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Від часів Стародавньої Греції початок Олімпійських ігор відзначався
припиненням будь-яких військових дій. Однак світ став іншим – 8 вересня 2008
року ознаменувалося не лише церемоніальним відкриттям 29-ї Oлімпіади в
Пекіні, але й початком військових дій на Південному Кавказі. Війна на Кавказі
стала найбільшим викликом міжнародному співтовариству останніми роками.
Під час інтерв’ю з британським виданням «Таймс» Президент України В.
Ющенко дав таку оцінку цього конфлікту: «Останні події в Грузії засвідчили,
наскільки крихкими можуть бути мир і стабільність не лише в окремо взятій
країні, а й у цілому регіоні. Уперше в Європі після «холодної війни» іноземна
армія вторглася на територію суверенної держави без будь-яких визнаних
світовою спільнотою правових підстав».

Протягом останнього часу в засобах масової інформації розглядається
доволі варіативний спектр причин конфлікту. Метою даної статті є спроба
з’ясування етимології проблеми й узагальнення висловлених науковцями,
політиками й експертами точок зору щодо причин конфлікту.

Пошук причин фокусується в кількох площинах (кожна з яких має кілька
вимірів) через двоїстість причин конфлікту: з одного боку, своїм корінням вони
сягають у минуле, а з другого – спрямовані в майбутнє. Перша площина – спроба
осмислення конфлікту в глобальному масштабі, з урахуванням усього комплексу
причин (як стратегічного, так і тактичного порядку). Друга площина – це
регіональні проблемні зони, усередині та навколо яких концентрується
конфліктогенний потенціал власне російсько-грузинських відносин. У цій



науковій розвідці ми зупинимося на аналізі лише глобального виміру
причин російсько-грузинського конфлікту. Регіональному ж аспекту буде
присвячена наступна стаття.

Перша причина пов’язана зі змінами у світі в умовах глобалізації.
Можливості врегулювання конфліктів як на етнічному рівні, так і на
конфесійному постійно звужуються, а для їхнього подолання вже недостатньо
методів і ресурсів «однополярного світу», основи якого були закладені в 1990-х
роках і здавалися непорушними [1]. Кавказький конфлікт засвідчив, що світ де-
факто багатополярний. На думку президента Центру соціальних досліджень
«Софія» А.В. Єрмолаєва, «Кавказ став свідченням реальної напруженості
конкуренції як мінімум трьох імперських центрів – консолідованого Євросоюзу,
який уперше переграв Республіканські штати на Кавказі, Росії, як
територіального Євразійського центру і США, які розраховували красиво зіграти
з Саакашвілі, але програли час» [2]. З огляду на це соціолог вважає, що питання
полягає лише в тому, які «імперські центри» можуть створити альянс для
перемоги в глобальній кризі, яка виникла.

Зішлемося також на ще одну авторитетну думку. У минулому президент
Фонду Карнегі Мортон Абрамовітц зауважив: «Для того, щоб розв’язати сучасну
кризу у відносинах з Росією, ми повинні – нарешті – визнати, що міфічний світ
90-х невідворотно пішов у минуле. Ми також повинні відмовитися від уявлення,
ніби одних заяв США і НАТО достатньо, щоб російське море розступилося, чи то
на Кавказі або в Центральній Азії. Почуття власної непогрішності (Америки) в
цьому випадку виникало з уявлення про те, ніби в світі встановилася
однополюсність. Тобто, зруйнувавши Радянський Союз, ми здобули необмежену
могутність і тепер можемо робити що хочемо, коли хочемо і де хочемо… Тобто,
у нас тим самим з’явилося необмежене право вдиратися куди нам заманеться у
будь-якому регіоні світу, тому що ми демократична країна, а наші моральні
позиції непогрішні» [3].

Очевидно, глобальна причина позиції Кремля в конфлікті з Грузією полягає
в тому, як зауважує політичний аналітик Інституту проблем міжнародної безпеки
при РНБО України В.А. Горбач, що такий потужний міжнародний гравець, як
Росія, почуває себе обділеним у сфері міжнародної політики, міжнародної
безпеки, у тих результатах, яких досяг світ, починаючи від 1991 р. чи, може,
навіть від 1989 р. – від часів урегулювання питання про єдність Німеччини [4].
Зараз про цей період у російських ЗМІ і на високому політичному рівні РФ



говорять як про «лихие 90-е»: Захід, користуючись тимчасовою слабкістю
Росії, нав’язав їй невигідні міжнародні та безпекові умови виживання.

