дипломати почали 

працювати над залученням Святого Престолу в регіональні проекти. Так, сьогодні 

Апостольський Престол є членом або постійним спостерігачем таких регіональних 

організацій, як Організація американських держав, Арабська Ліга, Африканський 

Союз, Латинський Союз, Організація африканської єдності та ін. [74].  

 

6 Святий Престол не є членом Організації Об’єднаних Націй (не подав заявки на членство), з 6 квітня 1964 року 

Святому Престолу надано статус постійного спостерігача (співпрацює з організацією з 1957 року) у статусі 

постійного спостерігача Святий Престол може здійснювати вплив на рішення та рекомендації ООН [378].  
7 Відомі успішні заходи Святого Престолу в співпраці з країнами-однодумцями для прийняття Декларації ООН, що 

забороняє всі види клонування людини [358, 359, 408]. Також Святий Престол підтримав та висунув ряд зауважень 

до Декларації Організації Об’єднаних Націй з питань сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності, яка була 

прийнята в Раді з прав людини ООН [399]. 
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По-шосте, ще однією з відчутних переваг католицької дипломатії є здатність 

об’єднувати людей – jus unite, і тим самим розширювати ціннісний ландшафт та 

створювати нові релігійні та культурні зв’язки [295, с. 2]. На міжнародному та 

національному рівнях, на основі католицької доктрини, формуються релігійні, 

громадські та волонтерські організації, які, керуючись католицькими принципами, 

працюють над досягненням миру, розбудовою міжрелігійного й міжнаціонального 

діалогу, а також захисту та заохоченню прав і свобод людини. 

Усе це формує особливу владу Святого Престолу на міжнародній арені, яку 

іноді західні науковці називають «м’якою силою» Ватикану [105, c. 152], коли 

йдеться про вплив, який здійснюють апостольські легати шляхом переговорів [389, 

c. 1]. «М’яка сила» є особливістю Святого Престолу, який здатний донести свої 

переконання через заклики Римського Понтифіка та священнослужителів 

Католицької церкви до своїх вірних чи до політичної еліти католицьких країн [212, 

c. 6-8]. 

Досліджуючи діяльність ватиканської дипломатії у міжнародних відносинах, 

західні науковці апелюють до Святого Престолу як до «м’якої сили» [105, c. 152; 

212, c. 6]. Дослідники відзначають, що дипломатія Святого Престолу за своєю 

природою розташована на перехресті політичних концепцій міжнародної політики 

та релігійних цінностей [248, c. 521]. Оскільки правосуб’єктність Апостольського 

Престолу на міжнародній арені випливає із духовного характеру його церковної 

ролі [248, c. 522], відповідно й основною силою, якою володіє Святий Престол на 

міжнародній арені, є духовна влада, яка у своїй основі має релігію, а, як відомо, 

саме релігія та релігійні цінності зачіпають сферу людської свідомості та мають 

здатність змінити спосіб мислення [100, с. 83-84]. Отож, політичний авторитет 

Святого Престолу на міжнародній арені відрізняється від авторитету та влади 

світських держав [224, c. 272]. Адже Святий Престол більше, ніж політична влада, 

він є моральним авторитетом, влада якого базується на католицькій доктрині та 

релігійних цінностях [245, c. 155]. Використовуючи свою «м’яку силу», тобто 

апелюючи до моральних та релігійних цінностей, Святий Престол досягає 

миротворчих успіхів і сприяє розвитку співробітництва та безпеки. 
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«М’яка сила» Святого Престолу часто практикується на аренах, які за своєю 

політичною природою є приватними, винятково гострими та політично чутливими. 

У таких випадках моральний авторитет Святого Престолу та папських легатів 

виступає гарантом надійності та довіри для узгодження рішення [119, c. 16].  

В аспекті «м’якого впливу» на сучасні політичні процеси міжнародного рівня 

ватиканська дипломатія має значний досвід і низку досягнень, визнаних сучасними 

дипломатами та політиками [115, c. 216]. Як відзначає Найджел Бейкер, посол 

Великої Британії при Святому Престолі з 2011 по 2016 рр.: «Святий Престол – це 

не стандартна влада. Це не національна держава. І все-таки його глобальний вплив 

великий, його голос поважається, і його вплив реальний» [273]. Вартий уваги і той 

факт, який наводить американський дипломат Френсіс Руні, який був послом США 

при Святому Престолі з 2005 по 2008 рр.: «навіть держави з декількома католиками 

прагнуть встановити дипломатичні зв’язки зі Святим Престолом. Бідні держави з 

радістю підтримують зв’язки зі Святим Престолом, оскільки вони можуть 

отримати інформацію від добре поінформованих нунціатур. Потужні держави 

часто шукають добрих зв’язків із Святим Престолом, тому що вони, можливо, 

хочуть підтримати папську політику або затвердити свою політику. Незалежно від 

конкретних намірів держав у встановленні і підтримці зв’язків зі Святим 

Престолом держави все ще визнають Ватикан важливим моральним авторитетом» 

[390]. 

Без сумніву, успіх «м’якої сили» Святого Престолу тісно переплітається з 

успіхами або невдачами Католицької церкви, її дочірніх Церков у всьому світі та 

членів цих Церков [212, c. 8]. 

Отже, Святий Престол є унікальним суб’єктом міжнародного права, що має 

права та обов’язки, аналогічні суверенним державам. Святий Престол не відповідає 

критеріям держави і не прагне бути державою. Апелюючи до духовних витоків 

своєї влади, він використовує наявні ресурси для забезпечення дипломатичної 

діяльності та просування своїх цілей на міжнародній арені.  

Святий Престол володіє правами та обов’язками аналогічно з державним 

утворенням і виступає повноправним суб’єктом міжнародного співтовариства. 
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Святий Престол є незалежним та суверенним суб’єктом міжнародного права та 

трактується як persona sui juris, тобто суб’єкт міжнародних відносин «свого права» 

в особливому статусі persona sui generis, іншими словами, суб’єкт, який не має 

прецедентів у міжнародному праві. Правовий статус Святого Престолу на 

міжнародній арені має об’єктивний характер і знаходить своє втілення в наступних 

аспектах: jus legationis, тобто право посилати своїх легатів у іноземні держави і 

приймати іноземних послів; jus contrahendi, тобто право укладати двосторонні 

угоди з іноземними державами відомі, як конкордати; jus conventus, тобто право 

роботи у міжнародних конференціях та підписання міжнародних конвенцій; jus 

societatis, тобто право брати участь у роботі міжнародних організацій; jus arbitrum, 

тобто право участі в мирному вирішенні міжнародних спорів; jus moralis, тобто 

моральна оцінка міжнародним процесам та договорам; jus unite, тобто здатність 

об’єднувати людей. 

Апостольський Престол не переслідує державницькі інтереси. Інтереси 

Святого Престолу знаходяться в духовній площині, що дозволяє Апостольському 

Престолу виступати «моральним суддею» та «моральним голосом» на міжнародній 

арені, втручатися у справи, де є загроза миру чи порушення прав людини. 

Втручання Святого Престолу – це не «жорсткий тиск» з його економічними чи 

військовими важелями, а «м’яка сила» з її ціннісними християнськими складовими. 

Так, Апостольський Престол сприяє створенню майданчиків для переговорів, 

діалогу та примирення. Завдяки своєму такту та вмінню ватиканські дипломати 

здатні заохочувати конфліктуючі сторони до діалогу й примирення, сприяти 

розвитку толерантності й взаємоповаги, мирному співіснуванню та 

співробітництву, а отже і безпеці. А Папа та католицькі легати виступають 

важливими, а іноді і ключовими акторами мирних переговорів навіть сьогодні.  

Мистецтво «м’якої сили» ватиканської дипломатії демонструє важливість 

діяльності дипломатичних місій Святого Престолу поряд з офіційними справами 

Католицької церкви. У міжнародній практиці все частіше використовують легатів 

Папи для сприяння діалогу, миру та примиренню, а католицькі структури на 
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міжнародному рівні стають платформами для просування демократії, прав, свобод 

і гідності людини.  

Отож, дипломатична роль Святого Престолу виходить далеко за межі 

формальної проблеми правового визнання. Це і двосторонні дипломатичні 

відносини, і участь у розробці міжнародних конвенцій та статутів, і робота в 

міжнародних організаціях, і примирення й арбітраж, це і моніторинг дотримання 

прав й свобод людини та поваги до людської гідності, які здійснює Святий Престол 

через авторитет і структури Католицької церкви. 

 

2.2. Дипломатична структура Апостольського Престолу  

«О! Папа! І скільки у нього дивізій?» [114, c. 135] – відома фраза Сталіна, яка 

увійшла в історію зі сторінок книги прем’єр-міністра Англії Уїнстона Черчилля 

«Друга світова війна» [114], на що Черчилль відповів, що «міг би згадати кілька 

легіонів, які не завжди можна побачити на параді» [114, c. 135].  

Святий Престол як уряд Католицької Церкви має у своєму розпорядженні 

потужний організаційний, структурний та людський потенціал, окремими 

елементами якого є Римська Курія, папські дипломати, а також католицьке 

духовенство і чернечі ордени, які нараховують 466 215 осіб [406], католицькі 

освітні та соціальні заклади, католицькі партії та організації, і, звісно, вірні 

Католицької церкви, що налічують понад мільярд осіб [406] і присутні практично 

у всіх куточках земної кулі. Усі вони представляють і діють від імені Католицької 

церкви та на основі католицьких християнських цінностях. Це глобальне 

католицьке співтовариство контролюється та керується із Ватикану через 

адміністративні та доктринальні інструменти [212, c. 10]. 

Досліджуючи дипломатичну структуру Святого Престолу, слід розуміти, що 

ми говоримо про Католицьку церкву, яка є транснаціональною і, водночас, 

релігійною інституцією з неймовірним масштабом [212, c. 17]. Інститути 

Католицької церкви та Святого Престолу мають тисячолітню історію, і, як 

результат, є дуже складними і включають паралельні структури та агентів впливу.  
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В ієрархічній структурі протагоністом ватиканської дипломатії є Папа 

Римський. Понтифік є главою Католицької церкви та Святого Престолу, а ще 

правителем міста-держави Ватикан. Римський Понтифік може одноосібно 

визначати та корелювати політику Святого Престолу та Католицької церкви, 

допомагати Папі в управлінні Католицькою церквою, Святим Престолом та 

Ватиканом покликана Римська Курія, що знаходиться у Ватикані. Саме Римська 

Курія керує дипломатією Святого Престолу та міжнародними справами через 

окремий дикастерій (відділ) – Державний Секретаріат Святого Престолу.  

Державний Секретаріат є центральним офісом дипломатії Святого Престолу8 

[30, ст. 39]. Державний Секретаріат розвивався на основі «потреби Папи, щоб 

незалежно від Апостольської Канцелярії підтримувати частіші, швидші та більш 

таємні відносини зі світом» [131, c. 132]. Голова Державного Секретаріату – 

державний секретар, який має бути кардиналом, відповідальний за дипломатичну і 

політичну діяльність Святого Престолу. Державний секретар є важливою фігурою 

як дипломатичної, так і політичної діяльності Святого Престолу, і навіть може 

представляти Святий Престол і самого Папу в міжнародних справах, приймати глав 

держав та послів і часто супроводжує Понтифіка у його дипломатичних поїздках. 

На сьогодні інститут Державного Секретаріату розділений на три секції [30, ст. 40]: 

секція загальних справ, яка відповідає за звичайні справи Папи, від написання 

документів до дипломатичних процедур і комунікацій [30, ст. 41-44]; секція для 

відносин з державами, яка відповідає за відносини з цивільними урядами, 

підписання конкордатів та представництво Святого Престолу в міжнародних 

організаціях [30, ст. 45-47]; секція для дипломатичного персоналу Святого 

Престолу, яка присвячена питанням персоналу дипломатичної служби 

Апостольського Престолу [425]. 

 

8 Державний Секретаріат займається міжнародними відносинами Святого Престолу, але не «зовнішніми відносини» 

чи «зовнішньою політикою», оскільки відповідно до католицької доктрини Святий Престол є універсальною 

організацією й має відношення до усіх країн та нації, як зазначав кардинал Джованні Лайоло: «Католицька Церква 

відчуває себе внутрішньою частиною кожного народу й кожної нації та відчуває кожний народ й кожну націю 

частиною самої себе, звичайно визнаючи і поважаючи різницю між ролями релігійних та політичних інститутів у 

різних державах» [95, с. 29]. 
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Важливу роль в дипломатичній структурі відіграють папські легати, відомі 

також, як апостольські, ватиканські чи католицькі легати, які офіційно 

представляють Святий Престол при урядах, організаціях і локальних церквах [244, 

c. 836]. Святий Престол має право відправляти й отримувати послів, так зване 

право активної і пасивної легації. Крім того, Святий Престол, володіє правом 

внутрішньої та зовнішньої легації, тобто призначати та відправляти своїх делегатів 

до місцевих церков за «пастирськими міркуваннями» – право внутрішньої легації; 

а також направляти своїх легатів до держав з урахуванням норм міжнародного 

права за «політичними міркуваннями» – право зовнішньої легації [50, к. 362]. 

Таким чином, Святий Престол має своїх представників як в державах, з якими 

підтримує дипломатичні відносини – зовнішня легація, так і у державах, з якими не 

має офіційних дипломатичних відносин – внутрішня легація. 

Варто зауважити, що такий дуалізм папської дипломатії випливає із двох 

напрямків діяльності Святого Престолу, а саме: церковного та дипломатичного [95, 

с. 17]. Католицька доктрина окреслює ці напрямки, як внутрішню (ad intra) та 

міжнародну (ad extra) місію Апостольського Престолу [116, с. 252; 95, с. 17]. 

Внутрішня місія Святого Престолу стосується справ Церкви та католицької 

спільноти, а міжнародна місія стосується усього того, що знаходиться поза 

справами Церкви, тобто відносини з урядами, міжнародними організаціями та 

«усім світом у цілому» [95, с. 17]. 

Право призначати легатів в місії ad intra та в місії ad extra закріплено у 

Канонічному кодексі Католицької церкви та підтверджено Віденською конвенцією 

1961 року. Відповідно до Канонічного кодексу Римський Понтифік має «власне та 

незалежне право призначати та посилати своїх легатів як до окремих Церков у 

різних країнах або регіонах, так і до держав та органів громадянської влади, а також 

посилати та відкликати їх, поважаючи норми міжнародного права щодо 

призначення та відкликання легатів, акредитованих при урядах» [50, к. 362]. 

Віденська конвенція 1961 року про дипломатичні відносини [72, ст. 14-16] 

підтверджує право Папи посилати своїх власних дипломатичних представників, 

відомих, як легати Папи, до іноземних держав і прирівнює їхнє звання до 
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надзвичайного і повноважного посла [72, ст. 14 §1]. Ватиканські нунції, делегати 

та посланники представляють Папу в двосторонніх дипломатичних відносинах і є 

повноцінними акредитованими членами міжнародної суверенної одиниці – 

Святого Престолу [212, c. 8].  

Відповідно до Motu Proprio «Sollicitudo omnium Ecclesiarum» [35], до легатів 

Святого Престолу належать: 1) апостольський нунцій, який направляється до 

урядів держав; 2) апостольський делегат, який представляє Папу при локальних 

церквах; 3) про-нунцій; 4) інтер-нунцій; 5) надзвичайний посланник і повноважний 

міністр [35, ст. 1 §2]; 6) посланник Святого Престолу, який направляється до уряду; 

7) регент; 8) тимчасово повірений [35, ст. 1 §3]; 8) папські делегати та спостерігачі, 

які направляються до міжнародних організацій [35, ст. 2 §1]. De facto, сьогодні в 

дипломатичних контактах Святий Престол практикує такі дипломатичні статуси, 

як нунцій та делегат, надзвичайний посланник і посланник Святого Престолу, 

регент та тимчасово повірений у справах. Натомість, такі статуси, як про-нунції та 

інтер-нунції більше не практикуються Святим Престолом.  

Найвищий дипломатичний статус серед папських легатів має апостольський 

нунцій. Папський нунцій є церковним дипломатом і виконує обов’язки посланника 

або постійного дипломатичного представника Святого Престолу в державі. Нунцій 

є еквівалентом посла та відповідно до норм міжнародного права, виконує ті ж 

функції, що й посол, а також має ті самі дипломатичні права [72, ст. 16]. Варто 

зазначити, що апостольський нунцій у багатьох католицьких країнах має перевагу 

над іншими послами і користується привілеєм бути автоматично деканом 

(дуайєном9) дипломатичного корпусу [72, ст. 16]. Основна місія нунція – 

представляти інтереси Святого Престолу та Папи Римського [243, с. 179]. Нунцій 

призначається Папою і, як правило, має церковний ранг архієпископа.  

Нунцій також є головою дипломатичної місії, яку називають Апостольською 

нунціатурою, яка є еквівалентом посольства. У міжнародній практиці статус 

 

9 Дуайєн ( фр. doyen – старійшина) – дипломат, який від імені дипломатичного корпусу в країні перебування вирішує 

питання протокольного порядку. 
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нунціатур Святого Престолу збігається з статусом посольств інших країн, за 

винятком номенклатури [72, ст. 14 §1]. Проте на відміну від світських держав 

Святий Престол не видає віз і не має консульств, а тільки нунціатури [212, c. 10]. 

Ще однією особливістю нунціатур є те, що хоча вони володіють 

екстериторіальністю як посольства національних держав, однак нунціатури не 

надають політичного притулку.  

Апостольські делегати10 представляють Папу виключно до іноземних народів 

або до якоїсь частини Католицької церкви і направляються у держави, з якими 

Святий Престол не має офіційних дипломатичних відносин. Апостольські делегати 

мають однакове церковне звання, як нунції, але не мають офіційного 

дипломатичного статусу, тому що вони не акредитовані при державі. Отже, 

Апостольська делегація не має повноважень апостольської нунціатури, не має 

офіційних відносин від імені Святого Престолу з політичними чи державними 

органами, а стосується лише співпраці з місцевими Церквами та їх єпископами. 

Папський делегат уповноважений в справах католицької віри і для вирішення 

церковних питань. Святий Престол направляє апостольських делегатів до місцевих 

католицьких церковних громадах, які не акредитуються до урядів відповідних 

держав і працюють тільки в неофіційній, недипломатичній якості [270]. Проте 

папські делегати при необхідності можуть представляти Папу в офіційних органах 

влади. Основне завдання апостольського делегата – забезпечити зв’язок між 

Святим Престолом і Католицькою церквою у країнах, які не мають офіційних 

дипломатичних відносин зі Святим Престолом.  

Апостольський про-нунцій – звання папського легата, який виконував ті ж 

функції, що й апостольський нунцій, і мав такий же дипломатичний статус. 

Відмінність від нунція полягала у тому, що про-нунцій акредитувався в державах, 

у яких папським легатам не надавався де-юре статус декана дипломатичного 

 

10 На даний момент Святий Престол має 11 апостольських делегатів: 1) Антильські острови, 2) Аравійський 

півострів, 3) Бруней, 4) Коморові острови, 5) Єрусалим та Палестина, 6) Косово, 7) Лаос, 8) Тихий океан, 9) Пуерто 

Ріко, 10) Сомалі і 11) В’єтнам [270]. 



72 
 

корпусу [35, n. 1.2]. Статус про-нунція було прирівняно до нунція та сьогодні 

більше не використовується. 

Апостольський інтер-нунцій володів такими ж обов’язками, як і нунцій, але не 

має статусу посла. Інтер-нунцій направлявся тоді, коли Святий Престол вважав 

відправлення нунція або про-нунція недоцільним [35, n. 1.2]. Сьогодні статус інтер-

нунція, як і про-нунція не використовується. 

Папський регент – офіційний представник Святого Престолу, який 

призначається у випадках, коли передбачається тривала відсутність папського 

нунція чи делегата, а Святий Престол хоче підкреслити свою зацікавленість у 

відносинах з певною державою чи структурою [35, n. 1.2]. Статус регента хоч рідко, 

але використовується у ватиканській дипломатії, по суті, регент – це виконувач 

обов’язків нунція. 

У міжнародних організаціях Апостольський Престол представляють 

«делегати або спостерігачі», які «відповідають за папську місію у міжнародних 

радах або на конференціях та конгресах» [50, к. 363, §2]. Якщо представник має 

право голосу, його називають делегатом, а якщо ні – спостерігачем. У цьому 

полягає відмінність між статусом папського «делегата або спостерігача». Тобто 

делегатів відправляють в організації, де Святий Престол є членом, а спостерігачів 

– до установ, у яких Апостольський Престол не є членом. Оскільки делегат є 

учасником організації на правах члена, він володіє правом голосу на відміну від 

спостерігача, який може висловлювати думку Святого Престолу та Папи, але не 

може голосувати. Незважаючи на те, що спостерігач не має права голосу, його 

присутність часто відображає важливість певної організації чи заходу для Святого 

Престолу. Так, Апостольський Престол намагається сигналізувати про свою 

підтримку принципів і цілей організації, захищати певні інтереси або висловлювати 

занепокоєння на певні події чи рішення. 

Залежно від обставин Святий Престол може відправляти папських 

представників у статусі апостольського посланника чи апостольського повіреного 

у справах [95, с. 34-35] для виконання місій чи доручень Папи ad extra.  
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Крім того, відповідно до Канонічного Кодексу Святий Престол може 

направляти католицьких кардиналів з дипломатичними місіями тимчасового 

характеру. Так, Святий Престол практикує дві групи папських посланників: 

1) легат a latere, тобто як alter ego (друге я) самого Понтифіка; 2) спеціальний 

повірений, тобто спеціальний посланник або надзвичайний представник чи 

повірений нунцій [50, к. 358]. Спектр діяльності папського посланника 

корелюється інтересами та цілями Папи: такий посланник може як брати участь у 

певному релігійному чи міжнародному заході, так і звертатись до урядів для 

представлення позиції Папи з того чи іншого питання [35, n. 1.2] або направлятися 

Папою для вирішення певного конфлікту. Наприклад, у 1979 році для вирішення 

чилійсько-аргентинського протистояння в протоці Бігль Папа Іван-Павло ІІ, який 

запропонував виступити посередником між Чилі та Аргентиною, послав свого 

особистого представника a latere кардинала Антоніо Саморе бути повіреним Папи 

для ведення переговорів між на той момент ворожими країнами [349]. Папський 

представник має церковний статус кардинала та під час виконання своєї місії 

володіє дипломатичним статусом.  

Натомість, якщо Папа відправляє свого легата з певного церковного питання, 

тобто ad interna, той отримує статус апостольського візітатора. Апостольські 

візітатори – папські делегати та відправляються з церковних справ, а не 

дипломатичних [95, c. 35]. Апостольські візітатори відрізняються від 

апостольських делегатів, тим, що їх місія є тимчасовою і, як правило, для 

розслідування чи зібрання певної інформації [80, c. 105]. 

Обов’язки папських легатів регламентовані Кодексом канонічного права 

Католицької церкви. Головним завданням папського легата відповідно до Кодексу 

Канонічного права – «представляти самого Римського Понтифіка у конкретних 

Церквах» або «у державах та громадянських органах, до яких вони були 

направлені» [50, к. 363, §1] та «зміцнювати зв’язки єдності, які існують між 

Апостольським Престолом та окремими Церквами» [50, к. 364]; «розвивати і 

підтримувати відносини між Апостольським Престолом та владою держави» [50, 

к. 365 §1] та «вирішувати питання, що стосуються відносин між Церквою і 
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державою» [50, к. 365 §2], а також «захищати перед урядами держав […] інтереси 

Церкви та Апостольського Престолу» [50, к. 364 §7]. 

Робота нунція у його дипломатичній місії не обмежується дипломатичним 

представництвом та розвитком відносин, а є значно ширшою: від пошуку 

інформації для Апостольського Престолу «про все, що торкається життя Церкви» 

[50, к. 364 §1] до пошуку осіб, які впливають на прийняття рішень [50, к. 364 §4]. 

Нунцій зобов’язаний повідомити про будь-яке питання, яке може вплинути на 

конкретну територію, на яку він призначений. Крім того, нунцій зобов’язаний 

«виконувати інші повноваження та обов’язки доручені йому Апостольським 

Престолом» [50, к. 364 §8]. Для здійснення своєї місії, папські легати, а також 

апостольські нунціатури й апостольські делегації вилучаються з-під влади місцевої 

католицької ієрархії [95, с. 38]. Більше того, папський легат має пріоритет серед 

католицьких єпископів та архієпископів [35, ст. 4 §5]. Утім нунції мають нижче 

положення, ніж кардинали та патріархи східних церков [35, ст. 4 §4]. Тобто у своїй 

дипломатичній місії папські представники незалежні від місцевої ієрархії і 

підпорядковуються безпосередньо Святому Престолу.  

Важливим складовими ватиканської дипломатії виступають Папські ради та 

комісії, наприклад: Папська рада Справедливість та Мир, Папська комісія в справах 

Латинської Америки, Папська комісія з питань захисту неповнолітніх, Папська 

рада в справах сім’ї, Папська рада сприяння єдності християн, Папська рада у 

справах мирян та інші. Папські ради та комісії є складовою Римській Курії та 

працюють кожна за своїм напрямком. Водночас Папські ради та комісії мають свої 

філії при католицьких дієцезіях11 і працюють паралельно з релігійними 

інститутами Католицької церкви в національних країнах. На місцях Папські ради 

та комісії очолюються зазвичай священником, який підпорядковується місцевому 

єпископу, проте діяльність Папської ради чи комісії окреслюється із Ватикану. 

Папські ради та комісії є цікавим прикладом, як Святий Престол прагне отримувати 

 

11 Дієцезіях (лат. Dioecesis; від грец. διοίκησις – управління) – це тип адміністративно-територіальна підрозділу 

під керівництвом єпископа в Католицькій церкві (аналог єпархії у східних церков).  
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інформацію з різних джерел, щоб, наприклад, не залежати від суб’єктивного 

судження місцевого єпископа чи нунція. 

Тут варто зауважити, що Римський Понтифік, Римська Курія, Державний 

Секретаріат, легати Святого Престолу, Папські ради й комісії складають основу 

дипломатичного корпусу Святого Престолу. Проте на присутність і авторитет 

Святого Престолу на міжнародній арені та в окремих країнах впливають католицькі 

ієрархи та католицьке духовенство, а також католицькі релігійні, громадські та 

політичні організації. Католицьке духовенство та католицькі структури й 

організації часто відіграють важливу роль в реалізації політики та миротворчих 

місій Святого Престолу в національних країнах. І ці католицькі структури 

функціонують паралельно з дипломатичними місіями Святого Престолу. Так, в 

країнах, які підтримують дипломатичні зв’язки із Святим Престолом, може бути як 

Апостольська нунціатура на чолі з нунцієм, так і мережа Католицьких церков на 

чолі з єпископом, а також місцеві єпископські конференції або єпископські 

представництва (на кшталт Комісія єпископських конференцій Європейського 

Союзу чи Єпископська конференція Латинської Америки), які є представниками 

умовно «різних» інституцій Католицької церкви та управляються Ватиканом. До 

того ж можлива і наявність чернечих орденів на чолі з магістром, які мають 

внутрішню структуру і політику підпорядкування Папі, а також Папських рад і 

комісій, які підпорядковуються Римській Курії, а ще низку релігійних організацій 

та структур. 

Прикметною рисою управлінської структури Католицької церкви є те, що в 

католицькій традиції не існує реальних «національних» чи «автокефальних» 

церков (за винятком церков свого права – Східні католицькі церкви), у глибокому 

інституційному сенсі є лише одна Католицька церква. Фактично в католицьких 

країнах немає національних церков, немає таких церков, як Аргентинська 

Католицька Церква або Католицька Церква Куби чи Колумбійська Католицька 

Церква, а є лише єдина Католицька церква на чолі з Папою Римським. Понтифік 

концентрує у своїх руках усю владу необхідну для управління Церквою. У кожній 
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країні Католицька церква керована конференцією єпископів країни, яка є 

колегіальним органом і підпорядковуються Папі Римському [212, c. 7].  

Така організаційна структура Католицької церкви дозволяє Святому Престолу 

в національних країнах структурувати відносини як з католицькими інституціями, 

так із католицьким населенням незалежно від складності відносин із 

національними урядами, що дає Апостольському Престолу велику владу в 

католицьких країнах [152, с. 27]. Умовно політику Святого Престолу в 

національних країнах можна окреслити, як трикутник відносин: одна сторона – між 

Католицькою церквою і національними католицькими громадами; інша сторона – 

між Католицькою церквою та церковною ієрархією й духовенством у державі; 

третя сторона – між Святим Престолом і національним урядом [110, с. 65]. Цей 

трикутник відносин (вірні Церкви, католицьке духовенство та державні уряди) 

завжди був досить складним як з точки зору структури, так і мотивації й імпульсів 

[204, с. 4]. У будь-якому разі така структура підпорядкування та відносин у 

католицьких державах дає значну владу Ватикану, а іноді спричиняє низку проблем 

для урядів [152, с. 27]. 

Така влада Святого Престолу ґрунтується на централізації управління та 

жорсткій системі ієрархії, вибудуваною Католицькою церквою упродовж століть. 

Кожен священнослужитель Католицької церкви підпорядковується єпископу та 

вищепоставленим органам аж до Папи Римського. Водночас католицький 

священнослужитель підпорядковується безпосередньо Папі Римському, тобто за 

необхідності Папа може безпосередньо віддати наказ простому священику, який 

відповідно до своєї клятви буде зобов’язаний діяти згідно з розпорядженням [50, 

к. 331; к. 333]. Також слід врахувати традицію «послушництва» у Католицькій 

церкві, яка надає значну владу над духовенством Папі Римському та Католицькій 

церкві. 

Крім того, ще одна особливість католицького представництва в національних 

країнах полягає в тому, що католицькі ієрархи беруть активну участь у широкому 

колі внутрішньополітичних питань, які часто можуть мати національні та 

міжнародні наслідки [212, c. 7]. До того ж у католицьких країнах місцеві католицькі 
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ієрархи, кардинали та священнослужителі часто виступають важливими акторами 

у внутрішніх політичних і соціальних процесах [212, c. 10]. Адже католицьке 

духовенство та католицька ієрархія на місцях добре обізнана із соціальними та 

політичними особливостями країни, можуть оперативно «реагувати на еволюцію 

викликів найрізноманітнішими способами» [126, с. 4]. Більше того, моральний 

авторитет Католицької церкви дає певні привілеї у трактуванні морально-етичних 

та політико-культурних питань католицьких країн, тому католицьке духовенство 

часто втручається в культурне та політичне життя окремих країн, а конференції 

католицьких єпископів відіграють значну роль у таких різноманітних національних 

контекстах, як Аргентина, Бразилія, Колумбія, Венесуела, Нікарагуа, Філіппіни та 

ін. [124, с. 65]. 

Окрім того, іноді саме місцеві єпископи та кардинали виступають 

дипломатами і діють від імені Папи. Так було на Кубі, де кубинський єпископ 

Хорхе Ортега брав участь у всіх переговорах Святого Престолу та братів Фіделя й 

Рауля Кастро [169], і досягав дипломатичних результатів для Католицької церкви 

чи під час політичної кризи в Гондурасі 2008 року, де важливу роль відіграв 

кардинал Оскар Андрес Родрігес. 

Католицькі локальні церкви та монастирі, а також католицькі освітні та 

соціальні заклади відіграють важливу роль для присутності Святого Престолу на 

міжнародній арені. Майже у кожній країні Католицька церква має свою мережу 

церков та закладів, а також священнослужителів та чернечих орденів, які 

займаються культовим служінням і релігійним проповідуванням, а ще різними 

соціальними й освітніми ініціативами. Тісні зв’язки між цими національними 

акторами та Святим Престолом різко посилюють присутність останнього на 

світовій арені та дають ватиканській дипломатії можливість впливати як на 

політичні процеси певних регіонів, так і на світові політичні процеси [212, c. 17]. 

На сьогодні при Католицьких церквах діє розвинена система закладів освіти 

(університетів, інститутів, коледжів, семінарій, шкіл), католицьких лікарень, 

закладів соціальної допомоги, а також католицьких організацій, які працюють на 

основі католицьких цінностей [150, с. 256]. Ці церковні інституції в основному 
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виконують світські функції, а також релігійну місію, служачи тим хто до них 

звертається [150, с. 303].  

Католицькі заклади є важливими структурними елементами католицької 

«культурної дипломатії», під якою розуміється обмін ідеями та культурними 

цінностями між представниками різних країн та культур [155, с. 59]. Так, мережа 

католицьких закладів освіти служить не тільки як інститути вищої освіти, але і як 

точки передачі певної релігійно-філософської інтелектуальної традиції та 

цінностей [150, c. 171]. Католицька церква має великий потенціал, розроблений 

протягом століть у католицькій доктрині та історичний досвід, щодо обміну 

цінностями та розвитку діалогу [305, c. 1]. Католицькі церкви, католицькі освітні 

та соціальні заклади, а також релігійні організації, які діють на основі католицьких 

цінностей разом із вірними Католицької церкви становлять базу публічної 

дипломатії Святого Престолу. Під публічною дипломатією або народною 

дипломатією розуміють «спілкування і поширення інформації серед широкої 

громадськості з метою встановлення діалогу, спрямованого на інформування та 

вплив» [122, c. 69]. Вірні Католицької церкви можуть виступати «армією» на 

підтримку цінностей Католицької церкви. Потенціал вірних Церкви на 

міжнародній арені й у кожній католицькій країні, без перебільшення, колосальний. 

Окремо слід згадати про католицькі релігійні ордени, які здійснюють 

дипломатичні місії, у тому числі і миротворчі. З історії відомо про дипломатію 

францисканського ордену на Близькому Сході. У сучасному контексті католицькі 

ордени домініканців, бенедиктинців, єзуїтів, селезіанів тощо працюють над 

примиренням в країнах Латинської Америки. Ченці католицьких орденів працюють 

над розвитком і поширення не тільки релігії, але й освіти, міжрелігійного діалогу, 

часто виступають центрами з моніторингу дотримання прав та свобод людини. 

Церква також заснувала або дала поштовх до створення католицьких 

громадських та релігійних організацій, таких як: Карітас, Спільнота св. Егідія, 

Католицька Акція, Фокуляри, Опус Дей, Лицарі Колумба, Марійська дружина, 

Фазенда надії тощо [189, c. 19].  
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Католицькі ордени та католицькі релігійні організації включають у себе низку 

установ (шкіл, госпіталів, притулків, служб тощо). Вони обслуговують сотні 

мільйонів людей у всьому світі, базуючись на основі католицьких цінностей та 

принципів. Більше того, представники та вихованці деяких католицьких рухів 

(Фокуляри, Опус Дей) беруть активну участь в політичному житті своїх країн і 

урядів на національному та місцевому рівнях. 

Окрім того, Католицька церква надихнула на створення світських 

християнських політичних партій, які у своїй політичній діяльності відстоюють та 

просувають християнські цінності. Сьогодні в Європі та Латинській Америці є ряд 

християнських політичних партій: якщо у Європі це відомий Європейський 

християнський політичний рух, Християнсько-демократичний союз Німеччини та 

ін., то у Латинській Америці: Християнсько-демократична організація Америки, 

Національно-християнська партія у Колумбії; Християнсько-демократична партія 

у Коста-Ріко, Чилі, Перу та інших країнах. 

Отже, ватиканський дипломатичний корпус – це складний механізм на чолі з 

Папою, який включає не лише Римську Курію та папських легатів, а й охоплює 

католицьку ієрархію, кардиналів, католицьких священнослужителів, релігійних 

функціонерів, релігійні інституції та організації, а також вірних Католицької 

церкви. Всі вони, працюючи від імені Католицької церкви чи на основі католицьких 

принципів, просувають католицькі цінності та укріплюють авторитет Церкви на 

міжнародній арені. Кожна з ланок ватиканської дипломатії включає свої місії, які 

мають за мету пропаганду миру, підтримку політичних і соціальних цінностей, 

сприяння діалогу та безпеці. 

Це глобальне співтовариство контролюється та керується з Ватикану 

управлінськими важелями та складною системою обов’язків, прописаних 

Канонічним правом як для священнослужителів, так і для вірних Церкви. Складний 

механізм та історично вироблена практика дозволяє управляти всесвітньою 

мережею, бути присутнім на всіх континентах, впливати на важливі політичними 

процеси національного та глобального рівня.  
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Апостольський Престол представляє транснаціональну Церкву, яка для 

реалізації своїх намірів та цілей присутня у всьому світі. У дипломатичній доповіді 

президенту США Джорджу Бушу про дипломатичну діяльність Святого Престолу 

зазначалось наступне: «Святий Престол є одним з небагатьох суверенних утворень, 

які мають присутність та охоплюють практично кожну країну світу» [171, c. 7]. Це 

означає, що Святий Престол має своїх представників майже скрізь, а вони, у свою 

чергу, мають інституційну присутність та ресурси практично в будь-якому 

політичному контексті, який можна собі уявити.  

Усе це дозволяє Святому Престолу формувати дипломатичну політику так, як 

не може жоден інший інститут. Як справді глобальна спільнота з найстарішою 

дипломатичною службою у світі та великою мережею організацій й вірних.  

