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равана не менш чым 45 спецыяльных атрадаў і 
груп, у саставе якіх, па няпоўных падліках, было 
540 чап. Яны паўплывалі на развіццё партызан-
скага руху на тэрыторыі Баранавіцкай вобласці. 
Іх камандзіры ўзначалілі атрады і брыгады ў Ба-
ранавіцкай вобласці ці занялі інаіыя пасады ў кі-
раўніцтве партызанскім рухам. Групы і атрады 
з савецкага тылу ўнеслі вялікі ўклад і ў станаў-
ленне і развіццё дыверсійнай дзейнасці на той 
тэрыторыі. Яны сталі значнай часткай партызан-
скіх сіл некаторых зон у Баранавіцкай вобласці. 
Дастаткова сказаць, што Паўднёвае злучэнне 
Баранавіцкай вобласці амаль цалкам скпадала-
ся з фарміраванняў, створаных на аснове груп і 
атрадаў, якія прыбылі з савецкага тылу ці ўсход-
ніх раёнаў Беларусі. 
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СЯРЭДНІ КПАС У П А Л І Т Ы Ц Ы АДМІНІСТРАЦЫІ Б. КЛІНТАНА 

Выбарчая кампанія Б. Клінтана1991 г. пра-
ходзіла пад лозунгамі абароны інтарэсаў 

сярэдняга класа. Абмяркоўвалася пытанне аб 
«двайным дэфіцыце» - дэфіцыце федэрапьна-
га бюджэту і дэфіцыце ўкладанняў у грамадскія 
інфраструктуры), які ўтварыўся ў выніку «халод-
най вайны», і 12 гадоў праўлення ігнараваўшых 
гэту праблему рэспубліканцаў. Кандыдаты ў прэ-
зідэнты і віцэ-прэзідэнты Б. Клінтан і А. Гор доб-
ра ведалі тых, да каго яны звярталіся. Юнацкія 
гады Кпінтана прайшлі ў прыгарадзе горада Хот 
Спрынгз у Арканзасе. Юнацтва Гора прайшло 
ў невялікім гарадке Карфаген у Тэнесі і прыга-

радзе Вашынгтона, дзе ён вучыўся ў мясцовай 
прэстыжнай школе. 3 прыгарадных сем'яў былі 
і іх жонкі. Добраму веданню прыгараднага жыц-
ця, інтарэсаў і патрэб сярэдняга класа спрыялі 
гады іх вучобы ў вышэйшых навучальных уста-
новах [4, с. 28-37]. У праграмных заявах Б. Кпін-
тан і А. Гор абяцалі павелічэнне ўкпаданняў у 
грамадскую інфраструктуру, адукацыю, у «чала-
вечы капітал». Зніжэнне і ліквідацыя дэфіцыту 
дзяржаўнага бюджэту не павінны былі адпюст-
равацца на сацыяльна значных праграмах ура-
да. Эканамічны рост планавалася спалучаць з 
памяншэннем розніцы ў даходах багатых і бед-
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ных, багатыя павінны былі плаціць «справядлі-
вую частку падаткаў» [7, с. 6-9]. Рыторыка Клін-
тана сустракала адабрэнне і падтрымку сярэд-
няга класа, яго зварогы да «сацыяльнай адказ-
насці» і салідарнасці ўсіх грамадзян у многім 
нагадвала заклік Дж. Кенэдзі, з чыёй фігурай і 
палітыкай Клінтан сябе пастаянна асацыіраваў. 
Клінтан зрабіў спробу адрадзіць шырокую каа-
ліцыю прыхільнікаў Дэмакратычнай партыі, каб 
пераадолець праблемы, якія раздзялялі дэмакра-
тычны электарат з канца 60-х гг., па пытаннях аб 
становішчы нацыянальных меншасцей, абароне 
маламаёмных, аб маральных каштоўнасцях. 