Наскільки це відповідає дійсності – окреме питання. Але зрозуміло, що
починаючи з певного періоду, Російська Федерація послідовно виходить з
укладених міжнародних угод (це демонструється призупиненням членства в
Договорі про звичайні збройні сили в Європі). Зараз Росія каже, що вона могла б
повернутися до Договору за умови усунення флангових обмежень, тобто
фактично ліквідації головних принципів Договору. Також під час саміту НАТО в
Бухаресті РФ по суті перекреслила принципи Основоположного Акта «Росія -
НАТО», підписаного в 1997 р., згідно з яким Росія визнавала право будь-якої
країни Європи самостійно забезпечувати свою безпеку, тобто вступати чи не
вступати до тих чи інших оборонних союзів, а НАТО натомість гарантувало, що
на території нових його членів не розміщуватиметься ядерна зброя. Зараз ідеться
про відмову від Договору про обмеження розташування ракет середньої
дальності.

Тому не дивно, що ситуація довкола Грузії стала новим свідченням
своєрідного тлумачення Росією як норм міжнародного права, так і своїх
зобов’язань у межах глобального світового співтовариства. З огляду на це
додамо, що кожному з великих міжнародних акторів сучасності не менш
небезпечно вважати, що він може безкарно чинити порушення в галузі
міжнародно-правових міждержавних відносин у ситуації, яка постійно
змінюється у світі в умовах глобалізації. Зокрема, Грузія для Росії мала стати
своєрідним реваншем за Косово і, якщо кинути ретроспективний погляд на світ
90-х, за тодішнє безконтрольне розширення НАТО, яке порушило дані Москві
обіцянки.

Друга причина – інституційна криза та подальше руйнування міжнародно-
правової системи (зокрема, поступовий демонтаж Договору про
нерозповсюдження ядерної зброї, криза процесу реформування ООН та інших
міжнародних інститутів), що спричинює зростання напруженості у світі.
Реальністю ХХІ ст. стало те, що напруга старих і нових конфліктів перевищує
політичні й інституційні можливості міжнародного співтовариства чи окремих
держав з їхнього розв’язання. У цьому сенсі війна на Кавказі також стала
найбільшим викликом міжнародному співтовариству за останні роки. Начальник
управління європейської безпеки корпорації RAND професор Стів Ларрабі
стверджує, що події на Кавказі показали явну обмеженість Заходу щодо



механізмів впливу на регіон, де Росія має потужний стратегічний інтерес і
перевагу у військовій силі [5].

Розвиток конфліктогенної ситуації на Кавказі засвідчив, що жодна з
існуючих міжнародних організацій не готова до розв’язання конфліктів, які
виникають в умовах кризи національних держав. Насправді, уже події в Косово
продемонстрували прецедент існування об’єктивної суперечності між правом
етнонаціональних спільнот на самовизначення й національними територіальними
кордонами, закріплені міжнародним правом. А отже, усе, про що йшлося з точки
зору реалізації Косовського сценарію щодо грузинських територій Абхазії та
Південної Осетії, використання проросійської п’ятої колони в цих автономіях,
силовий варіант диктату Росії щодо Грузії тощо – це свого роду «подвійні
стандарти» тлумачення норм міжнародного права «сильними світу цього» у свої
інтересах і з власною вигодою. Ідеться про зіткнення (в теорії і на практиці) двох
основоположних міжнародно-правових принципів, на яких базується сучасна
система міжнародних відносин – непорушність територіальної цілісності та
суверенітету держав і права націй на самовизначення.