І весь цей механізм керується Ватиканом за допомогою тисячолітнього 

досвіду, строгих правил та модерних практик. 

 

2.3. Механізми та інструменти дипломатичної діяльності Святого 

Престолу 

Ватиканська дипломатія – це потужний механізм, який розвивався та 

удосконалювався протягом століть, і за свою історію Католицька церква виробила 

низку практик для впливу та активізації своїх структур і духовних підданих. У 

минулому слово Папи Римського було неписаним законом не лише для вірних 

Католицької церкви, але і для європейських правителів. Папське «ex communio» 

могло підірвати авторитет володаря середньовічної Європи, проте в сучасній 

ватиканській дипломатії такі декларації не практикуються. Відповідно ватиканські 

механізми та інструменти папського впливу зазнали змін, які дозволяють Святому 

Престолу керувати величезним апаратом Католицької церкви, щоб реалізовувати 

свою «духовну місію» практично в усіх куточках землі. 

Ми, без сумніву, можемо стверджувати, що Святий Престол в 

адміністративному порядку віддає накази папським нунціям через Державний 

Секретаріат і адміністрації локальних Церков й духовенству, через Римську Курію, 

які зобов’язані підкоритись відповідно до внутрішньо-церковних норм і традицій 
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[212, c. 10]. Але найбільш цікавими є заклики та заходи добровільного характеру, 

які стосуються як вірних Церкви, на яких не можна вплинути адміністративно, а 

лише заохотити, так і на політичні еліти, державних службовців й дипломатів 

різних країн, які прислуховуються до слів і закликів Папи та Апостольського 

Престолу. Більше того, заклики та прохання Папи чи навіть парафіяльного 

священника можуть вплинути на думку віруючого громадянина в повсякденному 

житті та в політичних аспектах. Тому в ході нашого дослідження необхідно 

розглянути ватиканські методи та інструменти дипломатичного й політичного 

впливу [218, c. 15]. 

Звичайно, найпотужніший інструмент ватиканської дипломатії – переговори, 

які традиційно відбуваються у вузькому колі та не висвітлюються у мас-медіа, що 

послужило підґрунтям цілої серії теорії змов [124], а за ватиканською дипломатією 

уже закріпилася назва «тихої дипломатії» [407]. Втім така засекреченість ставить 

за пріоритет нерозголошення інформації, адже обнародування інформації може 

вплинути на обговорення проблематики та зірвати переговори. Відповідно 

переговорний процес, з усіма його складовими, не розголошується та засекречений. 

Така секретність уже стала традицією ватиканської дипломатії. І справді, 

дипломатична діяльність Святого Престолу є «тихою»: проте саме результати 

таких ватиканських «тихих» переговорів вказують на потенціал та можливості 

папської дипломатії [119, c. 16]. 

Дипломатичні досягнення Святого Престолу в переговорних процесах 

ґрунтуються на авторитеті Католицької церкви та її священнослужителів, а 

головним чином на Папі Римському, а також такті та вмінню папських дипломатів 

правильно провести переговори, схилити сторони до певних поступок, натиснути 

чи надати «обіцянки» залежно від обставин [216, c. 121].  

Святий Престол і Папа Римський часто виступали арбітром між 

конфліктуючими країнами Європи, Близького Сходу, Латинської Америки, 

Африки та ін. Папський арбітраж є формою міжнародного арбітражу, який 

використовувався між ворожими католицькими країнами, де Папа або його легати 

намагаються примирити обидві сторони [229, c. 293]. Яскравими прикладами 
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папського арбітражу можуть послужити участь легатів Святого Престолу в 

переговорах між конфліктуючими: Колумбією і Перу в 1905 р.; Колумбією і 

Еквадором в 1906 р.; Бразилією і Перу в 1909-1910 рр.; Чилі та Аргентиною 1983-

1985 рр. [81, c. 719], переговори між США та Кубою 2014-2015 рр. 

Слід зауважити, що окрім арбітражу, тобто примирення ворожих країн на 

дипломатичному рівні, до Католицької церкви звертаються урядовці країн з 

проханням допомогти вирішити національні конфлікти та примирити населення 

країни. Проблема соціального примирення конфліктуючих сторін є актуальною для 

країн, де тривають конфлікти чи громадянські війни між різними соціальними 

групами. Не є винятком і латиноамериканський регіон, де затяжні конфлікти 

приводять до розколу в суспільстві та зародженню радикальних настроїв у 

суспільстві, які виступають проти примирення та прагнуть помсти, часто зводячи 

нанівець спроби примирення і провокуючи нові соціальні протистояння та 

конфлікти. Наприклад, в Перу та Колумбії, де після затяжних протистоянь на 

національному рівні з часом важко було дати оцінку правоті тієї чи іншої сторони 

конфлікту, а причини їхнього протистояння втратили своє першочергове значення. 

Шукаючи шляхи примирення суспільства, урядовці часто звертаються до Церкви, 

залучаючи авторитетних релігійних лідерів та інституції для налагодження діалогу 

й примирення. Варто зазначити, що Католицька церква має потужну соціальну 

доктрину та вчення про примирення, яка базується на принципі прощення [51, 

n. 517]. Більше того, католицькі церкви і місійні згромадження, а також католицькі 

заклади й організації часто виступають медіаторами на місцях в безпосередніх 

зонах конфлікту, сприяючи примиренню сторін та соціалізації як учасників 

конфлікту, так і жертв конфлікту. 

Папських і католицьких представників залучають до дипломатичних комісій з 

розслідування причин конфлікту. Так, наприклад, у 2001 році в Перу було створено 

Комісію правди та примирення для розслідування причин Перуанського конфлікту 

1980-2000 років. А очолив Комісію Саломон Лернер Феррес, ректор Католицького 

університету Перу [67]. 
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У контексті примирення та налагодження відносин окремої уваги заслуговує 

Папське дипломатичне листування: Папа часто підтримує контакти з політичними, 

релігійними та громадськими лідерами, а також із громадами та спільнотами. 

Міжособистісні контакти у формі листування сприяють швидшому вирішенню 

гострих дипломатичних питань. Наприклад, лист Папи Франциска до Рауля Кастро 

та Барака Обами допоміг вирішити проблемні питання між двома країнами та 

прискорити відновлення відносин між США та Кубою у 2014 році [410]. 

Для заохочення та активізації вірних Церкви чи політичних лідерів Папа може 

видавати офіційні церковно-дипломатичні документи, адресовані як окремій особі, 

так і групі людей. Так, відповідно до пріоритетності Папа може видавати 

Апостольські листи, що складаються Понтифіком та надсилаються політичним 

акторам [420]. Зазвичай Апостольські листи мають дипломатичний характер та 

стосуються гострих політичних питань; Апостольська булла або Папська булла 

видається Папською Апостольською Канцелярією з печаткою Папи Римського, а в 

особливих випадках із підписом Понтифіка. Булла видається з широкого спектру 

питань від суто церковних питань до політичних [81]. Апостольські листи та Булли 

завжди адресуються тільки одному одержувачу. Залежно від обставин, Папа може 

надсилати лист певній спільноті, громаді чи народу: Апостольські карти – 

повідомлення складене Понтифіком адресоване у формі відкритого листа 

конкретним групам людей; Апостольське нагадування – один з типів ватиканських 

документів, що складаються Папою для заохочення спільноти людей здійснювати 

певну діяльність [80]. З формальної точки зору, папські офіційні документи є дуже 

урочистими і мають особливий політичний характер [420]. 

У дипломатичній практиці взаємовідносин Святого Престолу з іноземними 

державами часто використовується Motu proprio (з лат. «за власним імпульсом»). 

Motu proprio – це документ, який видає безпосередньо Папа Римський, коли 

Понтифік не бажає відповідати на зроблену йому пропозицію, а пропонує вирішити 

справу «зовсім заново» – так, ніби до Папи раніше не поступало жодних пропозицій 

з даного питання [80]. Такий документ може бути адресований цілому народу, 

уряду або окремим особам [22]. Motu proprio ґрунтується на його виданні Папою 
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за власною ініціативою, а не з причин, про які йшлось у зверненні до Папи [50, 

к. 38].  

Важливою складовою дипломатії є офіційні візити перших осіб держави: візит 

Папи Римського, глави Католицької Церкви, завжди привертає увагу світової 

громадськості. Тому новини про візити Папи до певних країн з’являються на всіх 

шпальтах світових ЗМІ. Ватиканська дипломатія використовує цей інструмент для 

виведення певних країн iз світової ізоляції (наприклад, візити Пап на Кубу, щоб 

привернути увагу світової громадськості до «країни ізгоя») чи для того, щоб 

привернути увагу до соціально-економічних умов (наприклад, візити Пап до країн 

Африки чи Латинської Америки, щоб привернути увагу світової громадськості до 

проблем бідності) [165, с. 19]. 

У ході Папських візитів, Понтифік проводить зустрічі з політиками та 

урядовцями, під час яких дискутуються важливі питання для Католицької церкви 

та питання, які є важливими на думку Святого Престолу для певної країни чи 

регіону. Відвідуючи країну або регіон Папа піднімає гострі соціальні питання, які 

зачіпають значну частину населення тієї чи іншої країни, що показує вірним 

обізнаність Папи із наявними національними проблемами та Його прагнення 

знайти шляхи їх вирішення.  

Візити глави Католицької церкви мають потужний політичний ефект: по-

перше, під час візиту Понтифіка, який відповідно до Католицької доктрини є 

намісником Христа, відбувається ефект присутності, який має духовний та 

психологічний вплив на вірних Церкви; по-друге, релігійні ритуали за особистої 

участі Папи Римського залучають велику кількість громадян, для яких візит 

Понтифіка є грандіозною подією. Наприклад, у рамках візиту Папи Бенедикта XVI 

до Бразилії, 9-14 травня 2007 року, в аеропорт 9 травня 2007 р. в Сан-Паулу 

прийшли понад 300 тисяч бразильців, щоб привітати Понтифіка [282]. 10 травня 

2007 р. Папа провів зустріч на стадіоні «Pacaembu» в Сан-Паулу з молоддю 

Бразилії, і, як описували очевидці, було «близько 70 000 молодих людей на 

стадіоні», тоді як «понад 100 000 інших повинні були стежити за подіями за межами 

стадіону з міркувань безпеки» [329], а наступного дня близько одного мільйона 
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бразильців прийшло на месу очолювану Понтифіком [282]; а під час візиту 

Понтифіка 23-26 березня 2012 р. до Мексики, 23 березня цілу дорогу з аеропорту 

до столиці (35 кілометрів) Папу супроводжував натовп людей, кількістю в «сотні 

тисяч», а 25 березня 2012 р. меса, очолювана Папою, об’єднала понад півмільйона 

вірних Католицькій церкві мексиканців [357]. 

Окрім дипломатичних подорожей Папи до іноземних держав, Ватикан, як 

центр миротворчості, відвідують лідери країн Європи, Північної та Південної 

Америки, Африки, Азії та Близького Сходу, а також представники релігійних 

громад та політичних організації, громадські лідери, знаменитості, науковці й 

дослідники. Усі вони шукають політичної та моральної підтримки у Папи як лідера 

Католицької церкви. Усе це і дає можливість Святому Престолу будувати мережу 

взаємовідносин, базовану на взаємопідтримці та довірі. Цим «гостям Ватикану» 

Римський Понтифік часто вручає нагороди, відзнаки й ордени символічного 

характеру. 

Окремої уваги заслуговує висвітлення в пресі позиції уряду Католицької 

церкви по тим чи іншим міжнародним питанням. Так, Святий Престол часто дає 

оцінку політичним та соціально-економічним процесам в окремих країнах; 

висловлюється щодо міждержавних, регіональних чи міжнародних конфліктів; а 

також соціальних проблем таких як біженці, бідність, захист прав й свобод людини 

тощо. 

А для дипломатичного тиску чи вирішення деяких політичних питань із 

урядами країн, з якими Святий Престол офіційно підтримує двосторонні відносини, 

ватиканська дипломатія використовує дипломатичний протокол й етикет. Так, під 

час зустрічей і церемоній Папа може озвучити й донести свої погляди чи закликати 

до певних дій задля досягнення спільних цілей на міжнародній арені.  

Важливим інструментом сучасної дипломатії виступають міжнародні 

конференції та конгреси. Міжнародна правосуб’єктність Святого Престолу й 

моральний авторитет Католицької церкви дають ґрунтовну підставу для участі 

Апостольського Престолу в подібних міжнародних заходах, де шукають голоси 

усіх політичних лідерів. Святий Престол є учасником низки міжнародних та 
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регіональних конференцій [378] з підготовки і проведення двосторонніх і 

багатосторонніх міжнародних договорів та інших дипломатичних документів [185, 

c. 89]. Також у Ватикані та католицьких установах по усьому світу проводяться 

важливі конференції, форуми та конгреси щодо соціальних й політичних питань 

міжнародного значення. Варто зауважити, що і католицькі інституції, як-от папські 

комісії, католицькі університети регулярно проводять конференції та форуми на 

актуальні соціальні та політичні питання. 

Крім класичних дипломатичних методів, до яких відносять вище перераховані 

переговори, арбітраж, дипломатичне листування, візити перших осіб, участь у 

міжнародних конференціях та висловлювання своєї позиції, Святий Престол має 

ряд інструментів, які характерні тільки для католицької дипломатії. 

Таким фундаментальним інструментом впливу Святого Престолу виступає 

соціальна доктрина Церкви, яка має тривалу традицію та доповнюється 

енцикліками Пап. Основна мета соціальної доктрини Церкви – це «тлумачити» 

сучасні політичні «реалії, визначаючи їхню відповідність чи невідповідність 

євангельській науці» [51, n. 72]. Слід відзначити, що соціальна доктрина Церкви 

базується на «Біблійному вченні та церковній традиції» [51, n. 74] і, водночас, 

«використовує здобутки всіх галузей знань» [51, n. 76] є популярним у західних 

наукових колах, у середовищі бізнесменів християнського спрямування та 

представників соціально-відповідального бізнесу, також соціальне вчення Церкви 

користуються популярністю в представників міжнародних організацій. Через 

соціальне вчення Церква може доносити до своїх послідовників та простих 

громадян свою позицію та давати рекомендації морального характеру [358, 359]. 

Адже соціальна доктрина Церкви є «частиною морального вчення Церкви […], яке 

покладає на вірних обов’язок дотримуватися його» [51, n. 80]. 

Соціальне вчення Католицької церкви виступає важливим інструментом у 

міжнародних відносинах та при оцінці міжнародних політичних процесів чи 

окремих подій. Соціальна доктрина Церкви піднімає широкий спектр проблем 

світового співтовариства від аналізу процесів глобалізації [51, n. 361-368] до 

проблем бідності та розвитку людини [51, n. 446-449]. Проте у міжнародному 
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контексті вчення Церкви про теорію «справедливої війни» займає центральне 

місце. Так, соціальна доктрина Церкви передбачає право на «збройний опір проти 

гноблення політичною владою» проти «тиранії, яка порушує основні права людини 

і шкодить спільному благу країни» [51, n. 401]. Отже, Святий Престол – єдиний 

суверен, здатний дипломатично впливати на політичні процеси в країнах, 

керуючись своїми основними принципами і соціальною доктриною. Таке 

становище дає Святому Престолу позицію світової поваги і «силу переконання», 

яка може бути корисною для просування дипломатичних рішень і об’єднання 

конфліктних суверенів чи протилежні сторони конфлікту [390]. Тобто 

Апостольський Престол і Католицька церква можуть впливати на міжнародні 

справи не тільки шляхом переговорів, але й шляхом поширення позиції 

Католицької церкви щодо війни і миру, яка закріплена в соціальному вченні Церкви 

[51, n. 401]. 

Важливим сучасним інструментом ватиканської дипломатії на міжнародній 

арені є енцикліки Папи, які характерні тільки для папської дипломатії. У наші часи 

католицькі енцикліки публікуються Понтифіком щодо важливих соціальних і 

політичних питань і вказують на високу Папську пріоритетність того чи іншого 

питання. Енцикліка спрямована на вірних Католицької церкви, але також 

адресується до «людей доброї волі». Зазвичай, у енцикліках Папою піднімаються 

актуальні питання управління, політики, економіки тощо. Понтифік сам визначає, 

з якого питання та за яких обставин видавати енцикліки. Наприклад, публікація 

Бенедиктом XVI енцикліки «Caritas in veritate» [20] у 2009 р. була відповіддю Папи 

на світову фінансову кризу 2007-2008 років: з конкретними аспектами церковного 

вчення, через її 79 пунктів охоплюють відповіді Папи Бенедикта XVI на кризові 

виклики, з якими зустрілися усі світові лідери та прості люди у 2008-2009 роках 

[273]. Папські енцикліки є дуже популярними документами, основні тези яких 

переопубліковуються світовими медіа. Наприклад, після публікації Caritas in 

veritate такі медіа, як The New Yourk Time [398; 313], The Washington Post [396; 395], 

The Guardian [345; 369], Известия [257] ознайомлювали своїх читачів з ідеями 
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Папи Бенедикта XVI. Аналогічний ефект мала енцикліка Папи Франциска «Laudato 

si» [27] 2015 р., яка стала відповіддю Церкви на назріваючу екологічну кризу.  

Сьогодні енцикліки висвітлюють важливі соціальні та релігійні питання, проте 

Папа може видавати енцикліки в знак дипломатичного протесту. Так, наприклад, 

Папа Пій XII видав дві енцикліки як протест проти радянського придушення 

угорської революції 1956 року: Datis nuperrime [33], Luctuosissimi eventus [34]. 

Енцикліка Pacem in Terris [29] 1963 року Папи Івана ХХІІІ стала відповіддю Церкви 

на Карибську кризу та загрозу ядерної війни між США та СРСР у 1962 р. Папа 

Павло VI у своїй енцикліці Christi Marti [36] розкритикував війну у В’єтнамі. 

В інструментарії сучасної папської дипломатії дуже часто використовуються 

«Послання Папи». Папські послання оголошуються особисто Понтифіком з нагоди 

іменних днів чи проблемних дипломатичних питань. Так, у світової громадськості 

користуються популярністю «Послання Папи до дипломатичного корпусу при 

Святому Престолі», «Послання Папи з нагоди Всесвітнього дня миру», «Послання 

Папи з нагоди Всесвітнього дня молоді», «Послання Папи з нагоди Всесвітнього 

дня мігрантів і біженців» та ін. 

«Послання Папи до дипломатичного корпусу при Святому Престолі» є 

щорічним послання Понтифіка до представників іноземних держав, акредитованих 

при Святому Престолі. Кожного року Папа традиційно зустрічається з 

дипломатичним корпусом Святого Престолу та зачитує до послів своє послання, у 

якому Папа піднімає актуальні питання міжнародних відносин та світової політики. 

Після оголошення Понтифіком «Послання до дипломатичного корпусу при 

Святому Престолі» посли мають передати даний документ до своїх урядів.  

Також Папа може оголошувати послання до урядовців чи політичних 

організацій. Наприклад, «Послання Папи Бенедикта XVI до членів Генеральної 

Асамблеї ООН» [18] та «Послання Папи Бенедикта XVI до працівників ООН» [19]. 

Окремої уваги в інструментарії Ватикану заслуговують соціальні святкування 

Католицької церкви за участі Понтифіка: останні декілька десятиліть Католицька 

церква регулярно відзначає не тільки релігійні, але й соціальні свята, присвячені 

певній соціальній групі або проблемі. Наприклад, «Всесвітній день молоді», 
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започаткований Іваном-Павлом ІІ в 1984 р. є популярним святом серед католицької 

молоді, який відзначається кожні п’ять років у різних країнах, куди попередньо 

запрошується католицька молодь з різних куточків землі; «Всесвітній день миру», 

започаткований Папою Павлом VI від 8 грудня 1967 року, вперше відзначений 

1 січня 1968 року й зараз святкується Католицькою церквою 1 січня кожного року; 

«Міжрелігійна зустріч в Ассізі», започаткована Іваном-Павлом ІІ 1986 р., 

користується великою популярністю в представників різних релігій та релігійних 

організацій, які працюють над міжрелігійним діалогом; «Всесвітній день мігрантів 

і біженців» та ін.  

Результатом таких соціальних святкувань Католицької церкви є актуалізація 

певної проблематики як для вірних Церкви, так і на міжнародному рівні. Кожного 

року з нагоди конкретного соціального святкування чи дня Папа оголошує 

«Послання» присвячене тій чи іншій події, в якому Понтифік актуалізує 

проблематику пропонуючи її вирішення на основі християнських цінностей. 

У рамках дослідження дипломатичного інструментарію Святого Престолу, ми 

не можемо оминути звернення Папи під час релігійних свят, Utbi et orbi 

(з лат. «послання місту і світу»), адже у період Різдва, Пасхи та інших релігійних 

свят мільйони вірних Католицької церкви та простих громадян стежать за 

церемоніями в соборі святого Петра у Римі чи просто у своїх парафіях. Після 

церемонії Папа звертається до своєї пастви. У своєму зверненні, окрім святкових 

побажань, Понтифік піднімає актуальні соціальні та політичні питання. Щорічно у 

святкових зверненнях Папи згадуються країни, у яких тривають конфлікти, а також 

піднімаються кризові питання біженців, насильства, бідності тощо. Ці звернення в 

період свята мають потужний вплив, адже в період святкувань спонукають вірян 

замислитись над актуальними проблемами, які відбуваються в інших частинах 

світу.  

Популярними заходами сучасної публічної католицької дипломатії 

виступають благодійні вечори та вечори пам’яті, які регулярно використовує 

ватиканська дипломатія. Часто Католицька церква організовує неділі збору коштів 

для певних країн, які постраждали від конфліктів, війн, стихійних лих чи інших 
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потрясінь, а також для підтримки католицьких організацій, освітніх чи соціальних 

закладів Церкви. Під час таких благодійних зборів відбуваються молитви в усіх 

парафіях і установах Католицької церкви, а після служби відбуваються збори 

коштів. Папа, католицькі ієрархи та священнослужителі закликають своїх вірних 

допомогти фінансово певній країні чи організації. По суті, можна бачити подвійний 

ефект, адже з одного боку, – це велика фінансова допомога для країни чи 

організації, а з іншого – інформування всіх вірних Церкви про проблеми певної 

країни чи групи та формування духовного зв’язку на рівні молитви. Дуже часто на 

благодійні вечори, організовані католицькими структурами приходить духовна та 

політична еліта країни, міністри й дипломати, громадські лідери, активісти та 

видатні особистості. Благодійні вечори – це можливість обмінятися інформацією, 

донести в неформальній обстановці позицію або просто налагодити контакт. 

Окремо слід згадати вечори пам’яті – вечори-зустрічі присвячені вшануванню 

певної події, часто трагічного характеру. Такі заходи привертають увагу, 

виражають моральне співчуття та моральну єдність.  

І, звичайно, молитви, адже ватиканська дипломатія не обходиться без 

молитви. Важливість молитви полягає у становленні певного морального та 

духовного зв’язку, а отже, і відчуття відповідальності. Молитва є важливим 

інструментом спонукання громадян до дії, до роздумів, що у подальшому може 

корелювати як політичні переконання, так і дії вірних Католицької церкви. 

Незвичним для класичної дипломатії, але традиційно католицьким 

інструментом, виступає післянедільне послання Папи Римського, відоме як 

анджелус, яке традиційно оголошується Понтифіком кожної неділі опівдні, на 

площі Сан-П’єтро у Ватикані. Анджелус – це особлива молитва-звернення, свого 

роду, коротка промова Папи до своєї вірної пастви [333]. У анджелусі Римський 

Понтифік піднімає не лише морально-етичні питання, але й актуальні міжнародні 

питання для світової громадськості.  

Новим інструментом ватиканської дипломатії є соціальні мережі, які 

Католицька церква почала використовувати із зростанням диджиталізації 

сучасного світу. Так, Папа Римський є активним користувачем Twiter та Instagram, 
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також і сама Католицька церква має свої сторінки в основних соціальних мережах 

Facebook, Instagram, Twiter, а в 2018 році Церква розробила та запустила додаток 

Click To Pray. Соціальні мережі використовуються не тільки для релігійних 

функцій, через соціальні канали Папа та Церква висловлює свою позицію з тих чи 

інших етичних та політичних питань, міжнародних проблем тощо. 

Варто згадати і про публічний тиск, як інструмент ватиканської дипломатії. 

Адже Понтифік і католицьке духовенство можуть закликати вірних Католицької 

церкви до відстоювання певних позицій чи ідей. Публічний тиск, як складова 

публічної ватиканської дипломатії є доволі ефективним інструментом для 

досягнення цілей на міжнародній арені, у тому числі, із запобігання конфліктів й 

примирення. 

Даний перелік механізмів та інструментів ватиканської дипломатії є 

неповним, але він охоплює найбільш відомі та доступні для аналізу інструменти та 

методи католицької дипломатії. 

Таким чином, Святий Престол практикує як класичні дипломатичні методи 

міжнародних відносин (переговори, конференції, міжнародний арбітраж, 

дипломатична переписка, візити Папи тощо), так і специфічні методи та 

інструменти дипломатії, які характерні тільки для ватиканської дипломатії, а саме: 

соціальне вчення Католицької церкви, енцикліки, а також соціальні святкування 

Католицької церкви, послання Папи, звернення Папи під час релігійних свят, 

Анджелус, благодійні вечори та вечори пам’яті. 

Визначною рисою ватиканських механізмів та інструментів є їхній 

трансцендентний зміст та зв’язок з релігійними почуттями мирян. Вони тісно 

переплетені з християнськими цінностями і часто «грають» на моральних 

принципах і почуттях вірних. Тому здатні спонукати до активних дій як 

адміністративний апарат універсальної Католицької церкви, їх 

священнослужителів, висвячених людей, так і вірних Церкви та людей доброї волі. 

Церква здатна добровільно заохотити своїх послідовників до конкретних дій. Цей 

чинник непримусового заохочення є надзвичайно важливим інструментом у 
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папській дипломатії. Так, Папа може достукатись до широкого кола послідовників 

Католицької церкви та громадських і політичних активістів різного рівня та рангу. 

 

2.4. Дипломатична діяльність й миротворчі погляди Папи Бенедикта XVI  

Папа Римський має декілька ролей на міжнародній арені: перш за все, Папа є 

пастором Вселенської Католицької церкви, а відповідно до католицької доктрини 

Римський Понтифік є намісником Христа на Апостольському Престолі; також 

Папа є главою Святого Престолу та виступає головним актором дипломатії 

Католицької церкви; і, звичайно, саме Папа є правителем міста-держави Ватикан. 

У силу своєї посади Понтифік завжди привертає увагу: Папа Римський є моральним 

авторитетом та зразком наслідування для вірних своєї Церкви і не тільки, а на 

міжнародній арені Папа видається моральним суддею. 

Не був винятком і Папа Бенедикт XVI12, заслужений Папа Римський, 265-й 

Папа Католицької церкви і єпископ Рима та 7-й правитель міста-держави Ватикан 

від 19 квітня 2005 року по 28 лютого 2013 року [166, c. 76].  

Після обрання Папи Бенедикта XVI, очікувалося, що його папство буде досить 

консервативним, однак правління німецького Папи вирізнилося низкою 

нововведень, реформ та нових ідей.  

На початках своєї богословської кар’єри Бенедикт XVI був ліберальним 

богословом та відіграв важливу роль у реформуванні Католицької церкви під час 

ІІ Ватиканського собору. Однак з часом він почав дотримуватися консервативних 

поглядів [112, c. 14]: його пізні праці захищають традиційне католицьке вчення і 

цінності; будучи перфектом Конгрегації доктрини віри кардинал Ратцінґер 

«керував придушенням [католицьких] богословів визволення» [204, с. 21] у 

Латинській Америці; а під час свого папства Бенедикт XVI виступав за повернення 

фундаментальних християнських цінностей для протистояння секуляризації в 

західних країнах [21, n. 28]. Папа Бенедикт XVI також відновив ряд традицій [112]: 

 

12 Бенедикта XVI часто називають німецьким Папою, апелюючи до його німецького походження, а також Папою 

Ратцінґером, апелюючи до світського прізвища Ратцінґер. 
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він зміцнив відносини між Католицькою церквою та мистецтвом, сприяв 

використанню латинської мови і знову повернув традиційний папський одяг, за що 

його назвали «естетичним Папою» [266]. 

Хоча багато хто з критиків Бенедикта XVI розцінювали його реформи, як 

«крок назад» в католицькій традиції, і все ж як слушно зауважує Нікола Букс, 

реформи Бенедикта XVI були «поглядом уперед», оскільки Папа брав з католицької 

традиції усе «найкрасивіше і найбагатше», що можна було б застосувати в 

сучасному житті Церкви, доповнюючи це інноваційними тенденціями [112, c. 16]. 

На думку Ніколи Букса, реформи Папи Бенедикта XVI прагнули відновити життя 

християнина через «відновлення мудрого балансу між інновацією та традицією» 

[112, c. 18]. Як наслідок, змінюється характеристика Церкви, як гнучкої організації, 

що «постійно рухається, здатна відобразити себе і примножувати скарби, якими 

багата її тисячолітня історія» [85, c. 57]. 

У дипломатичній діяльності Бенедикт XVI відзначиться «німецьким стилем», 

а саме делегує ряд своїх дипломатичних обов’язків державному секретарю 

Апостольського Престолу – кардиналу Тарчізіо Бертоне13. Такий підхід дозволив 

Бенедикту XVI здійснити ряд проривів на міжнародній арені та присвятити значну 

частину часу інтелектуалу Католицької церкви для написання праць, трьох 

енциклік та ряду послань. 

Щоб зрозуміти підхід Бенедикта XVI до міжнародних відносин та дипломатії 

Святого Престолу, важливо відзначити філософську та професорську14 сутність 

німецького Папи. Американський журналіст Едвард Пентін охарактеризував Папу 

Ратцінґера, як того, хто «більше вдома з книгами, ніж з дипломатичним корпусом» 

[377], що підтверджував і російський журналіст Михайло Фатєєв, який так 

описував Папу Бенедикта XVI: «віддає перевагу молитися, читати і писати» [263]. 

 

13 Кардинал Тарчізіо Бертоне – державний секретар Святого Престолу з 15 вересня 2006 р. по 15 жовтня 2013 р. 
14 Під час свого понтифікату Бенедикт XVI написав низку праць, як-от: «Шлях Христа» (2005), «Християнство і 

криза культури» (2005), «Ісус з Назарету» (2007), «Ісус, апостоли і рання Церква» (2007), «Отці Церкви: від Климента 

Римського до св. Августина» (2008) та ін., також Бенедикт XVI видав три енцикліки Deus caritas est (2005), Spe salvi 

(2007) і Caritas in Veritate (2009) та підготував четвертю енцикліку Lumen Fidei (2013). Не слід забувати про щорічні 

послання до дипломатичного корпусу при Святому Престолі, послання з нагоди Всесвітнього дня миру, послання з 

нагоди Всесвітнього дня молоді, послання з нагоди Всесвітнього дня біженців та ін.  
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Так, «німецький стиль» дозволить Папі, доручивши дипломатичну діяльність 

професійному ватиканському дипломату, присвятити більше зусиль над 

поширенням християнського вчення Церкви на світовій арені, приділивши більше 

часу для розробки та поширенню ідей. Це був підхід, який багато в чому виявився 

перевагою: не обмежуючись протоколами дипломатії, Бенедикт XVI міг більш 

чітко проголошувати християнське послання глобальній аудиторії – звичайно такі 

методи приносили свої плоди, хоча і не без втрат.  

Однак ми не можемо погодитись з твердженням, що Бенедикт XVI відмовився 

від своїх дипломатичних обов’язків: делегувавши частину своїх дипломатичних 

функцій, Понтифік і надалі здійснював аудієнції та брав участь у важливих заходах, 

а за майже 8-річний період свого понтифікату Бенедикт  XVI здійснив 

23 апостольські подорожі15 за межі Італії. Завдяки заповзятості та вмінню 

делегувати повноваження професіоналам у період понтифікату Бенедикта XVI 

були вперше встановлені офіційні двосторонні відносини з Чорногорією (2006), 

Об’єднаними Арабськими Еміратами (2007), Ботсваною (2008), «особливі 

відносини» з Російською Федерацією (2009), Малайзією (2011), Суданом (2013). 

Також Святий Престол домігся членства у міжнародній регіональній організації 

Асоціації держав Південно-Східної Азії та призначив апостольського нунція до цієї 

організації.  

Ватиканські дипломати під час понтифікату Бенедикта XVI мали не тільки 

дипломатичні, але і миротворчі досягнення: так, участь папських легатів у 

переговорах з урядом Куби у 2010-2011 рр. допомогла звільнити кубинських 

дисидентів, які з 2003 року перебували в ув’язненні; на заклик Папи Римського 

колумбійські партизани звільнили деяких полонених; з мовчазної згоди 

 

15 Під час понтифікату Бенедикт XVI здійснив 23 апостольські подорожі: 1) Німеччина (18-21 серпня 2005 р.); 

2) Польща (25-28 травня 2006 р.); 3) Іспанія (8-9 липня 2006 р.); 4) Німеччина (9-14 вересня 2006 р.); 5) Туреччина 

(28 листопада – 1 грудня 2006 р.); 6) Бразилія (9-14 травня 2007 р.); 7) Австрія (7-9 вересня 2007 р.); 8) США (15-21 

квітня 2008 р.); 9) Австралія (12-21 липня 2008 р.); 10) Франція (12-15 вересня 2008 р.); 11) Камерун та Ангола (17-

23 березня 2009 р.); 12) Йорданія, Ізраїль та Палестинська національна влада (8-15 травня 2009 р.); 13) Чеська 

Республіка (26-28 вересня 2009 р.); 14) Мальта (17-18 квітня 2010 р.); 15) Португалія (11-14 травня 2010 р.); 16) Кіпр 

(4-6 червня 2010 р.); 17) Великобританія (16-19 вересня 2010 р.); 18) II в Іспанії (6-7 листопада 2010 р.); 19) Хорватія 

(4-5 червня 2011 р.); 20) III в Іспанії (18-21 серпня 2011 р.); 21) Німеччина (22-25 вересня 2011 р.); 22) Бенін (18-20 

листопада 2011 р.); 23) Мексика та Куба (23-29 березня 2012 р.) [166].  
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Бенедикта XVІ гондураські єпископи підтримали державний переворот у країні в 

2009 році; а католицький архієпископ Мігель Кабрехос із згоди Святого Престолу 

виступить медіатором для примирення місцевих племен з урядом Перу в 2012 році. 

Папа Ратцінґер не відсторониться від політичного життя Ватикану, а навпаки 

заповзято перейметься питаннями реформування Церкви, державного апарату 

Святого Престолу та структур Римської Курії. Так, Motu Proprio Бенедикта XVI 

Quærit semper [24] реформувало Римську Курію й перерозподіляло повноваження 

й обов’язки католицьких конгрегацій та декастерій.  

Понтифік бачив необхідність ідейного реформування основоположних 

принципів міжнародної дипломатичної діяльності, адже 265-й Папа бачив те, що 

інші залишали без належної уваги. Очоливши Апостольський Престол 

Бенедикт XVI отримав від свого попередника Івана-Павла ІІ у спадщину папську 

дипломатію, засновану на «реальній політиці»: більше, ніж півстоліття ватиканська 

дипломатія шукала рівноваги між меншим і більшим злом в умовах протистояння 

США та СРСР, а після холодної війни у міжнародних відносинах сформувалась 

система домовленостей заснованих на лавіруванні між новими політичними 

центрами [106, c. 24-32]. Напевно, тому для дипломатичного корпусу Святого 

Престолу було неочікувано почути намір Бенедикта  XVI зосередити увагу на 

процедурах дипломатії щодо забезпечення відповідності міждержавних відносин 

принципам міжнародного права [331]. 

Метою заповзятості як в дипломатичній, так і в ідейній діяльності 

Бенедикта XVI було прагнення до повернення «твердості міжнародного права» [39, 

c. 7], та відмови – або, принаймні, прийняття в меншій мірі – тези про 

«неможливість дипломатії» в вирішенні міжнародних проблем ХХІ ст. [46, c. 4]. 

Бенедикт XVI бачив наслідки впливу глобалізаційних процесів на вірних 

Католицької церкви й на міжнародній устрій. Тому, він висунув оригінальну ідею 

щодо потреби організації «нової влади» для управління політичними й 

економічними процесами в період глобалізації та поліцентричності [20, n. 57]. 

Необхідність такої «нової влади», на думку Папи, обумовлювалася глобалізацією 

та потребою «управління в період глобалізації» для «запобігання поглиблення криз 
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і дисбалансів» [20, n. 67], а також для «гарантування безпеки і миру» [16, c. 1]. А 

головним чином, щоб забезпечити справедливу форму «концепції сім’ї народів» 

[20, n. 67]. Білше того, Бенедикт XVI вважав, що саме світове співтовариство має 

прагнути до такої організації, яка б втілювала в собі прагнення до «вищого рівня 

міжнародного орієнтира» [18, c. 1], натхненна і керована етичними принципами та 

здатна відповідати на нові виклики, які стоять перед «сім’єю народів» і 

гармонізувати щоденні справи з життя народів через обов’язкові міжнародні 

правила та через структури [18, c. 1]. До того ж Понтифік був переконаний, що самі 

держані уряди мають бути зацікавлені у такій організації, оскільки світова криза та 

«глобальний контекст» змінили «політичну силу держав» [20, n. 24].  