Рэалізацыі дадзеных сярэдняму класу абя-
цанняў перашкодзілі аб'ектыўныя сацыяльна-
эканамічныя цяжкасці і яўныя палітычныя пра-
лікі прэзідэнта. У 1993 г. беспрацоўе складала 
7,2%, працягваў расці дэфіцыт знешняга гандлю 
і дзяржаўны доўг. 3 мэтай агульнага аздараўлен-
ня эканомікі асноўную ўвагу было вырашана 
надаць пытанню аб дэфіцыце дзяржаўнага бю-
джзту. Прапанаваны ў лютым 1993 г. Кангрэсу 
эканамічны план прадугледжваў павелічэнне па-
даткаў не толькі на карпарацыі, 10% рост падат-
каў на грамадзян з гадавым даходам больш за 
250 тыс. долараў, але і павелічэнне падаткавага 
цяжару для сярэдняга кпаса пры адначасовым 
зніжэнні ўкладанняў у грамадскія інфраструкту-
ры, навучанне і перападрыхтоўку кадраў на 1%. 
Факт тым больш цікавы, калі ўзяць пад увагу 
тое, што апошні бюжэт рэспубліканцаў утрым-
ліваў павелічэнне аналагічных расходаў на 9%. 
Абяцаныя падчас выбарчай кампаніі ўкпаданні 
ў грамадкія інфраструктуры, у «чалавечы капі-
тал», на стварэнне новых рабочых месц (50 млрд 
у год) былі забыты, а ўрэзаны пакет прапаноў 
коштам 30 млрд долараў не атрымаў падтрым-
кі Кангрэса [2, с. 72-74]. Свае дзеянні адміні-
страцыя тлумачыла неабходнасцю агульных 
ахвяр для ліквідацыі вынікаў праўлення рэспуб-
ліканцаў. 

Нягпедзячы на абмежаваны і кампрамісны 
характар прынятых рашэнняў у Клінтана і яго 
адміністрацыі меліся магчымасці не толькі за-
хаваць, але і расшырыць падтрымку сярэдняга 
класа ў выпадку поспеху прапанаванай імі рэ-
формы сістэмы медыцынскага страхавання. Гэ-
тага не адбылося. 

Праект рэформы распрацоўваўся пад кіраў-
ніцтвам Хілары Клінтан, у выніку чаго з працэсу 
распрацоўкі былі выкпючаны не толькі Кангрэс і 
зацікаўленыя лабісцкія групы, якія стаялі за ім, 
але і прэзідэнцкая адміністрацыя. 

Прадстаўлены прэзідэнтам у верасні 1993 г. 
у Кангрэсе праект рэформы першапачаткова 
атрымаў адабрэнне грамадскасці. Колькасць тых, 
хто падтрымліваў рэформу, перавышала коль-

касць яе праціўнікаў на 32%. У сакавіку 1994 г. 
гэты паказчык складаў 18%, к снежню колькасць 
праціўнікаў рэформы перавысіла колькасць 
прыхільнікаў [3, с. 518-520]. Прычыны паражэн-
ня зводзіліся, па-першае, да моцнага супраціў-
лення рэспубліканцаў у Кангрэсе, якія выступі-
лі адзіным фронтам з лабісцкімі групамі, што 
прадстаўлялі інтарэсы прыватных страхавых 
кампаній, зацікаўленага дробнага і сярэдняга 
бізнесу. Рэспубліканцы добра разумелі, якія па-
літычныя выгады магло прынесці дэмакратам 
рашэнне такога важнага для кожнага амерыкан-
ца пытання. «Это нх Стапннград, нх Геттесберг, 
нх Ватерлоо», - падкрэсліваў лідэр правых рэс-
публіканцаў, член Палаты прадстаўнікоў з Джор-
джыі Н. Гінгрыч. Дэмакраты былі абвінавачаны 
ў спробе стварэння новай, грувасткай, дзяржаў-
най, а таму неэфектыўнай бюракратычнай і да-
рагой структуры. 

Па-другое, мелі месца яўный стратэгічныя 
пралікі, што, як адзначалася, выразілася ў ке-
лейным спосабе распрацоўкі закранаўшых мно-
гія інтарэсы рашэнняў і зацягванні з прадстаў-
леннем у Кангрэс канкрэтнага законапраекта. 