Третя причина – історична обумовленість конфліктів в умовах розпаду і
після розпаду імперій. Ці процеси супроводжуються складними проблемами
територіальних розмежувань, психологіними потрясіннями, нестабільністю,
напруженістю, пошуком національних ідентичностей тощо. Так було з розпадом
Османської імперії, Британської та інших. Головний редактор журналу «Нью
Йоркер», відомий американський журналіст Девід Ремник зазначив, що на
початку 1990-х років у світі поширилася дивна ілюзія, що «розпад Радянського
Союзу – напевне, останньої імперії на землі – стане винятком з історичної
закономірності» [6].

Директор Інституту глобальних стратегій В.Ю. Карасьов спробував
пояснити причини конфлікту процесами пострадянського імперського синдрому.
Відповідь на запитання «Чому саме Грузія?», на його думку, треба шукати в
певній диференціації пострадянського простору після «революції троянд», після
Помаранчевої революції та формування постреволюційних режимів. Відносини з
РФ засвідчили, що Росія ніколи не погодиться на те, щоб на пострадянському
просторі, на колишньому імперському просторі формувались інші держави з
іншими політичними моделями і з іншими геополітичними орієнтаціями. Весь
сенс так званого цивілізованого розпаду Радянського Союзу полягав у тому, що
всі країни отримують умовну державність, умовний суверенітет і не обиратимуть



інші системи безпеки, інші геополітичні орієнтації, окрім російських. Ось на
це погодилася тоді і російська еліта, і пострадянські еліти національних
республік, які потім утворили нові незалежні держави.

Події 2003 р. в Грузії і 2004 р. в Україні спричинили розірвання цього пост-
Біловезького консенсусу. Нові країни почали формувати нові державні системи,
перейшовши з пост-Біловезького етапу умовної державності на інший етап, який
В.Ю. Карасьов називає етапом створення націй, або етапом будівництва держав.
Але, розпочавши цей новий етап свого державного будівництва, не просто
державотворення, а конвертації пост-Біловезької державності в націю, і в
державність, яка орієнтується на європейські принципи і має геополітичні
орієнтації, пов’язані із системами колективної безпеки, Грузія та Україна
опинилися перед вибором: або створити асиметричні федерації, або перейти до
дійсно консолідовано-національного буття. Тобто створити сильні нації або
заморозити ту ситуацію, яку вони отримали внаслідок Біловезької угоди, розпаду
Радянського Союзу і конфліктів у стані стагнації на початку 90-х років. «Оце і є
фундаментальне підґрунтя конфлікту, –.підкреслює автор. – Грузія хоче перейти
від стану малої імперії, якою вона є через відсутність консолідованої
інтегрованої нації, і нарешті стати цієї нацією, територіально цілісною,
інтегрованою державою. Інакше вона так і залишиться у своєму замороженому
малоімперському стані. Це використає Росія, яка розуміє, що формування нових,
сильних, серйозних націй на постімперському просторі розмиває його, формує
нові регіональні конфігурації, і, головне, що РФ ризикує втратити пояс
напівдержав (сірих зон, буферних зон), які вона завжди розглядала як пояс
безпеки» [7].

Прогнозованість конфліктів на постімперському просторі підкреслив і
політичний аналітик Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО України
В.А. Горбач: «Коли радянська імперія відходила з колишніх республік, вона
робила «закладки», – такі конфлікти для того, щоб геополітично впливати на
них, щоб мати можливість тримати на цих територіях війська у вигляді
миротворчих сил, щоб мати “больові точки” у новостворених країнах, на які
можна тиснути, і вони вже рефлекторно реагуватимуть таким чином, як потрібно
тому, хто тисне» [8].

На наш погляд, і ми тут солідарні з точкою зору політтехнолога, директора
АМС Віталія Бали [9], події серпня 2008 року засвідчили, що Росія так і не
змогла позбавитися комплексу «імперії». Щось подібне ми вже переживали, коли



Кремль заявив претензії на свій ексклюзивний особливий вплив на країни
«ближнього зарубіжжя», до яких було включено всі країни колишнього СРСР,
серед них й Україну.

