
РЕЦЕНЗІЇ  
 

 

Марія Кравченко, 
кандидат історичних наук, 

координатор програм, 

Програма академічних обмінів імені 

Фулбрайта в Україні / Представництво Інституту 

міжнародної освіти в Україні, 

м. Київ, Україна 

ORCID: 0000-0002-8885-6158 

 

«І СТАЛАСЯ ТЬМА»: НОТАТКИ ЗА УКРАЇНСЬКИМ ВИДАННЯМ КНИГИ 

ДЕВІДА МАККІНА 

Маккін Д. І сталася тьма. Рузвельт, Гітлер і західна дипломатія напередодні 

війни / пер. з англ. Ю. Лазаренко. К.: Лабораторія, 2022. 400 с. 

 

Розвиток української американістики істотно залежить від появи нової якісної 

літератури, присвяченої різним проблемам історії, культури та політики США. 

Важливу роль у цьому відіграють переклади праць американських авторів, здійснені 

українськими видавництвами. Адже отримати і опрацювати нещодавно видані 

дослідження у США для українських науковців, а тим паче – студентів, є зовсім не 

простим завданням. 

На сьогодні в українських читачів є можливість довідатися більше про постать 

Франкліна Делано Рузвельта та політику його адміністрації завдяки кільком 

нещодавно перекладеним з англійської книжкам. Йдеться, насамперед, про 

політичну біографію 32-го президента США авторства Роберта Даллека (переклад 

українською 2019 р.) та дослідження його лідерських здібностей Доріс Кірнс Гудвін 

(переклад 2021 р.) [1; 2]. Варто згадати і працю Сергія Плохія, присвячену 

Ялтинській конференції 1945 р. (переклад 2019 р.), на якій Рузвельт був однією з 

ключових осіб, що вирішували долю післявоєнного світу [4]. 

Разом із переліченими перекладними виданнями поява у 2022 році книги 

Девіда Маккіна «І сталася тьма. Рузвельт, Гітлер і західна дипломатія напередодні 

війни» українською мовою може стати серйозним поштовхом до поглиблення знань 

про зовнішню політику адміністрації 32-го президента США та розвитку 

американістики в Україні у цілому. 

Девід Маккін – американський дипломат і політичний радник, а також адвокат, 

дослідник і автор праць з історії та політики США. Ідея написання книги «І сталася 

тьма…» виникла в нього під час перебування на посаді посла США у Люксембурзі 

(2016–2017 рр.): «Пригадую, як у День ветеранів я йшов повз могили в Гаммі, де 

розташоване друге за розміром кладовище американських солдат у Європі. Я 

дивився на мармурові надгробки й розмірковував про те, як президент Рузвельт 

давав собі раду з подіями, що передували Другій світовій війні. Хто був його 



радником у цей вирішальний час? Як саме він ухвалював рішення, коли поставав 

фашизм?» [3, c. 9]. Намагаючись дати відповіді на ці питання, Маккін дослідив 

історію дипломатичної і політичної діяльності основних американських послів у 

Європі 1930-х рр.: Вільяма Булліта у СРСР у 1933–1936 рр., та у Франції у 1936–

1940 рр.; Брекенріджа Лонґа в Італії у 1933–1936 рр.; Вільяма Додда у Німеччині у 

1933–1937 рр.; Джозефа Кеннеді у Великій Британії у 1938–1940 рр. 

Структурно книга складається зі слова від автора, вступу, прологу, 41-го 

розділу, епілогу, подяк і бібліографії. Праця характеризується хронологічним 

викладом подій, що, головним чином, охоплює період від прийняття Франкліном 

Делано Рузвельтом президентських повноважень у 1933 р. і до вступу США у Другу 

світову війну у 1941 р. 

Основна частина книги «І сталася тьма…» розділена доречними за авторським 

задумом цитатами президента Рузвельта, його послів, газетними заголовками тощо. 

Наприклад, розділ п’ятий має назву «У ній їхав привид Юлія Цезаря». Так президент 

США іронічно відповів на опис помпезності, з якою був організований перший візит 

посла Лонга до італійських високопосадовців на чолі із Беніто Муссоліні у 1933 р. – 

фактично, це була театралізована постановка з лакеями, каретами, серед яких була 

навіть одна порожня [3, c. 49–51]. 