Глобальні трансформації на світовій політичній арені, на його думку, 

вимагали також і перегляду принципів міждержавних взаємовідносин. Тому 

Понтифік розробив свою «дорожню карту» принципів міжнародної співпраці, яку 

Папа Ратцінґер виклав у своєму першому щорічному посланні до дипломатичного 

корпусу при Святому Престолі [39]. А саме: принцип правди у відносинах між 

державами та політиці, принцип свободи та відповідальності за захист, принцип 

субсидіарності й відповідальної участі [39, c. 7-8]. 

Проте, напевно, більше, ніж будь-який інший дипломатичний тріумф, 

видатною заслугою та спадщиною Папи Бенедикта XVI було те, що він ніколи не 

упускав можливості навчати того, як досягати миру, і він робив це з вражаючою 

заповзятістю та впертістю. У своїх працях, енцикліках і посланнях Бенедикт XVI 

прагнув достукатися до світової громадськості та здійснити ідейний вплив на 

динаміку міжнародних відносин у період свого понтифікату та після нього. 

Адже, у 2005 році, сівши на Святий Престол і очоливши Католицьку церкву, 

Бенедикт XVI описував міжнародний порядок, як «відчай і терпіння», а в 

міжнародних відносинах бачив «переважання недовіри та самотності», де народи 

відчувають себе «розділеними», і налаштованими «один проти одного» [46, c. 4].  

Аналізуючи затяжні протистояння та конфлікти початку ХХІ  століття, 

Бенедикт XVI приходив до висновку, що «військові варіанти не є рішенням», і 

«насильство, де б воно не приходило і незалежно від його форми, має бути рішуче 
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засуджено» [41, c. 8]. Тому Понтифік у своїх посланнях та проповідях закликав 

«об’єднатися на користь рішучого вибору миру» в освітньо-культурному, 

економічному та політичному плані [2, c. 1]. Адже, на думку Папи, саме культурно-

освітні, соціально-економічні й політичні чинники сприяють миробудуванню й 

утвердженню безпеки як на державному, так і міжнародному рівнях. 

Миробудування, на думку Бенедикта XVI, має починатися з людини, яка є 

джерелом «миру або конфлікту». Адже і мир, і війна «мають свій початок в 

людському серці» [46, c. 4]. Виходячи із першопричини миру та конфлікту – 

людини, Папа вважав, що спершу потрібно «викорінити насильство в його основі», 

тобто у самій людині [5, c. 1]. Понтифік був переконаним, що розмови про мир не 

мають сенсу, «якщо сама людина не орієнтована на пошук миру». Ось чому 

Бенедикт XVI вважав неминучим для досягнення миру починати із поширення 

«культури миру» і «загально-поділяючої освіти миру» [46, c. 4].  

Бенедикт XVI приділяв багато уваги необхідності пропаганди «культури 

миру» через освітні й культурні заклади [1, c. 1]. Так, Папа ставив подвійне 

завдання навчальним закладам: з одного боку, освітні та культурні установи мали 

б формувати «культури миру» та «нове покоління лідерів», які в майбутньому 

будуть оновлювати державні, національні та міжнародні установи, і нестимуть 

цінності, які їм прищепили [5, c. 1]; а з іншого, ці заклади мали б сприяти науковій 

рефлексії й розвитку нових думок і «нового культурного синтезу», який б сприяв 

розвитку співробітництва й «узгодженню різних політичних тенденцій загальному 

благу» [1, c. 1]. 

Однак для досягнення миру тільки освіти недостатньо. На думку 

Бенедикта XVI, для досягнення миру також необхідні соціально-економічні умови 

гідного життя людини та її сім’ї, для чого потрібно гарантувати економіку 

орієнтовану на «людську особистість, а не тільки на прибуток» [46, c. 4].  

Понтифік часто наголошував на тому, що «мир – це не просто мовчання зброї» 

[39, c. 7]. На його думку, «мир – це не просто відсутність війни чи стабільна 

рівновага між ворожими сторонами» [51, n. 494], для Бенедикта XVI мир – це 
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наявність соціальних і політичних умов, які сприятимуть гідному життю й розвитку 

людини [17, c. 1]. 

Папа Ратцінґер, стверджував, що «ми не можемо говорити про мир в 

ситуаціях, коли людським особам не вистачає навіть найнеобхіднішого для гідного 

життя»; у ситуаціях, коли у світі «безліч людей страждають від голоду – це не мир!» 

[39, c. 7]. За таких обставин, на думку Понтифіка, «навіть, якщо вони не 

знаходяться в стані війни [...] вони, насправді, є беззахисними жертвами» [39, c. 8].  

Бенедикт XVI бачив подвійний зв’язок між «розвитком і миром», оскільки 

конфлікти та війни можуть бути викликані також і серйозними порушеннями прав 

людини, несправедливістю й бідністю [2, c. 1]. Понтифік вважав, що забезпечивши 

соціально-економічні умови, міжнародна спільнота сприятиме миробудівництву й 

зможете наблизитись до мирного майбутнього, а єдиний шлях до такого 

майбутнього – «всебічний розвиток людини» [40, c. 4].  

Водночас Папа застерігав від егоїстичного переслідування економічних 

інтересів, оскільки «матеріальний добробут без послідовного морального та 

духовного розвитку може зробити людину настільки сліпою, що може штовхнути 

її до війни» [46, c. 4]. Ба більше, він визнавав ризик реальних «воєн добробуту», які 

обґрунтовуються прагненням розширити або зберегти економічне панування над 

іншими. Натомість, «боротьба з бідністю», на його думку, потребує розглядати 

«справжні потреби людини, сімей і громад в шляху істинного людського розвитку» 

[2, c. 1].  

Не уникав Бенедикт XVI і проблем економічної несправедливості на 

міжнародній арені, яка є характерною і для латиноамериканського регіону. 

Враховуючи конфлікти та протистояння між урядами й корінними народами у 

питаннях розробки нових корисних копалин в таких країнах Латинської Америки, 

як Перу, Парагвай, Чилі, Болівія тощо, Понтифік критикував уряди Латинської 

Америки за «перетворення прибутку у вищу цінність» [44, с. 10] та говорив про 

необхідність, насамперед, «автентичного розвитку людину», який має бути 

«цілісним, тобто орієнтованим на просування цілої людини та всіх людей, і сприяти 

вирішенню соціальних нерівностей і відмінностей в доступі до товарів» [44, с. 11]. 
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Він критикував ліберальну економіку країн Латинської Америки, які в політиці не 

враховують «соціальні сектори» та сприяють «дедалі більшій бідності або навіть 

грабують свої природні ресурси» [44, с. 10]. 

У посланні до єпископів Латинської Америки Бенедикт XVI критикував 

спроби урядів приховувати проблеми бідності та соціальних потрясінь у своїх 

країнах за статистичними даними про «прогрес у напрямку демократії» [44, с. 11]. 

Він закликав уряди до гарантування соціально-економічних умов, за яких їх 

громадяни «матимуть право на повноцінне життя, [...] з людськими умовами: 

вільними від загроз голоду та від усіх форм насильства» [44, с. 15]. На думку Папи, 

захист та заохочення прав людини залишається найефективнішою стратегією 

усунення нерівності на глобальному рівні, що, у свою чергу, сприятиме 

підвищенню рівня безпеки на міжнародній арені [18, c. 2].  

Він вважав, що задля гарантії прав і свобод людини потрібно забезпечити 

політичні умови як на локальному, так і на глобальному рівні. Саме тому у 

політичному плані, держави мали б слідувати законам та міжнародним конвенціям 

й гарантувати своїм громадянам політичні права [46, c. 4]. Відтак Папа був 

переконаний, що у випадку, коли «держава не в змозі гарантувати такий захист» з 

юридичними засобами та законними інструментами, міжнародна спільнота 

зобов’язана втрутитись. Таке втручання міжнародної спільноти з метою захисту 

«ніколи не повинно бути витлумачене як необґрунтоване нав’язування або 

обмеження суверенітету» [18, c. 1]. «Навпаки, – говорив Бенедикт XVI, – 

байдужість або нездатність втрутитися роблять реальні збитки» [18, c. 2]. 

Тобто хоча Папа Римський є прихильником переговорів та діалогу, все ж він 

визнавав необхідність втручання міжнародних інститутів для уникнення або 

деескалації конфліктів. Так, у «Посланні до дипломатичного корпусу при Святому 

Престолі» Бенедикт XVI закликав до дотримання рішень міжнародних інститутів, 

а також до участі миротворчих контингентів для підтримання миру й запобігання 

конфліктів [45, c. 7]. 

Для досягнення миру й превентивного запобігання конфліктів, на думку 

Понтифіка, потрібен «справжній діалог та консультації між сторонами» й бажання 
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«зрозуміти один одного» [45, c. 7]. Звідси потрібний більш глибокий пошук шляхів 

запобігання та врегулювання конфліктів «шляхом вивчення всіх можливих 

превентивних й миротворчих шляхів, і приділення уваги та підтримки навіть 

найменшим знакам діалогу або прагненням до примирення» [18, c. 2].  

Бенедикт XVI часто наголошував, що кожна людина є відповідальною за мир, 

кожен громадянин є будівельником миру та мостів примирення. Він вважав, що і 

дипломати, й урядовці, й активісти, і прості громадяни мають бути «архітекторами 

миру» та зобов’язані шукати усілякі способи задля сприяння миру [45, c. 7]. 

Папа критикував «релігійний індивідуалізм», тобто «відмову від нагальної 

реальності серйозних економічних, соціальних і політичних проблем» й «утечу від 

реальності в духовний світ» [44, с. 12]. Як наголошував Бенедикт XVI, 

«християнське життя виражається не лише в особистих чеснотах, а й у соціальних 

та політичних чеснотах» [44, с. 13]. Тому він закликав вірних Церкви «усвідомити 

свою відповідальність в суспільному житті» [44, с. 14]. У посланні з нагоди 

святкування XLVII Всесвітнього дня миру Римський Понтифік наголошував: «Ми 

всі відповідальні [...]. Ця відповідальність не знає меж. Відповідно до принципу 

субсидіарності, важливо, щоб кожен був відповідальний на належному рівні» [17, 

c. 1].  

Хоча Бенедикт XVI характеризував сучасність, як «напруженість та 

протистояння», переважання «егоїстичного та індивідуалістичного менталітету», а 

також «панування різних форм тероризму і криміналу» [18, c. 1]. Усе-таки 

Понтифік був переконаний, що у кожної людини є «вроджене покликання до 

миру». Це найважливіше прагнення, яке певним чином збігається з прагненням до 

повного, щасливого і повноцінного людського життя» [1, c. 1]. 

Отже, дослідивши діяльність Папи Бенедикта XVI як політика та дипломата, 

слід відзначити, що понтифікат Бенедикта XVI вирізнявся певними особливостями, 

а саме: делегуванням Папою значних повноважень професійним ватиканським 

дипломатам та присвяченням значного часу до написання праць, енциклік, послань 

й реформи Римської Курії. Водночас дипломатія Святого Престолу в період 

понтифікату Бенедикта XVI мала ряд досягнень, а саме: розширення двосторонніх 
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відносин Святого Престолу як з державами, так і представництвами в міжнародних 

організаціях, а ще у вирішенні державних та міждержавних конфліктів і розвитку 

безпеки. 

Хоча, може здаватися, що папство Бенедикта XVI не зосереджує багато уваги 

на світовій політиці, а більше на соціальних та етичних питаннях, проте прагнення 

Бенедикта XVI полягало у визнанні та вирішенні питань крізь призму нових 

політичних, культурних і релігійних тенденцій на світовій арені.  

Аналіз поглядів Понтифіка на систему міжнародних відносин показує, що 

Бенедикт XVI прагнув повернення до твердості міжнародного права та відмови 

або, принаймні, прийняти в меншій мірі тези про «неможливість дипломатії» у 

вирішенні міжнародних конфліктів у ХХІ столітті. 

Важливою складовою діяльності Папи Бенедикта XVI була пропаганда миру. 

Першоосновою миру для Понтифіка була людина, адже саме у людському серці 

зароджуються паростки миру або війни. З цією метою Папа закликав до пропаганди 

«освіти миру» через освітні й культурні заклади. Водночас для Бенедикта XVI мир 

– це не просто відсутність війни, але й наявність соціально-економічних і 

політичних умов, які гарантують справжній розвиток людської особистості. Тому, 

Понтифік закликав уряди до формування культурно-освітніх, соціально-

економічних і політичних умов миру на міжнародній арені. 

 

Висновки до Розділу ІІ: отже, підсумовуючи загальний аналіз особливостей 

міжнародної діяльності Апостольського Престолу, слід відзначити, що Святий 

Престол є унікальним суверенним актором міжнародного права, який діє 

аналогічно державам. Не будучи державою в традиційному розумінні, Святий 

Престол зберігає суверенітет і вступає в двосторонні та багатосторонні 

дипломатичні відносини з більшістю країн світу, беручи активну та пасивну участь 

у дипломатичних процесах. Католицька церква залишається єдиною релігією, яка 

використовує окрему інституцію для свого дипломатичного представництва на 

міжнародній арені.  
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Дипломатія Святого Престолу – це не жорстка влада з її економічними чи 

військовими важелями, а «м’яка сила», яку здійснює Апостольський Престол через 

моральні важелі впливу. Дипломатична діяльність Святого Престолу за своєю 

природою є наднаціональною, оскільки не відстоює національні інтереси, але 

християнські цінності та принципи. 

Вплив дипломатичного корпусу Святого Престолу на міжнародній арені, без 

сумніву, є значним. Як дійсно глобальна спільнота із найстарішою дипломатичною 

службою, розгалуженою системою релігійних інституцій у світі та великою 

мережею організацій, Католицька Церква без перебільшення здатна формувати 

дипломатичну діяльність так, як не зможе жодна національна держава. У своїй 

роботі в інтересах миру, пропонуючи при цьому свій особливий внесок, Святий 

Престол співпрацює з різними міжнародними та регіональними організаціями, 

групами держав та окремими державами, неурядовими організаціями та 

установами, експертами та «людьми доброї волі». 

Для досягнення своїх цілей на міжнародній арені Святий Престол 

використовує класичні й своєрідні ватиканські методи дипломатії. Характерною 

особливістю ватиканських дипломатичних методів є їхній трансцендентний зміст 

та зв’язок з релігійними почуттями, що дозволяє Понтифіку та ватиканським 

легатам досягати своїх цілей на міжнародній арені. 

Сьогодні Ватиканська дипломатія відіграє важливу роль у вирішенні 

міжнародних та громадянських конфліктів, а також у пропаганді прав та свобод 

людини на міжнародній арені. Дипломатична діяльність Святого Престолу 

простягається далеко за межі простих офіційних дипломатичних справ незалежно 

від того, наскільки вони є відомими та поширеними. У цьому контексті Святий 

Престол має неоціненний досвід та потенціал, який потрібно досліджувати на 

науковому рівні. 
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Розділ ІІІ. Дипломатія Святого Престолу в урегулюванні внутрішньо-

політичних і міжнародних конфліктів Латинської Америки 

Миротворча дипломатія Святого Престолу в Латинській Америці має свої 

особливості, оскільки католицизм є основною релігією в регіоні, а за даними 

соціологічних опитувань, в латиноамериканських країнах католицькі інституції 

користуються найбільшою довірою й авторитетом. Крім того, Католицька церква 

та папські дипломати в різні періоди відігравали важливу роль у примиренні країн 

регіону та вирішенні внутрішньо-політичних криз. 

Участь дипломатів Святого Престолу в урегулюванні внутрішньо-політичних 

та міжнародних конфліктів Латинської Америки в період понтифікату 

Бенедикта XVI мала ряд гучних миротворчих досягнень, яких вдалося досягнути 

як завдяки професійності папських легатів і місцевих єпископів, так і завдяки 

активним закликам Римського Понтифіка.  

 

3.1. Святий Престол у процесі звільнення кубинських дисидентів режиму 

Кастро (2003-2011 рр.) 

Після падіння Радянського Союзу комуністичний уряд Куби залишився без 

підтримки та наближався до економічного краху. Переживаючи період 

господарчого застою, Куба почала шукати можливі шляхи для виходу з ізоляції. 

Комуністичний кубинський уряд провів низку реформ і пом’якшив режим, 

включаючи свою політику щодо релігії: Комуністична партія Куби більше не 

вимагала, щоб її члени були атеїстами, а нові зміни в конституції Куби забороняли 

релігійну дискримінацію [383]. Такі політичні реформи сприяли зближенню Куби 

та Святого Престолу: у 1990-х роках відбулося пожвавлення дипломатичних 

відносин комуністичної Куби із Святим Престолом, а лідер Куби Фідель Кастро 

відвідав Ватикан у 1996 р., а за два роки у 1998 р. Папа Іван-Павло ІІ відвідав Кубу 

[163, с. 39].  

За нових обставин Куба реформувалась, проте у 2003 р. режим Кастро 

повернувся до тоталітарних методів, як результат на Кубі відбулося придушення 

демократичних ініціатив і згортання демократії. Впродовж трьох днів, з 18 по 
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20 березня 2003 року, коли світ зосередив усю увагу на вторгненні США в Ірак, 

кубинський уряд провів швидкий арешт 75 дисидентів [311], відомий як «Чорна 

весна Куби» [346]. Військова диктатура, на чолі з Фіделем Кастро, розпочала хвилю 

репресій [145, c. 125]. Сотні агентів Департаменту державної безпеки – кубинської 

політичної поліції – по всій країні синхронно заарештували опозиціонерів режиму 

Кастро: незалежних журналістів, правозахисників, бібліотекарів та незалежних 

профспілкових діячів [346].  

Передісторією кубинської «Чорної весни» стали події пов’язані із зростанням 

опозиційного руху на Кубі [145, c. 123]. Йдеться про успіхи проекту Варела16, у 

рамках якого двічі вдалося зібрати понад десять тисяч підписів17, необхідних для 

подання на розгляд парламентом законодавчої ініціативи відповідно до конституції 

Куби. Окрім того, на Кубі почала формуватися незалежна журналістика: за кілька 

місяців до початку репресій журналісти Рікардо Гонсалес та Рауль Ріверо почали 

видавати незалежний журнал – «Де Куба» [311]. Це був серйозний виклик для 

диктатури: з одного боку, активісти почали добиватися можливості подавати 

законопроекти на розгляд парламенту, а з іншого, почалась боротьба з урядом, який 

контролювали усі кубинські ЗМІ, за вплив на інформаційному полі [346]. 

Репресивна хвиля в основному була спрямована проти проекту Варела та 

незалежних журналістів. Адже понад половина ув’язнених були координаторами 

проекту Варела та більше двадцяти ув’язнених були незалежними журналістами 

[163, с. 39]. Поліція вламувалася до будинків політичних дисидентів та журналістів 

і звинувачувала їх у тому, що вони були «контрреволюціонерами» або 

«найманцями на службі Сполучених Штатів Америки» [311]. 

 

16 Проект Варела був законопроектом, розробленим та керованим кубинським політичним активістом Освальдо Пая 

з християнсько-визвольного руху, який виступав за політичні реформи на Кубі на користь більших індивідуальних 

свобод. Назву проекту було обрано на честь Фелікса Варела, кубинського релігійного лідера початку ХІХ століття. 

Мета проекту Варела полягала в тому, щоб популяризувати пропозицію закону про демократичні політичні реформи 

на Кубі, відомі як «П’ять стовпів проекту Варела»: свобода асоціацій, свобода слова і друку, амністія для політичних 

в’язнів, право на створення приватних підприємств, вимога виборів протягом одного року після затвердження 

реформ [423]. 
17 Проект Варела керувався статтею 88 (g) кубинської конституції 1976 р., (з поправками 1992 р.), що дозволяє 

громадянам пропонувати законопроекти, якщо 10 000 осіб, які мають право голосу підтримали цю пропозицію з 

нотаріально завіреними підписами [54, ст.88 §g]. 
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Із 3 по 7 квітня 2003 року 75 дисидентів Куби у пришвидшеному режимі були 

притягнуті до суду і засуджені до ув’язнення на термін від 6 до 30 років. Дисиденти 

Куби були звинувачені у «провокаціях» і «підривних» діях очолюваних 

Сполученими Штатами Америки [346]. Дисидентів звинуватили за статтею 91 

Кримінального кодексу Куби, у якій говорилось: «здійснення дій з метою 

нанесення шкоди незалежності кубинської держави або цілісності її території, що 

карається позбавленням волі на строк від десяти до двадцяти років або смертною 

карою» [68, ст. 91].  

Кубинські суди, які виступили частиною репресивного бюрократичного 

режиму Кастро, діяли без дотримання права на справедливий судовий розгляд, 

обмежуючи право на захист і порушуючи всі процесуальні гарантії, які повинен 

мати обвинувачений згідно з вимогами міжнародного права [346]. А усі попередні 

демократичні реформи почали згортатись, на острові розпочався новий етап 

боротьби з інакомисленням, а Куба ще більше ізолювалась у міжнародному 

співтоваристві [169, с. 112].  

«Чорна весна» призвела до чергових загострень відносин з урядом США та 

значно погіршила відносини Куби з державами Європейського Союзу. Уряди країн 

ЄС домовилися про скорочення дипломатичних контактів з Гаваною та ввели 

санкції щодо режиму Фіделя Кастро у 2003 році [169, с. 113]. Міжнародна 

організація Amnesty International визнала «групу 75»18 політичними в’язнями, а 

пізніше назвала ув’язнених кубинців – «в’язнями сумління» [312]. 

Міжнародна спільнота підняла голос на захист кубинських «в’язнів сумління». 

Окрім урядів багатьох країн, із закликами до звільнення політичних в’язнів 

звернулися Папа Римський (у 2003 році Іван-Павло ІІ, а з 2005 року і Бенедикт XVI 

закликав до звільнення кубинських політичних в’язнів), міжнародні організації із 

захисту прав людини, як-от Amnesty International, Human Rights Watch, Reporters 

Without Borders і Freedom House, а також інтелектуали та митці. Одні з них 

 

18 «Група 75» – так називали кубинських дисидентів ув’язнених в період «Чорної весни Куби», адже початково їхня 

кількість складала 75 осіб (75 політичних в’язнів). У 2009 році до «групи 75» додали (тобто заарештували) ще 

чотирьох дисидентів, але не міжнародні арені назва для ув’язнених дисидентів зберігалась, як «група 75». 
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закликали Кастро звільнити в’язнів, інші засудили жорстокість і несправедливість 

диктатури Кастро. Загалом міжнародна спільнота вимагала звільнити кубинських 

«в’язнів сумління» [169, с. 113]. 

Куба відкинула міжнародну критику, особливо зі Сполучених Штатів, як 

роботу політичних супротивників, які діяли на «послаблення кубинського уряду» 

[312]. Майже вісім років будь-яка критика режиму Кастро щодо ув’язнених 

кубинських дисидентів відкидалась, а заклики ігнорувались. 

Усе-таки міжнародний тиск на Кубу змусив у 2010 році кубинський уряд 

шукати рішення цієї складної ситуації із дисидентами. Позитивним аспектом 

далась зміна керівництва Куби19 – новим керівником Державної Ради Куби20 у 2008 

році став Рауль Кастро. Рауль Кастро шукав шляхів виходу із міжнародної ізоляції 

та підтримку своїх реформ всередині країни. Подолати наслідки «Чорної весни» та 

ізоляцію на Кубі допомогла ватиканська дипломатія, яка виступила майданчиком 

для діалогу [169, с. 113]. 

У 2010 році ініціативу розв’язання проблеми дисидентської «групи 75» взяла 

на себе ватиканська дипломатія, яка діяла через Католицьку церкву на Кубі та за 

підтримки уряду Іспанії [214, с. 47]. У період із 2010 до 2011 рр. папські легати вели 

переговори із Раулем Кастро для вирішення цієї кризи. 

Інтерес Куби до Святого Престолу та Ватикану до Куби були взаємними. Так, 

для Гавани найважливішою потребою було збереження легітимності режиму 

Кастро. Куба переживала період економічного застою та міжнародної ізоляції, 

тому режим міг розраховувати тільки на підтримку групи країн, які очолювали ліві 

лідери, таких як Китай, Венесуела, Болівія, Еквадор. Стабілізація відносин зі 

Святим Престолом означала вихід з ізоляції завдяки авторитету Папи, а також 

підняття престижу Кастро в очах кубинців, які здебільшого католики. Окрім того, 

 

19 З 2006 р. у зв’язку з хворобою Фіделя Кастро тимчасовим виконувачем обов’язків глави держави став Рауль 

Кастро, молодший брат Фіделя. А з 2008 р. Фідель Кастро повністю відрікся від влади й Рауль Кастро став головою 

Державної Ради Куби, тобто президентом Куби. 
20 Куба – це «соціалістична держава» з поділом влади на виконавчу, судову та законодавчу. Найвищим органом 

влади є Національна асамблея народної влади (Парламент), яка обирає зі свого складу Державну Раду, яка виступає 

виконавчою владою країни. Голова Державної Ради наділений широкими повноваженнями: він є главою уряд і 

формує Раду міністрів, може видавати закони, ухвали і нормативні акти, а також є головнокомандувачем збройних 

сил. 
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кубинський лідер очікував на підтримку від Папи Бенедикта XVI у своїй компанії 

проти ембарго США [163, с. 39-40]. 

Натомість, інтерес Святого Престолу, який завдяки Кубі прагнув 

продемонструвати свою дипломатичну потужність, переслідував декілька цілей у 

політичній та освітній сферах. Так, для Католицької церкви на Кубі, діяльність якої 

давно вийшла за рамки богослужінь, вкрай важливою була легалізація соціальної 

діяльності Церкви та розширення впливу Церкви в освітніх закладах комуністичної 

країни [169, с. 115]. 

Варто зауважити, що сила та авторитет Католицької церкви на Кубі почала 

зростати після 1991 року: у 1990-х роках на Кубі майже 4,5 мільйона кубинців – 

близько 40 % населення острова – називали себе католиками [383], тоді як у 2010 р. 

ця кількість зросла до 6,9 мільйона, що складало близько 65 % населення острова 

[384, c. 46]. Явною ознакою зростання могутності Католицької церкви на Кубі було 

збільшення кількості хрещень [128, c. 76]. Роль Католицької Церкви, яка ставала 

найбільшою інституцією острова після кубинського уряду, почала виходила за 

рамки євангелізації. Церква заповнювала не лише духовний вакуум, але й 

матеріальний, що виник через політичну ізоляцію та посилився внаслідок 

економічної кризи [370]. Церква роздавала їжу, медикаменти й одяг, які передавали 

з інших країн [128, c. 58]. У 2000-х роках Католицька церква через організацію 

Карітас Куба передала десятки мільйонів доларів на допомогу кубинцям [240]. 

Карітас Куба теж поставляв обладнання та ліки до лікарень Куби, а також годував 

людей похилого віку на цілому острові. Крім того, у 2000-х роках Карітас Куба 

розпочав навчання для самозайнятих працівників та фермерів Куби з викладання 

базових принципів діловодства та підприємництва. Для співробітників Карітасу та 

кубинських громадських активістів проводили курси з етики, які включали лекції 

про громадянську відповідальність, права та обов’язки відповідно до вчення 

соціальної доктрини Католицької церкви [163, с. 38]. 

Маючи мережу церков та розгорнувши ряд соціальних структур й ініціатив на 

Кубі, де офіційна влада контролювала всі сфери суспільного і політичного життя, 

Католицька церква ставала другою інституцією після державних органів за 
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організаційною структурою та фінансовими можливостями, однак Церква мала 

перевагу в незаперечному моральному авторитеті серед населення Куби [169, 

с. 114]. 

У відносинах із урядом Куби Католицька церква та Святий Престол вели 

досить гнучку та прагматичну політику: католицькі єпископи Куби закликали до 

політичних змін і піддавали легкій критиці комуністичний уряд Куби й, водночас, 

гостро критикували тривале ембарго США проти Куби [240], що імпонувало 

Фіделю та Раулю Кастро [128, c. 64]. Аналогічно чинив офіційний Ватикан, який 

критикував утиски Церкви та прав людини на Кубі з одного боку, а з іншого, 

піддавав критиці ізоляцію Куби. Наприклад, у своєму посланні Папа Бенедикт XVI 

заявляв, що влада Куби «прагне звести релігію до приватної сфери, позбавляючи її 

будь-якого впливу чи соціальної значимості». Водночас Бенедикт XVI засуджував 

«капіталістичний неолібералізм», який прагне підпорядковувати та нав’язувати 

невигідні умови країнам, що розвиваються, роблячи їх «ще біднішими» [280]. Та 

все таки, Папа закликав Кубу «подолати ізоляцію» і «відкритися світові» та, 

водночас, закликав іноземні уряди «стати ближче до Куби» [279].  

У 2010 р. Католицька церква на Кубі побачила можливість діалогу з Раулем 

Кастро та почала розробляти стратегію дій із Святим Престолом. Після декількох 

контактів католицьких представників із Раулем Кастро 19 травня 2010 року було 

розпочато офіційні тристоронні переговори між кубинським урядом, Католицькою 

церквою та урядом Іспанії щодо звільнення дисидентів21. Переговори розпочались 

зустріччю Рауля Кастро з кардиналом Хайме Ортега, архієпископом Гавани, та 

Діонісіо Гарсія Ібаньєс, президентом Конференції католицьких єпископів Куби 

[214, с. 55]. 

7 липня 2010 року Святий Престол заявив про прогрес у справі ув’язнених 

кубинських дисидентів. Однак у липні 2010 року переговори ускладнились, коли 

мова зайшла про те, що всі в’язні «групи 75» будуть звільнені та депортовані до 

 

21 Стимулом до переговорів стала суперечлива загибель політичного в’язня Орландо Запати Тамайо в лютому 

2010 року після голодування на тлі повідомлень про масові зловживання з боку персоналу в’язниці. 
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Іспанії. Попередньо Іспанія запропонувала отримати тих ув’язнених, які 

погодились б після звільнення негайно переїхати разом з сім’ями до Іспанії [214, 

с. 55]. Але не всі в’язні погодились на вигнання [169, с. 114].  

Пріоритет було надано тим, хто погодився покинути Кубу та із сім’єю 

переїхати до Іспанії. Перша група із шести колишніх засуджених прибула до 

Мадрида 13 липня 2010 [214, с. 55].  

Після тривалого переговорного процесу ватиканськими легатами було 

досягнуто згоди щодо тих в’язнів, які відмовились залишити Кубу [410]. 23 березня 

2011 року, через вісім років після репресивних арештів «Чорної весни» 2003 року, 

були звільнені останні дисиденти режиму Кастро [114, с. 55]. Останнім 

аргументом, який переконав Рауля Кастро звільнити опозиціонерів, була обіцянка 

ватиканських дипломатів, що у разі звільнення усіх в’язнів Папа Бенедикт XVI 

здійснить візит на Кубу [279]. 

Зрештою, усі в’язні були звільнені: 18 дисидентів залишилися на Кубі з 

додатковою кримінальною ліцензією, а один з них повністю відбув свій термін 

позбавлення волі; в еміграції в Іспанії – 38 дисидентів, у Сполучених Штатах – 15, 

один – у Швеції і ще один – у Чилі. Також один дисидент помер у Гавані в 2010 році 

[214, с. 55].  

Звільнення усіх опозиціонерів було проривом ватиканської дипломатії на 

міжнародній арені, а для Куби означало новий етап виходу з ізоляції.  

Отже, ватиканська дипломатія спромоглася витягнути Рауля Кастро на діалог 

та, заручившись підтримкою Іспанії, звільнити кубинських дисидентів. Хоча 

більшості дисидентам довелось обрати вигнання з батьківщини, зрештою, були 

звільнені і ті в’язні, які відмовилися покинути Кубу. Папська дипломатія 

потребувала більше часу, щоб шляхом тривалих переговорів у березні 2011 р. 

звільнити усіх дисидентів.  

Слід відзначити, що вирішальну роль в звільненні кубинських дисидентів 

зіграла ватиканська дипломатія, адже саме Святий Престол виступив ініціатором 

переговорів з їх звільнення, а папські легати знайшли спосіб переконати Рауля 

Кастро звільнити усіх в’язнів, зокрема й тих, хто відмовився покинути Кубу. 
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Після звільнення кубинських дисидентів ситуація з політичними правами та 

свободами на Кубі почала покращуватися, паралельно зміцнювався авторитет Куби 

на міжнародній арені. Святий Престол, водночас, працював над деізоляцією Куби 

своїми методами. Так, у 2011 році відразу після звільнення усіх дисидентів новим 

інформаційним приводом для світової спільноти стала новина про плани візиту 

Папи Бенедикта XVI на Кубу 26-28 березня 2012 р. Ця поїздка була візитом 

«вдячності та лояльності» Раулю Кастро, який звільнив усіх в’язнів «Чорної весни 

Куби».  

Поїздка Папи Римського Бенедикта XVI була підготовлена інтенсивними 

контактами, очолюваними тоді державним секретарем кардиналом Тарчізіо 

Бертоне, який разом із Хайме Ортегою доклав чимало зусиль для звільнення 

кубинських дисидентів. Візит Папи після подій «Чорної весни» був серйозним 

кроком Бенедикта XVI та чітким сигналом для міжнародної спільноти, що Куба на 

шляху до політичних змін [169, с. 115]. 

Варто зауважити, що візит Бенедикта XVI на Кубу, другий візит глави 

Католицької Церкви в історії країни, збігся з початком боязких соціальних та 

економічних реформ, спрямованих на розвиток приватних економічних ініціатив і, 

у такий спосіб, зменшення ролі держави в економічному секторі. Реформи мали 

«делікатні» наслідки: Рауль Кастро скоротив понад мільйон робочих місць у 

державному секторі, тобто 20 % загальної кількості робочої сили країни [279]. 

Зрозуміло, що такі кроки викликали суперечливе ставлення до чинної влади від 

колишніх держслужбовців, саме тому уряд Рауля Кастро потребував будь-якої 

підтримки, а моральна підтримка Католицької церкви мала неабияке значення в 

комуністичному, але все ж у католицькому соціумі Куби [169, с. 115].  

На момент візиту Бенедикта XVI кубинський уряд та Рауль Кастро були 

зацікавлені співпрацею з Католицькою Церквою у соціальних питаннях та в 

питаннях вирішення наслідків реформ і, звичайно ж, у розвитку співпраці із Святим 

Престолом щодо подолання міжнародної ізоляції Куби. Крім того, Кубу також 

цікавила соціально-економічна підтримка Католицької церкви на острові, адже 
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саме католицькі фонди здійснювали інвестиції в кубинців, надавали підтримку та 

вкладали кошти для старту соціальних ініціатив [163, с. 42]. 

Метою візиту Бенедикта XVI було спонукати міжнародну спільноту до 

співпраці з Кубою, що можна простежити у заявах та посланнях Бенедикта XVI до 

кубинців. В інавгураційній промові Бенедикт XVI висловив переконання, що Куба 

«вже дивиться в майбутнє і з цієї причини прагне відновити і розширити свої 

горизонти». Папа запевнив, що Церква має «наміри продовжувати працювати без 

перепочинку, щоб краще обслуговувати всіх кубинців» [280]. Бенедикт XVI 

відмітив прогрес співпраці, що відбувся між Церквою і кубинським урядом, хоча 

відзначив, що є ще багато аспектів, у яких Святий Престол і уряд Куби можуть і 

повинні рухатися вперед [410]. 

Як це свого часу зробив Папа Іван-Павло ІІ, так само і Папа Бенедикт XVI 

засудив американське ембарго, закликав до діалогу і видалення «нерухомих 

позицій і односторонніх точок зору» [279]. Бенедикт XVI не закрив очі на 

обмеження кубинським урядом прав та свобод, так Папа Ратцінґер закликав не 

позбавляти кубинців «права брати участі в розбудові майбутнього Куби» та 

закликав кубинців до співпраці з урядом на всіх рівнях в «розбудові суспільства 

широких горизонтів» [280].  

У церемонії прощання Бенедикт XVI побажав, щоб Куба була «домом всіх і 

для всіх кубинців, де співіснує справедливість і свобода» [281]. Бенедикт XVI 

наголосив на важливості «поваги до свободи» та необхідності «адекватно 

реагувати на фундаментальні вимоги гідності» і в такий спосіб «будувати 

суспільство, у якому кожен відчуватиме себе протагоністом свого майбутнього: 

власного життя, своєї сім’ї та своєї батьківщини» [280].  

Візит Папи Бенедикта XVI у 2012 році показав, що країна реформується та 

готова до змін. Це був сигнал від Святого Престолу та Папи для світових лідерів, 

що Куба змінюється та що з Кубою можна і потрібно співпрацювати [163, с. 42-43]. 