Па-трэцяе, па шэрагу іншых менш значных 
пытанняў прэзідэнт быў вымушаны прымаць кам 
прамісныя рашэнні, што вяло да падзення яго аў-
тарытэту. Яўным тактычным пралікам прэзідэнта 
стала спроба ў якасці першай сваёй ініцыятывы 
рэапізаваць перадвыбарнае абяцанне гаранта-
ваць права гомасексуалістаў у арміі. Ратыфіка-
цыя дагавора аб Свабоднай зоне паўночнааме-
рыканскага гандпю патрабавала кампрамісаў у 
пытаннях бюджэтнай палітыкі і адмовы ад абя-
цаных капіталаўкладанняўу сацыяльныя інфрас-
труктуры. Дадзеныя рашэнні не выкпікапі асоба-
га энтузіязму ў большасці прадстаўнікоў сярэдня-
га класа, якія не былі ўпэўнены ў карысці свабод-
нага гандлю з Мексікай і Канадай для ўласнага 
дабрабыту і тым больш не падтрымлівалі ідэю 
легалізацыі гомасексуалізму ў арміі. 

Асноўную ролю адыгралі, аднак, абставіны, 
якія не мелі ніякіх адносін ні да медыцынскага 
страхавання, ні да іншых актуальных сацыяль-
на-эканамічных пытанняў. Аўтарытэт прэзідэн-
та, давер да яго ініцыятыў былі падарваны кам-
паніяй выкрыццяў скандальнага характару, якія 
разгарнуліся з канца 1993 г. і датычыліся асабіс-
тага жыцця прэзідэнта, злоўжыванняў уладай 
у карыслівых інтарэсах у бытнасць губерната-
рам Арканзаса, самазабойства былога партнё-
ра жонкі прэзідэнта ў юрыдычнай фірме, сябра 
і саветніка прэзідэнта У. Фостэра. Абвінавачван-
ні ў адрас прэзідэнта засталіся недаказанымі, 
але вынікам стала паражэнне дэмакратаў у ба-
рацьбе за рэформу медыцынскага страхавання 
і страта даверу сярэдняга кпаса. 
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Расчараванне выбаршчыкаў адлюстрава-
лася на выніках выбараў у Кангрэс 1994 г. Гру-
па правых рэспубліканцаў на чале з Н. Гінгры-
чам прапанавалі выбаршчыкам праграмны да-
кумент «Контракт с Амернкой». Пад сцягам ба-
рацьбы за лібералізацыю эканомікі, ліквідацыю 
дэфіцыту дзяржаўнага бюджэту і адраджэнне 
традыцыйных амерыканскіх каштоўнасцей пла-
навалася рэзка абмежаваць ступень уплыву 
дзяржавы на эканоміку краіны, скараціць сацы-
яльныя расходы і знізіць падаткі перш за ўсё на 
багатых амерыканцаў [8-10]. 

Нягледзячы на папулізм і адсутнасць сур'ёз-
нага абгрунтавання прапанаванага курсу, пара-
жэнне дэмакратаў было сакрушальным. Рэспуб-
ліканцы заваявалі 9 новых месц у Сенаце і 52 у 
Палаце прадстаўнікоў і атрымалі большасць у 
абедзвюх палатах Кангрэса, павялічылі сваё 
прадстаўніцтва ў легіслатурах штатаў, вырасла 
колькасць губернатаў-рэспубліканцаў. 3 50 гу-
бернатараў 30 былі рэспубліканцамі і 11 з іх бы-
лі выбраны ў 1994 г. Аднак у выбарах прынялі 
ўдзел толькі 32% выбаршчыкаў. Большасць аме-
рыканцаў, як паказалі больш познія сацыялагіч-
ныя даследаванні, ніколі не чулі аб праграмным 
дакуменце рэспубпіканцаў «Контракте с Амерн-
кой» [11]. Мелі месца расчараванне і дэмабіліза-
цыя дэмакратычнага электарата. 