Інший промовистий приклад назви розділу 30-го – «Одна голова замість 

чотирьох», у якому йдеться про рішення Рузвельта відправити у спеціальну місію 

заступника держсекретаря США Самнера Веллеса в Європу у лютому 1940 р. [3, 

с. 272–284]. На той час американські посли у ключових європейських столицях 

надавали президенту все більш суперечливі поради і коментарі, тому той вирішив 

отримати інформацію від однієї довіреної особи, спеціального посланця. Згодом на 

цю роль Рузвельт обере іншого політичного діяча, Гаррі Гопкінза, який від 1940 р. 

не маючи жодної офіційної посаді в уряді, на початку Другої світової війни став 

одним із найвпливовіших радників президента з питань зовнішньої політики. 

Принагідно варто відмітити, що у книзі Маккіна Гопкінзу та його місіям, особливо 

до Великої Британії, приділено достатньо уваги, хоча він і не був офіційним послом 

США у жодній європейські країні. 

Зазначений спосіб викладу інформації (без розділення на традиційні великі 

тематичні блоки), з одного боку, робить дослідження Девіда Маккіна надзвичайно 

читабельним. Книга дуже легка у сприйнятті, цілісна, захоплює з перших сторінок і 

далі послідовно представляє цілісний наратив. З іншого ж боку, фактична 

відсутність окремих структурних елементів, присвячених тому чи іншому послу чи 

політичному діячу, чи хоча б певному періоду чи проблемі, ускладнює пошук 

необхідної інформації у книзі за потреби. 

Безперечно сильною стороною дослідження Маккіна є його прагнення довести 

розповідь від початку і до кінця: є інформація про біографію та діяльність тієї чи 

іншої політичної особи до та після призначення на ключову посаду. Важливим, на 

наш погляд, у цьому плані є те, що таким чином автор дає можливість читачеві 

побачити, як склалася доля тих, від кого певною мірою залежала світова історія, чи 

змінилися їхні погляди, чи були зроблені висновки…Крім американських послів 



Вільяма Булліта, Вільяма Додда, Брекенріджа Лонґа, Джозефа Кеннеді і, звісно, 

самого президента Франкілна Делано Рузвельта, у книзі розкриваються історії й 

інших політичних діячів США того періоду: держсекретаря Корделла Галла, його 

заступників різних років Вільяма Філліпса та Самнера Веллеса, вже згадуваного 

Гаррі Гопкінза, дружини президента Елеонори Рузвельт, а також його помічниці 

Міссі ЛеГанд. Європейські політики, включно із Адольфом Гітлером, представлені 

у книзі виключно у фокусі того, якими їх бачили американські високопосадовці і 

дипломати – попри назву книги, де згадується «Рузвельт, Гітлер і західна 

дипломатія», у даному дослідженні інформації про німецького фюрера не набагато 

більше, ніж про британського прем’єра Вінстона Черчилля. 

Грунтуючись на серйозній джерельній базі, основу якої склали не лише 

офіційні документи та дипломатичне листування послів з президентом, а ще й 

особисті щоденники, публікації у популярних газетах, листування з членами родин, 

Девід Маккін у своїй книзі простежує, як змінювались погляди американських 

послів, президента та інших високопосадовців США на загрозу, що становила 

нацистська Німеччина. Першим бити на сполох щодо кривавості режиму нацистів 

почав посол Рузвельта у Берліні Вільям Додд. Розділяючи спочатку офіційну 

політику Держдепартаменту США, він писав президентові, що «народ має право 

самостійно собою керувати, а інші народи мусять виявити терпіння, навіть, якщо 

стають свідками жорстокості і несправедливості» [3, c. 59]. Однак вже за кілька 

місяців побачені на власні очі вияви «жорсткості і несправедливості» нацистів 

вразили Додда настільки, що він до кінця свого життя залишався найвідвертішим і 

найсміливішим антинацистом серед американських дипломатів, не шкодуючи 

кар’єри і здоров’я. 

