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ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЛЮДЯНОСТІ ЧАСІВ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 

ЗА МАТЕРІАЛАМИ АМЕРИКАНСЬКОЇ ПРЕСИ 
 

Сьогодні у світових та вітчизняних засобах масової інформації ми 

часто зіштовхуємося з поняттям «злочин проти людяності». Однак кожна 

сучасна людина не має конкретизованого уявлення про це поняття, оскільки 

у свідомості людини поч. ХХІ ст. даний дефініціал є досить абстрактним. 

При цьому освічені люди доби глобалізації володіють інформацією про 

злочинний антигуманний характер гітлеризму та сталінізму часів Другої 

світової війни і на інтуїтивно-підсвідомому рівні можуть припустити той 

факт, що й за часів Першої світової війни злочини проти людяності мали 

місце бути.  

Але для цього необхідно в першу чергу з’ясувати етимологічну 

природу терміну «злочин проти людяності» та віднайти факти скоєння 

подібних злочинів за доби Великої війни. Зважаючи на те, що офіційна влада 

обох протиборчих таборів намагалася приховати навіть фрагментарні згадки 

про будь-які злочини, які міжнародна спільнота могла класифікувати як 

злочин проти людяності, намагалася приховати та засекретити, якнайкращим 

джерелом пошуку фактів подібного роду злочинних дій може слугувати 

досить розмаїта преса США (зважаючи передовсім на те, що США одними з 

останніх вступили у війну й при цьому слугували своєрідною «Меккою 

преси» для кореспондентської світової мережі). 

Юридично визнаним є те, що «злочини проти людяності» несуть 

загрозу не конкретній людині, а людській спільноті, людству в цілому, 

порушують правила людського співжиття. Караються подібного роду 

злочинні дії (пропаганда війни, планування та ведення війни, застосування 

зброї масового знищення, створення злочинної організації, бандитизм, 

тероризм, поневолення; депортація, вбивства цивільного населення та 

військовополонених, катування, заручництво) не тільки законами певної 

країни, а передовсім міжнародним законодавством [4]. 

Слід однак зазначити, що не всі злочини проти людяності є одночасно 

злочинами проти всього людства. Так, виникнення цього терміну припадає 

на 1915 р., коли влітку турецькі війська увійшли до м. Ерзінджана й, 

наказавши місцевому вірменському населенню терміново збирати пожитки, 

за кілька кілометрів від міста вбили всіх цивільних вірменів. Загалом у межах 

Османської імперії протягом 1915-1918 рр. було знищенно близько 1 млн. 

200 тис. вірменів [8].  

Зі схожим явищем ми знайомились й під час геноциду греків.  Геноцид, 

що здійснювався молодотурками впродовж 1914-1923 років проти греків 

історичного Понту − понтійських греків. Число жертв геноциду за різними 

оцінками становить від 350 тис. до 1 млн. 700 тис. осіб [5]. 
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Крім того, злочином проти людяності можна вважати німецьку 

необмежену «підводну війну», що заперечувала норми міжнародного права, 

якы діяли на просторах Світового океану. 

Так, у травні 1915, розкішний лайнер «Лузітанія», який 

використовувався для транспортування військових вантажів до Англії через 

Середземномор’я і міг перевозити 600 т. вибухових речовин, 6 млн. фунтів 

боєприпасів, а також кілька сотень пасажирів, був потоплений 07 травня 

1915 р.. Так, як тільки «Лузітанія» наблизилася до узбережжя Ірландії, 

німецький підводний човен торпедував масивний лайнер, який після цього 

протягом 15 хвилин йшов під воду. Майже 1200 пасажирів загинули, у тому 

числі 128 американців [7]. 

Надалі масштаби торпедних атак тільки зростали. Вже у 1917 р. майже 

4 тис. торгових кораблів були знищені німецькими «мародерами» під час 

війни і приблизно 1400 з них належали до нейтральних країн. Так, одна 

тільки Норвегія втратила 831 кораблів. Загалом більше ніж 17 тис. моряків 

віддали свої життя у боротьбі з германським блоком (з них – 15 тис. осіб 

були британцями). Слід зазначити, що багато з них були убиті в той час, як 

вони були в рятувальних човнах або на плотах. Німецькі офіцери глумилися 

над стражданням своїх жертв [6]. 

Тобто виходить, що злочини проти людства до того ж можна вважати 

ще й фактами відвертого геноциду. Мільйони жертв часів Першої світової 

війни − першого глобального конфлікту загальноцивілізаційного масштабу, 

таким чином, напевно не можна вважати просто «побічним ефектом» цієї 

війни. Досить логічним було б припущення про те, що деяка питома частка 

людських прямих втрат, особливо серед мирного населення, стала 

результатом скоєння так званого «злочину проти людяності». 

Як свідчать досить незаангажовані джерела − статті у американській 

пресі, яка на зламі XIX-XX ст. і напередодні Першої світової війни, будучи 

вихідним продуктом промислового перевороту у Сполучених Штатах 

Америки, саме об’єктивна інформація стала вважатися рушієм суспільного 

прогресу. Активність засобів масової інформації напередодні війни та у 

перші повоєнні роки («прогресивне десятиліття») допомагала боротися з 

корупцією в політичній та економічній сферах [3, c. 125]. 

Отже, виходить, що корисність американської преси як джерела 

інформації щодо встановлення фактів скоєння у Європі на полях Великої 

війни злочинів проти людяності, є безсумнівною, оскільки переважна 

більшість кореспондентів були прогресивістами, серед яких виділялися 

«макрекери», котрі активно викривали несправедливості цього світу. Хоча 

президент США Т. Рузвельт у своїй боротьбі проти монополій і спирався на 

нову агресивну журналістику, але він вважав, що в своїх виступах 

журналісти йдуть далі покладеного, «вигрібаючи» занадто багато бруду і 

гною [2; 3, c. 128].  

Загалом «макрекерство», за Г. Стейном, мало такі характеристики: 

− робило явною приховану ситуацію; 

− показувало перспективи розвитку ситуації; 



− контролювало ситуацію; 

− вказувало основний напрямок дій; 

− підбурювало відповідь аудиторії; 

− підтримувало незалежність автора [3, c. 130]. 

Коли розпочалася Перша світова війна США декларували політику 

нейтралітету, але саме завдяки ЗМІ президенту В. Вільсону вдалося 

переконати американську громадську думку у неминучості та необхідності 

якомога скорішому вступі країни у війну. При цьому уряд США здійснював 

прямий тиск на журналістику всередині країни [2; 3, c. 156].  

Після ж закінчення Першої світової війни розвиток журналістики в 

США не зазнав серйозних трансформаційних змін. Так, наприклад, події, що 

відбувались у світі, відображались на шпальтах газет «The New-York Times», 

«Herald» тощо − тих «титанів преси», що поважали себе і їм довіряв увесь 

світ, а, отже, вони не могли дозволити собі приховувати очевидні факти в 

тому числі загибелі тисяч мирних жителів, факти геноциду і злочинів проти 

людства та людяності. 
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