З 2011 року, після звільнення Кубою опозиціонерів, за посередництвом 

канадських дипломатів почалися таємні переговори щодо відновлення 

дипломатичних відносин між Сполученими Штатами Америки та Кубою. Адже 
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усіх дисидентів уже звільнили, що попередньо було основною вимогою США для 

відновлення двосторонніх переговорів між урядами країн. Як перші, так і другі 

приписують Папі Франциску та «тихій» дипломатії Ватикану ключову роль в 

посередництві з відновлення відносин і вкладанні угоди. Вирішальну роль у 

деізоляції Куби відіграв Папа Франциск, за що йому особисто подякували лідер 

США Барак Обама та лідер Куби Рауль Кастро, але передісторією цієї угоди 

послужили досягнення дипломатії Бенедикта XVI. 

У 2014 році трьохсторонні переговори між США та Кубою за посередництвом 

Канади заходять у «політичний тупик»: США та Куба не можуть дійти згоди і 

приступити до нового етапу переговорів. Переговори зайшли у глухий кут через 

проблему із американськими в’язнями на Кубі. У цей кризовий момент американо-

кубинських переговорів до Римського Понтифіка особисто звернувся Барак Обама 

з проханням посприяти нормалізації відносин із Кубою та дати новий імпульс 

переговорам, під час візиту до Ватикану 24 березня 2014 р. [169, с. 116]. 

Після зустрічі з Бараком Обамою Папа Франциск через кардинала Хайме 

Ортега надіслав обом президентам апостольські листи [274]. Також Папа відправив 

ватиканських посередників у Канаду для участі в переговорному процесі між 

Кубою та США [410]. Історичний момент відновлення відносин між Вашингтоном 

та Гаваною ознаменувався кульмінацією дипломатії Святого Престолу: протягом 

вісімнадцяти місяців таємних переговорів сторони домовилися про відновлення 

офіційних відносин [336].  

Особисті заклики Папи до двох лідерів, а також участь ватиканських 

дипломатів у переговорному процесі сприяли активізації перемовин та досягненню 

угоди між двома сторонами. Уже в жовтні 2014 р. Понтифік організував фінальну 

зустріч делегацій США та Куби у Ватикані. Як згадує апостольській нунцій на Кубі, 

кардинал Джованні-Анжело Беччю, обидва президенти, Обама та Кастро, просили 

Понтифіка запропонувати нейтральні рамки угоди між Кубою та США. І навіть 

підписання попередньої угоди між урядом Куби і США відбулося у Ватикані. 

Кардинал Джованні-Анжело Беччю, який був учасником цього етапу досягнення 

домовленостей між Кубою і США, описує події так: «вони прийшли сюди в 
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Секретаріат Держави [Святого Престолу] поставити свої підписи в двох 

документах перед секретарем держави майже як гарантом слова, яким вони 

обмінялися. Папа зачарував представників кубинського та американського народу. 

Саме вони попросили Папу […] допомогти їм. І в цьому Папа Римський не 

відступився. Тоді він направив деяких людей, які могли допомогти завершити 

бажання діалогу» [274]. 

17 грудня 2014 року було оголошено про досягнення домовленості: президент 

Куби Рауль Кастро та президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама 

одночасно оголосили про відновлення відносин [410]. Після 54 років напруженості 

та ворожнечі лідери двох країн підтвердили готовність розпочати співпрацю між 

урядами, нормалізувати дипломатичні відносин між країнами. Відповідно на 

міжнародному рівні щодо політичного статусу Куби відбулися позитивні зміни: 

Кубу було вилучено зі списку країн, які спонсорують тероризм; поступово 

нормалізувалися відносини в банківській, телекомунікаційній і туристичній сфері; 

Конгрес США зняв ембарго з Куби [274]. 

30 червня 2015 р. Куба та США підписали угоду про відновлення 

дипломатичних відносин і досягли згоди щодо відновлення відносин на рівні 

посольських представництв у своїх столицях, що і відбулося 20 липня 2015 року. 

Отже, активна позиція Папи та «м’яка сила» ватиканської дипломатії сприяли 

відновленню американо-кубинських відносин, за що президент Обама та президент 

Кастро подякували Папі Франциску за його посередництво. Але передісторією цієї 

угоди послужили досягнення дипломатії Бенедикта XVI у звільненні кубинських 

дисидентів 2003-2011 років. Саме звільнення кубинських дисидентів за 

вирішальної ролі ватиканської дипломатії створили сприятливі умови для 

міжнародної деізоляції Куби та відновлення переговорів між Кубою і США. Проте 

і на етапі відновлення американо-кубинських відносин папська дипломатія знову 

відіграла вирішальну роль, зумівши підібрати необхідні засоби та методи для 

вирішення найпроблемніших питань між двома країнами. Так, завдяки Святому 

Престолу було відновлено дипломатичні відносини Куби та США, а також 

авторитет Куби на міжнародній арені.  
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Участь ватиканських дипломатів у звільнені кубинських дисидентів, а отже й 

у політичній деізоляції Куби виступає цінним прикладом потенціалу дипломатії 

Святого Престолу із забезпечення прав людини й розвитку співробітництва між 

конфліктуючими державами та здатністю Папи перетворювати опонентів на 

партнерів. 

 

3.2. Католицька миротворча дипломатія в Колумбії 

На початку ХХІ століття у Колумбії все ще тривала громадянська війна між 

урядом Колумбії та лівими партизанськими арміями із додаванням правих 

воєнізованих груп на різних етапах конфліктного протистояння, а також 

наркокартелів та злочинних формувань.  

Вважається, що історично колумбійська громадянська війна стала 

продовженням Віоленсії – збройної боротьби між консерваторами та лібералами у 

1948-1958 роках. Перемога консерваторів у цій боротьбі привела до об’єднання 

ліберальних і комуністичних бойовиків у Революційні збройні сили Колумбії 

(FARC), хоча кожна зі сторін по-своєму трактує причини початку конфлікту [256, 

с. 1-2]. 

Основними учасниками на початку конфлікту були колумбійські державні 

війська і крайньоліві партизанські формування, зокрема FARC і Національна 

визвольна армія (ELN), Народна визвольна армія (EPL). Однак у ході конфлікту 

виникали нові актори конфлікту. Так, через фальсифікації на президентських 

виборах 19 квітня 1970 року виник «Рух 19 квітня» (M-19). У 1984 р. сформувався 

Військовий рух Квінтіна Ламе (MAQL) – колумбійський партизанський рух 

корінних народів, що захищав корінні общини від нападів землевласників, 

військових, урядових чиновників та інших партизанських рухів, а також намагався 

розширити територію корінних народів Колумбії через військове захоплення 

земель. Внаслідок розколу в ELN через протиріччя серед основних лідерів у 

1985 році відділились Революційна армія народу (ERL). А у 1992 році в наслідок 

нових ідеологічних розколів від ELN відокремилась Революційна армія Гуеваріста 

(ERG), яка діяла до 2008 року [149, c. 161]. 
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Паралельно за підтримки колумбійського уряду22 були створені парамілітарні 

воєнізовані групи, які боролися проти партизанських рухів і кримінальних 

формувань. Так, у 70-х рр. було створено Американський антикомуністичний 

альянс (Triple A) – крайньоправа воєнізована група, яка боролася з партизанами, 

часто здійснюючи «терористичні акти і брудну боротьбу» [142, c. 142]. З 1960-х рр. 

у Колумбії діяла парамілітарна група Об’єднані сили самооборони Колумбії (AUC), 

яка була узаконена 1997 р. AUC була крайньоправою воєнізованою організацією, 

яку сформували багаті фермери для боротьби з партизанами. Спочатку AUC 

спонсорувалася транснаціональними корпораціями та землевласниками, але 

згодом почала контролювати наркоторгівлю в регіонах, де вони діяли. Також вона 

займалася викраденням та здирництвом з компаній, що знаходились на 

підконтрольних AUC територіях [347; 348]. Діяльність AUC відрізнялася 

варварством і тероризмом: за даними ООН AUC несе відповідальність за 80 % 

вбивств цивільних осіб під час конфлікту [418]. У 1970-х було сформовано 

регіональну воєнізовану групу Селянські самозахисні війська Касанаре (ACC), які 

протидіяли партизанам з попередньої згоди держави, а також брали участь у 

торгівлі наркотиками, викраденнях та інших злочинах, таких як експропріація 

землі та здирство з державних службовців, компаній, політиків і простих громадян 

[149, c. 247]. У 1990 роках було сформовано CONVIVIR – це був ряд воєнізованих 

груп, регульованих державою та фінансованих великими землевласниками і 

приватними компаніями, які, консультуючись з армією та поліцією, здійснювали 

самозахист підприємств і територій, що належали тим, хто їх фінансував, та які 

постійно боролися із партизанськими загонами [130, c. 65-68]. 

До колумбійського громадського конфлікту в 80-х роках долучились також 

наркокартелі. Так, у 1981 р. з’явилась кримінальна воєнізована група «Смерть 

викрадачам» (MAS), яку створили представники Медельїнського наркокартелю, 

 

22 Колумбія – це президентська республіка з поділом влади на виконавчу, судову та законодавчу. Виконавчу владу 

представляє президент, який є главою держави й уряду, а також головнокомандувачем армії. Законодавча влада – 

Конгрес Республіки, який складається із двох палат: Сенату та Палати представників. Судова влада – Верховний 

Суд, Конституційний суд, Вища рада судової влади, суди та трибунали. Однак враховуючи, що існують функцій, які 

не відносяться до даних суб’єктів, для їх виконання призначаються спеціальні органи, як-от: Прокуратура, 

Національна виборча рада, Національний реєстр, Банк Республіки та ін. 
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родичі яких були викрадені партизанами. MAS формувалась для боротьби з 

партизанами, але через конфлікт із урядом Колумбії наркокартелі почали війну й 

проти уряду Колумбії [149, c. 150-174]. На початку 1990-х років наркокартель Калі 

сформував кримінальне воєнізоване угрупування Los Pepes, яке до 1993 року 

боролося проти Медельїнського наркокартелю за сфери впливу, а потім і з 

урядовими структурами [141, c. 94]. 

Фактично із середини 1980-х до кінця 1990-х рр. ХХ ст. у Колумбії тривала 

кризова боротьба, яка може бути описана словами видатного філософа Томаса 

Гобса «війна всіх проти всіх» [129, c. 610]. Внаслідок зіткнень державних військ та 

парамілітарних військових організацій (такими, як AUC) з різними партизанськими 

угрупуваннями (головним чином, FARC, ELN, а також EPL) та воєнізованими 

кримінальними формуваннями у Колумбії щороку гинули тисячі людей, переважно 

цивільне населення [428]. Усі сторони конфлікту нехтували правами людини та 

військовою етикою. Часто цивільні ставали жертвами державних, партизанських 

військових і кримінальних формувань тільки через підозру в підтримці тієї чи іншої 

сторони конфлікту [219, с. 676]. 

Бойові дії призвели до масового внутрішнього переміщення цивільного 

населення Колумбії та до тисяч жертв серед мирного населення [428]. Слід 

відзначити, що за даними Національного центру історичної пам’яті Колумбії, з 

1964 по 2016 рр. в колумбійській громадянській війні загинуло понад 220 тисяч 

осіб, близько 25 тисяч було викрадено, 5 млн колумбійців були змушені покинути 

свої домівки [422]. Згідно з доповіддю у 2013 р. урядового агентства 

«Національний центр історичної пам’яті» воєнізовані групи несуть 

відповідальність за 40 % смертей цивільних осіб, партизанські групи – за 25 % і 

державні формування – за 8 %, а у 27 % випадків було важко визначити 

відповідальну сторону [364]. 

Власне, і сама Католицька церква за період протистояння зазнала 

переслідувань і втрат від колумбійських партизан. Так, більшість партизан 

історично вважала Католицьку церкву прихильницею уряду, а, відповідно до 

атеїстично-комуністичної ідеології партизан, релігія вважалась реакційною силою 
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та «опіумом народу». Тому жертвами лівих колумбійських партизан неодноразово 

ставали католицькі священики, а за період 53-річної боротьби десятки церков були 

пошкоджені чи зруйновані [376]. 

З 90-х років ХХ ст. уряд ініціював ряд мирних переговорів із партизанськими 

організаціями. Деякі з організацій уклали перемир’я з урядом, склали зброю та 

повернулися до законності, наприклад, M-19 (1990), MAQL (1991), CGSB (1991), 

та ін. Була розформована парамілітарна організація CONVIVIR (1997). Водночас 

перемовини з FARC зазнали краху через цілеспрямовані вбивства, які 

здійснювалися воєнізованими формуваннями. Згодом формування FARC були 

звинувачені у співпраці й отриманні прибутку від торгівлі наркотиками [265]. 

Отже, у боротьбі проти партизанських формувань уряд Колумбії отримав 

підтримку від США, внаслідок чого конфлікт почав набирати нових рис боротьби 

та характеристик асиметричної війни. 

Паралельно з кінця 1980-х до 1998 року велась жорстока боротьба проти 

наркокартелів Колумбії, головним чином, Медельїнського та Калі. Тільки у 1990-х 

роках уряд Колумбії, завдяки підтримці США, знищує головні наркокартелі: 

Медельїнський картель (1993), картель Калі (1998) та картель північного 

узбережжя (1998) [141, c. 104]. Проте контроль над наркоторгівлею переходить до 

партизанських і парамілітарних формувань, що стане причиною продовження 

боротьби проти партизан та розформування парамілітарних загонів. 

Слід відзначити, що Католицька церква гостро засуджувала як 

розповсюдження, так і споживання наркотиків. Неодноразово наркоторгівлю 

критикували Папи Іван-Павло ІІ, Бенедикт XVI та Франциск, проти наркоторгівлі 

часто виступали місцеві єпископи та кардинали як в Колумбії, так і в інших країнах 

Латинської Америки. Бенедикт XVI у енцикліці Caritas in Veritate [20, n.76], 

посланнях [341] та анджелусі [340] неодноразово засуджував накоторгівлю та 

вживання наркотиків. Так, під час візиту до Латинської Америки Бенедикт XVI 

звернувся до наркоторговців зі словами: «розмірковуйте про зло, яке ви чините для 

безлічі молоді та дорослих усіх верств суспільства». Папа засудив тих, «хто 

розбагатів, штовхаючи інших у прірву наркоманії» та додав: «людську гідність не 
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можна топтати таким чином» [341]. Проблема наркоторгівлі глибоко торкається 

Колумбії, яка стала своєрідним осередком для виготовлення та розповсюдження 

наркотиків. Крім того, громадянська війна із середини 1990-х років тісно 

переплелася з наркоторгівлею як у партизан, так і у парамілітарних формуваннях.  

Знищення у 1990-х основних наркокартелів та демілітаризація деяких 

партизанських груп дозволило уряду Колумбії почати активну боротьбу проти 

основних партизанських формувань. Позитивною для уряду Колумбії була і 

політика США. Був оголошений так званий План Колумбія, що передбачав 

військову та економічну підтримку з боку США [308]. 

У 2000-х роках колумбійські збройні сили почали новий інтенсивний наступ 

на партизанські формування з використанням літаків і обладнання, наданих 

Сполученими Штатами в рамках «Плану Колумбія». У Колумбії в 2000-ні велася 

жорстка боротьба з партизанськими загонами FARC і ELN, а також з усіма тими 

прошарками населення, які вважалися головною підтримкою партизан. Звичним 

явищем стали армійські погроми поселень, підозрюваних у надані підтримки 

партизанам, а також викрадення та вбивства активістів і профспілкових діячів, 

представників корінних народів і лівих партій [418]. Уряд Колумбії навіть вдався 

до бомбардувань військових баз партизан на території сусідніх з Колумбією країн, 

тим самим спровокувавши конфлікт з Еквадором і Венесуелою [149, c. 247]. 

Варто зауважити, що в період з 2002 до 2010 рр. завдяки зусиллям уряду 

президента Альваро Урібе колумбійським військовим вдалося значно послабити 

можливості партизан. У результаті військової та логістичної підтримки США 

колумбійські збройні сили знищили основні стратегічні центри партизан, а також 

підірвали фінансову опору партизан – наркоторгівлю [291]. З 2004 року 

розпочалась нова хвиля демобілізації воєнізованих груп: був розпочатий процес 

роззброєння проурядового формування AUC [325]. Серед партизан зброю склали 

ERG (2008). У 2007 році було остаточно знищено ERL. У травні 2008 року десяток 

заарештованих партизанських воєнних лідерів були екстрадовані до США за 

звинуваченням у наркоторгівлі [276]. 
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На початку 2000-х партизанські формування понесли значні втрати та почали 

міняти стратегію боротьби проти урядових військ: підпільні групи FARC перейшли 

від стратегії «партизанської війни» до «війни ополченців», тобто партизани почали 

працювати у цивільному, ховаючись серед мирного населення [286].  

Проте в період жорстокої боротьби президента Уріби проти партизан значних 

втрат і знущань понесли цивільні громадяни Колумбії, яких вважали потенційними 

прихильниками партизан [219, с. 23]. Такі необдумані агресивні дії військових 

проти партизан та їх прихильників, з одного боку, послабили партизанський рух, а 

з іншого, додали нових учасників, які відчували себе жертвами держави та 

поповнювали ряди партизан, маючи за мету помсту. 

На початку січня 2011 року розвідка колумбійської армії звітувала, що до 

FARC входять близько 18 тисяч осіб [328], які діють на 60 фронтах [291], з яких 

приблизно половину складали ополченці [328]. Дані розвідки стверджували, що 

FARC має «сильну присутність» приблизно у третині Колумбії [265] і користується 

підтримкою багатьох кокалерів, бідних фермерів і студентів університетів 

Колумбії [291]. 

Ставало дедалі зрозуміліше, що військове протистояння з «нео-

воєнізованими» партизанськими групами нестиме серйозну загрозу для безпеки 

Колумбії [355]. З іншої сторони, півстолітнє протистояння втрачало своє 

ідеологічне забарвлення і переходило в боротьбу за контроль над торгівлею 

наркотиками як партизанськими, так і парамілітарними державними 

формуваннями. 

Міжнародні спостерігачі піддавали критиці дії партизан і військових за 

жорстокість, нехтування правами людини та нормами військової етики, а також за 

схильність до військового вирішення внутрішнього конфлікту. Критики вимагали 

поліпшити ситуацію з правами людини та зменшити зловживання з боку збройних 

сил Колумбії [256, с. 1-2].  

Католицька церква, яка має свої структури по всій Колумбії як у регіонах 

підконтрольних уряду, так і в регіонах, де діють партизани, паралельно моніторила 

стан справ людини та неодноразово критикувала дії військових і партизан щодо 
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порушення прав цивільного населення та зловживання. Так, відомо про єзуїтську 

організацію Центр досліджень і народної освіти, яка вважається однією з 

найнадійніших інституцій з дослідження колумбійського конфлікту [298].  

Слід відзначити, що Католицька церква та Святий Престол гостро засудили 

порушення прав цивільних осіб Колумбії. Так, місцеві єпископи піддавали критиці 

порушення прав людини і закликали до пошуку шляхів діалогу та примирення 

[366]. А Святий Престол апелював до уряду та партизан з вимогою поваги до 

основних прав людини та людської гідності [415].  

Папа Бенедикт XVI не втрачав нагоди щоб схилити учасників колумбійського 

конфлікту до примирення та діалогу. Так, у 2008 році в посланні до колумбійських 

єпископів Бенедикт XVI сказав: «Я не можу [...] забути вашу увагу, яку ви 

приділяєте людям злагоди, і ваші постійні заклики припинити насильство, 

викрадення людей, вимагання, від яких страждають багато дітей цієї улюбленої 

землі. Я щиро молюсь, щоб Бог якнайшвидше припинив ці ситуації, які завдали 

стільки болю, і щоб у Колумбії панував стабільний і справедливий мир у кліматі 

надії та добробуту» [281]. 

Від імені колумбійського народу католицькі єпископи Колумбії зверталися із 

комюніке до уряду Колумбії та FARC із проханням припинити вогонь і взяти участь 

у «національному проекті примирення». У комюніке єпископи Колумбії 

підтвердили свою готовність «проповідувати та працювати на утвердження миру в 

Колумбії». Католицькі єпископи Колумбії висловили «бажання» від 

колумбійського народу, аби було досягнуто «остаточної згоди» між урядом та 

FARC: «ми висловлюємося від імені багатьох людей, особливо дітей та молоді, 

прагнення до мирного майбутнього». З цієї причини католицькі єпископи Колумбії 

звернулися до президента та лідерів партизанського руху, щоб вони 

«зосереджували увагу на різних аспектах, які стосуються єдності колумбійців» та 

«захисту життя» [366]. 

До того ж католицькі єпископи Колумбії неодноразово виступали учасниками 

мирних переговорів між урядом та партизанами. Ватикан назначав групу 

єпископів, яка вела переговори між двома сторонами [382]. Католицька церква та 
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Папа виступали посередниками для звільнення в’язнів викрадених партизанами. 

Відомо, що Інгрід Бетанкур, франко-колумбійську журналістку, яку тримали в 

заручниках FARC понад 6 років, звільнили 2 липня 2007 року на прохання Папи 

Бенедикта XVI [287]. 

Католицька церква стала ініціатором «Тижня миру» в Колумбії для 

забезпечення діалогу між партизанами та урядом і цивільним населенням, який 

щороку відзначається у вересні з 1987 року. Під час «Тижня миру» проводяться 

серії зустрічей, дискусій, діалогів із додаванням духовних моментів. У цей час 

проводяться мистецькі, спортивні та культурні заходи з метою розвитку розуміння 

необхідності побудови плюралістичного суспільства, участі в процесі 

національного примирення. До заходу «Тиждень миру» залучені католицькі 

організації, як-от Єпископська конференція Колумбії, Карітас Колумбії, папські та 

католицькі університети Колумбії, а також парафії Католицької церкви, які 

протягом «Тижня миру» проповідують необхідність примирення та прощення 

[419]. 

Крім того, Католицька церква надихнула активістів на створення релігійних 

громад для підтримки миру в Колумбії, наприклад, Корпус миру Івана XXIII, 

Спільнота миру Сан-Хосе де Апартадо та інших, які працюють на місцях для 

розвитку діалогу між різними сторонами конфлікту у Колумбії [419; 382].  

У колумбійському суспільстві роль Церкви важлива для встановлення довіри 

та примирення між агресорами та жертвами, зважаючи на втрати, понесені кожною 

родиною та поверненням колишніх військових чи колишніх партизан додому й до 

мирного життя. Окрім цього, Церква виступає соціалізатором підлітків і молоді, які 

виросли у військових таборах і пройшли жорстокі та цинічні навчання, які зробили 

їх безжальними. Зрозуміло, що ці діти не відвідували школу і часто не були 

пристосовані до життя у цивільному світі. Так, місіонери Дон Боско працюють над 

соціальною реінтеграцією колишніх партизан та дітей партизан у нормальне життя 

[268]. 

Цікаво, що незважаючи на переслідування, яких зазнала Католицька церква та 

її священнослужителі від партизан у минулому [327], Церква подолала відчуття 
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жертви та зайняла позицію арбітра у Колумбії, а згодом і соціального інтегратора 

колишніх партизан у цивільне життя. Зусилля Церкви були гідно оцінені Чарльзом 

Пекнолдом, який констатував, що «Католицька церква стала керівною силою для 

повернення партизанів до цивільного життя та наставництва для все ще розділеної 

нації до примирення» [376]. 

Враховуючи неможливість вирішення конфлікту військовими засобами, 

починаючи з 2010 року новий президент Колумбії Мануель Сантос почав 

розробляти стратегію з примирення Колумбії, яка у 2012 році привела до прямих 

переговорів між представниками уряду й партизанами Колумбії у Гавані, столиці 

Куби, за участі іноземних дипломатів, міжнародних організацій і папських легатів. 

Проте ідея примирення уряду з партизанами мала неоднозначні відгуки в 

колумбійському суспільстві. Тому Католицька церква і сам Папа пропагували ідею 

примирення між урядом і партизанами. Так, під час відвідин Куби у 2012 році 

Бенедикт XVI сказав, що уряд Колумбії «не має права відмовлятися від мирних 

зусиль» [279]. Крім того, Католицька церква у Колумбії, яка за даними опитування 

Колумбійського інституту Галлупа у 2016 році була інститутом, якому довіряє 

68 % колумбійського населення [327], чітко виступила на підтримку мирних угод 

та припинення протистояння в Колумбії. 

Отож, Святий Престол і Католицька церква за період колумбійського 

конфлікту неодноразово закликала до мирного вирішення колумбійської кризи. 

Окрім закликів до миру та примирення в середині країни, Католицька церква 

заснувала різні ініціативи задля примирення колумбійців. Відомим заходом з 

примирення у Колумбії, організованим Католицькою церквою, є щорічний 

Тиждень миру, який забезпечує діалог між партизанами та урядом.  

Церква заснувала різні організації та інститути, які допомагали жертвам 

конфлікту й сприяли налагодженню діалогу між ворожими сторонами. А 

католицькі ієрархи Колумбії не тільки закликали до примирення, а й брали активну 

участь в переговорних процесах між партизанами та урядом Колумбії. Католицьке 

духовенство, і навіть сам Папа Бенедикт XVI сприяли звільненню полонених й 

заручників. 
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Окрім того, Католицька церква відіграє важливу роль на місцях як для 

моніторингу поваги прав людини, так і для соціалізації жертв й учасників 

конфліктів у громадянське суспільство. Католицька церква чітко зайняла позицію 

необхідності примирення та припинення насильства. Як найавторитетніша 

інституція у колумбійському суспільстві, Католицька церква виступила за 

досягнення мирної угоди й примирення колумбійського суспільства, а католицькі 

організації та структури почали працювати по всій країні з метою розвитку 

миротворчих ініціатив серед колумбійців.  

 

3.3. Папська дипломатія у вирішенні Андської дипломатичної кризи 2008 

і 2010 років 

Андська дипломатична криза 2008 року – міжнародний політичний конфлікт 

між трьома країнами Латинської Америки: Колумбією, Еквадором і Венесуелою, 

який виник у 2008 та повторився у 2010 р. в наслідок боротьби Колумбії з 

партизанами та зіткненням геополітичних інтересів у регіоні. 

Передісторія Андської кризи розпочалася 1 березня 2008 року, коли війська 

колумбійської армії в рамках операції Фенікс вторглися на територію Еквадору для 

боротьби з колумбійськими партизанами FARC, що переховувалися в сусідньому 

Еквадорі. Війська Колумбії двічі бомбардували базу FARC на території Еквадору в 

околицях Санта-Роза-де-Янамару без дозволу і попередження еквадорського уряду 

[208, с. 56]. По суті, це було самовільне військове вторгнення Колумбії в Еквадор. 

Внаслідок бомбардувань було вбито лідера колумбійських партизанів і 

бойового члена ради керівництва FARC – Рауля Рейеса, а також щонайменше 17 

інших колумбійських партизан FARC, чотирьох мексиканських студентів і одного 

еквадорського солдата [318]. 

Несанкціоновані дії колумбійської влади на території Еквадору викликали 

гостру критику зі сторони Еквадору. Так, уже наступного дня президент Еквадору 

Рафаель Корреа назвав військові дії Колумбії порушенням повітряного простору 

Еквадору та надіслав дипломатичну ноту в знак протесту проти вторгнення [208, 
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с. 55-56]. Еквадор офіційно відкликав свого посла з Колумбії і видворив 

колумбійського посла з Кіто, столиці Еквадору [241, c. 141]. 

Аналогічно вчинила Венесуела – союзник Еквадору. Тодішній президент 

Венесуели Уго Чавес наказав закрити посольство Венесуели в Боготі, столиці 

Колумбії, та видворити колумбійського посла із Каракасу, столиці Венесуели [208, 

с. 58]. 

Зі свого боку, уряд Колумбії повідомив, що «комп’ютери, вилучені у 

партизанського лідера, містять інформацію, яка, нібито, підтверджує зв’язок між 

FARC і урядами Каракасу та Кіто» [354]. Командувач колумбійської операції на 

території Еквадору, генерал Оскар Наранхо, заявив, що документи, знайдені в 

комп’ютерах Рейеса, підтверджували контакти між міністром уряду Еквадору, 

Густаво Лорре, і командиром FARC з метою «обговорення політичних пропозицій 

і проектів на кордоні» [208, с. 62]. Генерал Наранхо почав вимагати «конкретних 

відповідей» щодо «стану відносин між урядом Еквадору і терористичною групою 

FARC» [354]. 

На дипломатичному рівні країни обмінялись протестами та взаємними 

звинуваченнями. Колумбія відкинула звинувачення у спробі порушити суверенітет 

Еквадору, а Еквадор – причетність до зв’язків з колумбійськими партизанами [318].  

Проте дипломатичними протестами та взаємними звинуваченнями Андська 

криза не обмежилась. Після розірвання дипломатичних відносин з Колумбією 

президент Еквадору почав стягувати війська до колумбійського кордону [354]. Зі 

свого боку, президент Венесуели Уго Чавес вирішив відправити свої війська на 

кордон з Колумбією [241, c. 142]. Андська дипломатична криза почала 

загострюватись і переходити в наступний етап конфлікту. 

Міжнародна спільнота не мала єдиної думки щодо Андської кризи: деякі 

країни виступили на підтримку Колумбії (США), інші критикували одностороннє 

порушення території Еквадору (Аргентина, Бразилія, Куба, Нікарагуа, Італія), треті 

не визначилися з чіткою позицією (Чилі, Іспанія). Кілька країн намагалися 

уникнути погіршення напруженості та закликали до діалогу (Святий Престол, 
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Уругвай, Мексика, Франція, а також міжнародні організації ОАД, ООН, ЄС) [233, 

с. 301-302]. 

Святий Престол висловив стурбованість кризою, що торкнулася трьох країн 

Латинської Америки. Апостольська Столиця закликала Колумбію та Еквадор 

шукати дипломатичного рішення конфлікту [241, c. 142]. Папа Бенедикт XVI у 

своєму анджелусі від 2 березня 2008 року [37] закликав представників уряду 

Колумбії та Еквадору до розсудливості. У анджелусі Бенедикт XVI запрошував до 

діалогу й «відданості миру» і висловив надію, що «через мудрість усіх мир в регіоні 

не буде відкинуто» [37, c. 5].  

До примирення закликала і Католицька церква в Еквадорі й Колумбії. Так, 

Конференція еквадорських єпископів Католицької церкви виступила із комюніке 

«Мир і солідарність» [69, c. 1]. У комюніке еквадорські єпископи відкидали 

звинувачення про порушення кордонів і закликали до налагодження відносин між 

двома сусідніми країнами. Еквадорські єпископи висунули гасло «не допустити 

політичне протистояння до війни та кровопролиття» [69, c. 2]. Аналогічно 

поступила і Католицька церква у Колумбії, яка також закликала до примирення й 

вирішення цієї кризи дипломатичним шляхом [354]. 

На дипломатичному рівні працювали і папські легати: Альдо Каваллі, 

папський нунцій у Колумбії, разом із Джакомо Оттонелло, папським нунцієм у 

Еквадорі, почали шукати шляхи для розвитку діалогу між урядами двох країн [318].  

А Католицька церква в Колумбії й Еквадорі задіяли наявні засоби публічної 

католицької дипломатії для пропаганди муру в обох країнах [241, c. 142]. Так, на 

парафіях Католицьких церков й в католицьких інституціях, а також через доступні 

засоби, оголошувались заклики католицьких єпископів двох країн до примирення 

й необхідності мирного вирішення Андської кризи. Тобто Святий Престол 

використовуючи своїх легатів та мережу Католицької церкви, під час 

дипломатичної кризи, здійснював спроби політичного тиску через політичні еліти, 

тобто «з гори», а також через громадську думку, тобто «з низу». 

Однак незважаючи на заклики міжнародної спільноти, Папи Римського й 

католицького духовенства до примирення, уряди трьох країн не змінювали своїх 
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позицій. Ватиканська дипломатія не отримала позитивного відгуку в уряді Урібе, 

який не змінив своєї позиції щодо боротьби з партизанами. Також не мали успіху 

спроби нунція Джакомо Оттонелло вийти на контакт із Рафаелем Корреа. Через це 

Святий Престол почав закликати уряди латиноамериканських країн вирішити 

Андську кризу на регіональному рівні. Згодом було запропоновано зустрітися 

президентам обох країн в рамках саміту ОАД для розв’язання кризи на 

дипломатичному рівні. Така ініціатива була підтримана Святим Престолом, який 

має свого спостерігача в ОАД, та урядами країн Латинської Америки [209, с. 297]. 

У терміновому порядку було вирішено скликати засідання ОАД на рівні глав 

держав. 

Уже 7 березня 2008 року в Санто-Домінго у Домініканській Республіці на 

саміті ОАД зібралися глави країн латиноамериканського регіону, щоб схилити 

Колумбію разом з Еквадором і Венесуелою до примирення та відновлення 

дипломатичних відносин. Під час переговорів президент Колумбії Урібе визнав, що 

порушив суверенітет Еквадору і попросив вибачення [208, с. 59]. Після переговорів 

президенти Колумбії, Еквадору та Венесуели потиснули руки, що стало сигналом 

закінчення періоду військових загроз і дипломатичних звинувачень. Після саміту 

Корреа заявив, що відновить дипломатичні відносини з Колумбією. Через два дні 

після саміту венесуельська та еквадорська армії були відведені від кордону з 

Колумбією. Згодом були заново відновлено дипломатичні відносини між 

Колумбією, Еквадором та Венесуелою.  

Отже, перший етап Андської кризи закінчився примиренням 7 березня 

2008 року на саміті у Санто-Домінго в Домініканській Республіці через 

дипломатичний тиск глав сусідніх держав, котрі, як і Святий Престол, були 

прихильниками мирного вирішення інциденту. Андська криза 2008 року показала 

важливість публічної думки та ролі регіональних організацій у вирішенні 

конфліктів у Латинській Америці. 

Слід відзначити, що важливу роль у сприянні примирення відіграла 

католицька публічна дипломатія, яка через католицькі парафії та католицькі 

заклади пропагувала ідеї вирішення Андської кризи шляхом переговорів. Також 
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слід згадати заклик Папи Бенедикта XVI та католицьких конференцій єпископів, 

які під час Андської кризи 2008 року, закликали уряди до примирення та 

працювали над формуванням у суспільстві ідеї необхідності діалогу та братерства 

між сусідніми країнами. 

Хоча Андська криза 2008 року завершилась, конфлікт не вичерпав себе й в 

наступному 2009 році привів до суперечок уже між Колумбією та Венесуелою і до 

нової трьохсторонньої кризи у 2010 р. між Колумбією й Венесуелою за підтримки 

Еквадору. 

Дипломатична криза між Колумбією та Венесуелою 2010 року була наслідком 

розходження в політичних поглядах і геополітичних пріоритетах лідерів Колумбії 

та Венесуели й Еквадору [252, с. 257]. Підставою кризи послужили звинувачення 

урядом Колумбії уряду Венесуели в переховуванні на своїй території 

колумбійських партизанських груп FARC та ELN [232, с. 123]. Тривалі 

конфронтації урядів переросли у фазу розірвання дипломатичних відносин, 

взаємних політичних і економічних санкцій і навіть військових погроз та вдруге 

наблизили три сусідні країни до війни [240, с. 78-79]. 

Розбіжності між Колумбією та Венесуелою почалися у 2009 р., коли перша 

підписала ряд додаткових двосторонніх угод із урядом США по так званому Плану 

Колумбія, які передбачали надання Сполученим Штатам сім колумбійських 

військових баз для боротьби з наркоторгівлею і тероризмом [240, с. 83]. Посилення 

американської присутності на південноамериканському континенті, тим паче в 

сусідній країні, були неприйнятними для лідера Венесуели Уго Чавеса. 

Геополітичні пріоритети Колумбії суперечили антиамериканській програмі Чавеса 

[223, с. 287], що й послужило причиною назрівання дипломатичної кризи між 

Колумбією та Венесуелою у 2010 р.  

У листопаді 2009 року уряд Чавеса звинуватив колумбійський уряд у 

шпигунстві та спробах дестабілізації внутрішньої ситуації у Венесуелі [392]. Після 

політичного демаршу в односторонньому порядку Чавес заморозив відносини з 

урядом Урібе [240, с. 89]. Одночасно уряд Венесуели обмежив торгівлю з 



128 
 

Колумбією до такого рівня, що колумбійський уряд назвав дії Венесуели щодо 

Колумбії «економічним ембарго» [392]. 

Перша спроба налагодити відносини між лідерами двох країн, що відбулась в 

рамках зустрічі Групи Ріо у лютому 2010 р. в Канкуні за зачиненими дверима, 

зазнала провалу [240, с. 91]. Президенти Колумбії та Венесуели на зустрічі 

обмінялись взаємними звинуваченнями та погрозами. Чавес звинуватив Урібе в 

організації замаху на нього, а Урібе Чавеса – в тероризмі [232, с. 123]. Більше того, 

під час сутички Чавес пригрозив військовим протистоянням Колумбії, а Урібе 

пригрозив Венесуелі «торговельним ембарго» [375].  