Вільям Булліт, зі свого боку, отримавши посаду посла США у Парижі у 1936 р., 

декілька років поспіль переконував президента Рузвельта у неефективності свого 

колеги Додда у Берліні через його категоричні погляди щодо німецького 

керівництва. Однак, коли вже було запізно і Друга світова війна стала неминучою, 

Булліт змінив свою думку та просив президента у своїх листах розпочати активну 

підготовку країни до воєнної оборони. Натомість його колега у Лондоні Джозеф 

Кеннеді навіть у розпал Другої світової війни так і не зміг позбутися думки, що 

потужність Німеччини настільки серйозна, що її перемога є лише питанням часу, а 

Сполученим Штатам краще лишатися осторонь справ у Європі за будь-яку ціну. За 

таких обставин ефективна взаємодія між Кеннеді, Рузвельтом і британським урядом 

на чолі із Черчиллем була неможлива. Його обов’язки, фактично, перейняв без 

офіційного призначення Гаррі Гопкінз. Багато в чому прийняття американського 

Закону «Про Ленд-Ліз» [5] у 1941 р. та його ефективне впровадження було 

результатом саме зусиль Гопкінза. 

Четвертий посол, про якого йдеться у книзі Девіда Маккіна, Брекенрідж Лонґ, 

за роки свого перебування у якості посла США у Римі зробив багато для того, щоб у 

американського керівництва склалася хибна думка про сутність режиму Муссоліні в 

Італії. Другу світову Лонґ зустрів на відповідальній посаді у Держдепартаменті, на 

якій створив дуже багато перешкод для прийняття біженців з Європи у США, 



зокрема і дітей. Неспроможність переконати свого чоловіка звільнити Лонґа стало 

свого часу «найгіркішим жалем» для Елеонори Рузвельт [3, c. 311]. 

Постать самого президента Рузвельта у контексті прийняття 

зовнішньополітичних рішень розкрита у книзі «І сталася тьма» також досить 

детально. Автор акцентує на показових моментах, які від початку рузвельтівського 

президентства свідчили про те, що він був зовсім не ізоляціоністом, як того вимагали 

політичний істеблішмент та загальна складна обстановка всередині країні 

(економічна криза – «Велика депресія»). Та попри нечисленні зовнішньополітичні 

ініціативи та загалом підкреслену Маккіном стурбованість Рузвельта міжнародними 

справами, у період 1935–1939 рр. Конгрес США проголосував цілих п'ять різних 

законів «Про нейтралітет», що унеможливлювало активну зовнішню політику 

уряду [6]. На наш погляд, у книзі «І сталася тьма…» автору вдалося достатньо 

виразно підкреслити еволюцію зовнішньої політики адміністрації Франкліна Делано 

Рузвельта: від умовної стриманості чи навіть байдужості до повного переключення 

і концентрації уваги, залучення найкращих радників, і врешті, як метафорично 

зауважував сам президент, заміни на порядку денному «доктора «Новий курс»» на 

«доктора «виграти війну»» [9]. 

У цілому моментів, які при огляді українського видання книги Девіда Маккіна 

можна було б назвати суперечливими, не так багато. Наприклад, питання викликає 

запропонований переклад назви «І сталася тьма. Рузвельт, Гітлер і західна 

дипломатія напередодні війни», у той час як оригінальна назва (Watching Darkness 

Fall: FDR, His Ambassadors and the Rise of Adolf Hitler) більше відповідає змісту 

дослідження [7]. 

Подекуди розповідь Маккіна, можливо, потребує додаткових пояснень. 

Наприклад, у перших розділах книги він описує із яким натхненням і оптимізмом 

посол Булліт приступив до своїх обов’язків у Москві у 1933 р. («не помічаючи» та 

не доповідаючи президентові США про жодні злочини сталінського режиму, 

включно із Голодомором 1932–1933 р.). Та вже у 1936 р. посольська резиденція 

«перетворилася на притулок для противників комунізму». Маккін лише констатує 

наростання напруги у відносинах між американським дипломатом і радянським 

керівництвом, але не пояснює, як і чому це відбулося. У підсумку Рузвельт погодив 

відставку Булліта через сімейні обставини, що стали формальною причиною його 

від’їду з Москви [3, с. 129–130]. 