У цьому сенсі цікава точка зору Президента Центру соціальних досліджень
«Софія» А.В. Єрмолаєва: «…Глобальна криза – це хвороба, у якій народжується
нова епоха. Майбутня епоха – це епоха нових імперій. Для глобальних гравців
має важливе значення те, чи обмежиться епоха імперій лише регіональною
інтеграцією чи, як кажуть політекономи, настане друга хвиля глобалізації,
глобальна «коктейлізація». Особливістю цієї епохи є те, що від територіальних
переділів світ переходить до системи патронату і непрямого контролю. Зауважте,
жоден конфлікт за останні 10-15 років (Ірак, Афганістан, Югославія і зараз
Кавказ) не завершився грубим територіальним переділом. Подібного виду
конфлікти, зазвичай, закінчуються патронатом, формальною –
зовнішньополітичною миротворчістю і неформальною – корпоративною, появою
великих транснаціональних структур» [10]. Саме про спробу встановлення
безпосереднього і непорушного патронату РФ над пострадянським простором
свідчить російсько-грузинський конфлікт серпня 2008 року. Прагнення такого
патронату в умовах відродження імперського комплексу і неоімперського
мислення в Росії виступають, з другого боку, безпосередньою причиною
конфлікту на Південному Кавказі.

Четверта причина – геополітичний аспект. На фоні російсько-грузинського
конфлікту і в контексті територіально-просторової конфігурації його
обумовленості або причинності досить логічним виглядає питання: «Чому
Кавказ?». Тривалий час, хрестоматійно, тобто за всіма канонами санітарний
кордон розглядався як кордон між Європою й Азією. З огляду на це важлива
заувага президента Центру соціальних досліджень «Софія» А.В. Єрмолаєва:
«Санітарний кордон зараз охоплює Каспій, Кавказ, частково Північне
Причорномор’я (у цьому сенсі звертаємо увагу на проведення 4–5 вересня 2008
року в Одесі Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої
історичним і сучасним аспектам ролі Північного Причорномор’я в міжнародних
відносинах [11]. – А.К.) і частково Україну. Кавказ є ключем до контролю за
санітарним кордоном, тому вся Європа там» [12].

Тим самим, як у глобальному вимірі, так і з точки зору сучасних російських
владних центрів, проблема територіальності та кордонів набуває досить
серйозного геополітичного значення. На початку другого терміну президенства



В. Путіна (2004 р.) пріоритетними визнавалися ті напрямки східної політики
Росії, які були пов’язані з країнами, територіально близькими до Росії або
такими, що мали з нею спільні інтереси. До такої умовної групи належали Китай,
Індія, Казахстан, Іран, Туреччина і деякі інші держави. Зрозуміло, що кожна така
держава посідала й посідає «своє» місце в російській політиці. Одні держави
більше розглядаються Москвою в контексті викликів безпеці Росії (Країни
Центральної Азії), інші – у плані перспектив отримання можливих економічних і
політичних переваг (Китай, Казахстан). Водночас усі вони в єдиному ланцюгу
продовжують становити зону життєвих інтересів Росії. Російські політики й
політологи намагаються сформулювати «концепцію розширеного тлумачення
поняття «кордон»: російський кордон від Курил до Закавказзя видається їм не
лише демаркаційною лінією, але й потенційною зоною російського впливу,
здатною «подолати» офіційні межі» [13].

П’ята причина – спроба розв’язання проблем в умовах глобальної кризи й
намагання використати енергетичний ресурс. Відомо, що конфлікти є спробою
перенесення (зміщення) акцентів в умовах кризових ситуацій. Президент Центру
соціальних досліджень «Софія» А.В. Єрмолаєв відзначає: «Не секрет, що
конфлікти і національна економічна криза є інструментом вирівнювання кризи,
тобто перенесення протиріч. Дуже простий приклад. У 2006 р. в провідних
країнах бюджет на озброєння складав приблизно трильйон доларів, при цьому з
цього трильйона більше половини – це бюджет США. Кожний великий контракт
і воєнна перемога в регіоні – це фактор стабілізації американської економіки, яка
потерпає від гіпертрофованого віртуального фінансового сектору. Питання для
Європи – межі росту, тому переграти США, союз із Росією, проникнення на
Кавказ – це гра європейської імперії, яка буде не менш цинічною, ніж гра
США» [14].