Конфлікт між Колумбією та Венесуелою загострився 22 липня 2010 року, коли 

уряд Колумбії на засіданні постійної ради ОАД представив докази присутності 

FARC і ELN у Венесуелі на прикордонній території з Колумбією [392]. Посол 

Колумбії в ОАД Луїс Альфонсо Ойос представив учасникам організації фотографії 

та відео. Із матеріалів стало відомо про присутність на території Венесуели 

партизанських баз. Колумбія стверджувала, що на території Венесуели у відстані 

від 20 до 23 кілометрів від кордону з Колумбією дислокуються п’яти партизанських 

баз FARC і ELN. Уряд Колумбії звинуватив Венесуелу в переховуванні 1500 

партизанів та в їх підготовці до нападів та викрадень на території Колумбії [386]. 

Уряд Колумбії пред’явив дві вимоги уряду Венесуели: 1) виконати свої 

національні та міжнародні зобов’язання: затримати терористів і передати їх 

правосуддю; 2) створити міжнародну комісію, що складатиметься з представників 

країн-членів ОАД, для перевірки у 30-ти денний строк військових баз 

колумбійських партизанів на території Венесуели, виявлених Колумбією [335]. 

Посол Венесуели в ОАД Рой Чадертон на звинувачення Колумбії заявив, що 

Колумбія не має «серйозних доказів», а лише «фотографії, до того ж деякі – дуже 

сумнівні» [209]. Посол Чадертон звинуватив представника Колумбії у тому, що той 

критикує уряд Венесуели за дорученням США, оскільки «йде кампанія з підготовки 

вторгнення до Венесуели» [386]. Попри це, венесуельський дипломат піддав 

сумніву роботу ОАД, позаяк, на думку посла Чадертона, «Колумбія використовує 

організацію для втручання у внутрішні справи інших країн» [335]. 
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Після протестів послів обох країн президент Уго Чавес оголосив про 

остаточний розрив дипломатичних відносин між Венесуелою та Колумбією з 

вимогою до колумбійського дипломатичного корпусу залишити Каракас за менше, 

ніж 72 години. Водночас Чавес віддав наказ посилити контроль на колумбійсько-

венесуельському кордоні та почав стягувати війська до кордону із Колумбією [240, 

с. 89]. Аналогічно вчинив союзник Венесуели – Еквадор, який зі свого боку почав 

стягувати війська до кордону із Колумбією [232, с. 122]. 

Позиція Колумбії щодо Венесуели завдяки підтримці США була жорсткою. 

Адміністрація Барака Обами висловила стурбованість і заявила, що «Венесуела 

зобов’язана Колумбії та міжнародному співтовариству повністю розслідувати цю 

інформацію та діяти, щоб запобігти використання її суверенної території 

терористичними групами» [386]. 

До діалогу Венесуелу та Колумбію закликали уряди Бразилії, Чилі, Франції, 

Парагваю, ООН і Святий Престол [240, с. 80].  

Пошуки шляхів розв’язання колумбійсько-венесуельського протистояння 

заходили у безвихідь: після суперечки 22 липня 2010 р. між Колумбією і 

Венесуелою в ОАД було неможливо знову залучити лідерів країн ОАД, тим більше 

після того, як посол Венесуели Рой Чадертон піддав сумніву діяльність самої 

організації. Діалог у рамках Групи Ріо також не мав перспектив, оскільки була 

здійснена невдала спроба налагодити стосунки в рамках саміту Групи Ріо в лютому 

2010 року. Також були спроби залучити Луїза Лулу, президента Бразилії як 

посередника, однак ідея арбітражу за участі бразильського президента зазнала 

краху після невдалого коментаря Лули, у якому він назвав колумбійсько-

венесуельський конфлікт особистим конфліктом Урібе і Чавеса. На такий коментар 

президента Бразилії уряд Колумбії відреагував нотою протесту до бразильському 

уряду [335].  

Конфлікт Колумбії та Венесуели ставав все гострішим, а спроби залучити 

лідерів країн до діалогу зазнавали невдачі. Заклики Католицької церкви та Папи до 

діалогу ігнорувалися обома сторонами.  
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Слід зазначити, що як і на першому етапі Андської кризи 2008 року між 

Колумбією та Еквадором, так і в новій кризі між Колумбією та Венесуелою 

2010 року Святий Престол та Католицька церква підтримували дипломатичне 

вирішення політичної кризи між сусідніми країнами. На дипломатичному рівні 

Святий Престол, через своїх нунціїв П’єтро Пароліна у Венесуелі та Альдо Каваллі 

у Колумбії, шукали можливі шляхи для примирення Чавеса та Урібе. Вкотре 

Католицькою церквою були залучені методи публічної дипломатії, якими 

духовенство Католицької церкви намагалось вплинути на суспільну думку в обох 

країнах. 

Цікаво, що Святий Престол не зайняв позиції щодо причин конфлікту, не 

даючи офіційної оцінки доказам Колумбії щодо розміщення партизан FARC на 

території Венесуели і не спростовуючи позицію Колумбії. Позиція Ватикану 

більше концентрувалась на пошуку шляхів примирення лідерів двох країн, ніж на 

розслідуванні причин кризи [416]. 

Зміна влади стала позитивним чинником для налагодження контактів і 

примирення. Так, 7 серпня 2010 року в Колумбії в результаті виборів президента 

екс-президента Урібе, який був прихильником військового розв’язання конфліктів, 

змінив Хуан Мануель Сантос – прихильник мирного вирішення як колумбійської 

громадянської війни, так і дипломатичного вирішення кризи з Венесуелою. Уже 

8  серпня 2010  року було зроблено перші кроки до налагодження відносин з 

Чавесом. 

Для вирішення кризи Колумбія та Венесуела погодилися піти на регіональний 

форум в рамках саміту УНАСУР. Зустріч, що відбулася 10 серпня 2010 року, 

завершилася заявою обох лідерів, де новообраний президент Хуан Мануель Сантос 

та Уго Чавес вирішили відновити дипломатичні відносини між країнами [392]. 

Андська криза 2008 і 2010 рр. продемонструвала, що Святий Престол 

потребував зміни стратегії щодо лівих урядів Латинської Америки. Ватикан бачив, 

що під час кризи 2008 року між Колумбією та Еквадором і під час кризи 2010 року 

між Колумбією та Венесуелою у Святого Престолу не було можливостей 

достукатись до лівих лідерів Латинської Америки, за винятком Куби. Саме тому 
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під час планування візиту Римського Понтифіка на Кубу почались пошуки шляхів 

налагодження відносин між Чавесом і Бенедиктом XVI за допомогою Рауля Кастро 

[351]. Хоча зустріч у 2012 році не було досягнуто, проте у 2016 році відносини 

набули нового рівня, коли наступний президент Венесуели Ніколас Мадуро просив 

Святий Престол виступити посередником та гарантом у переговорах з 

опозиціонерами Венесуели [414]. 

Таким чином, Андську дипломатичну кризу 2010 року вдалося вирішити на 

регіональному рівні в результаті переговорного процесу. Варто зауважити, що 

зміна влади в Колумбії була вирішальним чинником для відновлення відносин між 

країнами. 

Особливістю Андської дипломатичної кризи 2010 року було те, що на початок 

конфлікту вже були неможливими втручання Групи Ріо та ОАД, які попередньо 

здійснили спроби примирити Урібе та Чавеса, але зазнали невдачі. Більше того, 

спроби залучити лідерів сусідніх країн, також не мали успіху. Політичні зміни в 

Колумбії посприяли нормалізації відносин між сусідніми країнами. Сама 

нормалізація відносин між Колумбією та Венесуелою стала можливою після 

активних закликів міжнародної спільноти та публічної дипломатії. 

Хоча Святий Престол та Католицька церква використовували наявну базу й 

доступні механізми у країнах для пропаганди необхідності діалогу між урядами 

конфліктуючих країн, все ж участь папських легатів Альдо Кавалі та Джакомо 

Оттонелло під час Андської дипломатичної кризи 2008 року, так само, як і участь 

П’єтро Пароліна та Альдо Кавалі упродовж Андської дипломатичної 

кризи 2010 року не мала успіху і не була вирішальною для залучення сторін до 

переговорів. Ми можемо говорити про публічний і міжнародний тиск Святого 

Престолу, Понтифіка, папських легатів, католицьких ієрархів і духовенства на 

примирення урядів країн. 

Андська дипломатична криза 2008 і 2010 років продемонструвала і те, що 

Святий Престол немає достатньо важелів впливу на політичних лідерів країн з 

лівими урядами. Тому Святий Престол почав пошук контактів із Чавесом через 

Рауля Кастро, відповідно й сама політика Святого Престолу в Латинській Америці 
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щодо лівих урядів отримала нові корективи та пріоритети після Андської 

дипломатичної кризи 2008 і 2010 років. 

 

3.4. Роль Католицької церкви у стабілізації політичної кризи Гондурасу 

2009 року 

Політична криза 2009 року в Гондурасі була наслідком конституційної кризи, 

спровокованої планами президента Гондурасу Мануеля Селайя змінити 

конституцію Гондурасу або написати нову [202, с. 699-701]. 

Мануель Селайя був обраний на пост президента Гондурасу23 в 2005 році як 

помірний ліберал, але упродовж президентства він поступово наблизився до лівого 

крила та проекту боліварійської альтернативи (ALBA) Уго Чавеса. Коли Селайя 

приступив до плану, подібного до плану Чавеса, з метою реформувати конституцію 

Гондурасу і, можливо, продовжити його президентський термін проти нього 

виступила політична, військова та католицька еліта країни [388]. 

Для політичної еліти Гондурасу, якій було характерне чергування 

консервативних та ліберальних політичних партій, зміна політичних поглядів 

президента і прагнення приєднатися до лівого блоку означало рух у бік диктатури 

[202, с. 699]. Політичні групи Гондурасу виступали проти альянсу ALBA і 

побоювалися, що Селайя приступить до захоплення влади, як це здійснювали інші 

лідери в країнах так званої боліварійської альтернативи, яких вони вважали 

потенційними диктаторами [391].  

Загострили політичну ситуацію в Гондурасі заклики Селайї скликати 

Установчі Збори для зміни конституції 1980 року, яка забороняла вносити зміни24 

до статей, що регулюють кількість президентських мандатів. Слід зазначити, що 

 

23 Гондурас – президентська республіка з поділом влади на виконавчу, судову та законодавчу. Виконавчу владу 

здійснює президент разом з міністрами. Президент є главою держави та уряду, головнокомандувачем збройних сил. 

Законодавчу владу здійснює Національний конгрес Гондурасу. Судова влада представлена Верховним Судом й 

місцевими судами. Конституція Гондурасу 1981 також передбачає незалежний орган для нагляду та проведення 

виборів – Вищий виборчий трибунал. Інший орган, який є незалежним від трьох основних гілок влади – Спеціальний 

суд, який має місію вирішувати конфлікти між гілками влади Гондурасу. 
24 Конституція Гондурасу 1981 року окреслює механізм внесення змін, але вона оголошує вісім статей непорушними 

й незмінними, які включають гарантію республіканської форми правління та категорично забороняють балотуватися 

двічі на пост президента країни будь-куму, хто раніше займав посаду президента. 
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конституція Гондурасу встановлює тривалість президентського мандату упродовж 

чотирьох років й забороняє двічі займати пост президента країни [58, ст. 237]. Хоча 

тільки Конгрес має право вносити конституційні зміни на плановій сесії [58, 

ст. 373], все ж конституція забороняє змінювати тривалість президентського 

терміну [58, ст. 374]. 

Попри гостроту питання, Селайя наполягав на необхідності проведення під час 

загальних виборів у листопаді 2009 р., додатково референдум із запитанням: «Чи 

згодні ви зі скликанням Установчих Зборів для складання нової конституції?» 

[391]. Більшість урядовців, депутати Конгресу Гондурасу, зокрема самі члени 

ліберальної партії, від якої і був обраний Селайя, вважали ці плани 

неконституційними, оскільки вони могли призвести до перевиборів президента, які 

заборонені конституцією Гондурасу [58, ст. 137, ст. 374].  

Всупереч спротиву політичної еліти Селайя продовжував кроки до проведення 

референдуму зі зміни конституції та ініціював збір підписів на підтримку 

референдуму. Весною 2009 року Селайя оголосив про план проведення своєрідного 

опитування у формі референдуму, щоб дізнатися, чи хочуть люди проводити 

референдум під час виборів у листопаді 2009 року [337]. Референдум-опитування 

планувалося провести 28 червня 2009 року, тобто за чотири місяці до завершення 

президентського мандату Селайї. 

Верховний суд і Конгрес назвали дії президента незаконними й 

неконституційними та заборонили проводити референдум-опитування [412]. На 

основі рішення Верховного суду бюлетені для референдуму були конфісковані. 

Проте конституційний процес вирішення цієї ситуації був незрозумілим, і 

Мануель Селайя продовжив процес підготовки опитування [202, с. 700]. Селайя 

віддав військовим наказ провести референдум, але військове командування 

відмовилось виконувати наказ Селайї, посилаючись на рішення суду [309]. За це 

Селайя негайно звільнив усе вище військове командування країни, включаючи 

міністра оборони, начальника штабу збройних сил, командувачів військово-

повітряних сил, сухопутних військ і морської піхоти та призначив лояльних до 

своєї політики осіб [202, с. 703]. Нове військове командування разом із 
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президентом Селайя вилучило раніше конфісковані бюлетені й продовжило 

підготовку до референдуму.  

Дії президента Селайї були оцінені Верховним Судом Гондурасу як «злочин 

проти порядку управління», «перевищення службових повноважень» і «зрада 

батьківщині» [309]. З огляду на порушення президентом конституції Гондурасу 

Верховний Суд одноголосним рішенням видав ордер на арешт і наказав військовим 

забезпечити його виконання [58, ст. 102]. Одночасно Верховний Cуд Гондурасу 

відновив військове керівництво, звільнене напередодні за відмову підтримувати 

референдум [343].  

Вранці 28 червня 2009 року військові захопили резиденцію президента 

Гондурасу. Проте замість того, щоб заарештувати Селайю, військові посадили його 

в літак та відправили до Коста-Рико [202, с. 702]. Дії військових були порушенням 

статті 102 конституції Гондурасу, яка «гарантує громадянам захист від 

експатріації» [58, ст. 102]. Військові обґрунтовували свої дії прагненням уникнути 

зіткнення з прихильниками Селайї. Слід зауважити, що ліва політика Селайї була 

до вподоби профспілкам і бідним верствам Гондурасу. Враховуючи, що Гондурас 

був однією з найбідніших країн Латинської Америки25, саме бідне населення 

забезпечувало йому можливість захоплення влади. 

Того ж дня, 28 червня 2009 року, уже після арешту й видворення Селайї з 

Гондурасу, Національний Конгрес розпочав процедуру імпічменту [309]. За 

рішенням Конгресу Мануеля Селайя було знято з посади президента Гондурасу, а 

тимчасовим президентом було призначено Роберто Мічелетті. У країні був 

оголошений надзвичайний стан [202, с. 702]. 

На міжнародній арені депортація Мануеля Селайї і прискорений процес зміни 

влади в країні був оцінений як державний переворот. Адже процес імпічменту був 

дискусійним: ранком 28 червня 2009 року президента Селайю, на основі рішення 

суду, арештовують та висилають з країни, і тільки після цього було проведено 

 

25 У 2010 році за даними Всесвітнього банку 50 % населення Гондурасу проживало за межею бідності [426], 

безробітними були понад 1,2 мільйона людей, тобто 27,9 % населення. За індексом людського розвитку Гондурас – 

шоста найменш розвиненіша країна Латинської Америки після Гаїті, Нікарагуа, Гватемали, Гайани та Болівії [426]. 
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процедуру імпічменту. Міжнародна спільнота засудила ці дії. З нотами протесту 

виступили лідери міжнародних організацій: Організація Об’єднаних Націй, 

Організація американських держав і Європейський Союз. Засудили військовий 

переворот і президенти Коста-Рико, США, Венесуели, Бразилії та ін. 

Арешт та депортація викликали хвилю протестів не тільки на міжнародній 

арені, але й серед населення Гондурасу. Загострилась внутрішньо-політична 

ситуація, країною прокотилися демонстрації як за Селайя, так і проти нього. У 

столиці почались сутички між прихильниками та противниками Селайя й 

військовими. З огляду на щоденні проселайські протести, 1 липня 2009 р. Конгрес 

Гондурасу змушений був затвердити комендантську годину [391]. 

У критичний момент підтримку повстанцям і Тимчасовому уряду Гондурасу 

надала Католицька церква, котра була найшановнішою інституцією в 

консервативному Гондурасі. Так, за даними соціологічних опитувань 73 % 

гондурасців ставилися з довірою до Католицької церкви [79, с. 48]. Крім того, 

політики Гондурасу часто зверталися до Церкви для вирішення своїх найгостріших 

проблем. Наприклад, кардинал Оскар Родрігес був назначений головою комісії, яка 

тимчасово контролювала поліцію [388; 412]. Попри це, гондураський кардинал 

Родрігес, видатний релігійний діяч і один з претендентів на Апостольський 

Престол, понад дев’ять років працював над спрощенням зовнішнього боргу 

Гондурасу в розмірі 2,6 млрд. доларів [309] і таки домігся поступок для країни. 

Цікаво, що Селайя та кардинал Родрігес на початкових етапах президентства 

Селайї, коли він ще був поміркованим лібералом, були хорошими приятелями, 

часто зустрічались і обмінювались думками [388]. Проте коли Селайя 

радикалізував свої погляди, стосунки з кардиналом Родрігесом погіршились. 

Наприклад, у 2008 році кардинал Родрігес розкритикував Мануеля Селайя за те, що 

він використовував державні гроші для реалізації своїх політичних ідей, а не 

витрачав їх на бідних. Родрігес заявив: «Ми були хорошими друзями. Але він 

кардинально змінився [...]. Це був Чавес» [309]. Для католицьких лідерів 

радикалізація поглядів президента Селайї могла означати обмеження діяльності 

Церкви в Гондурасі, як це було у Венесуелі, лідера якої наслідував Селайя. Тому 
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Католицька церква та її верхівка виступили проти реформ Селайї та його спроб 

змінити конституцію Гондурасу і, можливо, продовжити термін президентства. 

У 2009 році у розпал кризи у Гондурасі Католицька церква на чолі з 

кардиналом Родрігесом, архієпископом Тегусігальпи, схвалила відставку 

президента Мануеля Селайї та підтримала Тимчасовий уряд Мічелетті, 

встановленого Національним конгресом Гондурасу [412]. 

3 липня 2009 року в розпал протестів проти державного перевороту 

Конференція католицьких єпископів Гондурасу опублікувала комюніке під назвою 

«Будуємо з кризи» [66], у якому єпископи Гондурасу стверджували, що 

«документи, які потрапили до наших рук, показують, що інститути демократичної 

держави Гондурасу є чинними і що їх юридичні дії відповідають закону. Три гілки 

влади: виконавча, законодавча та судова перебувають у правовій і демократичній 

силі відповідно до конституції Республіки Гондурас» [66, с. 1]. Католицькі 

єпископи також заступились за Тимчасовий уряд перед міжнародною спільнотою, 

яка засудила переворот: «Ми заявляємо міжнародній спільноті, що ми повинні 

визначити свою власну долю без будь-якого зовнішнього тиску, шукаючи рішення, 

які сприятимуть добробуту. Ми відкидаємо будь-які загрози сили або блокади, які 

тільки змушують найбідніших страждати» [66, с. 2]. Комюніке було підписано 

кардиналом Родрігесом.  

По усій країні на парафіях католицьких церков і в католицьких структурах 

зачитувалось це комюніке католицьких єпископів, щоб понизити революційний 

запал населення та посилити авторитет Тимчасового уряду. 

Варто зазначити, що кардинал Родрігес відіграв важливу роль у депортації 

Мануеля Селайя з Гондурасу, коли останній намагався повернути свою владу [394].  

Селайя зробив три спроби повернутись до країни, які були заблоковані новою 

владою. 5 липня 2009 р. він спробував повернутися літаком, але військові 

заблокували аеропорт [343]. 26 липня була здійснена ще одна невдала спроба 

в’їхати до країни зі сторони Нікарагуа. 

21 вересня 2009 року Селайя, здійснив третю спробу, яка виявилась вдалою. 

Він пробрався у Гондурас, добравшись до бразильського посольства в Тегусігальпі. 
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Селайя заявив: «Я тут, в Тегусігальпі. Я тут для відновлення демократії, закликаю 

до діалогу» [343]. Повернення Селайя, якого підтримували низькі верстви 

Гондурасу, могло повалити Тимчасовий уряд. 

Наступного дня біля посольства Бразилії в Тегусігальпі зібралися тисячі 

прихильників Селайї. З метою контролю протестів нова влада почала розміщувати 

контрольно-пропускні пункти на дорогах, що ведуть до Тегусігальпи та 

призупинила всі авіарейси до столиці Гондурасу. Більше того, було стягнуто 

військових до посольства Бразилії [309], так що 24 вересня Бразилія скликала 

екстрене засідання Ради Безпеки ООН. Міністр закордонних справ Бразилії Селсо 

Аморим повідомив Раді Безпеки, що «з того дня, коли вони дали притулок 

президентові Селайї у своїх приміщеннях, бразильське посольство було фактично 

під облавою» і, що «співробітники посольства піддавались акціям переслідування 

та залякування» [71]. 

У складній ситуації, коли прихильники Селайї протестували, а міжнародна 

спільнота закликала до відновлення законного права на президентство Селайї знову 

на допомогу прийшла Католицька церква. Кардинал Родрігес виголосив заяву у 

якій вкотре підтримав зняття з посади Селайї, та додав, що Селайя «більше не має 

морального права бути президентом нації» [367]. 

Попри протести серед населення й на міжнародній арені Католицька церква у 

Гондурасі продовжували критикувати колишнього президента Мануеля Селайю, 

таким чином, надаючи підтримку Тимчасовому уряду Мічелетті. Кардинал 

Родрігес й інші католицькі ієрархи продовжували заявляти, що дії 28 червня 

2009 року були у відповідності до конституції Гондурасу. Окрім того, католицьке 

духовенство спростовувало вимоги екс-президента Селайї, посилаючись не тільки 

на конституцію країни, але й апелюючи до соціального вчення Церкви [309]. 

Послідовні заклики Католицької церкви, у співпраці із Тимчасовим урядом, 

розсіяли протестний дух серед прихильників екс-президента Мануеля Селайї. Хоча 

тією чи іншою мірою протести тривали до січня 2010 р., все ж вони не були 

настільки радикальними, як у липні та вересні 2009 року [343].  
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Криза завершилася інавгурацією новообраного президента Порфіріо Лобо 

27 січня 2010 року. Новообраний президент Порфіріо Лобо погодився на угоду, яка 

дозволяла М.  Селайї безпечно переїхати з бразильського посольства до 

Домініканської Республіки. Так, Мануель Селайя покинув Гондурас, де почала 

діяльність нова влада [202, с. 703]. Політична криза Гондурасу 2010 року 

завершилась поваленням уряду Мануеля Селайї. 

Таким чином, завдяки непохитній позиції Католицької церкви Тимчасовий 

уряд Гондурасу вистояв проти міжнародного тиску та внутрішніх протестів 

проселейських сил. А в Гондурасі відбулася зміна політичної влади без жертв серед 

цивільного населення країни й військових.  

Інтерес Католицької церкви у підтримці Тимчасового уряду, який був 

непопулярним кроком для Церкви, можна бачити у двох ключах: по-перше, страх 

лівих настроїв Селайї та його спроб втілити венесуельський сценарій, який би мав 

негативні наслідки для Церкви у Гондурасі, по-друге, намагання уникнути 

кровопролиття у випадку спроб повернення до влади Селайї. Хоча католицьке 

духовенство і кардинал Родрігес запевняли, що мають на меті другий сценарій, і 

все ж перспективи проекту ALBA явно не були корисними для Католицької церкви 

в Гондурасі.  

Безсумнівним залишається той факт, що роль духовенства та ієрархії 

Католицької церкви у підтримці державного перевороту була значною, якщо не 

вирішальною. Цікаво, що католицька ієрархія Гондурасу зверталась як до 

внутрішнього гондураського суспільства, щоб понизити протестні настрої, так і до 

міжнародної спільноти, щоб уникнути міжнародної ізоляції Гондурасу. І ці заклики 

Католицької церкви мали успіх як на внутрішньо політичній, так і на міжнародній 

арені. 

 

3.5. Католицька публічна дипломатія під час політичної кризи Еквадору 

2010 року 

Історія Еквадору початку ХХІ століття характеризується інституційною 

нестабільністю: так, із 2000 по 2010 роки в Еквадорі було шість президентів два із 
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котрих (Джаміль Махуад та Луціо Гутьеррес) були усунуті від влади шляхом 

державних переворотів.  

У 2007 році на президентських виборах в Еквадорі від політичного альянсу 

лівих партій переміг Рафаель Корреа, раніше маловідомий міністр фінансів. 

Зосередивши у своїх руках виконавчу владу26 Рафаель Корреа розпочав соціально-

політичні реформи в країні [233, c. 112]. 

Уряд Корреа подвоїв соціальні видатки, а також подвоїв кредити на житло та 

знизив ставки на електроенергію для бідних громадян, підвищив мінімальну 

заробітну плату, як наслідок в країні зменшився рівень бідності й підвищився 

рівень життя. На міжнародній арені, Корреа повернув Еквадор у напрямок до союзу 

із лівими урядами латиноамериканського регіону – ALBA, на чолі із Уго Чавесом 

[321]. Також Корреа боровся за спрощення державного боргу Еквадору (на момент 

початку президентства Корреа, борг Еквадору становив понад 3 мільярди доларів), 

який він вважав «нелегітимним» і досяг успіху знизивши ціну непогашених 

облігацій на понад 60 % [361].  

На хвилі політичних успіхів й соціальних реформ Рафаель Карреа виступив 

ініціатором скликання Установчих Зборів в 2008 році для написання нової 

конституції Еквадору. Процес зміни конституції спровокував конфлікт із 

Католицькою церквою.  

Конфлікт між Католицькою церквою й урядом Корреа виник через дискусію 

щодо деяких «чітко не окреслених» пунктів проекту нової конституції, а саме 

статей 44 та 66. Так, архієпископ Гуаякіля – Антоніо Аррегуй заявив, що деякі 

статті ставлять під загрозу освіту, «інститут сім’ї», а також ставлять під загрозу 

захист права на життя (заборона абортів) та свободу віросповідання [380]. Хоча 

 

26 Еквадор є президентською республікою. Влада Еквадорської держави поділяється на п’ять гілок влади, серед яких 

традиційні три: 1) виконавча, 2) законодавча та 3) судова; окрім того є ще такі, як: 4) виборча, 5) прозорості та 

соціального контролю. Виконавча влада належить президенту Еквадору, який є главою держави та уряду, може 

видавати Виконавчі укази, а також є головнокомандувачем армії. Законодавча влада представлена Національною 

Асамблеєю Еквадору. Законодавчі акти Національної Асамблеї є вищими за Виконавчі укази президента Еквадору, 

також Асамблея може ухвалювати рішення проти президента та міністрів, якщо рішення набере достатню кількість 

голосів. Судова влада належить Національному суду, Національній раді судової влади, судам та трибуналам. 

Виборча влада – контролює виборчі процеси й забезпечує свободу волевиявлення громадян. Влада прозорості та 

соціального контролю: контрольні органи, які покликані сприяти в управлінні й контролі над суб’єктами та 

організаціями в державному і приватному секторі. 
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уряд не зайняв конкретної позиції щодо цих визначень, все ж відсутність чіткої 

позиції уряду було сприйнята католицькою ієрархією як «занадто секулярна», і 

навіть як «антикатолицька» [319]. 

Подальші події показали, що на деяких парафіях Католицької церкви у 

Еквадорі проект нової конституції піддавали критиці [361]. Як наслідок у липні 

2008 р. Корреа розкритикував Католицьку церкву й нагадав про конкордат 1937 р. 

із Святим Престолом, який встановлює, що «Церква не буде втручатися в політику 

і що держава поважатиме Церкву» [319]. Так, було розпочато протистояння між 

урядом Еквадору, головним чином між президентом Корреа й архієпископом 

Антоніо Аррегуя (президент єпископської конференції Католицької церкви в 

Еквадорі, архієпископ м. Гуаякіля). Більше того, особисті контакти й дружба 

архієпископа Антоніо Аррегуя із політичними противниками27 Корреа підливали 

масло у вогонь [361].  

У свою чергу архієпископ Антоніо Аррегуй заперечував політизацію Церкви 

й, водночас, застерігав уряд від занадто швидкого процесу зміни конституції. У 

своїй заяві єпископ зазначав, що уряду слід спершу вирішити інші нагальні 

проблеми, а саме: побороти зростаючу злочинність, вирішити конфлікти всередині 

уряду та між урядом й громадянським суспільством [319]. 

Утім дане протистояння вдалося вирішити завдяки чіткій прокатолицькій 

позиції Рафаеля Корреа, який не бажав загострювати конфлікт із Католицькою 

церквою. Так, президент Корреа, який позиціонував себе як лівий практикуючий 

католик, спростував критику архієпископа, кажучи, що «держава [Еквадор] 

гарантуватиме життя від його зачаття» і що «сім’ю складають чоловік і жінка» 

[361]. Отож, Корреа пішов на поступки й підтримав основні вимоги на яких 

наполягало духовенство Католицької церкви. Слід відзначити, що не всі соратники 

уряду Корреа підтримали його прокатолицьку позицію, однак Корреа не дозволив 

загострювати конфлікт із Церквою. Тобто у ході конфлікту Рафаель Корреа 

 

27 Ідеться про Хайме Небота – мера міста Гуаякіля, де архієпископом був Антоніо Аррегуя. Слід відзначити, що 

Хайме Небота за політичними поглядами тяжів до соціально-християнського напряму й часто критикував ліву 

політику президента Корреа. 



141 
 

поступився Католицькій церкві, а це свідчить про те, що Корреа враховував 

потенціал Церкви в Еквадорі. Адже за даними Національного інституту статистики 

та переписів Еквадору понад 80 % населення країни є католиками [322]. 

В підсумку Рафаелю Корреа вдалося не тільки прийняти нову конституцію 

Еквадору у 2008 році, яка значно збільшувала повноваження президента, але й 

переобиратись на президентських виборах у 2009 році.  

Уряд Корреа маючи підтримку в суспільстві продовжував політичні реформи 

в Еквадорі, однак подальші реформи заділи інтереси військових й держслужбовців 

Еквадору, що й спровокувало політичну кризу 30 вересня 2010 року. 

Ситуацію з військовослужбовцями загострив законопроект внесений, у 

2009 році президентом Корреа про реформу державної служби. Цей проект 

передбачав ліквідацію премії за координацію та просування військових, але 

включав компенсацію за понаднормову роботу. Законопроект про реформу 

державної служби викликав багато суперечок під час парламентських дебатів, а 

також у еквадорському суспільстві [310]. Враховуючи невдоволення військових, 

еквадорський Конгрес запропонував вести переговори з представниками 

військових, проте Корреа відкинув можливість переговорів, заявивши, що «не 

може бути жодних винятків» [233, c. 112]. На початку вересня 2010 року, після 

понад року дискусії щодо законопроекту про реформу державної служби, в 

Національній Асамблеї не було одностайності по даному законопроекту. Згодом, 3 

вересня 2010 р., у ЗМІ появилась інформація яка повідомляла, що Корреа планує 

розпустити Конгрес та провести дострокові вибори через розбіжності у власній 

партії [321]. 

Перспективи проведення законопроекту про реформу державної служби не 

задовольняли держслужбовців, особливо національну поліцію та сили безпеки 

Еквадору, які зазнавала втрат під час боротьби із злочинністю. Варто зауважити, 

що у Еквадорі, як і в багатьох країнах латиноамериканського регіону, високий 

коефіцієнт кримінального насильства [310].  

30 вересня 2010 року Національна поліція Еквадору оголосила про початок 

страйку проти ухвалення законопроекту, що скорочуватиме пільги для військових. 
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Однак подальші події 30 вересня 2010 року увійшли в історію, як одноденна криза 

Еквадору 2010 року, а дехто називав ці події «спробою державного перевороту» 

[320].  

У четвер вранці, 30 вересня 2010 року поліція Кіто, столиці Еквадору, 

оголосила страйк й відмовились виходити на патрулювання. Хоча спочатку страйк 

планувався, як політичний протест реформі державної служби й мав проводитись 

у відповідності до законодавства Еквадору. Проте дій поліцейських вийшли за межі 

простого страйку. Так, уже згодом поліцейські зайняли кілька казарм і почали 

створювати дорожні барикади у Кіто. А до страйку столичних поліцейських 

Еквадору долучились і поліцейські з інших міст. Були заблоковані основні вулиці 

у столиці та інших великих містах, зупинено рух громадського транспорту, 

захоплювались громадські будівлі [233, c. 113]. Того ж дня поліцейські зайняли 

парламент – Національну Асамблею Еквадору, заблокували міст «національної 

єдності» в Гуаякілі, а військово-повітряні сили закрили міжнародний аеропорт Кіто 

[320]. 

Відсутність патрульної поліції на вулицях міст Еквадору, а також інформація 

про те що поліція протестує й не буде патрулювати міста спровокувало масові 

безпорядки. Так, у великих містах прокотилася хвиля озброєних грабежів, розбоїв, 

крадіжок, мародерства й насильства [233, c. 113]. 

Оцінюючи хаотичність ситуації, Корреа вирішив відправитись в штаб-

квартиру поліції в Кіто, щоб переконати поліцейських припинити страйк та вийти 

на патрулювання вулиць. Спроби Корреа вести діалог із страйкуючими 

поліцейськими не мали успіху [334]. Переговори Рафаеля Корреа із протестуючими 

поліцейськими переросли в суперечку у ході якої поліцейські почали вигукувати: 

«Уб’ємо президента». На що Корреа відповів: «якщо ви хочете вбити президента, 

ось він. Вбийте його, якщо ви хочете. Вбийте його, якщо ви достатньо сміливі» 

[320]. Проте ніхто із поліцейських не наважився його застрелити. Після чого 

поліцейські спробували видворити Корреа із казарми, однак він вирішив не 

виходити, оскільки був президентом країни й головнокомандуючим військ. Отож, 

як президент Еквадору Корреа вважав, що має право перебувати у казармі поліції. 
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Це рішення поглибило кризу, і в результаті між військовими і президентом виникла 

сутичка. Щоб видворити президента поліцейські обстріляли штаб-квартиру, де 

демонстративно залишався Корреа, сльозогінним газом. Внаслідок чого Рафаель 

Корреа отримав поранення й потрапив у військовий госпіталь [233, c. 113]. А 

протестуючі поліцейські взяли будівлю госпіталю в облогу та не давали йому 

покинути госпіталь. Отож, Корреа став заручником поліцейських. Спроби 

евакуювати його не мали успіху через перешкоди, які здійснювали протестуючі 

поліцейські [334]. 

Забарикадувавшись у госпіталі, із середини, й будучи в облозі поліцейських, 

із зовні, Корреа оголосив п’ятиденний надзвичайний стан в Еквадорі у зв’язку із 

«спробою державного перевороту під керівництвом опозиції та окремих частин 

збройних сил і поліції» [320].  

Ввечері 30 вересня еквадорські ЗМІ отримали записи поліції, у яких йшлося 

про те, що поліція планує вбити Корреа. Не існує єдиної думки щодо того, чи була 

спроба перевороту, головним чином через відсутність керівників перевороту та 

реальної пропозиції щодо заміни президента. Більше того, будучи в госпіталі 

Корреа міг видавати звернення й не був заарештований, а тільки заблокований. У 

будь-якому разі, криза була серйозною і вказувала на небезпеку для життя Корреа, 

а також демократичного порядку Еквадору [233, c. 113]. 

Інформація, про те що президент захолений та можливо планується його 

вбивство, спровокувала вихід на вулиці столиці сотні громадян на підтримку 

президента. Вони зібралися навколо госпіталю, у якому президент був заручником 

[334]. 

У Кіто розпочалися сутички між протестуючими поліцейськими та 

прихильниками президента [321]. Одна частина протестувальників, прихильники 

президента, вимагали звільнити Корреа й покарати бунтівників, інша частина, 

військові та ті хто їх підгримували, вимагали від уряду приділяти більше уваги до 

військових та їх роботи. У той же час у Парламенті відбувалися зіткнення 

опозиційних і провладних сил [233, c. 113]. 
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Загроза державного перевороту привернула увагу міжнародної спільноти. На 

міжнародному рівні Корреа отримав сильну підтримку з боку урядів країн 

Північної та Південної Америки, а також міжнародних організації ООН, ЄС, 

УНАСУР, ОАД, які підтверджували легітимність президента Корреа та закликали 

до мирного вирішення ситуації [334]. 

До примирення та консенсусу уряду та протестувальників закликала й 

Католицька церква Еквадору [320]. Окремо прозвучало звернення від архієпископа 

Кіто – Габріеля Трувеса до урядовців та поліції. Католицький архієпископ закликав 

військових виконувати свої професійні обов’язки, підтримувати порядок, а до 

урядовців звернувся із проханням «піти на зустріч людям які кожного дня на 

вулицях ризикують своїм життям заради безпеки в країні», та переглянути умови, 

у яких працюють військові, щоб подолати кризу в Еквадорі. Розуміючи складність 

подій, що призвели до кризи 30 вересня 2010 р., архієпископа Габріель Трувес 

відтінив, що «потрібно з розумінням поставитись до вимог поліцейських щодо 

покращення матеріальних умов для потреб їхніх сімей», а ще закликав не вдаватися 

до переслідування «неугодних й опозиціонерів». Архієпископа запрошував усіх 

долучитися вирішення кризи на основі «діалогу та братства» [339].  