Выкананне перадвыбарных абяцанняў рэс-
публіканскай большасцю магло азначаць дэ-
мантаж скпаданага механізму сацыяльна-эка-
намічнага рэгулявання, які стварыўся пачына-
ючы з «новага курсу» Рузвельта. Небяспекі та-
кога кроку дастаткова хутка былі ўсвядомлены 
не толькі выбаршчыкамі, але і памяркоўнымі 
рэспубліканцамі, якія разумелі, што дэмантаж 
такіх скпаданых сістэм мог мець непрадказаль-
ныя вынікі і не існавала ніякіх гарантый, што но-
вая, заснаваная на ідэалагізаваных прынцыпах 
«Контракта с Амернкой» сістэма будзе праца-
здольная. Палова выбраных у Кангрэс рэспублі-
канцаў былі выбраны ўпершыню. Прыняцце з іх 
дапамогай законаў без абмеркавання Н. Пнгры-
чам і яго прыхільнікамі сустрэла супраціўленне 
лідэра Сената рэспубліканца Р. Доўла. К верас-
ню 1995 г. 58% амерыканцаў не адабралі дзей-
насць Кангрэса [3, с. 522]. 

Дэмакратычная меншасць у Кангрэсе і прэ-
зідэнт занялі пазіцыю абаронцаў інтарэсаў ся-
рэдняга класа і атрымлівалі падтрымку выбар-
шчыкаў. Яны выступілі супраць прапаноў скара-
ціць расходы на адукацыю, перадаць у распа-
раджэнне штатаў рашэнне пытанняў дзіцячага 
харчавання, супраць перагляду заканадаўства 
аб абароне навакольнага асяроддзя. Прэзідэнт 
жорстка раскрытыкаваў прапанаванае рэспублі-
канцамі скарачэнне за пяць гадоў на 270 млрд 

долараў расходаў на медыцынскае абслуго 
ванне пенсіянераў. Аб неабходнасці рэфарм; 
вання дарагой сістэмы сацыяльнага забеспячэ^ 
ня неаднаразова гаварыў і сам прэзідэнт. Але 
дадзеным выпадку ён звяртаў увагу выбаршчь 
каў на тое, што адначасова са скарачэннем рас 
ходаў на пенсіянераў практычна на тую ж сум 
прапаноўвалася памяншэнне падаткаў на бага 
тых амерыканцаў, што кансерватыўная рэвалю 
цыя рэспубліканцаў - гэта ні што іншае, як но 
вая спроба зрабіць багатых больш багатымі і ра 
шыць праблемы за кошт сярэдняга класа. 

Вясной 1995г. прэзідэнт сфармуляваў своі/ 
новы зварот да сярэдняга класа ў выглядзе ідэ. 
«дынамічнага цэнтра», які, якён сцвярджаў, «не 
в середнне между левымн н правымн, а над нн-
мн». У аснове стратэгіі «дынамічнага цэнтра» 
ляжалі прапановы больш сціплай, але не менш 
шчодрай дзяржавы, арыентаванай на рашэнне 
сацыяльных пытанняў у рамках бездэфіцытнага 
бюджэту, дэцэнтралізацыя прыняцця рашэнняў 
і рыначнае рэгуляванне, падтрымка тых, хто раз-
лічваў толькі на сябе, а не на сацыяльную даб-
рачыннасць работнікаў. У якасці праграмнага 
дакумента грамадскасці 15 снежня 1994 г. быў 
прапанаваны дастаткова сціплы па сваім змес-
це «Бмлль о правах среднего класса», які праду-
гледжваў вылікі з падаткаў на даходы сум, за-
трачаных на атрыманне вышэйшай адукацыі да 
Ютыс. дол., зніжэнне падаткаў на 500 дол. на 
кожнае дзіця для сем'яў з даходам менш чым 
75 тыс. дол., рэарганізацыю 70 федэральных 
праграм прафесійнай падрыхтоўкі, якія дзейні-
чалі раней [5]. 