У цій складній багатоходовій конкурентній грі надзвичайно великої ваги в
сучасному світі набуває боротьба за енергоносії і, відповідно, за
енерготранспортні коридори. Іншими словами – це велике питання конкуренції
за транзитні магістралі енергоносіїв і транспортні коридори, у якій Кавказу
відводяться дуже серйозні ставки з точки зору глобального виміру проблеми.
Прагненням Росії є не тільки постачати власні енергоносії переважно до Європи
та контролювати шляхи їх поставок (а значить отримувати прибутки від
транзиту), але й перебрати на себе роль єдиного посередника в поставках газу та
нафти з країн Каспію й Центральної Азії [15]. Як підкреслив доктор історичних



наук, професор, завідувач відділу Інституту світової економіки та
міжнародних відносин Є. Камінський: «Помилково вважати, що конфліктність у
відносинах між Росією і Заходом постала у зв’язку із конфліктом між
сепаратистами і центральною владою на грузинській території та збройним
втручанням Росії. Вона почала нагнітатися обома сторонами на тлі газової кризи
на зламі 2005-2006 років» [16].

Продовжуючи цю думку, звернемо увагу на всю серйозність енергетичного
контексту сучасної світової економічної кризи. Тільки за останніх три місяці –
упродовж серпня-жовтня 2008 року – ціна на нафту впала більш ніж у 2,3 рази :
від 147 до 59 доларів за барель нафти. Тим часом бюджет Росії зверстаний із
розрахунку 95 доларів за барель. Нашій північній сусідці вже довелося розпочати
використання стабілізаційного фонду. За нинішніх темпів витрат його наявних
резервів вистачить не більше, ніж на півроку [17]. За таких обставин Росія
шукатиме інші ресурси для відновлення і посилення своєї енергетичної
складової. А це означає, у сенсі екстраполяції на проблему нашого дослідження,
що найближчим часом Кавказ і також його російсько-грузинський сегмент
залишатимуться регіоном підвищеної конфліктогенності.

Шоста причина – боротьба за лідерство на міждержавному рівні. Передусім
ідеться про вмонтування східної й західної стратегії Росії в загальний світовий
політичний контекст як на рівні енергетичної проблематики, так і на рівні
регіональної й глобальної безпеки і розвитку. У цій формулі ніби об’єднується
кілька причин, що спонукали Росію до конфлікту.

Безпекова – може виявитися завуальованою, але криється в боязні Росії, щоб
Україна та Грузія не підписали ПДЧ. Росія має підстави чинити такий тиск,
оскільки Україна і Грузія не є членами НАТО. Ще на тлі буремних подій в
Україні наприкінці 2004 року тогочасний президент Російської Федерації В.
Путін у центр своєї політики поставив ідеологію антиамериканізму.
Реалізувавши ідею В. Путіна про «підняття Росії з колін», висловлену ним ще на
зламі ХХ та ХХІ століть, Росія першою публічно і на офіційному рівні рішуче
заперечила односторонність у міжнародних відносинах.

На думку А.В. Єрмолаєва, «знаковість конфлікту на Кавказі полягає в тому,
що вперше визначення «війна» було використане не у «відносинах між країнами
СНД»,  а «між Росією і Заходом» [18]. Дійсно, уже на другий день після
російських бомбардувань грузинської території президент Саакашвілі, який
позиціонує свою державу як головного східного партнера в інтеграції на Захід,



виступив із закликом до європейських західних лідерів і назвав дії Росії
викликом Західному світу. Тим самим у конфлікті на Кавказі в серпні 2008 року
вперше була сформульована і виникла проблема військового конфлікту
євразійських країн і Заходу. Тому стан загрози перетворення у велику війну
відрізняє російсько-грузинський конфлікт від подібних зіткнень у Югославії,
Іраку чи Афганістані.