У свою чергу архієпископ Габріель Трувес наголосив, що Католицька церква 

проти «будь-якого типу насильства», але не відмовляється від права висловити 

свою думку щодо «необхідності миру й стабільності» [296]. Апелюючи до 

соціальної доктрини Католицької церкви архієпископ нагадав про необхідність 

поважати чинну владу і, водночас, підкреслив, що кожна «праця має бути гідно 

винагороджена» [339]. 

Більше того, Католицька церква розпочала використовувати наявні 

інструменти для примирення населення. Так, вечором 30 вересня 2010 р. Церква 

організовувала «польові меси» у великих містах Еквадору, де священники 

Католицької церкви разом із вірними молилися за мир в Еквадорі [296]. Церква 

чітко підтримала стабільність в країні, а отже і уряд Корреа, проте позиція Церкви 

щодо протестуючих поліцейських не була однозначною. Можна зробити 
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припущення, що духовенство Католицької церкви розраховувало на компроміс між 

урядом та протестуючими. 

Пізніше в події втрутились лояльні президентові війська армії Еквадору й 

успішно врятували Корреа з лікарні [360]. Армія відвезли його до президентського 

палацу, де Корреа оголосив, що покарає відповідальних [233, c. 113]. На запитання 

журналістів чи будуть змінені положення законопроекту про державну службу, які 

породили кризу, Корреа заявив, що не буде жодних змін [360]. Проте згодом уряд 

погодився на поступки по законопроекту про державну службу. 

Уже 1 жовтня поліція Еквадору повернулася на роботу, а керівництво поліції, 

яке організовувало заколот, подало у відставку. Так, одноденна криза, яка мало не 

обернулась в державний переворот, була завершена. В результаті політичної кризи 

й сутичок в Еквадорі було вбито 8 людей та поранено 274 особи [233, c. 113]. 

Нове військове керівництво пообіцяло не проводити репресій та звільнень 

серед простих службовців. 2 жовтня уряд Корреа навіть погодився змінити деякі 

пункти закону про державну службу [296]. А 5 жовтня уряд прийняв постанову про 

підвищення заробітної плати для поліції та збройних сил [320]. Тобто уряд Корреа 

підвищив заробітну плату поліцейським, але скористався кризою, щоб замінити 

керівництво на більш лояльних службовців. 

Згодом Конференція єпископів Католицької церкви Еквадору опублікувала 

комюніке, яким підтримала Корреа й зазначила, що неповага до демократії є 

невиправданою. Католицькі єпископи Еквадору наголосили, що «необхідно завжди 

просувати і поважати демократичну законність і, головне, життя та права всіх 

людей». Еквадорська конференція єпископів Католицької церкви підкреслила, що 

«повага до демократичних інститутів» з боку «громадян та влади самої держави» є 

обов’язком. У комюніке зазначалось, що «непідкореність і неповага до 

конституційного ладу, а також агресія проти президента республіки – не можуть 

бути виправдані» [338]. 

Пізніше, на дипломатичній аудієнції у Ватикані, присвяченій врученню вірчих 

грамот ново-призначеним еквадорським послом при Святому Престолі – Луїсом 

Досітео Латорре, висловив свою стурбованість щодо подій 30 вересня 2010 р. і 
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Папа Бенедикт XVI. Так, Понтифік згадав про політичну кризу, яку пережив 

Еквадор. На цій церемонії, Бенедикт XVI сказав іспанською мовою, що «пастори 

Церкви усвідомлюють, що вони не повинні вступати в політичну дискусію, 

пропонуючи конкретні рішення або нав’язувати власну думку […]. Але вони не 

повинні залишатись нейтральними перед великими проблемами чи прагненнями 

людини, а також не бути байдужими, коли йдеться про боротьбу за справедливість» 

[283]. Цікаво, що Святий Престол взяв тривалу паузу щодо подій і позиція 

Римського Понтифіка з’явилася, тільки після того, як Католицька церква в Еквадорі 

виступила із комюніке. 

Таким чином, політична криза 30 вересня 2010 року в Еквадорі була завершена 

шляхом поступків для поліцейських й військових. Водночас уряд Корреа отримав 

серйозну міжнародну й внутрішню підтримку. 

Цікаво, що під час політичної кризи 30 вересня 2010 року на підтримку уряду 

Корреа виступив архієпископ Габріел Трувес, який висловив позицію Католицької 

церкви. Католицька церква підтримала уряд й, водночас, закликала уряд до пошуку 

діалогу та порозуміння із силами безпеки Еквадору. У критичний момент Церква 

не лише підтримала президента, але й закликала до порозуміння з поліцейськими, 

які були важливим чинником для стабільності та порядку у країні. Церква 

закликала вирішити причини кризи, а не карати поліцейських, які прагнули кращих 

умов та гідної винагороди праці. 

Хоча у минулому відносини між урядом Корреа і Католицькою церквою мали 

конфліктні сюжети, все ж і уряд і Церква знайшли порозуміння. Варто зауважити, 

що і Католицька церква у Еквадорі і Папа Бенедикт XVI засудили спроби 

дестабілізації в країні. 

Еквадорська криза 30 вересня 2010 року була важливим епізодом, який 

показав наскільки консенсус є важливим для зміцнення демократії та 

правопорядку, а також наскільки важливим є врахування соціальних вимог 

державних службовців для збереження політичної стабільності в країнах 

латиноамериканського регіону. 
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Хоча, на перший погляд, може здаватися, що Католицька церква обмежилась 

тільки деклараціями під час кризи. Все ж потрібно згадати про «польові меси», які 

мали на меті уникнення сутичок між протестувальниками, а також заклики й 

контакти католицького духовенства до військових та урядовців задля примирення. 

 

Висновки до Розділу ІІІ: Отже, підсумовуючи все вищезазначене щодо ролі 

Апостольського Престолу в урегулюванні внутрішньо-політичних та міжнародних 

конфліктів Латинської Америки 2005-2013 років варто зауважити, що папська 

дипломатія мала загально-визнані досягнення (Куба 2010-2011 рр., Колумбія, 

Гондурас 2009 р.), хоча були й поразки (Андська криза 2008 й 2010 рр.). 

Так, у 2010 році католицькі ієрархи побачили можливість діалогу із урядом 

Куби. Протягом 2010-2011 років за участі папських легатів було досягнуто згоди 

щодо звільнення кубинських дисидентів, які перебували в ув’язненні режиму 

Кастро з 2003 року. Хоча більшості кубинським «в’язням сумління» довелось 

обрати вигнання із Куби, все ж у 2011 році між Святим Престолом та кубинським 

урядом були досягнуті домовленості щодо тих в’язнів, які відмовлялися залишати 

свою батьківщину. Попри це, звільнення кубинських дисидентів за участі легатів 

Апостольського Престолу сприяло відновленню політичного престижу Куби на 

міжнародній арені і, як наслідок, міжнародній деізоляції Куби. 

Католицька церква та Святий Престол у період понтифікату Бенедикта XVI 

продовжували працювати над примиренням колумбійців. За тривалий період 

колумбійського конфлікту Католицька церква в Колумбії розгорнула низку 

миротворчих ініціатив задля примирення населення країни. Бенедикт XVI і 

католицьке духовенство неодноразово закликали до примирення та переговорів як 

уряд, так і партизанів Колумбії. Варто зазначити, що заклики Папи Бенедикта XVI 

сприяли звільненню полонених, а заклики католицьких єпископів Колумбії до 

уряду і FARC демонстрували позицію Церкви щодо необхідності миру. Католицька 

церква у Колумбії в досліджуваний період працювала в декількох напрямках: по-

перше, здійснювались спроби прямих переговорів і посередництва між урядом та 

партизанами; по-друге, проводилась безпосередня пропаганда необхідності 
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примирення всередині розділеного колумбійського суспільства; по-третє, 

здійснювалась соціальна робота в середині країни між учасниками й жертвами 

конфлікту. Окрім того, через мережу своїх організацій Церква також виступила 

активним учасником соціалізації як колишніх партизанів, так і жертв конфлікту.  

На період понтифікату Бенедикта XVI в Латинській Америці двічі відбулися 

міжнародні регіональні кризи між Колумбією та Еквадором при підтримці 

Венесуели (2008) та між Колумбією і Венесуелою при підтримці Еквадору (2010). 

Спроби Святого Престолу достукатись до лідерів трьох країн як в 2008, так і в 

2010 р. не мали успіху, що змусило Святий Престол змінити політику щодо лівих 

урядів у Латинській Америці. Хоча криза 2008 й 2010 року була владнана 

дипломатичним шляхом, Святий Престол побачив недоліки відсутності співпраці з 

лівими урядами. З іншого боку, не маючи успіху від прямих контактів з урядами, 

Святий Престол закликав на міжнародному рівні до примирення, а Католицька 

церква та духовенство пропагували ідею примирення між країнами із середини, 

шляхом громадського тиску. 

 Цікавим прикладом для аналізу потенціалу Католицької церкви в Латинській 

Америці може слугувати політична криза в Гондурасі у 2009 році. Так, католицькі 

ієрархи Гондурасу відіграли важливу роль у збереженні стабільності в країні, 

підтримавши державний переворот у 2009 році, який був результатом 

конституційної кризи. Католицьке духовенство Гондурасу виступило гарантом 

законності Тимчасового уряду та звернулось до громадян Гондурасу та до 

міжнародної спільноти загалом із закликом підтримати політичні зміни. Підтримка 

Католицькою церквою державного перевороту була важливим, а можливо і 

вирішальним чинником для забезпечення діяльності Тимчасового уряду та 

стабілізації політичних процесів аж до обрання нового президента Гондурасу. 

Одноденна політична криза у Еквадорі 30 вересня 2010 року показали, що 

Католицька церква виступила на підтримку уряду Корреа, хоча раніше між урядом 

й Церквою були дискусії щодо реформи конституції. Втім чітка «прокатолицька» 

позиція Рафаеля Корреа під час реформи конституції сприяла зближенню уряду 

Корреа й Католицької церкви в Еквадорі. І в ході політичної кризи 30 вересня 2010 
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року Католицька церква виступила за стабілізацію й недопущення усунення 

чинного президента. Причому Католицька церква закликала до співпраці і уряд і 

опозицію, а окремо звернулась до уряду з проханням знайти порозуміння із 

військовими, а не займатися переслідуванням винних. Окрім закликів до 

протестуючих та урядовців, католицькі священники вийшли на вулиці й проводили 

просто неба «польові меси» задля примирення еквадорців. 

Отож, участь Святого Престолу та католицького духовенства в урегулюванні 

внутрішньо-політичних і міжнародних конфліктів Латинської Америки періоду 

понтифікату Бенедикта XVI мала грандіозні успіхи (Куба, Гондурас) та певні 

досягнення (Колумбія, Еквадор), а також і провали (колумбійсько-еквадорська та 

колумбійсько-венесуельська криза). 
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Розділ ІV. Дипломатія Святого Престолу у владнанні соціальних і 

міжетнічних конфліктів Латинської Америки 

Країни Латинської Америки на початку ХХІ століття характеризувалися 

соціально-політичною нестабільністю, яка була обумовлена як економічною 

відсталістю, так й історичною залежністю від зовнішнього ринку та посилена 

глобалізаційними тенденціями й економічною кризою.  

Хоча деякі країни латиноамериканського регіону демонструють прогресивний 

технологічно-промисловий розвиток (як, наприклад, Бразилія, Коста-Ріка, 

Аргентина, Уругвай, Мексика), разом з тим, для латиноамериканського регіону 

бідність залишається характерною ознакою (наприклад, такі країни, як Венесуела, 

Болівія, Перу, Парагвай, Гайана, Еквадор та ін. залишаються одними з найбідніших 

країн світу), що, в свою чергу, загрожує миру й стабільності в регіоні. Ці чинники 

в поєднанні із фінансовою кризою 2008-2009 рр., а також внутрішньо-політичними 

дискурсами спровокували ряд соціальних і міжетнічних конфліктів в період з 2005 

по 2013 рр. 

Католицька церква, яка має розвинену мережу релігійних і соціальних закладів 

у країнах Латинської Америки та непохитний моральний авторитет і довіру в 

латиноамериканському суспільстві, мала вагомий потенціал для втручання з метою 

миробудування та примирення. 

 

4.1. Миротворча дипломатія Апостольського Престолу в Перу  

Перу виступає яскравим прикладом слабкості державних інститутів і 

показової ролі католицького духовенства та католицької інтелігенції у вирішенні 

внутрішніх конфліктів і сприянні миру в латиноамериканському регіоні.  

У 2000 році уряд Перу28 звернувся до Католицької церкви з проханням 

допомогти вирішити затяжний конфлікт, відомий як «Світлий шлях», який тривав 

з 1980 року на теренах Перу. У 2001 році було прийнято рішення створити 

 

28 Перу – президентська республіка з поділом влади на виконавчу, судову та законодавчу. Виконавчу владу здійснює 

президент, який є одночасно главою держави та уряду. Законодавчу владу представляє однопалатний Конгрес Перу. 

Судову владу здійснює Верховний суд Перу, а також вищі суди й окружні суди. 



151 
 

«Комісію правди та примирення» для розслідування конфлікту. Комісію очолював 

Соломон Лернер Феррес – ректор Папського католицького університету Перу. 

Саломон Лернер Феррес поставив за мету з’ясувати причини конфлікту та зібрати 

факти про терористичне насильство та порушення прав людини, які належать як до 

терористичних організацій, так і до державних структур, а також запропонувати 

ініціативи, спрямовані на утвердження миру у перуанському суспільстві. З цією 

метою Комісія зібрала свідчення 16 985 осіб, проводила слухання з жертвами 

насильства як в адміністративних структура, так і в церковних парафіях [67]. 

Після тривалого розслідування Комісія з правди і примирення подала дані, 

відповідно до яких терористичні організації несуть відповідальність за 54 % [67, 

с. 18] від загальної кількості смертей і зниклих без вісті осіб, а державні збройні 

сили – за 37 % [67, с. 19], а у деяких випадках (9 %) було важко з’ясувати 

відповідальну сторону.  

Звіт Комісії з правди і примирення містив низку суперечностей. Його 

критикували майже всі політичні партії, колишні президенти (Фухіморі, Гарсіа і 

Паніагуа), військові і навіть деякі представники Католицької церкви [113]. 

І все ж Перуанський конфлікт пішов на спад, хоча деякий час після 

розслідування ще траплялися дрібні сутички між перуанською армією та 

залишками партизанських загонів, які переховувалися у віддалених районах Перу. 

Партизани більше не ведуть операцій у великих містах, вони лише здатні 

організовувати невеликі епізодичні напади у віддалених регіонах джунглів на 

членів перуанських сил безпеки. По суті, Комісія провела об’єктивне 

розслідування, яке не влаштовувало ні державних службовців, ні військових, ні 

партизан, ні навіть деяких ієрархів Католицької церкви в Перу. Таке неупереджене 

розслідування, а потім висвітлення наслідків протистояння сприяло примиренню 

перуанців, усвідомлення необхідності розбудови миру й подальшому згасанню 

конфлікту [113, c. 35]. 

Однак у 2008-2009 роках у Перу вибухнула нова криза між урядом й 

місцевими індіанськими общинами, яка у 2009 році призвела до кривавих зіткнень 
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військових із місцевим корінним населенням у багатих на природні ресурси 

районах Амазонки [203, с. 78-80]. 

Передісторією перуанської кризи 2008-2009 років було протистояння 

перуанської влади з місцевим корінним індіанським населенням з метою отримати 

доступ до розробки природних ресурсів у регіонах Амазонії, які належали корінним 

общинам. Конфлікт між владою та корінними народами є характерним для 

багатьох країн латиноамериканського регіону. Криза 2008-2009 рр. у Перу не є 

винятком. Більше того, в країнах Латинської Америки окремі закони охороняють 

території місцевих народів. Так, відповідно до конституції Перу 1993 року, 

природні ресурси Амазонки та права місцевих корінних племен охоронялися 

окремими статтями конституції [60, ст. 101, ст. 104] та декретами, а рішення щодо 

використання природних ресурсів Амазонії, які відводяться корінним індіанським 

народам, потрібно узгоджувати з общинами коріннимих народів [60, ст. 101]. 

Проте в 2008 р. у зв’язку з глобальною фінансовою кризою для уряду Перу 

використання природних ресурсів Амазонії було необхідне для залучення 

інвестицій із США та реалізації угод про торгівлю між двома країнами [203, с. 82], 

де один із пунктів договору вимагав змін у законі, які б дозволили приватним 

компаніям отримувати доступ до Амазонії для розвитку ресурсів [323]. 

З метою реалізації цієї угоди уряд здійснював спроби діалогу з 

представниками корінних народів у 2008 році, однак перемовини не дали 

конкретних результатів. Представники місцевих племен заявили, що пропоновані 

зміни законодавства «суперечать інтересам корінних народів» і «дозволяють 

приватизувати ліси і водні ресурси» [411].  

Місцеві корінні жителі почали з березня 2008 року акції протестів проти 

захоплення їхніх земель, включаючи акції непокори: дорожні страйки, блокування 

навігації на річках, блокування газових трубопроводів і захоплення нафтових 

об’єктів тощо [271]. Загалом з весни 2008 року місцеві жителі півроку провели в 

активній опозиції до уряду та нової політики [108, с. 46].  

В протистояння між урядом Гарсії й общин втрутилась і Католицька церква у 

Перу, яка тривалий час не вступала у дискусію щодо законопроекту про вуглеводні. 
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Імовірно, католицьке духовенство розраховувало на те, що уряд і общини 

домовляться щодо використання земельних ресурсів. З іншої сторони, Алан Гарсія 

мав хороші відносини із керівництвом Католицької церкви, яка у 2008 році сприяла 

розвитку співробітництва між Перу і Чилі, за що президент Гарсія дякував 

Католицькій церкві й особисто перуанському кардиналу Хуану Луїсу Кіпріані 

[380]. 

Проте коли стало зрозуміло, що згоди між сторонами не буде досягнуто 

Католицька церква почала апелювати до католицької соціальної доктрини для 

захисту прав общин, а також наголосила на тому, що якщо уряд хоче 

використовувати ресурси корінних общин, то має надати «компенсацію» [307].  

Деескалувати радикальність індіанських общин вдалося в серпні 2008 року, 

коли Конгрес скасував два закони і пообіцяв розглянути та проголосувати за інші 

закони, які зачіпали права місцевих індіанських народів. Однак коли у квітні 

2009 року Конгрес відмовився голосувати за інтереси корінних племен, протести 

та блокади відновилися [303]. 

Провал діалогу з корінними народами спровокувала політика президента Перу 

Алана Гарсія – основного ідеолога розвитку природних ресурсів Амазонії. Так, 

Гарсія опублікував провокативну статтю у місцевому журналі під заголовком 

«Синдром гордих собак» [221], у якій Гарсія критикував корінні общини через те, 

що вони «непродуктивно використовують землю та гальмують прогрес» [221, c. 5]. 

Натомість, президент Гарсія стверджував, що нові норми законодавчо регулюють 

«управління природними ресурсами» та «зберігають території для корінного 

населення» [221, c. 6]. 

Така позиція президента Перу викликала гостру критику зі сторони 

опозиційних партій, громадських організацій та рухів за права корінних народів у 

Перу, а також була негативно сприйнята Католицькою церквою у Перу [307]. Проте 

маючи політичну більшість в Конгресі Перу, весною 2009 року уряд Алана Гарсія 

почав змінювати закони й проводити законопроекти необхідні для залучення 

іноземних інвестицій в експлуатацію земель корінних народів [228, с. 32-37]. 

Парламент прийняв кілька законодавчих декретів, найважливішими серед яких 
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були DL 1064 [62], DL 1073 [63] та DL 1090 [64]. Нові декрети декларували 

використання земель сільськогосподарського призначення та вносили зміни в 

закон про приватні інвестиції у розвиток господарської діяльності на землях 

відведених корінним общинам. Цього разу консультацій з общинами щодо 

законодавчих змін не проводилось і не передбачалось надання компенсацій для 

корінних народів за націоналізовану землю [228, с. 32-37]. 

Після рішення уряду прийняти нормативні акти, що дозволяють іноземним 

компаніям видобувати природні ресурси в Амазонії, місцеві корінні жителі знову 

поновили акції протестів із вимогою змінити цю політику [323]. У наступні дні в 

різних регіонах країни розготрається серія громадських протестів й демонстрацій. 

Протестувальники блокували річкову та сухопутну навігацію, захоплювали 

об’єкти нафтової інфраструктури тощо [203, с. 85]. 

У червні 2009 року у відповідь на акції непокори уряд Гарсії призупинив 

громадянські свободи та ввів надзвичайний стан, відправивши військових, щоб 

силою придушити протести. Військова інтервенція Гарсії призвела до двох днів 

кривавих сутичок [342], що відбулися в джунглях Амазонії 5 і 6 червня 2009 року 

[271]. Ці сутички відомі як «конфлікт Багуа» [108, с. 261]. 

Хід подій упродовж конфлікту Багуа досить заплутаний. Відомо, що 5 червня 

2009 року загинуло 32 людини (23 протестувальники і 9 поліцейських) в наслідок 

сутичок між силами безпеки та корінними жителями, коли сили безпеки 

намагалися зруйнувати блокаду дороги, яку утримувало корінне населення [271]. 

А 6 червня 2009 року через зіткнення на нафтовому об’єкті, який захопили 

протестуючі корінні общини, було вбито ще 9 поліцейських [411].  

Перуанська громадськість і католицьке духовенство засудили необдумані 

кроки уряду та вимагали об’єктивного розслідування подій, що призвели до 

трагедії. Проте Гарсія перекладав усю вину за конфлікт на протестувальників, 

звинувачуючи корінні народи в тому, що «вони поводилися, як терористи» [271].  

Однак за даними незалежної міжнародної організації Amazon Watch [379]: 

«поліція провела насильницький рейд на беззбройних корінних жителів, які брали 

участь у мирній блокаді, щоб скасувати укази про вільну торгівлю. Під час цього 
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дня понад 600 поліцейських напали на кілька тисяч беззбройних індіанців і 

насильно розігнали їх за допомогою сльозогінного газу і боєприпасів. Після того, 

як поліцейські почали стріляти у протестувальників, деякі корінні жителі почали 

боротись і відбиватись. Конфронтація призвела до загибелі 9 поліцейських, 

25 цивільних осіб, понад 150 осіб було поранено, 72 протестувальників було 

заарештовано» [379]. 

Католицька церква у Перу, яка має свої місії серед корінного населення, також 

виступила на захист корінних племен. А місцеві церкви, де мешкають корінні 

жителі в місті Багуа-Гранде та інших місцях стали притулком протестуючим, які 

ховалися від військових після конфлікту [307]. 

Святий Престол розкритикував дії влади, звинувативши уряд Гарсії у 

«нездатності проконсультуватися з корінними громадами» [379] та порушенні прав 

і гідності людини [307]. Церква закликала уряд і Конгрес Перу до пом’якшення 

політики та врахування законів, які б поважали права корінних народів. Католицька 

церква вимагала припинити переслідування та закликала до примирення із 

забезпеченням прав корінних народів [228, с. 33]. 

Слід відзначити, що сучасна католицька доктрина захищає права корінного 

населення на землю й повагу їх традицій і звичаїв. Так, Компендіум соціальної 

доктрини Католицької церкви зазначає: «потрібно належним чином захищати 

права корінних народів» [51, n. 471]. Також Церква критикує спроби захоплення чи 

позбавлення корінних народів їхніх «власних земель» [51, n. 471].  

А Папа Бенедикт XVI у своєму посланні до єпископів Латинської 

Америки [12] робив спеціальний заклик, щоб «ніхто з будь-яких причин не 

маніпулював або інструменталізував корінні народи». Понтифік закликав 

«захищати гідність і права корінних народів», зокрема їх право на «гармонійне 

життя з традиціями їхніх предків». Папа наголошував на необхідності «захисту 

їхньої землі належним чином», а також Бенедикт XVI закликав «посилювати їхню 

[корінних народів] участь у всіх сферах суспільства та Церкви» [12, c. 1]. 

Окрім цього, Католицька церква має ряд місій [109], які працюють у регіонах 

Амазонії та джунглях, із представниками корінних жителів, де виконують не лише 
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релігійну місію, але й соціальну. Тому Католицька церква користується особливим 

авторитетом у місцевого корінного населення, яке отримує послуги від 

католицьких місіонерів. Місіонерська діяльність серед індіанців дозволяє Церкві 

дізнатися про проблеми корінних народів і доносити інформацію про порушення 

до своїх центрів. Відповідно Святий Престол й Католицька церква, володіючи 

достовірною інформацією, може здійснювати публічний й політичний тиск разом 

із громадськими і міжнародними організаціями на політичну владу. 

Внаслідок громадського тиску уряд був змушений піти у відставку, після чого 

Конгрес скасував закони, які призвели до протестів. Як результат, протести у Перу 

пішли на спад. Конфлікт 2009 року був описаний як «найгірше політичне 

насильство після конфлікту зі Світлим Шляхом у Перу», а в історіографії Перу 

описується, як «найгірша криза» президентства Алана Гарсії [411]. 

Конфлікт 2009 року в Перу був наслідком небажання президента Гарсії йти на 

тривалий діалог і наміром швидко реалізувати свою політику за допомогою сили. 

Водночас ніхто з урядовців не врахував той факт, що у 2000 році саме Католицька 

церква виступила медіатором і суддею у тривалому конфлікті, який розривав 

перуанське суспільство й досягла примирення сторін [203, с. 85-86]. З іншої 

сторони, потрібно враховувати і той факт, що рішення Алана Гарсії було прийнято 

після фінансової кризи 2008 року, коли економіка Перу відчула наслідки 

глобальної кризи. Звичайно, прихильники Гарсії оправдовували політику його 

уряду, як кроки із метою залучення міжнародних інвестиції для національної 

економіки. Однак фінансова криза не може оправдати події які увійшли в історію 

як «конфлікт Багуа», більше того, суперечливі заяви Алана Гарсії тільки загострили 

протистояння з корінними общинами. Потрібно відзначити, що переговори й 

залучення посередників могли сприяти діалогу і можливому компромісу. Однак 

уряд Гарсії прагнув знайти швидке рішення, яке він хотів реалізувати за допомогою 

сили. 

До Католицької церкви з проханням допомогти мирно врегулювати проблеми 

із корінним населенням Перу, щодо використання природних ресурсів, звернувся 

наступник Гарсії, президент Ольянта Умала в 2012 році [293; 294]. Адже у 
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2012 році в Перу оновились протести корінного населення через сутички із 

приватними компаніями та військовими [108, с. 222]. 

Хоча земельні закони 2009 року було скасовано, конфлікт залишався відносно 

активним через протистояння корінного населення з місцевими компаніями, які 

діяли в різних регіонах Перу. До того ж місцеві общини були розчаровані в уряді 

та державній політиці. Зокрема багато племен опинилися у протистоянні з урядом 

і корпораціями, особливо з компаніями, які вирощували генетично модифіковані 

соєві боби в Перу [294]. 

Тут варто згадати про такий чинник, як слабкість державних інститутів у 

країнах Латинської Америки, і Перу не є винятком. Причина слабкості державних 

інститутів залежать від країни, проте загальною рисою є корумпованість органів 

влади, нездатність контролювати деякі сфери та регіони, що посилюється іншими 

соціальними умовами та традиціями регіону [108, с. 223]. Зазвичай національні 

уряди чи муніципалітети не здатні самостійно вирішувати внутрішні соціальні 

проблеми, протистояти організованій злочинності чи незаконній діяльності 

великих іноземних компаній. Як наслідок, населення розчаровується в діяльності 

органів влади та вдається до самовільного захисту та відстоювання своїх прав, що 

провокує конфлікти, як-от у Перу в 2012 році [411]. 

Конфлікт 2012 року виник через протести корінного населення Перу проти 

компаній, які своєю діяльністю завдавали шкоди навколишньому довкіллю та 

проживанню місцевих общин. Спроби уряду Перу налагодити відносини та 

посадити за стіл переговорів представників місцевих племен і компаній зазнали 

невдачі [108, с. 223]. На думку общини, уряд відстоював інтереси компаній, а не 

корінного населення. Тому община вдавалась до самосуду й руйнувала власність 

компаній у своєму регіоні, щоб ті не забруднювали довкілля у їхньому регіоні. 

Компанії звертались до військової поліції, яка мала забезпечити правопорядок в 

регіоні. Проте участь військових задля забезпечення правопорядку й уникнення 

сутичок між компаніями та корінним населенням загострювала ситуацію, а час від 

часу завершувалися зіткненнями місцевих жителів із військовими [293]. 
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Так, у результаті чергових зіткнень у 2012 році між військовими й 

протестувальниками загинуло п’ять протестувальників. В країні було введено 

надзвичайний стан. Місцеві та міжнародні організації почали вимагати від уряду 

розслідування цього інциденту, а також причин, що призвели до сутичок й загибелі 

протестувальників [302].  

У кризовий момент уряд Перу, не бажаючи загострювати політичну ситуацію 

в країні, звернувся до Святого Престолу за допомогою у вирішенні нового 

протистояння [108, с. 223].  

Святий Престол поставив умову забезпечення урядом Перу об’єктивного 

розслідування причин конфлікту, а ще негайного скасувати надзвичайний стан, 

який було уведено в країні. Вимога Апостольського Престолу були прийняті 

владою країни: було оголошено про створення комісії для переговорів між 

сторонами, яку мав очолити папський легат, й скасувано надзвичайний стан [293]. 

Після цього від Католицької церкви був делегований місцевий архієпископ 

Мігель Кабрехос, який очолив переговори між урядом і лідерами місцевих племен. 

Архієпископ Кабрехос зазначив, що «Церква буде шукати простір для діалогу та 

аргументів, які сприятимуть муру серед перуанців» [302], а також забезпечення 

прозорого й об’єктивного розслідування. Цікавим фактом виступає те, що і місцеве 

індіанське населення погодилось на участь католицького архієпископа Кабрехоса 

для переговорів між владою, місцевим населенням і приватними компаніями [108, 

с. 271]. Тобто участь католицького єпископа викликала довіру місцевих жителів, 

що підкріплює твердження про авторитет Католицької церкви й католицького 

духовенства в регіоні. 

Після першої зустрічі трьохсторонньої групи очолюваної папським легатом 

було прийнято рішення про створення комісії з розслідування [108, с. 223]. У ході 

розслідування Католицька церква зібрала дані від місцевого населення, 

міжнародних і громадських організацій, які працювали в регіоні. Матеріали комісії 

єпископа Кабрехоса свідчили про «зловживання повноваженнями 

правоохоронцями під час протестів» [302]. А під час переговорів були проведені 

додаткові дослідження впливу діяльності місцевих компаній на довкілля та питну 
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воду [108, с. 223]. Тиск католицького духовенства в особі єпископа Кабрехоса 

змусив органи влади об’єктивно розслідувати діяльність компаній в регіоні, що 

посприяло деескалації конфлікту. 

Окремо комісія очолювана Кабрехосом розробили рекомендації щодо 

державної політики із корінними племенами [293]. Тобто Католицька церква, яка 

мала свою місіонерську мережу серед місцевого індіанського населення, виступила 

не тільки медіатором, але й аналітиком у державній політиці щодо корінних 

племен. 

Таким чином, у Перу Католицька церква сприяла вирішенню декількох 

конфліктів в ХХІ столітті. Так, в 2000-х Церква сприяла вирішенню одного з 

найбільш затяжних конфліктів, який тривав з 1980 по 2000 рр. Проте у 2008-

2009 рр. уряд Гарсії, шукаючи можливості для залучення нових інвестицій, 

спровокував новий конфлікт. Криза 2009 року стала наслідком намагання влади 

силою нав’язати свою політику корінним племенам. У 2009 році в період зіткнень 

саме католицькі церкви стали притулком для місцевих індіанців, яких 

переслідували військові у регіоні. Католицька церква і Святий Престол у 2009 році 

виступили із критикою уряду та закликали припинити переслідування.  

Хоча Гарсія ігнорував попередній досвід та потенціал Католицької церкви в 

Перу, його наступник Ольянта Умала звернувся в 2012 році до Католицької церкви, 

розуміючи її потенціал та можливості в країні.  

У 2012 році співпраця уряду Перу та Святого Престолу сприяли не тільки 

примиренню, але й об’єктивному розслідуванню причин конфлікту і, як наслідок, 

розвитку безпеки в регіоні. Роль Церкви в Перу, де органи державної влади є 

слабкими, була важливою для примирення й розслідування випадків порушення 

прав людини. Перу виступає наглядним прикладом, коли Церква стає медіатором в 

конфліктах, а також інституцією з моніторингу дотримання прав людини в регіоні, 

одночасно сприяючи арбітражу між учасниками протистояння, засуджуючи 

насильство та слідкуючи за діяльністю військових. 

Отож, досвід залучення ватиканської дипломатії в перуанських конфліктах є 

цінним прикладом для аналізу ролі релігійних інститутів у примиренні, а також 
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значення церковної ієрархії для розслідування причин конфлікту й розроблення 

державної політики задля примирення.  

 

4.2. Дипломатія Святого Престолу в примиренні болівійців 

Політична криза в Болівії 2008 року мала у своїй основі територіально-етнічну 

напруженість, яка тривалий час була прихована в болівійському суспільстві, а у 

2008 році була посилена політичними реформами та конфліктом інтересів щодо 

використання природних ресурсів і перерозподілу земель [332]. Реформи, які з 

2005 року проводив уряд29 Ево Моралеса, перший в історії Болівії президент 

виходець з корінного населення [286], спровокували ескалацію кризи та її 

переростання в регіональну конфронтацію, яка ледве не призвела до втрати 

територіальної цілісності країни. 

Після перемоги у 2005 році на президентських і парламентських виборах 

президент Моралес почав програму соціальних та політичних реформ, які були 

спрямовані на вирівнювання корінного населення із некорінним, а також 

централізацію влади. Моралес провів законопроекти про максимальний розмір 

ферм, які санкціонували новий розподіл земель, щоб дати доступ до землі корінним 

і селянським громадам [371]. Паралельно президент націоналізував родовища 

вуглеводню у такий спосіб взявши під контроль все газове багатство країни [253, 

c. 131].  

Такі радикальні кроки викликали невдоволення у великих землевласників, 

опозиції та муніципалітетів. Реформи Моралеса піддавалися критиці з боку 

опозиції за централізацію та виключення «неандського» і «некорінного» населення 

Болівії з політичних інтересів країни. Однак уряд Моралеса відкидав будь-яку 

критику [332].  

 

29 Болівія – президентська республіки з поділом влади на виконавчу, законодавчу і судову. Виконавчу владу здійснює 

президент, який є главою держави й уряду. Законодавчу владу здійснює двопалатний парламент (палата сенаторів 

та палата депутатів). Судову владу здійснює Верховний Суд, Конституційний Суд, Рада судової влади, Аграрно-

екологічний суд, а також окружні та нижчі суди. 
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Президент Моралес продовжив впровадження заходів для «покращення» 

соціальних умов «некорінного» населення та почав реформування конституції, яка 

мала розширити права індійського населення Болівії [306]. Під час конституційних 

реформ був спровокований конфлікт зі Святим Престолом і католицьким 

духовенством. Так, новий проект конституції Болівії передбачав усунення статті, 

згідно з якою католицизм закріплювався офіційною релігією в країні. Такий 

політичний крок уряду Моралеса погіршив відносини між Святим Престолом і 

Болівією, за що Ево Моралесу було відмовлено в зустрічі із Папою Бенедиктом XVI 

у 2006 році [286]. Негативно проект реформи конституції сприйняло і католицьке 

духовенство Болівії, де католицизм сповідують щонайменше 80 % болівійців [306]. 

Проте Моралес відкидав критику католицького духовенства, аргументуючи це тим, 

що він затверджує принцип релігійної свободи в конституції Болівії. Окрім того, 

Моралес погрожував експропріацією церковного майна, а потім пропонував 

введення податків для Церкви та інших християнських організацій [253, c. 132]. 

Паралельно Моралес здійснив безуспішну спробу взяти під урядовий контроль 

католицькі школи. Такі кроки лівого президента остаточно зіпсували відносини 

болівійського уряду з Католицькою церквою. Католицьке духовенство гостро 

критикувало політику Ево Моралеса, так що Моралес назвав Церкву своїм 

«найгіршим ворогом» [249, c. 271]. На думку Хорхе Веларде, зростаюча напруга у 

відносинах між урядом Моралеса й Католицькою церквою, була наслідком «впливу 

марксистсько-популістського бачення Моралеса та його уряду, які не бачили в 

цьому інституті [Церкві], незалежного інституту від політики» [253, c. 143].  