Сапернікам Б. Клінтана на выбарах стаў се-
натар Р. Доўл. Ён быў ветэранам Другой сусвет-
най вайны, меў бездакорную рэпутацЬію. Па вы-
ніках сацыялагічных даследаванняў, менавіта да 
яго адчувалі давер 65% амерыканцаў, у той час 
як асоба прэзідэнта выклікала давер толькі ў 45% 
[3, с. 526]. Аднак ён быў самым старым кандыда-
там у прэзідэнты, яго выбранне ўяўлялася крокам 
назад у папітычным жыцці краіны. Намінацыя Доў-
ла ад Рэспубліканскай партыі стала магчымай 
дзякуючы падтрымцы Хрысціянскай кааліцыі, 
правых рэспубліканцаў у Кангрэсе, іншых кан-
серватыўных сіл, што вымушала кандыдата пад-
трымліваць іх пазіцыю па пытаннях аб «сямей-
ных каштоўнасцях», аб абортах, ролі жанчыны ў 
грамадстве [3, с. 526]. Дэмакраты зрабілі ўсё маг-
чымае, каб уявіць Доўла ў якасці марыянеткі губ-
ляўшага папулярнасць лідэра рэспубліканскай 
большасці ў Палаце прадстаўнікоў Н. Пнгрыча, 

Рашаючае значэнне дпя перавыбрання 
Б. Клінтана на другі тэрмін адыграла не занятая 
ім і Дэмакратычнай партыяй пазіцыя абароны 
сацыяльных праграм ці новы зварот да сярэдня-
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га класа. Гэта дапамагло нейтралізаваць уплыў 
рэспубліканцаў. Галоўную ролю, як паказалі 
наступныя сацыялагічныя даследаванні, адыг-
раў эканамічны пад'ём, які пачаўся з 1994 г. [1, 
с. 1349-1363]. 

Пасля паражэння ў барацьбе за рэформу 
медыцынскага страхавання і перамогі рэспублі-
канцаў на выбарах у Кангрэс Клінтан і яго адмі-
ністрацыя пры захаванні ранейшай рыторыкі не 
ставілі і не рабілі спроб змяніць палітычны ланд-
шафт шляхам аб'яднання электарата вакол Дэ-
макратычнай партыі для рашэння значных са-
цыяльных пытанняў. Адміністрацыя пазіцыяні-
равала сябе як трэцяя сіла, якая супрацьстаіць 
старому лібералізму і праваму экстрэмізму рэс-
публіканскага Кангрэса. 

На працягу другога тэрміну прэзідэнцтва бы-
лі прыняты кампрамісныя рашэнні, якія зада-
вальнялі і ліберальную і кансерватыўную частку 
палітычнай эліты краіны. Рэспубліканцы дабіліся 
зніжэння падатку на даходы з капіталу з 28 да 
18%, зніжэння падатку на спадчыну, падаткавага 
фэдыту на адукацыю для ўсіх сем'яў з даходам 
да 110 тыс. дол. у год. Дэмакраты адносілі да сва-
іх заслуг зніжэнне падаткаў на сем'і з малым і ся-
рэднім даходам, прадастаўленне медыцынскай 
страхоўкі палове дзяцей з сем'яў, не меўшых ме-
дыцынскай страхоўкі, і расшырэнне крэдыту на 
атрыманне вышэйшай адукацыі, які маглі атрым-
ліваць сем'і з нізкімі даходамі [3, с. 534]. 

Вопыт праўлення дзвюх адміністрацый 
Б. Клінтана, па сутнасці, быў спробай рэаліза-
цыі ў амерыканскіх умовах папітычнага курсу, 
які атрымаў назву «трэцяга шляху», найбольш 
яркімі прыкладамі якога ў Еўропе стаў «новы 
лейбарызм» Т. Блэра ў Вялікабрытаніі. Вынікі 
дадзенай папітыкі былі менш значнымі, чым у 
Еўропе. На гэта былі свае прычыны. 