Щоправда, на відміну від наведеної вище точки зору президента Центру
соціальних досліджень «Софія», ми не схильні перебільшувати рівень загрози
можливого переростання конфлікту на Кавказі в глобальне військове зіткнення,
навіть на тлі загострення ситуації у зв’язку зі світовою економічною кризою.
Треба враховувати, що Захід не готовий до прямого збройного конфлікту з
Росією, зокрема, як з точки зору тісної співпраці з нею деяких провідних держав
(насамперед, Франції та ФРН), так і з психологічної точки зору. На цей факт
звертають увагу багато провідних аналітиків, експертів, науковців країн Заходу.
Зішлемося, зокрема, на професора політології університету бундесверу, доктора
Міхаеля Штааха і викладача цього ж університету професора Августа Прадетто.
Останній стверджував: «…Якби Грузія була членом НАТО під час конфронтації з
Росією, і постало б питання, чи повинно НАТО захищати Грузію і практично
розпочати війну з Росією, то думки серед країн-членів з цього приводу
розділилися б… і це би означало фактичний кінець НАТО…» [19].

Однак пропозиція Москви відтворити багатополюсність також
деструктивна, оскільки базується на заздалегідь конфліктних ідеях
антиамериканізму, руйнування стратегічних відносин між США і Євросоюзом,
внесення розколу в НАТО, забезпечення російського політичного домінування і
контролю на пострадянському просторі. Насправді для російського керівництва
вирішальними виглядають механізми поширення своїх впливів на
пострадянському просторі чи забезпечення якомога потужнішого контролю в
Східній Європі разом зі стримуванням процесів подальшого розширення на
Європейському континенті.

«Історичний досвід показує, що жодна з попередніх міжнародних систем,
базованих на спробах одностороннього домінування однієї наддержави чи,
навпаки, багатополюсного світу, не гарантувала ні стабільності, ні сталого
миру», – зауважував Є. Камінський. І далі звертає увагу на необхідність
зосередити інтелектуальні зусилля на виробленні такої версії міжнародної
системи, яка б дозволила максимально уникати нових трагедій чи попереджати їх



зусиллями саме світової спільноти націй [20]. Але такій спільності на
засадах верховенства багатосторонніх рішень однаковою міроюзаважають
американські претензії на глобальну гегемонію і російська спроба відтворення
полюсів протистояння та нового розподілу сфер упливів і відповідальності. Тим
часом у світовій політичній науці помітне наростання песимізму щодо
можливості бодай якоїсь консолідації міжнародної системи [21]. Російсько-
грузинський конфлікт не лише не додав оптимізму, але й призвів до зростання
скептичних настроїв щодо перспектив стабільності й безпеки сучасного і
майбутнього світопорядку.

Отже, на глобальному зрізі ми виявили та проаналізували серйозне глибинне
поле причин конфліктогенності ситуації на Кавказі, загострення й переростання
у збройний російсько-грузинський конфлікт серпня 2008 року. Важливу роль у
цьому відіграло прагнення Росії до лідерства на пострадянському просторі та
глобальна стратегічна мета – стати визначальним гравцем на арені сучасної
міжнародної політики. Збройний конфлікт на Південному Кавказі зі всією
очевидністю показав, що Росія, відчуваючи останнім часом зростання своєї
потужності, хоче на свою користь змінити динамічну систему міжнародних
відносин початку ХХІ століття. В оприлюдненій уже за президентства В.
Медведєва новій Концепції зовнішньої політики Російської Федерації відзначено,
що на фоні посилення російського потенціалу «послаблюється вплив Заходу на
глобальні процеси» [22]. Очевидно, цей факт спричинив активізацію Росії на всіх
напрямках і насамперед у сфері відновлення свого впливу над пострадянським
простором. Шляхи і методи реалізації такої політики, зокрема силою зброї і
визнання суверенітету Абхазії та Південної Осетії, можуть завести Москву в
безвихідь, стати Пірровою перемогою в стратегічному плані. Влучно з цього
приводу висловився міністр оборони США Роберт М. Гейтс: «В остаточному
підсумку Росія стоїть перед вибором: повністю інтегруватися до складу
міжнародної спільноти та стати її відповідальним учасником або перетворитися
на ізольовану, антагоністично налаштовану країну, яку багато держав світу
сприйматимуть лише як «бензоколонку» Європи» [23].
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Principal causes of the Russian-Georgian confrontation of August, 2008 are
analyzed in the following article. The essence of the global reasons which targeted it
are consistently revealed and characterized.
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В статье проанализировано основные причины российско-грузинского
вооруженного конфликта августа 2008 года. Отмечена и дана характеристика
сущности причин глобального плана.
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