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Уночі на 11 липня 1920 р. до народного комісара закордонних 
справ РСФРР Георгія Чичеріна надійшла телеграма за підписом 
голови британського дипломатичного відомства Джорджа Керзо-
на із закликом до перемир’я з Польщею і описом лінії розведення 
сторін. Незважаючи на те, що нота Керзона була відхилена більшо-
виками, саме Москва через чверть століття домоглась затверджен-
ня базованої на етнічному принципі «лінії Керзона» як основи по‑
воєнного кордону Польщі та СРСР. Справа у тому, що саме Джордж 
Натаніель Керзон, видатний політик та колишній віце‑король 
 Індії, був одним з перших, хто почав дослідження феномена кордо-
ну як найважливішого політичного чинника.

Вперше про типи кордонів, їх види колишній віце‑король Індії 
Керзон заговорив на лекції, яку він прочитав в Оксфорді в 1907 р. 
Вона дуже добре ілюструє уявлення, які панували в британській 
політичній думці з приводу кордонів [1].

Керзон зазначив, що довгий час в Європі всі держави дотри-
мувались теорії «природних кордонів». Відповідно до цієї теорії, 
держави повинні відділятися одна від одної великими природни-
ми рубежами. Отже, можна воювати за територію до тих пір, поки 
не досягаєш природних кордонів, які створюють сприятливі умови 
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для розвитку держави і оборони. Але на той час найбільш пошире-
ними він вважав штучні кордони.

До штучних кордонів, на його думку, належали ті прикордон-
ні лінії, які, незважаючи на природні особливості земної поверх-
ні щодо їх відбору, були штучно і довільно створені людиною. Він 
зазначав, що відчуття зовнішньої небезпеки народжує у повсяк-
денній свідомості прагнення звести до мінімуму або взагалі при-
пинити контакти з небажаним або небезпечним сусідом; якщо від 
нього не можна позбутися, якщо неможливо його підпорядкувати, 
конт ролювати або куди‑небудь переселити, то потрібно від ньо-
го відгородитися. Але не завжди держави володіють природними 
непереборними рубежами. Тому первісні суспільства у разі, якщо 
їм не допомагали природні особливості у визначенні меж держави, 
а також для охорони завойованих територій (кордонів) від зовніш-
ньої агресії зазвичай або зводили бар’єр, або викопували рови чи 
канави. Яскравим прикладом такого давнього штучного кордону 
може слугувати Велика китайська стіна. Проте з часом штучно зве-
дені кордони вже не могли надійно захищати територію держави.

Тому на сучасному етапі склалися основні принципи, що визна-
чають, як необхідно проводити штучні кордони. Отже, всі штучні 
кордони лорд Керзон запропонував розділити на астрономічні, 
математичні та за посиланням (відносні). Астрономічні кордони 
припускають, що прикордонну лінію проводять по меридіанах 
або паралелях. Математичними можна назвати ті межі, коли при-
кордонну лінію проводять між двома точками, при цьому уваги 
на природні й історичні рубежі не звертають. Межі за посиланням 
припускають, що вони проводяться і визначаються шляхом поси-
лання на деякі наявні та, як правило, штучні об’єкти і зазвичай 
включають прямі лінії або дуги кола [1].

На думку Керзона, одного з найвпливовіших британських полі-
тиків свого часу, спільною рисою штучних кордонів є те, що вони, 
як правило, проводяться тільки виходячи з політичної доцільнос-
ті, а отже, зовсім не враховують ні природних особливостей земної 
поверхні, ні етнічних особливостей. Тож, такі кордони майже ніко-
ли не зустрічаються в Європі і доволі рідко в Азії, оскільки тут вони 
могли б стати причиною серйозних конфліктів.

У висновку він також зазначав, що на сучасному етапі біль-
ше неможливе безперешкодне розширення меж до природних 
бар’єрів, які були б надійними і справедливими. Постійні  сутички 
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 суперечних інтересів різних країн вимагають чіткої межі, яка 
не стане причиною чергового міжнародного конфлікту. Отже, щоб 
встановлювані штучні кордони не стали тимчасовим явищем, 
люди, які займаються проведенням кордонів, повинні спиратися 
на точні географічні знання й враховувати етнічний чинник.

Дійсно, вивчення кордонів має багаті традиції. Історія люд-
ства — це історія воєн, а більшість воєн мало на меті перегляд 
кордонів. Щоб виправдати територіальні домагання і вимоги змі-
ни кордонів, уряд і політичні діячі потребували їх обґрунтування. 
Саме це і пояснює ту зацікавленість, яку викликало питання кор-
донів в британській науковій і політичній думці. В умовах близької 
Першої світової війни дуже актуальними були наукові праці, при-
свячені «неякісності» встановлених раніше кордонів.

Але з часом актуальність питання кордонів не зникла, оскільки, 
незважаючи на багаті історичні традиції, дотепер важко спрогно-
зувати, чому в одних випадках навіть невелика зміна державної 
території іноді викликає бурю пристрастей і призводить до тери-
торіального конфлікту, а в інших — нові кордони сприймаються як 
остаточні і не піддаються сумнівам. Саме тому наука знову і знову 
«буде розробляти і узагальнювати для політики ті її непорушні 
 основи, які можуть стати надійними вихідними точками для спра-
ведливого розмежування окремих частин просторів і державних 
структур нашої планети» [2].
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