Акрамя палітычных памылак пры правядзен-
ні выбранага палітычнага курсу, прызнаных са-
мім Клінтанам, і адмоўнага ўплыву акалічнас-
цей, звязаных з асобай прэзідэнта, трэба выдзе-
ліць аб'ектыўныя перашкоды, якія не дазвалялі 
рашаць стратэгічныя задачы першапачаткова 
прагрэсіўнай палітыкі, кардынальна папепшыць 
становішча сярэдняга класа. Па-першае, як ужо 
адзначалася, асаблівасцю амерыканскай сістэ-
мы сацыяльнай абароны сярэдняга класа з'яў-
ляецца яе пераважна прыватны, а не дзяржаў-
ны характар, бо яна складаецца з рознага роду 
бенефіцый, прадастаўляемых работадаўцам у 
выглядзе карпаратыўных медыцынскіх страхо-
вак, дадатковых пенсій, бонусаў, іншых агавора-
ных працоўнымі дагаворамі выплат. Гэтыя бене-
фіцыі часта датуюцца дзяржавай праз падатка-
вую сістэму. Уплываць на такую сістэму, спраба-
ваць замяніць яе на іншую ці зрабіць яе прадме-

там шырокага грамадскага абмеркавання, аб'яд-
наць намаганні сярэдняга кпаса з беднымі слая-
мі, якія не мелі доступу да даступных сярэдняму 
класу даброт, было невыканапьнай задачай. 

Па-другое, аналагічныя падставы меліся для 
няўдачных спроб адміністрацыі паўплываць на 
становішча на рынку працы. Сістэма дзяржаўна-
га працаўладкавання заставалася слаба нераз-
вітой і арыентаванай на работу з некваліфікава-
най рабочай сілай. Дамінуючую ропю на гэтым 
полі адыгрывалі прыватныя бюро па працаўлад-
каванні. Падтрымку грамадскасці мелі ідэі павы-
шэння кваліфікацыі работнікаў, іх перападрых-
тоўкі. Але рэальны эфект фінансаваных з фе-
дэральнага бюджэту праграм перападрыхтоўкі 
рабочай сілы заставаўся нязначным з прычыны 
адсутнасці механізмаў узаемадзеяння з прыват-
ным бізнесам. 

Па-трэцяе, адной з найбольш прывабных 
частак праграмы Клінтана было спрашчэнне 
доступу да адукацыі і павышэнне яе якасці. 
Асабпівасцю амерыканскай сісгэмы адукацыі 
было, аднак, тое, што штаты, а не федэральны 
цэнтр на практыцы адыгрывалі вядучую ролю ў 
яе фінансаванні. Дабіцца рэальных вынікаў і ад-
паведных палітычных дывідэнтаў было цяжка. 

Акрамя інстытуцыянальных меліся палітыч-
ныя асаблівасці, якія адрознівалі сітуацыю ў 
ЗША ад іншых краін, дзе рабіліся больш паспя-
ховыя спробы правядзення палітыкі «трэцяга 
шляху». Да іх адносіліся магутны лабізм, абме-
жаваныя магчымасці прэзідэнта ўплываць на 
бюджэтны працэс, адсутнасць цвёрдай партый-
най дысцыпліны. 

Мабілізацыя прыхільнікаў прагрэсіўнага кур-
су была ўскладнена адсутнасцю ці дэградацы-
яй неабходных арганізацыйных структур у вы-
глядзе партыйных арганізацый ці прафсаюзаў і 
іх замяшчэннем апалітычнай масай выбаршчы-
каў, вядучую ролю ў фарміраванні думкі якіх 
адыгрывалі сродкі масавай інфармацыі. Паліты-
ка ўсё больш набывала віртуальны характар. 
Мэтай палітыкі станавілася не стварэнне і ма-
білізацыя дэмакратычнай бопьшасці, а прыцяг-
ненне не свой бок няўстойлівага электарата. 

Два перыяды знаходжання ва ўладзе былі 
палітычна паспяховымі. Клінтан і яго адміністра-
цыя змаглі пераадолець крызісныя моманты, 
звязаныя з перамогамі рэспубліканцаў у Кан-
грэсе ў 1994-1995 гг. і працэдурай імпічмен гу 
ў 1998-1999 гг. У штогадовым пасланні Кангрэ-
су ў студзені 1999 г. Б. Клінтан канстатаваў лікві-
дацыю дэфіцыту дзяржаўнага бюджэту, «нанбо-
лее продолжнтельный в мнрное время пернод 
экономнческого роста, созданме почтн 18 ммл-
лнона рабочнх мест, рост заработной платы, 
почтн в два раза превышаюшмй ннфляцню, сок-
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раіденне колнчества амернканцев, жнвунднх на 
соцнапьные пособня до нанболее нмзкого уров-
ня за последнне 30 лет н самый ннзкнй уровень 
безработнцы, начнная с 1957 г.» [6, с. А22-А23]. 
Прэзідэнт планаваў накіраць даходы дзяржаўна-
га бюджэту на падтрымку пенсіянераў, умацаван-
не сацыяльнапа забеспячэння і паляпшэнне меды-
цынскага абслугоўвання, на перападрыхтоўку кад-
раў і навучанне падрастаўшага пакалення. 