Реформи уряду Моралеса однозначно змінювали усталені відносини в 

болівійському суспільстві в соціальній, етнічній, релігійній і територіальній сфері, 

які склалися протягом століть [371]. Так, внаслідок реформ в країні загострилась 

етнічна проблема між «корінним» і «некорінним» населенням Болівії. А через 

політику націоналізації та перерозподілу земель почало загострюватись соціальне 

протистояння, яке посилювалось етнічним, оскільки землі багатих фермерів 

конфісковували для корінних індіанських общин [286]. Окрім цього, через політику 

націоналізації газових родовищ, додався ще й регіональний сепаратизм у східних 
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департаментах, багатих на вуглеводні, в яких корінні народи були меншістю [332]. 

А католицька ієрархія негативно ставилась до реформ президента Моралеса, до 

його спроб контролювати католицькі школи і вилучення з конституції статті про 

католицизм [253, c. 131].  

У 2008 році після впровадження низки реформ урядом Моралеса у Болівії вже 

назрівав соціально-етнічний конфлікт, який і був спровокований законом про 

вуглеводні. Слід відзначити, що першу спробу провести закон про вуглеводні 

Моралес пропонував ще у 2005 році, але через протести автономістських груп 

законопроект було відкладено [332]. Однак у 2008 році, шукаючи можливі шляхи 

залучення інвестицій в країну, уряд Моралеса таки схвалив закон про вуглеводні, 

який передбачав їх видобуток і продаж іноземним компаніям. Закон про вуглеводні 

спричинив нову хвилю інтенсивних протестів проти їх видобування та продажу 

[253, c. 132]. 

У країні, в якій за три роки реформ постраждали різні верстви населення і 

загострились етнічні почуття – громадські протести та політичні конфронтації 

швидко переросли в акції громадської непокори, а згодом – у регіональну 

конфронтацію між західними гірськими регіонами, багатими на природні ресурси, 

та східними рівнинними регіонами, в яких було зосереджено сільське господарство 

й запаси вуглеводню [332]. Політичні конфронтації переросли в громадянське 

протистояння із сепаратистськими настроями, що поставило під загрозу не тільки 

політичну стабільність країни, але й власне територіальну цілісність Болівії [286]. 

Опозиційні до політики Моралеса регіони, а саме Медіа Луна30 та Чукісака, у 

яких більшість складало «некорінне» населення, прийняли стратегію автономії, 

щоб зменшити владу центрального уряду в регіоні. Такі дії уряд розцінив як 

сепаратизм. Попри протести президента та заборону Національного конгресу 

Болівії на проведення автономістських референдумів, опозиційні департаменти 

розпочали процедуру підготовки референдумів із затвердження автономії, 

порушуючи конституцію Болівії [253, c. 136]. Слід зауважити, що католицький 

 

30Медіа Луна – називають групу із чотирьох департаментів, а саме Санта-Крус, Бені, Пандо і Тарія. 
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кардинал Хуліо Терразас, особисто взяв участь у референдумі в Санта-Крус, який 

центральний уряд Болівії називав незаконним, неконституційним та 

сепаратистським [249, c. 271]. 

У ході регіональних референдумів було ухвалено автономію департаменту 

Санта-Крус, проте президент скасував рішення референдуму на підставі того, що 

рішення – неконституційне [233, c. 110].  

Для подолання кризи Ево Моралес вирішив провести національний 

референдум про відкликання президента та восьми перфектів31. У ході 

національного референдуму 10 серпня 2008 року президент Моралес отримав 

абсолютну підтримку населення – 67,43 % [287]. Опозиційні префекти Ла-Пац і 

Кочабамби не отримали вотуму довіри та були відкликані, однак усі опозиційні 

префекти Медіа Луни і перфект округу Чукісака отримали підтримку та 

залишались при владі у своїх регіонах. Хоча президент отримав абсолютну 

перемогу, проте проблема із сепаратизмом не була вирішена. По суті, криза в 

Болівії тільки загострилася, а результати референдуму підігріли протестуючі 

сторони [332]. Як уряд, так і опозиція використовували інституційні й 

позаінституційні дії для досягнення своїх цілей, що спровокувало насильство в 

країні [249, c. 247]. 

Із 19 серпня 2008 року конфлікт почав набирати рис протистояння «центр-

регіони», коли чинні опозиційні префекти департаментів Медіа Луна і Чукісака 

закликали до «громадського страйку» з вимогою до уряду повернути 

департаментам кошти отримані від прямого податку на вуглеводні [332]. 

9 вересня 2008 року криза загострилась, коли демонстранти почали 

захоплювати регіональну інфраструктуру (газові установки й газопроводи) та 

державні будівлі [373]. У відповідь президент Моралес наказав військовим 

захистити газові установки та газопроводи і звинуватив опозиційні департаменти у 

спробі здійснити «громадянський переворот» [233, c. 110]. Протести переросли у 

сутички з військовими, що призвело до загибелі десятків людей [332]. 

 

31 Референдум про відкликання – процедура відкликання посадових осіб із зайнятих виборчих посад. 
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В опозиційних регіонах конфлікт почав переростати в криваві сутички між 

прихильниками президента, тобто корінним населення, та автономістами, тобто 

некорінним населенням Болівії. Так, 11 вересня 2008 р. у джунглях у департаменті 

Пондо невідомі убили шістнадцять індіанців, які були прихильниками президента 

Моралеса [304]. Того ж дня, у ході сутичок загинуло ще близько 30 осіб і понад 100 

осіб пропали безвісті [290]. На національному рівні ситуація переростала в етнічну 

війну і стало зрозуміло, що можливе безповоротне загострення протистояння [253, 

c. 131]. Через те, що події відбувалися у віддалених районах джунглів, точних 

причин сутичок відобразити не вдалося: автономісти звинувачували корінне 

населення у тому, що ті напали зі зброєю. У свою чергу, індіанці звинувачували 

автономістів у влаштуванні засідки [317]. 

Враховуючи серйозність кризи, 12 вересня 2008 р. національний уряд увів 

блокаду департаменту Пандо, а військовим було наказано взяти під контроль 

аеропорт і місто. У відповідь префект Пандо закликав цивільні групи, які 

знаходилися під його командуванням, протистояти «інтервенції» військових [289]. 

У зв’язку з ескалацією конфлікту, яка вела до етнічної війни та кризи 

територіальної цілісності Болівії, Святий Престол запропонував створити простір 

для діалогу лідерів латиноамериканських країн, забезпечуючи при цьому 

регіональну підтримку суверенітету Болівії. Католицька церква закликала уряд та 

опозиційні префекти до примирення та консенсусу задля подолання політичної 

кризи [249, c. 247]. 

Окремо прозвучали звернення від кардинала Хуліо Терразаса до урядовців і 

опозиції із проханням пошуку порозуміння. Католицький архієпископ закликав 

підтримувати порядок, а центральний уряд – «трохи поступитися» та переглянути 

умови для подолання кризи в Болівії. З огляду на нечіткість і заплутаність подій 

архієпископ Хуліо Терразас наголосив, що «Церква не шукає винних, а дає 

рішення, яким є діалог та братство». Доповнивши: «Всі ми прагнемо блага країни, 

всі ми хочемо прогресу країни, всі ми хочемо, щоб болівійці почували себе добре, 

і всі ми хочемо підтримувати один одного. Тому я думаю, що діалог є запорукою 

вирішення будь-якого конфлікту» [404]. 
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У зв’язку із політичною кризою Бенедикт XVI видав послання до єпископів 

Болівії, у якому закликав до «сприяння єдності, заохочення примирення та захисту 

миру» [4, с. 1]. На думку Бенедикта XVI, для того, щоб вирішити виклики, які 

спіткали болівійське суспільство «Церква в Болівії має потужний інструмент, а 

саме – народну відданість, цей дорогоцінний скарб, накопичений протягом століть 

завдяки праці сміливих місіонерів і з глибокою вірністю зберігається протягом 

багатьох поколінь у болівійських сім’ях» [4, с. 2]. Папа наголосив на важливості 

діалогу в суспільстві та між органами влади. Понтифік висловив переконання, що 

разом «шукаючи шляхи примирення і щирої гармонії» болівійське суспільство 

консолідується для «досягнення правильного прогресу та побудови миру в країні» 

[4, с. 1]. 

Уряд Болівії отримав сильну підтримку з боку урядів країн Північної та 

Південної Америки, Європи, Святого Престолу, а також міжнародних організацій 

ЄС, УНАСУР, які закликали до мирного вирішення ситуації. Був терміново 

скликаний президентський саміт УНАСУР, який відбувся 15 вересня 2008 року в 

палаці Ла-Монеда в Сантьяго, Чилі [61]. 

У результаті тривалих переговорів президентів латиноамериканських країн і 

за участі дипломатів Святого Престолу та представників ЄС і ООН [233, c. 111-112] 

була прийнята Декларація Ла-Монеди. У ній ішлося про повну підтримку уряду 

Моралеса і засуджувались будь-які спроби дестабілізації, перевороту або 

територіального поділу Болівії [61]. Окрім того, було створено два комітети для 

допомоги вирішення кризи: перша група мала провести розслідування смертей під 

час сутичок у регіонах; друга група мала завдання моніторингу переговорів між 

представниками болівійського уряду та опозиції [249, c. 263]. 

Після саміту було проведено зустріч президента Моралеса з опозицією, в ході 

якої були узгоджені основні положення для припинення кризи, які включали 

виконання Декларації Ла-Монеди [233, c. 112]. Було вирішено звернутися до 

Святого Престолу задля посередництва й гарантії виконання умов угоди. На участі 

в переговорному процесі представника Католицької церкви наполягали опозиційні 

перфекти [225, c. 6]. 
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Католицька церква делегувала на переговори кардинала Хуліо Терразаса, який 

мав погані стосунки із Ево Моралесом. Однак Святий Престол наполягав на 

особистості Терразаса, адже кардинал був авторитетом для місцевих опозиційних 

лідерів й міг сприяти налагодженню відносин між урядом та опозицією [253, c. 129-

130]. Більше того, п’ять опозиційних префектів просили кардинала Терразаса, як 

представника Католицької церкви, стати посередником процесу діалогу з урядом 

[225, c. 6]. У підсумку президент Ево Моралес погодився на посередництво 

кардинала Терразаса. Було оголошено про скликання зустрічі під керівництвом 

Католицької церкви за участі громадських лідерів, представників корінних 

жителів, урядовців й опозиції, а також представників УНАСУР [233, c. 112]. 

Порядок денний миротворчої групи передбачав розглянути три основні 

тематики: по-перше, розслідування наслідків конфлікту; по-друге, узгодження 

інституційних й фінансових відносин між регіонами й урядом; а також на третьому 

пункті, який був запропонований Католицькою церквою, а саме проблематика 

національного діалогу, задля включення усіх громадян країни в миротворчі 

процеси [253, c. 130]. 

В результаті переговорів й після послідовних робочих сесій було узгоджено 

документ «Велика національна угода», який був попередньою угодою й 

встановлював основи діалогу, спрямованого на вирішення проблем у Болівії. 

Документ було підписано Ево Моралесом, від уряду, префектом Рубеном 

Костасом, від опозиції, у присутності кардинала Хуліо Терразаса. Таким чином, 

після послідовних робочих сесій, очолюваних католицьким кардиналом, було 

досягнуто згоди щодо основних умов перемир’я [233, c. 112].  

Узгоджена «Велика національна угода» передбачала, що національний уряд 

буде поважати та підтримувати інституційну самостійність, в рамках 

законодавства, місцевих перфектів, а також визнавав право місцевих відомств на 

отримання частини податку й забезпечення різними джерелами фінансування, 

встановленими законодавством. Окрім того, національний уряд підтвердив 

рішення поважати юридичні механізми формування й призначення органів влади в 

муніципалітетах, тобто призначення на вакантні посади [249, c. 263]. 
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Інша частина «Великої національної угоди» передбачала відновлення 

соціального порядку в рамках верховенства права, тобто стосувалася виконання 

обов’язків зі сторони місцевих перфектів. Так, було узгоджено негайне відкликання 

державних військових з регіонів, а також звільнення газових установок та 

газопроводів, зайнятих внаслідок конфлікту, з метою відновлення державних 

послуг. Розпочинався діалог про нове територіальне управління установ, 

відповідно до конституційного впровадження відомчої автономії. Також було 

узгоджено умову про зняття всіх дорожніх блоків на території Болівії встановлених 

опозицією [253, c. 130].  

Окремо було поставлено за мету з’ясувати фатальні події, що відбулися у 

департаменті Пандо, за допомогою неупереджених національних та міжнародних 

організацій та комісії Конгресу Болівії, яка мала негайно виїхати на місце події. 

Теж було домовлено запросити представників Католицької церкви, УНАСУР, 

ОАД, ЄС та Організацію Об’єднаних Націй для участі в розслідуванні [225, c. 6]. 

Передбачалось, що у випадку, якщо вищезазначені організації встановлять ознаки 

відповідальності, буде ґарантовано право на належний процес і не 

ініціюватимуться політичні переслідування проти громадянських й соціальних 

лідерів та влади мобілізованих відомств, які «діяли за відомчими та соціальними 

вимогами» [233, c. 116]. Крім того, центральна влада мала призупинити всі 

кампанії в ЗМІ проти місцевої влади, громадських та соціальних суб’єктів [249, 

c. 255]. 

Отож, під керівництвом католицького кардинала Терразаса було узгоджено 

основи постконфліктних відносин між урядом й опозиційними регіонами, а також 

розпочато діалог для соціального примирення [253, c. 130]. Більше того, папський 

легат як учасник переговорів мав виступити гарантом виконання досягнутих угод. 

Одночасно почалось й налагодження двосторонніх відносин між урядом 

Болівії та Святим Престолом. Так, уже в травні 2010 року президент Моралес був 

прийнятий Папою Бенедиктом XVI, який у 2006 р. відмовився зустрітися з 

Моралесом. На зустрічі президент Ево Моралес представив Папі Бенедикту XVI 

свої розбіжності з ієрархією Католицької церкви у Болівії, оскільки останні, на 
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думку Моралеса, «займалися політикою» [326]. Президент Моралес виступив з 

листом до Римської Курії із закликом демократизувати і гуманізувати 

священнослужительський склад Католицької церкви [225, с. 13]. Варто зауважити, 

що даний лист-звернення Моралеса до Римської Курії був, певною мірою, 

дипломатичним й політичним прецедентом, оскільки «жоден сучасний глава 

держави не наважився б дати Папі Римському поради щодо того, як керувати 

Церквою» [253, c. 131]. Щоправда ні Папа, ні Державний Секретаріат Святого 

Престолу жодним чином не коментували листа.  

Під час особистої зустрічі Бенедикта XVI та Моралеса, лідери обговорили про 

важливість розвитку діалогу між корінним і некорінним населенням, а також про 

необхідність забезпечення прав і свобод у країні [326]. Наслідком зустрічі між 

президентом Моралесом і Папою Бенедиктом XVI було налагодження співпраці 

між Католицькою церквою й урядом Болівії. 

Так, загострення кризи та загроза громадянської війни в країні змусили Святий 

Престол шукати діалог і співпрацю з «радикальним» для Католицької церкви 

президентом Болівії. Хоча Католицька церква була незадоволеною втратою свого 

політичного статусу в конституції Болівії, Святий Престол розпочав діалог задля 

деескалації протистояння та сприяння примиренню в Болівії. 

Таким чином, підводячи загальний підсумок по болівійській кризі 2008 року 

слід відзначити, що болівійська політична криза була наслідком зміни політичних, 

етнічних, економічних й соціальних устоїв країни. Реформи радикалізували 

опозиційні блоки на основі етнічної приналежності, політичних переконань і 

економічних інтересів.  

Спроби президента Моралеса вирішити кризу через референдум про 

відкликання лише посилили конфронтуючі сторони та загострили кризу, яка 

переросла в етнічне протистояння корінних і некорінних народів. 

Вирішенню болівійської кризи сприяла чітка позиція міжнародної спільноти, 

яка надала абсолютну підтримку територіальній цілісності Болівії, що вгамувало 

сепаратистські тенденції в країні та поклало початок переговорам між урядом і 

опозиційними департаментами. 
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Святий Престол, який виступав за збереження територіальної цілісності 

Болівії, також переглянув відносини з урядом Моралеса. Католицька церква 

заохочувала уряд і опозицію до пошуків діалогу та порозуміння у Болівії. У 

критичний момент Церква не лише підтримала президента Болівії, але й закликала 

до порозуміння з локальними муніципалітетами задля збереження стабільності. 

Про авторитет Католицької церкви в Болівії свідчить той чинник, що 

опозиційні перфекти наполягали на участі католицького посередника у 

переговорних процесах із урядом Моралеса. Таким посередником виступив 

кардинал Терразас, який керував переговорним процесом між сторонами й сприяв 

укладанню угоди між урядом й опозиційними регіонами. 

Крім того, Католицька церква включилась у роботу задля відновлення й 

забезпечення мирних відносин між урядом і регіонами, а також задля примирення 

в суспільстві. А двосторонні контакти президента Моралеса та Бенедикта XVI 

сприяли налагодженню співпраці Католицької церкви й уряду в Болівії. 

Отож, болівійська політична криза 2008 року демонструє, що Католицька 

церква сприяла діалогу між урядом й опозиційними департаментами. Католицька 

церква у кризовий момент виступила арбітром між сторонами конфлікту задля 

примирення.  

 

4.3. Роль католицької ієрархії у вирішенні соціальних проблем і 

примиренні Парагваю 

У ХХІ століття Парагвай увійшов з низкою соціальних протирічь, які 

посилювались ліво-партизанським рухом на півночі країни, загостренням 

земельного питання корінних народів, а також бідністю, соціальною нерівністю, 

корупцією та півстолітнім монопольним контролем влади у Парагваї партією 

Колорадо. 

Проте у 2006 році єпископ Сан-Педро Фердинанд Луго поставив за мету 

вирішити соціальні проблеми та реформувати країну [315]. Католицький єпископ 

настільки розчарувався в політиці, що вирішив відмовитись від священичого стану, 

щоб збудувати кращу державу. У 2006 році він просив у Святого Престолу дозволу 
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залишити свій єпископський стан, щоб присвятити себе політиці. Отримавши 

відмову від Апостольського Престолу у 2007 році [275], Луго склав повноваження 

єпископа, щоб вступити у боротьбу за президентство в Парагваї. А в 2008 році 

Луго, не маючи політичного досвіду, виграв президентські вибори. Перемога 

Фернандо Луго в Парагваї була історичною не лише через те, що вперше у світі 

колишній католицький єпископ переміг на президентських виборах, а й тому, що 

він перервав 61-річний термін перебування при владі партії Колорадо [236, c. 2]. 

Не маючи чіткої політичної програми, гасла Луго передбачали вирішення 

соціальних нерівностей у розподілі доходів, зменшення бідності, реформування 

системи охорони здоров’я, боротьбу з корупцією, підтримку малих фермерів і 

проведення аграрної реформи й вирішення проблеми із безземельними селянами, 

оподаткування великих землевласників і багатих виробників [236, c. 3-4], а також 

вирішення конфлікту з парагвайськими партизанами. 

Хоча екс-єпископ переміг на президентських виборах, у парламенті Луго не 

мав достатньої підтримки, щоб провести реформи, а відсутність політичного 

досвіду призвела до втрати політичного капіталу, адже, як зазначає парагвайський 

історик Марчелло Лачі: «новообраний президент окрім закликів не вжив реальних 

заходів за перші три місяці після перемоги» [227, c. 154].  

Водночас відсутність парламентської більшості ускладнювали можливість 

проведення кардинальних реформ. Так, при розподілі міністерств так звані важкі 

міністерства, а саме казначейство, сільське господарство, промисловість і торгівля 

та внутрішні справи, залишилися в руках опозиції, натомість так звані м’які 

міністерства, а саме соціальної політики й охорони здоров’я, культури тощо, – в 

руках Луго [250, c. 197]. Такий розподіл урядових портфелів, безперечно, значно 

обмежив можливість реальних змін. Тому Фердинандо Луго був змушений 

домовлятися з своїми політичними опонентами із партії Колорадо й часто іти на 

компроміси із опозицією [315]. 

А відсутність чіткої політичної програми та невідповідність політичних кроків 

передвиборчим гаслам завдали удару авторитету екс-єпископа як президента, не 

дивлячись на те, що уряд Луго здійснив низку реформ у сфері соціальної політики, 
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охорони здоров’я, освіти та соціальної допомоги, а також були досягнення в 

боротьбі з корупцією та наркоторгівлею [250, c. 198]. Позитивним аспектом під час 

президенства Луго був перегляд бразильсько-парагвайських відносин в сфері 

енергетики у квітні 2011 року, що вважалося одним із найбільших політичних 

досягнень уряду Луго. Однак Фердинанду Луго не вдалося наблизитися до 

вирішення земельного питання, яке для селян та корінних народів Парагваю 

розцінювалось як «трансцендентальне» [237, c. 71]. Адже у Парагваї 2 % населення 

володіло понад 75 % оброблювальних земельних угідь, в той час коли в країні 

понад 300 тисяч селян були безземельними [350]. 

Окрім соціально-політичних проблем Луго обіцяв вирішити проблему з 

тероризмом Парагвайської народної армії (EPP) – збройного формування, яке діяло 

з 2005 року в північно-східному Парагваї поблизу кордону з Бразилією: Амамбаї, 

Консепсьоні та департаментах Сан-Педро [281] – регіонах, яким під час диктатури 

Альфредо Строснера не приділялось належної уваги. Тому характерними рисами 

цього регіону залишалася бідність, слабкість державних інститутів та ігнорування 

авторитету державних органів [231, c. 12]. Цікаво, що партизани мали підтримку 

тільки у цьому регіоні та не були здатні розповсюдити свою ідеологію по всій 

території Парагваю [397]. В цілому, EPP не відрізнялася від інших партизанських 

угрупувань Латинської Америки: їх діяльність була пов’язана з торгівлею 

наркотиками, викраденням з метою викупу, вимаганням. Хоча EPP були 

притаманні й свої особливості: введення особливого «революційного податку», що 

було, по суті, вимаганням грошей від місцевих фермерів на підконтрольній 

території та переслідування менонітської спільноти [231, c. 6], що додало нового 

етнічного виміру цьому внутрішньому конфлікту Парагваю [281]. 

Спроби Фердинанда Луго налагодити діалог із парагвайськими партизанами, 

обіцяючи амністію, не дали результатів. EPP відмовлялося від переговорів, 

продовжуючи терористичну діяльність в країні. Луго навіть залучив свого 

колишнього церковного «колегу» – Пабло Касереса, католицького єпископа єпархії 

Консепсьон, одного з тих, хто був добре обізнаний з проблемами півночі Парагваю. 

Тому Луго розраховував, що єпископ Касерес зможе схилити воєнізовану групу до 
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діалогу та складанні зброї. Проте заклики Луго та Католицької церкви були 

проігноровані парагвайськими партизанами. Згодом через нові викрадання та 

терористичні атаки Луго поміняє політику щодо партизан [250, c. 198]. 

Так, коли у 2010 році в підконтрольних EPP районах посилились напади на 

землевласників і селян, колишній католицький єпископ Луго ввів надзвичайний 

стан у північно-східних районах Парагваю та направив туди декілька тисяч 

військових для знищення партизан [233, c. 115]. 

У свою чергу, EPP критикувала уряд Ф. Луго, заявивши, що він ігнорує 

соціальні проблеми країни і не реалізовує земельну реформу, яку обіцяв провести 

у ході виборчої компанії [387]. Партизани EPP розкритикували бездіяльність Луго 

та закликали парагвайських робітників, безхатченків, студентів і селянство до 

самовільного «проведення аграрної реформи» [397]. 

З 2010 року по країні прокотилася серія самовільних захоплень земельних 

угідь, які здійснювали безземельні селяни [231, c. 6]. Такі дії були не законними 

відповідно до законодавства Парагваю, тому, як наслідок, вони завершувались 

сутичками між селянами та поліцейськими. Іноді, а саме в північних районах 

країни, на підтримку безземельним селянам приходили партизани EPP [387]. 

Участь парагвайських партизан в захопленні земель призвели до мілітаризації 

аграрного питання. 

«Трансцендентна» земельна проблема в Парагваї, яка мала своє коріння в 

несправедливому розподілі земельних угідь попередньою владою [350], стала 

причиною політичної кризи 2012 року, упродовж якої Фердинанда Луго було 

скинуто з посади президента Парагваю [231, c. 6]. 

Політична нестабільність у Парагваї погіршилася у травні 2012 року, коли 

близько 150 безземельних селян зайняли Кампос Моромбі, що на північному сході 

Асунсьйона, який належав екс-сенаторові партії Колорадо – Блаcу Рікельме [233, 

c. 115]. Селяни стверджували, що земля була взята незаконно в роки диктатури 

Альфреда Строснера [356]. Однак рішенням суду самовільне захоплення земель 

було визнано незаконним. Тому 15 червня 2012 року поліцейські, виконуючи 

рішення суду, проводили операцію з виселення безземельних селян. Під час цієї 
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операції поліцейські, очевидно, потрапили в засідку, влаштовану безземельними 

селянами. В наслідок зіткнень загинуло 11 селян і 6 поліцейських [393], а десятки 

людей отримали поранення під час конфлікту [233, c. 115]. Проведення 

розслідувань так і не допомогло з’ясувати, що саме відбувалося того дня.  

Зіткнення на Кампосі Моромбі викликало гостру критику в Парагваї. Як 

наслідок, Луго відправив у відставку міністра внутрішніх справ і командира поліції. 

Разом з тим, екс-єпископ вирішив довести справу відповідно до закону [299]. І 

додатково направив збройні сили в регіон, щоб ті приєдналися до поліції для 

підтримки операції. Одночасно президент здійснив кадрові зміни, призначивши 

нового міністра внутрішніх справ, командира національної поліції та оголосив про 

створення комісії для розслідування того, що відбулося на сході Асунсьйона за 

підтримки ОАД [233, c. 115].  

Проте через події на Кампосі Моромбі напруження в Парагваї посилилось, а в 

парламенті Парагваю активізувались опозиційні президенту сили, що призвело до 

початку процесу імпічменту президента Луго 21-22 червня 2012 року. Слід 

відзначити, що конституція Парагваю фактично дає законодавчій гілці можливість 

скидання глави держави з політичних причин, з метою запобігання зловживання 

президентською владою [350]. 

21 червня 2012 р. Палата депутатів розпочала процедуру імпічменту Луго 

згідно зі статтею 225 конституції Парагваю. За імпічмент проголосували 76 

депутатів, проти – 1, утримались – 3 [299]. Уже наступного дня, 22 червня 

2012 року, Сенат взяв на розгляд справу про імпічмент президента Луго. 

39 сенаторів проголосували за імпічмент Луго і четверо – проти [299]. Таким 

чином, Фернандо Луго було усунуто з посади президента Парагваю. У результаті 

чого віцепрезидент Федеріко Франко взяв на себе президентство Парагваю [233, 

c. 115]. Цікаво відзначити, що за імпічмент голосували не тільки опозиційні партії, 

але також й деякі екс-соратники Луго, які відмовилися надалі підтримувати 

політику Луго. 

У країні відбулася зміна влади, уже колишній президент Луго заявив, що в 

країні відбувся «експрес-переворот» [400], оскільки йому відмовили у належному 
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порядку захисту. Адже події розвивались дуже швидко: 21 червня 2012 року 

Палата депутатів Парагваю проголосувала за імпічмент, а 22 червня 2012 року 

імпічмент уже схвалив і Сенат Парагваю, через сім днів після вбивств на Кампосі 

Моромбі та через два дні після початку процесу імпічменту. 25 червня 2012 року 

імпічмент Луго був схвалений Верховним Судом і Виборчим Судом Парагваю 

[314].  

У столиці Парагваю розпочалися невеликі протести та зіткнення між 

поліцейськими і прихильниками Луго, які вимагали повернення Луго [315]. 

Зрештою Луго визнав, що не зможе повернутися до влади, оскільки «всі юридичні 

та політичні двері» були закриті [400] та закликав до завершення мітингів. 

Міжнародна спільнота по-різному реагувала на події: Святий Престол, Канада, 

Іспанія та Сполучені Штати Америки визнали новий уряд Франко легітимним. 

Однак більшість країн Південної Америки, а саме: Бразилія, Аргентина, Еквадор, 

Болівія, Перу, Мексика, Колумбія, Венесуела, Чилі та ін. не визнали новий уряд 

[315] і класифікували події як кризу демократії в Парагваї. Уряди цих країн не 

визнавали легітимності імпічменту та заявили про підтримку Луго [233, c. 115]. А 

Європейський Союз та ОАД направили спеціальні комітети для розслідування 

ситуації з імпічментом Луго. 

Цікаво, що Святий Престол одним з перших офіційно визнав новий уряд на 

чолі з тимчасовим виконувачем обов’язків президента Федеріко Франко, у той час, 

як Європейський Союз та ОАД відправили спеціальні комітети до Парагваю з 

метою дослідження ситуації, що склалась.  

У процесі імпічменту Луго в Парагваї, дослідники часто проводять паралель 

із переворотом у Гондурасі 2008 року, коли Католицька церква підтримав нову 

владу. Адже як і в 2008 році в Гондурасі, так і в 2012 році в Парагваї, Католицька 

церква в обох випадках підтримала зміну влади. Хоча Фердинанд Луго був 

колишнім католицьким єпископом [236, c. 12], Святий Престол не надав йому 

підтримки в момент кризи, що свідчить про розходження інтересів Луго і 

Католицької церкви за період президентства екс-єпископа Луго.  
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Причиною вотуму недовіри Ватикану до президента Луго могла бути 

неуспішна політика колишнього єпископа, а також, можливо, його прихильність до 

військових рішень у той час, як Святий Престол та Церква – прихильники 

переговорів та тривалого діалогу. Іншою причиною може бути скандал в якому був 

викритий президент Ф. Луго у 2009 році або прихильність екс-єпископа до теології 

визволення, яка у Ватикані сприймалась негативно. Так чи інакше, Святий Престол 

підтримав новий уряд на чолі з Федеріко Франко [363]. 

Таким чином, серед нестабільних держав латиноамериканського регіону 

виокремлюється Парагвай. У країні одночасно проходили два різних по сутті і 

формі конфлікти: із партизанами на півночі країни та безземельними селянами 

майже у всіх регіонах країни. Іноді вони перетинались, але ідейне підґрунтя та цілі 

обох конфліктів були різними. 

Миротворчі зусилля Фердинанда Луго не мали успіху. Однією з причин 

провалу спроб перегорів із партизанами була не здатність проведення земельної 

реформи, яка тільки загострювала ситуацію в Парагваї. Політика екс-єпископа на 

посаді президента Парагваю не мала успіху і, можливо, саме тому Святий Престол 

одним із перших підтримав усунення Фердинанда Луго у зв’язку з неуспішністю 

його політики, яка була нездатною вирішити ні земельні питання, ні проблеми з 

тероризмом у північно-східних регіонах Парагваю. 

Хоча дехто критикував екс-єпископа та президента Луго у слабкості, проте у 

2010 році Луго ввів надзвичайний стан у північних регіонах і направив туди 

військових, щоб знищити партизан, а в 2012 році планував вирішити конфлікт на 

Кампосі Моромбі із залученням військових. Жорстка політика могла стати 

причиною, чому офіційний Ватикан підтримав зміну політичної влади у Парагваї. 

Все ж екс-єпископу та президенту Парагваю – Фердинанду Луго не вдалося 

вирішити конфлікти з партизанами на північному сході, а також не вдалося 

владнати конфлікт між великими землевласниками та безземельними селянами. 

Разом проблема боротьби із партизанами, а головним чином, через конфлікт за 

перерозподіл землі, стали причиною імпічменту й усунення від влади Фердинанда 

Луго.  
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Парагвай демонструє, наскільки гострими можуть бути невирішені земельні 

проблеми в латиноамериканському регіоні, які виливаються в конфлікти та 

кровопролиття. Причиною цього є слабкість державних інститутів, бідність країни 

та населення, корумпованість органів влади та ін. Парагвайський конфлікт є цінним 

для дослідження, оскільки демонструє як невирішені соціальні проблеми можуть 

загострювати політичні кризи й провокувати нові конфлікти. 

 

4.4. Діяльність католицьких місіонерів задля примирення племені мапуче 

з владою Чилі та Аргентини 

Конфлікт мапуче – протистояння корінних жителів Латинської Америки з 

метою відродження та реорганізації спільноти племені мапуче. Конфлікт мапуче 

проходить в основному на території Чилі та деяких сусідніх районах Аргентини 

[267]. За даними чилійського перепису населення 2012 року кількість 

представників мапуче у Чилі становить понад 1.5 млн. осіб [77, с. 172] та понад 

200 тис. осіб в Аргентині [78, c. 281]. Проте дві третини з усіх представників мапуче 

живуть в умовах бідності та безземелля. Як повідомляють правозахисники общини 

мапуче є «найбіднішим і найбільш маргіналізованим сегментом суспільства в 

країні із високим рівнем безробіття та безземелля» [362]. Основними вимогами 

народу мапуче є юрисдикційна автономія, повернення родових земель і збереження 

культурної ідентичності [267]. 

Конфлікт мапуче є одним із земельних конфліктів Латинської Америки, але 

відрізняється від болівійського конфлікту 2010 року чи перуанського конфлікту 

2009 року тим, що має виражено автономістський характер, проходить паралельно 

на території двох держав [362]. Характерним є те, що цей конфлікт має негативний 

влив навіть на Католицьку церкву. 

Передумова конфлікту мапуче криється в розвитку рухів за історичні права 

корінних народів латиноамериканського регіону та тягнеться з 90-х років ХХ ст. 

Але радикалізувався конфлікт мапуче саме у ХХІ столітті, перерісши у 2009 році в 

протистояння між владою та общинами мапуче, переважно на території Чилі [213, 

с. 76-78]. 
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Слід зауважити, що до 2009 року рівень конфлікту був дуже низьким, і 

більшість протестів були ненасильницькими, тобто маніфестації або символічні 

захоплення земельних угідь. Однак у зв’язку із кризою 2008 року уряд Чилі 

обмежив фінансування Національної корпорації з розвитку корінних народів, 

головною метою якої було придбання земель у приватних власників та передача їх 

корінним громадам. А паралельно уряд сприяв розширенню видобувної галузі 

лісозаготівель у регіонах Біобіо та Араукарія, що суперечило інтересам корінних 

народів. Саме між 2008-2009 рр. представники мапуче почали організовуватись у 

більші групи та переходили до все більш жорстокої тактики, що призвело до 

ескалації конфлікту [301]. Тому, можна стверджувати, що фінансова криза 2008 

року, певною мірою, обмежила можливості уряду, чим і спровокувала загострення 

конфлікту. 

Найгострішим у протистоянні Чилі та племен мапуче видався 2009 рік. Так, у 

регіоні Араукарії відбулися численні акції протестів і сутички [242, с. 59]. На 

перших етапах представники мапуче обходилися мирними протестами, блокування 

доріг, демонстраціями та голодуванням [210, с. 35]. Але у 2009 році через 

неефективність мирних протестів рух мапуче радикалізувався та переріс у 

самовільне захоплення земель, вигнання власників з їх домівок, захоплення або 

спалення будинків і ферм [409]. Зіткнення відбувались із сільськогосподарськими 

або лісообробними компаніями та фермерами, що працювали на землях, які 

представники племені мапуче історично вважали своїми [210, с. 35]. Усі ці події 

спричинили все більшу віддаленість від руху мапуче в Чилі [409]. 

На початках конфлікту чилійський уряд не мав чіткої позиції щодо цих подій 

та вимог общини мапуче. Так, одні органи влади закликали до діалогу з 

конфліктними громадами, інші виступали за застосування сили проти осіб, які 

беруть участь у діях класифікованих як протизаконні [210, с. 35]. 

Через агресивні дії представників мапуче місцеві компанії та фермери почали 

збройний захист своєї власності [242, с. 61]. Насильство та порушення прав людини 

стали характерними для регіонів Біобіо та Араукарія – найбільш населеними 

спільнотами мапуче [374]. Сутички часто завершувались смертями з обох сторін. 
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А втручання військової поліції задля вирішення протистояння між племенами 

мапуче та приватними компаніями чи фермерами відзначалося жорстокістю по 

відношенню до представників племені мапуче [213, с. 78]. Як стверджували 

представники общин мапуче, поліція стояла «на боці компаній і фермерів» [374], 

залякуючи та принижуючи представників общин мапуче, а також проводячи 

безпідставні арешти, порушуючи елементарні права людини, що у підсумку 

загострювало протистояння [210, с. 35]. Часто під час сутичок від військових 

страждали «жінки та неповнолітні племені мапуче» [374].  

Жорстока поведінка військових, переслідування за етнічною ознакою та 

нехтування правами людей викликало критику міжнародних і громадських 

організацій й навіть місіонери Католицької церкви, які працювали серед общин 

мапуче в регіоні Араукарія, – вимагали від чилійського уряду припинити 

насильство та забезпечити повагу прав людини, а також гарантувати мир і безпеку 

в регіоні [324]. 

Конфлікт мапуче став настільки гострим, що у 2009 році президент Чилі 

Мішель Бачелет відправила дві спеціальні комісії зі своїми представниками на 

південь Чилі для розгляду загрозливої «ситуації мапуче» [210, с. 44]. Також було 

створено міністерство корінних народів для розв’язання проблеми мапуче [316]. 