Однак загалом книга Девіда Маккіна «І сталася тьма. Рузвельт, Гітлер і західна 

дипломатія напередодні війни» у перекладі Юлії Лазаренко є ґрунтовним 

історичним дослідженням, здатним зацікавити читачів різного рівня підготовки і 

обізнаності з історією США та міжнародних відносин. Цитати з щоденників і листів 

тогочасних американських послів та інших високопосадовців, включно із 

президентом Рузвельтом, змушують знов і знов замислитися над тим, що 

відбувалося напередодні та під час Другої світової війни, та тим, що відбувається в 

Україні та світі сьогодні. 

З цього приводу якнайкраще висловився і сам Девід Маккін у своїй колонці на 

сайті Німецького фонду Маршалла у Вашингтоні від 25 квітня 2022 р.: «Я й зовсім 



забув про минулорічний лист від свого літературного агента, в якому повідомлялось, 

що видавництво в Україні придбало права на мою останню книгу…Минулого тижня 

в моїй поштовій скриньці з'явився ще один електронний лист: кошти незабаром 

надійдуть на мій рахунок. Отримувати гроші за книгу про події, що передували 

Другій світовій війні, з країни, охопленої великою війною сьогодні – трагічно і 

сюрреалістично… Український видавець, можливо, був прозорливим минулого літа, 

визнавши, що хоча історія не повторюється, вона може нагадувати про себе в 

несподівані способи…Паралелі між часами Рузвельта і нашими – моторошно 

очевидні» [8]. 

Наостанок зазначимо, що Девід Маккін перерахував отриманий гонорар від 

українського видавництва «Лабораторія» на підтримку біженців з України, зокрема 

дітей. А сама книга «І сталася тьма…» в українському перекладі впевнено 

тримається у категорії «бестселери» видавництва від вересня 2022 р. Цим детальним 

аналізом дослідження Маккіна про часи Рузвельта ми сподіваємось лише розширити 

читацьку аудиторію книги, зокрема серед українських американістів. І будемо з 

нетерпінням чекати на вихід наступної анонсованої автором праці про перемогу 

України та її наслідки для миру і стабільності у світі. 
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«WATCHING DARKNESS FALL»: NOTES ON THE UKRAINIAN EDITION OF THE 

BOOK BY DAVID MCKEAN  

 

MacKean D. Watching Darkness Fall: FDR, His Ambassadors, and the Rise of Adolf Hitler 

/ translated into Ukrainian by Yuliia Lazarenko. Kyiv: Laboratoriya, 2022. 400 p. 

 

Abstract. The following outline deals with the Ukrainian edition of the book «Watching 

Darkness Fall: FDR, His Ambassadors, and the Rise of Adolf Hitler» by the attorney, political 

adviser, and former American ambassador to Luxembourg David MacKean (translated into 

Ukrainian by Yuliia Lazarenko). The book was originally published in 2021 (New York, St. 

Martin’s Press), the Ukrainian version came out in 2022 (Kyiv, Laboratoriya). «Watching 

Darkness Fall...» shows how the international situation in the 1930s was changing tremendously 

from the perspective of William Bullitt, William Dodd, Breckinridge Long and Joseph Kennedy – 

four Franklin Delano Roosevelt's ambassadors in Moscow (later in Paris), Berlin, Rome, and 

London, respectively. Through the stories of the United States ambassadors to European countries 

and their relationship with the American president, the book looks at the global road to World 

War II and its first years (the main part deals with the events between 1933 and 1941). Besides 

covering international relations issues in this period, McKean’s research also touches on such 

topics as the domestic policy of FDR’s administration – the «New deal», political processes 

(elections, political appointments, etc.) in the USA in the 1930s. Among the internal affairs of other 

countries, special attention is paid to the rise of the Third Reich in Germany. The whole book 

consists of an epilogue, 41 main sections and a prologue. 

This study is broader than a traditional book review. That’s because the author is trying to 

identify and present to the Ukrainian readers the main problems and political figures featured in 

McKean’s book. Of no less importance is to emphasize the context in which the Ukrainian edition 

of «Watching Darkness Fall…» has appeared, as well as the value of this book for the American 

studies development in Ukraine. 

Key words: David McKean, «Watching Darkness Fall», FDR, World War II, the U.S. foreign 

policy. 
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