У параўнанні з праграмнымі заявамі 1991-
1992 гг. адсутнічалі згадкі аб «забытым сярэд-
нім класе». Працяглы эканамічны рост змякчыў, 
але не рашыў стаяўшыя перад амерыканскім 
грамадствам пытанні. Палітыка наступнай рэс-
публіканскай адміністрацыі звядзе на нішто ста-
ноўчыя вынікі сацыяльна-эканамічнага развіцця 
другой паловы 90-х гг. XX ст. 
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оп іпзіііііііопаі, роіііісаі апд есопотіс сігсіітзіапс-
ез, іЬаі сіеіегтіпес! Іітііед сНагасіег оі ЛпаІ асЬіе\/е-
тепіз. 
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АДМННІСТРАЦЫЯ Б. КЛІНТАНА, КАНГРЭС, 
ГРАМАДСКАЯ ДУМКА I ЎДЗЕЛ ЗША ВА ЎРЭГУЛЯВАННІ 
БАСНІЙСКАГА КРЫЗІСУ (1992-1995 гг.) 

Даследаванне знешняй папітыкі Злуча-
ных Штатаў пасля заканчэння халоднай 

вайны было аб'ектам пільнай увагі гісторыкаў, 
палітолагаў, сацыёлагаў і іншых спецыялістаў. 
Значную цікавасць выклікалі пытанні аб мэтах, 
якія ставіла перад сабой адміністрацыя Б. Клін-
тана, калі прымала актыўны ўдзел ва ўрэгуля-
ванні баснійскага крызісу, аб узаемаўплыве гра-
мадскай думкі і кіраўніцтва краіны ў выглядзе 
выканальніцкай і заканадаўчай улад адносна 
гэтай праблемы. Вядомыя расійскія амерыканіс-
ты (В.А. Крамянюк, В.В. Шаклеін, Т.А. Шакпеіна 
і інш.)усваіхдаследаванняхпрыходзяцьда выс-
новы, шточасткайстратэгііадміністрацыіБ. Клін-
тана з'яўлялася імкненне канчаткова ўстанавіць 
сусветнае лідэрства ЗША [4, с. 5-17]. В. В. Шак-
леін, мяркуе, што ЗША здолелі здзейсніць шэ-
раг мер, якія закранулі сістэму міжнароднай 

бяспекі: дабіцца пашырэння НАТА, аформіць 
сумесную стратэгію НАТА з глабальнымі інтарэ-
самі ЗША, замацаваць ваенна-сілавую мадэль 
урэгулявання канфліктаў, захаваць права ЗША 
на асабістае прыняцце рашэнняў з дыстанцыра-
ваннем як ад ААН, так і ад НАТА [5, с. 160]. У 
артыкуле на прыкладзе палітыкі ЗША ў адносі-
нах да ўрэгулявання баснійскага канфлікту зроб-
лена спроба разгледзець, ці здолела адміністра-
цыя Б. Клінтана рэалізаваць адлаведную стра-
тэгію. Асобая ўвага таксама будзе нададзена 
пункту гледжання амерыканскай грамадскасці і 
пазіцыі Кангрэса па гэтым пытанні. 

Напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў 1992 г. 
кандыдат у прэзідэнты Б. Клінтан рэзка раскры-
тыкаваў адміністрацыю Дж. Буша за марудную і 
нерашучую палітыку ў адносінах да Югаславіі, 
асабліва Босніі, гірапаноўваючы сілавое ўздзе-