Уряд Мішель Бачелет розробив два проекти для вирішення проблеми племені 

мапуче. Перший передбачав передати частину земель у південному регіоні 

Араукарії для племені мапуче. Але через страх перед протестами великих 

землевласників та компаній, які працюють у регіоні уряд Чилі відмовився від 

експропріації землі в Араукарії, яку вимагали представники мапуче [409]. Другий 

проект уряду Бачелет передбачав придбання землі для 115 общин мапуче, однак 

через неузгодженість цінової політики проект не було реалізовано. Тут варто 

зазначити, що після оголошення урядом ідей про можливе придбання земель 

місцеві землевласники майже втричі збільшили ціни [242, с. 62]. Два проекти, які 

передбачали надання землі для племені мапуче, через зволікання уряду зазнали 

краху. Отож, ефективність державної політики щодо вирішення земельного 

питання мапуче була піддана сумніву.  
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У 2010-2011 роках у Чилі через неефективність державної політики у 

вирішенні спірних питань корінних народів прокотилася серія страйків і 

демонстрацій представників мапуче, які серед гасел автономії та повернення 

історичних земель доповнились протестами проти порушення прав людини, 

несправедливих арештів представників мапуче та переслідування за етнічною 

ознакою [264]. 

У 2012-2013 років рух радикалізувався та набрав характеристик 

терористичних акцій [242, с. 62]. Так, у січні 2013 року група в масках напала на 

банки міста Сантьяго, підпалюючи їх «коктейлями Молотова» [269]. А пізніше був 

підірваний вантажний потяг і здійснені напади на заводи машинобудування, 

лісової промисловості та їх робітників в регіоні Араукарії, а також на сили безпеки 

Чилі в регіоні Араукарії [381]. 

Неодноразово від конфлікту мапуче страждала і Католицька церква. Хоча в 

регіоні діє спеціальна місія Католицької церкви серед представників племені 

мапуче. Однак для представників радикального напрямку мапуче, таких як Weichan 

Auka Mapu, католики сприймаються як окупанти та співучасники у діях уряду 

[417]. Тому представники Weichan Auka Mapu підпалюють й знищують церкви у 

регіонах Араукарії. Хоча, раніше, ці спалені церкви в Араукарії служили як школи, 

місця для зустрічей та притулок від стихійних лих. Ба більше, ці церкви також 

відвідували і деякі представники общини мапуче [381; 417]. 

Спроби місіонерів Католицької церкви організувати переговори з 

представниками мапуче та органами влади не мали успіху через насильство з боку 

військових і теракти з боку представників мапуче [316]. Причина поразки 

місіонерської дипломатії може бути у відсутності рішення уряду для даної 

проблеми, а також через радикальність двох сторін. Керівник місії єзуїтів для 

племені мапуче в регіоні Араукарії о. Карло Брешіані у коментарі про можливість 

примирення сказав, що «не бачить вирішення легким» [300], враховуючи 

диспозицію чилійського Сенату. Однак католицький місіонер наполягав на 

необхідності залучення представників общин мапуче та «участі племені у розробці 

рішень щодо свого майбутнього» [316]. 
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Тобто вкотре Католицька церква, будучи жертвою нападів, поводиться не як 

«жертва», а шукає можливі шляхи для розвитку діалогу із общиною й пробує 

позиціонувати себе як посередника. Так, після підпалів зі сторони ієрархії 

Католицької церкви були нейтральні коментарі, які в підсумку закликали до 

«пошуку діалогу» й пошуку причин «таких випадків» [317], а не до покарань. 

Більше того, католицьке духовенство виступило із об’єктивною критикою 

органів влади щодо порушення прав общини мапуче. Так, у 2012 році єпископ 

Араукарії – Мануель-Каміло Віал звітував про порушення прав людини та закликав 

уряд до забезпечення верховенства права для корінного населення Чилі. 

Католицький єпископ доповідав про насильство поліцейських над общиною 

мапуче, а також над небажанням влади захищати конституційні права людини 

[353]. 

Католицькі місіонери, які працюють серед племен мапуче, виступали за 

автономію для племені мапуче. Місцеві місіонери Католицької церкви при аналізі 

можливих шляхів деескалації конфлікту зазначили, що «справжній крок, який 

потрібно зробити уряду, – це надання автономії» [316]. Натомість, вище 

керівництво Католицької церкви акцентують увагу на необхідності захисту прав 

людини й пошуку діалогу [353]. Так, наприклад, на думку кардинала Хав’єра Осса, 

проблемні відносин між общинами мапуче та чилійським суспільством не 

вирішаться лише номінальним визнанням поліетнічного чи полікультурного 

характеру населення в законодавстві чи навіть у конституції Чилі. Кардинал Осса 

важав, що вирішення конфлікту мапуче «потребує зміни політичного розуміння 

відносин із корінними населенням Чилі», а також «залучення представників 

племені мапуче до розбудови спільного майбутнього суспільства та держави Чилі». 

Кардинал Хав’єра Осса закликав чилійське суспільство й урядовців «визначати 

політичні, адміністративні, економічні, соціальні та культурні трансформації, які 

мають бути запроваджені, щоб дозволити матеріальний і культурний розвиток 

корінних народів в країні». При чому, такі трансформації мають відбуватись «без 

шкоди для правових перетворень, які також можуть бути запроваджені в цих 

питаннях» [324]. 
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Тобто ми можемо говорити, що в конфлікті між урядом Чилі й общиною 

мапуче Католицька церква займає подвійну позицію: з однієї сторони, вище 

керівництво Католицької церкви закликає до забезпечення прав людини й 

законності (як щодо общини мапуче, так і до чилійців), а з іншої сторони місіонери, 

які працюють серед общини мапуче, закликають до надання автономії. 

Позиція католицького духовенства у Чилі щодо конфлікту мапуче має 

паралелі із позицією Католицької церкви на Кубі під час політичних репресій. 

Адже як і на Кубі є подвійні стандарти. Так, місцева католицька ієрархія у Чилі 

зайняла позицію захисту прав общини, проте у контексті захисту прав людини 

уникаючи проблему автономії. З іншої сторони, католицькі місіонери, які 

працюють безпосередньо із представниками общини мапуче виступають за 

надання автономії, чим викликають певну легалізацію своєї діяльності серед 

племені мапуче.  

Вимоги общини мапуче у вигляді гасла «земля, автономія та культура», 

звучать у Чилі все голосніше і голосніше. Чилійське суспільство добре обізнано із 

вимогами спільноти мапуче. Хоча уряд окреслює правову базу корінного населення 

в межах культурних виразів, але не приймає територіальних і політичних вимог, 

тобто основних вимог общини мапуче. Державна політика Чилі не приймає 

політику автономності в країні та розцінює це як явище, як таке що може послабити 

країну [213, с. 98]. Як зазначає чилійський дослідник Хосе Айлвін «традиційна 

історіографія нав’язувала думку про те, що чилійське суспільство – це однорідне 

суспільство, що є результатом злиття європейського та корінного, але з чітким 

переважанням європейської культури. Згадка про корінних жителів стосується їх 

минулого, а не сучасності. Відповідно до цього, корінні жителі розглядаються як 

відокремлене населення, збіднілі жителі сільських секторів, які мають бути 

асимільовані або інтегровані в чилійську культуру та розвиток країни» [210, с. 46]. 

Тому протистояння з мапуче, яке виникло в ХХІ  ст. стало для чилійського 

суспільства проблематичним, оскільки уряд намагається вирішити конфлікт 

репресіями та насильством, вдаючись навіть до використання закону про боротьбу 

з тероризмом [213, с. 99]. 
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Конфлікт мапуче – це не тільки питання автономії, як зазначає чилійська 

дослідниця Рита Кансіньо «конфлікт мапуче – це також про визнання мови та 

культури мапуче, що можна розглядати як боротьбу проти соціального та 

культурного відчуження» [213, с. 98]. Адже у Чилі мову та традиційні обряди 

общини мапуче вважають звичаями, а не правами, як наслідок політичні реформи 

спричинили втрату не тільки політико-територіальної автономії, але й 

маргіналізацію їх культури, релігії та мови у формуванні національної ідентичності 

[242, с. 63]. Варто зазначити, що мова мапуче ніколи не була визнана однією з 

офіційних чи регіональних мов, як це робилось в інших країнах Латинської 

Америки для інтеграції корінних племен. Наприклад, в Болівії корінні мови кечуа, 

аямара та гаранті – були визнані офіційними мовами, а в Перу – мова кечуа була 

визнана офіційною мовою [210, с. 36].  

Не знаходячи консенсусу із владою Чилі щодо своїх вимог, представники 

общини мапуче радикалізуються: самовільно захоплюють земельні угіддя, будівлі 

й підприємства, підпалюють фабрики, обладнання та транспортні засоби компаній 

які працюють у регіоні, а також підпалюють лісові угіддя, які, як вважають мапуче, 

є їхніми. Метою таких заходів мапуче є прагнення зробити бізнес збитковим і 

змусити компанії піти із їхньої землі. Так, община мапуче сподівається, що зможе 

повернути свої предкові землі [292]. 

Отже, конфлікт мапуче є ще одним поки не вирішеним конфліктом Латинської 

Америки. Конфлікт мапуче, основою якого є проблема права на землю корінних 

народів, все ж має свої особливості, а саме: гострий автономістський характер, 

зачіпає інтереси та стабільність двох держав (Чилі та Аргентини), а ще негативно 

налаштований до Католицької церкви. 

Претензії общини мапуче у вигляді гасла «земля, автономія та культура» 

відчутно увійшли в політичне життя Чилі. Окрім того, саме чилійське суспільство 

обізнано із вимогами корінних народів своєї країни. Хоча проблема мапуче 

обговорюється, все ж не має розуміння щодо територіальних та політичних вимог 

общини. 
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Для Святого Престолу та Католицької церкви вирішення цього конфлікту є 

вкрай важливим у зв’язку із загрозою стабільному розвитку Церкви в регіоні та 

проведенню своєї місії серед корінних народів. Слід відзначити, що цей конфлікт 

суперечить інтересам Католицької церкви, адже Церква не тільки страждає у 

регіоні від підпалів, а сприймається вороже, через що не може здійснювати свою 

місіонерську діяльність серед представників племені мапуче. 

Конфлікт мапуче є цікавим для історичного дослідження, а саме для аналізу 

миротворчих стратегій, досягнень та поразок. Чилі та Аргентина, як і уся Латинська 

Америка, надають особливо цікаві приклади, оскільки регіон є багатонаціональним 

й має велику кількістю корінних груп, які прагнуть до більшої автономності. 

Конфлікт мапуче цінний і тим, що є одним із найстаріших та найстійкіших 

конфліктів за автономію в Латинській Америці. 

 

Висновки до Розділу ІV: отже, здійснивши загальний аналіз участі Святого 

Престолу та католицького духовенства у владнанні соціальних і міжетнічних 

конфліктів Латинської Америки досліджуваного періоду, можемо стверджувати, 

що участь католицьких легатів мали позитивний вплив у 2012 р. в Перу; 

неоднозначними були відносини між Католицькою церквою та болівійським 

урядом, однак криза 2008 року зблизила Святий Престол і Болівію, сприяючи 

примиренню корінних й некорінних груп в країні; а в Парагваї політика екс-

католицького єпископа на посаді президента країни сприяла проведенню 

соціальних реформ, однак не вирішила земельне питання, яке спровокувало 

конфлікт між владою та безземельними селянами, що стало причиною усунення 

Луго. Натомість, конфлікт мапуче у Чилі й Аргентині ще не вирішився, а спроби 

участі католицьких місіонерів для примирення не мали успіху. 

Так, перуанський конфлікт 2008 року продемонстрував, що уряд прагнув 

швидко націоналізувати землі корінних племен задля залучення міжнародних 

інвестицій в економіку країни. Водночас нехтування переговорами й неготовність 

пошуку консенсусу із общинами спровокували конфлікт. Уже для вирішення 

наступного перуанського конфлікту у 2012 році президент Перу, Ольянта Умала, 
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звернувся за допомогою до Святого Престолу, розраховуючи на авторитет 

Католицької церкви. Залучення папського арбітра сприяло припиненню сутичок й 

початку трьохсторонніх переговорів. Тривалий переговорний процес сприяв не 

тільки вирішенню конфлікту, але й об’єктивному розслідуванню правопорушень, 

які мали місце у конфлікті. 

Болівійська криза 2008 року стала наслідком швидких політичних змін в 

країні, які загострили економічне, регіональне й міжетнічне протистояння в країні. 

Політичні реформи також заділи інтереси Католицької церкви в Болівії, адже під 

час зміни конституції було вилучено статтю, яка закріплювала «католицизм» 

офіційною релігію. Водночас конфлікт продемонстрував здатність Католицької 

церкви поступитися своїми інтересами задля збереження стабільності. Проте 

необхідно враховувати і те, що однією з вимог опозиції для переговорів було 

посередництво представника Католицької церкви, що свідчить про потенціал 

Церкви у католицькій Болівії. 

У нашому дослідженні цінним виступає Парагвай, який продемонстрував як 

католицький єпископ зміг стати президентом країни й провести низку соціальних 

реформ. Однак екс-єпископ не зміг вирішити земельну проблему парагвайців, що 

стало причиною політичної кризи 2012 року й імпічменту Фернандо Луго. 

Парагвайська криза 2012 року продемонструвала наскільки нестабільним можуть 

бути уряди, які не можуть вирішити соціальні проблеми у своїх країнах. 

 Конфлікт мапуче на території Чилі і Аргентини демонструє, як рух за права 

корінних народів не зустрівши розуміння переріс у протистояння із 

терористичними акціями. Цікаво, що керівництво Католицької церкви в Чилі, з 

однієї сторони, виступає за забезпечення прав і свобод людини, а з іншої сторони, 

католицькі місіонери які працюють в общині мапуче виступають за автономію. 

Такий дуалізм позицій різних інституцій Католицької церкви дозволяє керівництву 

Церкви відстоювати свої інтереси в уряді, а місіонерам працювати в регіоні з 

представниками общини мапуче. 
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Цікаво відзначити, що Святий Престол та Папа Бенедикт XVI виступили із 

своєю католицькою доктриною на захист прав корінних народів, зокрема права на 

користування своєю землею. 

Проблема захисту прав корінних народів, справедливого використання 

природних ресурсів й забезпечення прав людини була актуальною для 

Бенедикта XVI, який не упускав нагоди щоб наголосити і під час візиту до 

Організації Об’єднаних Націй [18] у посланні до священнослужителів Католицької 

церкви в Латинській Америці [44] й у посланнях до політичних лідерів [20]. 

Більше того, під час конфліктів у різних країнах латиноамериканського 

регіону Католицька церква відчиняла двері для корінних народів, захищаючи від 

переслідувань (Перу, Болівія), а інститути та місії Католицької церкви 

неодноразово звітували про порушення прав корінних народів (Перу, Чилі). 

Отож, участь Святого Престолу та католицького духовенства в урегулюванні 

соціальних і міжетнічних конфліктів конфліктів Латинської Америки періоду 

понтифікату Бенедикта XVI мала ряд досягнень (Перу, Болівія), а також і провали 

(Парагвай, Чилі й Аргентина). 
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Висновки 

Здійснивши спробу всебічного й глибокого вивчення миротворчої діяльності 

Святого Престолу в Латинській Америці за період понтифікату Папи 

Бенедикта XVI ми прийшли до таких висновків:  

-    аналіз зарубіжної та вітчизняної історіографії, присвяченої дипломатії 

Святого Престолу, свідчить про популярність дослідження міжнародної діяльності 

папської дипломатії серед науковців. Варто зауважити, що в сучасній історіографії 

можна простежити декілька наукових напрямків, а саме: праці присвячені 

дослідженню витоків влади та міжнародної правосуб’єктності Святого Престолу; 

вивчення взаємозв’язку між інститутами Католицької Церкви, Апостольського 

Престолу та Ватикану, а також особливості їх міжнародної правоздатності. Окремі 

праці присвячені міжнародному авторитету та діяльності Римських Понтифіків. 

Виявлено, що останнім часом дедалі частіше науковці зупиняються на дослідженні 

миротворчої діяльності Святого Престолу, ватиканських легатів і Папи Римського. 

До того ж науковці та дипломати розробляють пропозиції щодо залучення Святого 

Престолу та релігійного чинника для примирення та розвитку безпеки, що, в свою 

чергу, підтверджує актуальність дослідження миротворчої дипломатії Святого 

Престолу. 

Вивчення наукового доробку, присвяченого миротворчій діяльності Святого 

Престолу в Латинській Америці, показало низку наукових праць, що вивчають роль 

Католицької церкви в політичних та соціально-економічних процесах Латинської 

Америки, а також ряду статей, які висвітлюють діяльність Святого Престолу в 

миротворчих процесах в окремих конфліктах латиноамериканського регіону. 

Однак аналіз наукових напрацювань вітчизняних та зарубіжних науковців дозволяє 

констатувати відсутність фундаментальних наукових досліджень, які б комплексно 

вивчали миротворчу діяльність Апостольського Престолу в латиноамериканському 

регіоні в період 2005-2013 рр. 

-    джерельна база дослідження складається із міжнародних конвенцій й 

договорів, документів Державного Секретаріату Святого Престолу, а також 

папських енциклік, папських послань, Muto Proprio, листів Папи, біографії та 
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інтерв’ю Бенедикта XVI. Аналіз джерельної бази дипломатичної діяльності 

Святого Престолу, дозволяє простежити політичні й геополітичні пріоритети 

Святого Престолу як в Латинській Америці, так і в окремих країнах регіону.  

-    аналіз методологічної бази дисертаційної роботи дозволив неупереджено 

оцінити роль Святого Престолу в розв’язанні конфліктів у Латинській Америці та 

проаналізувати, у яких випадках участь папських легатів була ключовою для 

досягнення миру чи примирення, а коли – другорядною. Методологічною основою 

для цього дослідження виступали філософські, загальні та історичні методи у 

взаємозв’язку з іншими міждисциплінарними методами.  

-    Водночас вивчення понятійно-категоріального апарату роботи показало, 

що термінологія ватиканської дипломатії має певні особливості, які були 

сформовані в минулому й зберігаються, і сьогодні, як даність традиціям. На основі 

проведеного дослідження було визначено, що миротворча діяльність Святого 

Престолу включає дипломатичні місії для запобігання конфліктів й папський 

арбітраж між конфліктними сторонами задля примирення. Було відзначено, що 

ватиканська миротворча дипломатія апелює до морального авторитету Святого 

Престолу, тобто «м’якої сили», а не до застосування політичного, економічного чи 

військового тиску, тобто «жорсткої сили». 

-    дослідивши особливості міжнародної правосуб’єктності Апостольського 

Престолу, запропоновано визначити Святий Престол як унікальний, незалежний і 

суверенний суб’єкт міжнародних відносин, який виступає повноправним актором 

на міжнародні арені з такими ж правами та обов’язками, що й світські держави.  

Проаналізувавши атрибути міжнародної правомочності Святого Престолу 

було визначено, що дипломатична діяльність Святого Престолу обумовлена 

духовними витоками влади, представницькою функцією Католицької церкви й 

Римського Понтифіка, а також історичним досвідом Апостольського Престолу та 

ватиканської дипломатії, що зумовило визнання міжнародної правосуб’єктності 

Святого Престолу. Тому статус Святого Престолу було інтерпретовано як persona 

sui juris і persona sui generis, тобто суб’єкт міжнародних відносин «свого права», 

який не має аналогів. 
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Обґрунтовано, що Святий Престол має розгалужену дипломатичну структуру, 

яка не обмежується тільки папськими дипломатами, але й включає релігійних 

представників Католицької церкви. Апостольський Престол використовує мережу 

Католицької церкви для досягнення своїх цілей на міжнародній арені. Так, Святий 

Престол має у своєму розпорядженні ватиканських легатів (нунціїв, делегатів, 

надзвичайних посланників і повноважних міністрів, тимчасово повірених), а також 

мережу Католицької церкви, яка представлена локальними церковними парафіями, 

чернечими орденами, релігійними рухами й організаціями. Разом, папські легати й 

католицька мережа, формують розгалужену дипломатичну структуру Святого 

Престолу на міжнародній арені. Аналіз дипломатичної структури Святого 

Престолу показав, що Римський Понтифік виступає ключовою фігурою 

ватиканської дипломатії на міжнародній арені. Було відзначено, що папські легати 

є важливими протагоністами дипломатії Святого Престолу й миротворчих успіхів 

Ватикану на міжнародній арені. Водночас було зауважено, що авторитет Святого 

Престолу й успіхи ватиканської дипломатії безпосередньо пов’язані з моральним 

авторитетом Католицької Церкви та її ієрархів, а також дочірніх Церков у всьому 

світі й членів цих Церков як на міжнародному, так і на локальному рівнях. Окрім 

того, було зазначено, що на локальних рівнях важливу роль відіграє місцеве 

католицьке духовенство й ієрархи Католицької церкви, а також вірні Церкви. Усе 

це дозволяє Святому Престолу бути представленим у різних політичних контекстах 

й відстоювати свої інтереси.  

Визначено, що ватиканські механізми та інструменти впливу мають 

трансцендентний зміст, оскільки переплітаються із релігійними почуттями вірних 

Католицької церкви й часто «грають» на моральних почуттях католицької пастви. 

Тому в католицьких країнах Папа може спонукати до певних рішень політичну 

еліту чи добровільно заохочувати своїх послідовників до конкретних дій. Цей 

чинник непримусового заохочення є надзвичайно важливим інструментом 

ватиканської дипломатії. Так, Папа може достукатись до широкого кола 

послідовників Католицької церкви та громадських і політичних активістів різного 

рівня та рангу. 
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-    проаналізувавши дипломатичну та політичну діяльність Папи 

Бенедикта XVI було відзначено, що Понтифік уміло делегував повноваження 

ватиканським професіоналам і присвятив свій час для написання праць й 

реформування Римської Курії. У ході дослідження було спростовано твердження, 

що Бенедикт XVI відсторонився від політичного та дипломатичного життя Святого 

Престолу, адже Бенедикт XVI, хоча й делегував частину повноважень, все ж 

здійснював дипломатичні візити, аудієнції, а також відновив ряд традицій у 

Католицькій церкві та провів адміністративну реформу Римської Курії. Більше 

того, було доведено, що така політика Папи дозволила ватиканським 

професіоналам здійснити низку дипломатичних досягнень на міжнародній арені в 

період понтифікату Бенедикта XVI, а саме: розширити міжнародне представництво 

Святого Престолу та сприяла миротворчим процесам на міжнародній арені й у 

Латинській Америці зокрема.  

Дослідивши погляди Бенедикта XVI на систему міжнародних відносин можна 

стверджувати, що Папа прагнув повернення до «твердості міжнародного права». У 

своїх поглядах Бенедикт XVI особливої уваги надавав проблемі миру, в якому 

бачив не просто відсутність війни, а наявність низки соціально-економічних й 

політичних умов, які сприятимуть гідному життю та розвитку людини. 

-    проаналізувавши участь Святого Престолу в урегулюванні внутрішньо-

політичних і міжнародних конфліктів у Латинській Америці 2005-2013 років було 

обґрунтовано, що залучення папських легатів сприяло утвердженню миру та 

безпеки, а також розвитку діалогу та міжнародного співробітництва в 

латиноамериканському регіоні.  

Аналіз ролі папських легатів у звільненні кубинських дисидентів у 2010-

2011 роках засвідчив, що ватиканські дипломати відіграли ключову роль у 

звільненні кубинських дисидентів, які з 2003 року перебували в ув’язненні через 

опозиційну діяльність до уряду Кастро. Крім того, було аргументовано, що Святий 

Престол, під час понтифікату Бенедикта XVI і після, сприяв міжнародній деізоляції 

Куби та розвитку міжнародного співробітництва в латиноамериканському регіоні.  
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Вивчивши діяльність Католицької церкви та католицького духовенства у 

Колумбії було відзначено, що Католицька церква розгорнули низку миротворчих 

ініціатив задля примирення колумбійців. Церква виступила зі своєю доктриною для 

пропаганди миру в Колумбії, а через мережу своїх церковних інституцій і 

релігійних організацій – активним учасником соціалізації як колишніх партизан, 

так і жертв конфлікту. Було продемонстровано, що Святий Престол і католицьке 

духовенство працювали у різних площинах для примирення колумбійців, а саме: 

виступали посередниками між урядом і партизанами, проводили пропаганду 

примирення, виступали соціалізатором учасників й жертв колумбійського 

конфлікту, а також безпосередньо проводили діалоги з розділеним суспільством 

Колумбії задля примирення. 

Дослідження Андської дипломатичної кризи 2008 й 2010 років показало, що 

Святий Престол не мав достатньо важелів впливу на лівих лідерів Латинської 

Америки. Було відзначено, що не маючи політичних важелів впливу Католицька 

церква намагалась схилити сторони до миру через громадську думку 

використовуючи інструменти публічного тиску для досягнення взаєморозуміння 

між урядами Колумбії, Еквадору та Венесуели в 2008 та 2010 рр. Такі дії 

Католицької церкви під час Андської дипломатичної кризи 2008 й 2010 років 

дозволяють сформулювати припущення, що для ватиканської дипломатії є 

характерним як тиск через політичні еліти, тобто «з гори», так і тиск через 

громадську думку, тобто «з низу». Водночас аналіз подальших політичних кроків 

легатів Римського Папи у Латинській Америці, у пост-конфліктний період, 

продемонстрував спроби ватиканських дипломатів пошуку співпраці із лівим 

урядом Венесуели, що підкріплює твердження про «гнучкість» ватиканської 

дипломатії. 

Аналіз політичної кризи в Гондурасі в 2008 році засвідчив, що католицькі 

ієрархи Гондурасу відіграли важливу, якщо не ключову, роль для збереження 

стабільності в країні, підтримавши у 2008 році державний переворот, який був 

наслідком конституційної кризи. Аналіз комюніке єпископів Гондурасу показав, 

що Католицька церква була зацікавлена у зміні влади в країні, а подальші 
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декларації ієрархів Церкви та дії місцевих католицьких єпископів підкріпили це 

твердження. 

Вивчивши одноденну політичну кризу 30 вересня 2010 року у Еквадорі було 

відзначено, що Католицька церква застосувала інструменти публічного й 

політичного тиску для мирного вирішення кризи. Так, під час політичної кризи 

30 вересня 2010 р. католицьке духовенство організовувало публічні «польові меси» 

на вулицях міст Еквадору із молитвами за мир. А після завершення кризи 

Католицька церква підтримала уряд, засудивши спроби політичної дестабілізації в 

країні й порушення правопорядку, водночас Церква закликала уряд піти на 

поступки та не проводити політичних переслідувань. 

-    дослідивши участь Святого Престолу у владнанні соціальних та 

міжетнічних конфліктів у Латинській Америці 2005-2013 років було обґрунтовано, 

що Католицька церква відіграла важливу роль у миротворчих процесах і 

забезпеченню прав корінних народів в латиноамериканському регіоні. 

Проаналізувавши перуанський конфлікт 2008 року було аргументовано, що 

під час конфлікту між урядом та місцевим корінним населенням Католицька церква 

виступила з критикою органів влади, надаючи у своїх церквах притулок індіанцям, 

яких переслідували військові. Більше того, звернення у 2012 році уряду Перу до 

Святого Престолу з проханням виступити посередником у переговорах між урядом 

й корінними общинами демонструє авторитет й потенціал Католицької церкви в 

країні. Було відзначено, що участь католицького легата у переговорах між владою 

та місцевими племенами у 2012 році сприяла об’єктивному розслідуванню 

порушення прав людини і налагодженню діалогу між місцевими общинами й 

урядом Перу. 

Дослідження політичної кризи в Болівії 2008 року продемонструвало, що для 

стабілізації ситуації в країні й примирення населення Святий Престол був 

змушений піти на налагодження відносин із урядом Ево Моралеса. Хоча реформи 

уряду Моралеса суперечили інтересам Католицької церкви в країні, проте 

радикалізація етнічного протистояння у Болівії спонукало Святий Престол до 

пошуку діалогу та підтримки миру в країні, а отже і підтримки уряду Болівії. 
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Водночас було зазначено, що для опозиційних департаментів важливою вимогою 

була участь папського арбітра у переговорному процесі, що свідчить про авторитет 

Католицької церкви в Болівії.  

Аналіз парагвайської політичної кризи 2012 року підкріплює твердження про 

гостроту земельного питання для населення Латинської Америки. Нездатність 

уряду провести земельну реформу спровокувала конфлікт у країні, результатом 

якого стало усунення від влади президента Фердинандо Луго. Водночас Парагвай 

виступає цінним прикладом того, наскільки важливим є авторитет єпископа 

Католицької церкви в латиноамериканському суспільстві. Адже у 2008 році 

колишній католицький єпископ Фердинанд Луго переміг на президентських 

виборах і припинив 61-річне панування політичної партії Колорадо. Проте 

відсутність політичного досвіду та нездатність вирішити земельне питання 

спровокувало конфлікт між урядом і безземельними селянами, який і став 

причиною політичної кризи 2012 року й усунення від влади колишнього єпископа 

Католицької церкви в Парагваї. Було відзначено швидку позитивну реакцію 

Ватикану на події з імпічментом Фердинанду Луго, що може свідчити про 

зацікавленість Святого Престолу в зміні влади.  

Дослідження конфлікту мапуче, який є одним із найстаріших й найстійкіших 

конфліктів за автономію у латиноамериканському регіоні, демонструє, що попри 

миротворчу ініціативність та прихильність до корінних общин, все ж спроби 

Католицької церкви налагодити співпрацю та виробити політику щодо племені 

мапуче не мали успіху. Конфлікт мапуче свідчить, що при відсутності 

двостороннього бажання примирення посередництво Католицької церкви не 

завжди матиме результат. Було відзначено відмінності у позиції місцевих ієрархів 

Католицької церкви, щодо проблеми мапуче, та у позиції католицьких місіонерів, 

щодо конфлікту мапуче, які безпосередньо працюють в регіоні із общинами 

мапуче.  

Загальним підсумком дослідження теми «Миротворча дипломатія Святого 

Престолу в Латинській Америці (2005-2013 рр.)» є те, що ватиканська дипломатія 

та Католицька церква активно діяла в латиноамериканському регіоні в період 



193 
 

понтифікату Бенедикта XVI задля розбудови миру та безпеки, а також захисту прав 

й гідності людини. Миротворча дипломатія Святого Престолу продемонструвала 

свою ефективність як у вирішенні міждержавних, так і внутрішніх конфліктів, а 

католицькі інституції відіграли важливу роль у примиренні населення країн 

регіону, соціалізації колишніх учасників і жертв конфліктів, деізоляції країн, 

примирення держав Латинської Америки, заохочення прав і свобод людини, а отже 

і миру. 
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Мальтійський орден (Суверенний військовий орден 

госпітальєрів Святого Іоанна Єрусалимського, Родосу і 

Мальти) лютий 1930 

Організація визволення Палестини 25.10.1994 
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Додаток ІІ: Перелік апостольських делегацій Святого Престолу [270]. 

Апостольські 

делегації 
Території (країни) 

Початок 

роботи  

Антильські 

острови 

Ангілья, Аруба, Бонайре, Сен-Естатіус і Сабу, 

Британські Віргінські острови, Кайманові 

острови, Кюрасао, Гваделупа, Мартиніка, 

Монтсеррат, Сен-Бартельмі, Сен-Мартен, Сінт-

Мартен, Теркс і Кайкос, Американські Віргінські 

Острови 

1975 

Аравійський 

півострів 
Саудівська Аравія, Бахрейн, Оман 1993 

Бруней Бруней 1998 

Коморські 

острови 
Коморські острови 1999 

Єрусалим та 

Палестина 
Палестина 1948 

Косово Косово 2011 

Лаос Лаос 1968 

Тихий океан 

Американське Самоа, Французька Полінезія, 

Гуам, Нова Каледонія, Ніуе, Острів Норфолк, 

Північні Маріанські острови, Острови Піткерн, 

Токелау, Тувалу, Зовнішні малі острови США, 

Уолліс і Футуна 

1973 

Пуерто Ріко Пуерто Ріко 1898 

Сомалі Сомалі 1969 

В’єтнам В’єтнам 1925 
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Додаток ІІІ: Перелік міжнародних організацій в яких Святий Престол бере участь 

як член або спостерігач [74, c. 1329-1333; 288]. 

Абревіатура Назва організації Статус Святого 

Престолу 

UN Організація Об’єднаних Націй (англ. The 

United Nations) Спостерігач 

UNOG Офіс Організації Об’єднаних Націй у Женеві 

(англ. The United Nations Office at Geneva) Спостерігач 

UNOV Офіс Організації Об’єднаних Націй у Відні 

(англ. The United Nations Office in Vienna) Спостерігач 

UNHCR Управління Верховного комісара ООН у 

справах біженців (англ. The United Nations 

High Commissioner for Refugees) 

Член виконавчого 

комітету 

UNCTAD Конференція ООН з торгівлі та розвитку 

(англ. The United Nations Conference on Trade 

and Development) Член 

WIPO Всесвітня організація інтелектуальної 

власності (англ. The World Intellectual Property 

Organization) Член 

IAEA Міжнародне агентство з атомної енергії (англ. 

The International Atomic Energy Agency) Член 

OPCW Організація із заборони хімічної зброї (англ. 

The Organization for the Prohibition of Chemical 

Weapons) Член 

CTBTO Всебічна організація договору про заборону 

ядерних випробувань (англ. The 

Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty 

Organization) Член 

ICMM Міжнародний комітет військової медицини 

(англ. The International Committee of Military 

Medicine) Член 

FAO Продовольча та сільськогосподарська 

організація ООН (англ. The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations) Спостерігач 

ILO Міжнародна організація праці (англ. The 

International Labor Organization Спостерігач 
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WHO Всесвітня організація охорони здоров’я (англ. 

The World Health Organization) Спостерігач 

UNESCO Організація Об’єднаних Націй з питань 

освіти, науки та культури (англ. The United 

Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organisation) Спостерігач 

UNIDO Організація Об’єднаних Націй з 

промислового розвитку (англ. The United 

Nations Industrial Development Organization) Спостерігач 

IFAD Міжнародний фонд сільськогосподарського 

розвитку (англ. The International Fund for 

Agricultural Development) Спостерігач 

UNWTO Всесвітня туристична організація (англ. The 

World Tourism Organization) Спостерігач 

WMO Всесвітня метеорологічна організація (англ. 

The World Meteorological Organization) Спостерігач 

WTO Світова організація торгівлі (англ. The World 

Trade Organization) Спостерігач 

UNDP Програма розвитку ООН (англ. The United 

Nations Development Programme) Спостерігач 

UN-

HABITAT 

Програма ООН з населених пунктів (англ. The 

United Nations Human Settlements Programme) Спостерігач 

UNEP Програма ООН з довкілля (англ. The United 

Nations Environment Programme) Спостерігач 

WFP Світова продовольча програма (англ. The 

World Food Programme) Спостерігач 

INTOSAI Міжнародна організація вищих аудиторських 

інституцій (англ. The International Organization 

of Supreme Audit Institutions) Член 

ICCS Міжнародна комісія з питань цивільного 

стану (англ. The International Commission on 

Civil Status) Спостерігач 

LU Латинський Союз (англ. The Latin Union) Постійно 

запрошений  
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OSCE Організація з безпеки і співробітництва в 

Європі (англ. The Organization for Security and 

Co-operation in Europe) Член 

CE Рада Європи (англ. The Council of Europe) Спостерігач 

AU Африканський Союз (англ. The African Union) Неакредитована 

держава-член 

OAS Організація Американських Держав (англ. The 

Organization of American States) Спостерігач 

AL Ліга арабських держав (англ. The Arab League) Неакредитована 

держава-член 

AALCO Азіатсько‑африканський юридичний 

консультативний комітет (англ. The Asian–

African Legal Consultative Organization) Запрошений 

UNIDROIT Міжнародний інститут з уніфікації 

приватного права (англ. The International 

Institute for the Unification of Private Law) Член 

IOM Міжнародна організація з міграції (англ. 

International Organization for Migration) Член 
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Додаток ІV: Перелік міжнародних організацій в яких місто-держава Ватикан бере 

участь як член або спостерігач [288]. 

Абревіатура Назва організації Статус Ватикану 

UPU Всесвітній поштовий союз (англ. Universal 

Postal Union) Член 

ITU Міжнародний союз електрозв’язку (англ. 

International Telecommunication Union) Член 

IGC Міжнародна рада з зернових (англ. 

International Grains Council) Член 

ITSO Міжнародна організація супутникового 

зв’язку (англ. The International 

Telecommunications Satellite Organization) Член 

EUTELSAT 

IGO 

Європейська організація супутникових 

телекомунікацій (англ. The European 

Telecommunications Satellite Organization) Член 

CEPT Conferenza Europea delle Poste e 

Telecomunicazioni, Copenaghen Член 

IISA Istituto Internazionale per le Scienze 

dell’Amministrazione, Bruxelles Член 
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7. Другій міжнародній науковій конференції «Україна і США: досвід та 

перспективи співпраці (присвячена 25-річчю встановлення дипломатичних 

відносин)» (м. Київ, 23 листопада 2017 року); 
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