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У попередній публікації [1] була здійснена спроба осмислення російсько-грузинського
конфлікту в глобальному масштабі (перша площина) з урахуванням усього комплексу причин
(як стратегічного, так і тактичного порядку). Мета даної наукової розвідки полягає в аналізі
причин конфлікту в регіональному вимірі (друга площина) – це регіональні проблемні зони,
усередині та навколо яких концентрується конфліктогенний потенціал власне російсько-
грузинських відносин. Ідеться, передусім, про: 1) власне двосторонні зв’язки Росії та Грузії,
ускладнені «революційним» грузинським радикалізмом щодо Росії; 2) Росія й грузино-
абхазький конфлікт; 3) грузино-осетинський конфлікт і позиція Кремля. Усі зазначені
проблеми взаємопов’язані та взаємообумовлені.

Передусім відтворимо початок подій. Напередодні 8 серпня 2008 року, у день початку
олімпійських ігор у Китаї, регулярна армія Грузії та збройні сили самопроголошеної
республіки Південна Осетія вступили у відкритий збройний конфлікт у районі
південноосетинської столиці Цхінвалі. Південна Осетія заявила, що Росія ввела свої
бронетанкові підрозділи в зону конфлікту. Тбілісі звинуватило Росію у вторгненні на
територію суверенної держави. Президент Грузії Михайло Саакашвілі в прямому ефірі
телеканалу CNN заявив, що Росія веде з Грузією війну на її території, і закликав США
допомогти його країні.

Щодо першої проблемної зони. Дипломатичні відносини Росії й Грузії були встановлені
1 липня 1992 року. Під час офіційного візиту президента Російської Федерації Б. Єльцина до
Тбілісі в лютому 1994 року підписано Договір про дружбу, добросусідство й співробітництво.
Згідно з досягнутими російсько-грузинськими домовленостями в рамках Стамбульського
саміту ОБСЄ дві з чотирьох російських військових баз у Грузії були розформовані до 1 липня
2001 року. Російсько-грузинські відносини до 2003 року (до «революції троянд») розвивалися
в межах сконструйованої ще в 1990-ті роки Б.  Єльциним та Е. Шеварнадзе формули
стратегічної невизначеності при збереженні статус-кво в Грузії, хоча вже тоді відносини між
двома країнами були доволі суперечливими й неоднозначними.

Економіка Грузії залежить від поставок з Росії енергоносіїв, відкритості російських
ринків для грузинської продукції й незайнятої робочої сили. У Росії отримували роботу 650
тис. громадян Грузії. За рахунок грошових переказів грузинської діаспори (1,5 млрд. дол.
щорічно) Росія залишалась основним джерелом валютних надходжень у країну [2].

Поступово наростала категоричність у взаємних звинуваченнях сторін, підставою для
яких були:

– діаметрально протилежні оцінки причин і характеру міжетнічних конфліктів на
території обох держав (абхазька й осетинська проблема Грузії, «чеченське питання» в Росії);

– різна оцінка Тбілісі й Москвою процесу «вестернізації» Південного Кавказу й усього
пострадянського простору (якщо для Грузії європейська й у цілому західна (проамериканська)
орієнтація – це ключовий політичний пріоритет, то для Росії посилення позицій і ролі США та
Європейського Союзу є здебільшого викликом і проблемою конкуренції в регіональному
масштабі);

– відмінне трактування воєнно-політичної присутності російських формувань у
Кавказькому регіоні (аргумент Росії – безпекова необхідність Кавказу та півдня Росії,
натомість контраргумент Грузії – забезпечення інтересів «імперської політики» Росії на
пострадянському просторі, зокрема, у Грузії).

У контексті відповіді на питання «Чому саме Грузія і Росія? Чому саме в Грузії



локалізувалася така ситуація, і напруження вилилось у військове протистояння?»
заслуговує на увагу точка зору директора Інституту глобальних стратегій В.Ю. Карасьова. Він
відзначив, що відповідь треба шукати в певній диференціації пострадянського простору після
«революції троянд» і 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, ніж російські. 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. Назвемо його етапом створення націй,
або етапом будівництва держав. Але з чим зіштовхнулися Грузія та Україна, коли розпочали
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? З 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, заморожених на початку 90-х
років.

Оце і є фундаментальне підґрунтя конфлікту. Грузія хоче перейти від стану малої
імперії, якою вона є через брак 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» [3].

Особливого напруження двосторонні відносини набули наприкінці 2005 – на початку
2006 року, коли внаслідок терористичного акту бойовиків було підірвано газову магістраль,
яка проходила з Росії через Грузію до Вірменії. 31 березня 2006 року Росія й Грузія уклали
угоду про порядок виведення російських військових баз із Грузії, і впродовж 2006 року угода
була реалізована. Однак цей факт позитивно не позначився на відновленні стабільних
приязних відносин.

На думку директора Центру глобальних і регіональних досліджень при Національному
університеті «Києво-Могилянська Академія» Ю.М. Щербака, зрештою відбулася
матеріалізація і реалізація доктрини Путіна, політично-юридичною підставою чого є Косово.
Саме Косово стало тим прецедентом, який використовується нині для того, щоб на
євразійському просторі утвердити нову модель ліквідації низки міжнародних домовленостей.
Перемогла Realpolitik, коли йдеться про брутальне порушення домовленостей і державного
суверенітету та руйнування всіх угод. З точки зору такої реальності, яку нам треба зрозуміти і
прийняти, стає вповні зрозумілою геополітична мета війни: «1) перехоплення газонафтових
коридорів на території Грузії, що виводять енергетичні потоки за межі впливу Москви; 2)
ліквідація режиму Саакашвілі, оскільки він дійсно став президентом у результаті спонтанних
дій і волевиявлення, а не був прогнозований Москвою» [4].

Цікаво, що аналізуючи відносини двох держав станом на 2006 рік з екстраполяцією на
їхній майбутній розвиток, російський дослідник С.Г. Лузянін зауважував: «Сьогодні численні
експерти зазначають, що на Південному Кавказі, окрім нагірно-карабахського конфлікту,
виник і російсько-грузинський конфлікт. Причому, якщо перший уже пройшов свій «пік»
збройної конфронтації, то другий лише в початковій фазі і є велика вірогідність його переходу
у збройну» [5]. На передбачуваності конфлікту наголошував і президент Центру соціальних
досліджень «Софія» А.В. Єрмолаєв: «…Насправді готувались обидві сторони, це був
спланований захід, спровокований і з боку Грузії, і використаний з боку Росії» [6].

Науковці, політики, експерти, оглядачі подають низку фактів на підтвердження



заздалегідь спланованої операції щодо Грузії з боку Росії [див., зокрема: 7]. Так,
російська армія в ході грузинсько-осетинського конфлікту продемонструвала незвичайну
швидкість відповідного реагування на дії противника. Це дало підстави частині західних і
російських військових експертів дійти висновоку, що Росія давно була готова до війни. Окрім
чіткості та злагодженості дій російської армії, експерти називають активне використання
чорноморського флоту проти військово-морських сил Грузії вже наступного дня після початку
конфлікту. На думку першого головнокомандувача ВМС України Б. Кожина, такі операції не
проводяться за тиждень. Зазвичай, потрібен місяць-півтора, щоб підготувати тільки флот. Від
травня 2008 року Росія почала підготовку залізниці в Абхазії, дислокувавши тут свої
залізничні війська. Відремонтованими коліями в район конфлікту була направлена військова
техніка, а також інше спорядження для 10-тисячної групи російських військ, які діяли в
Західній Грузії. За півтора місяця до початку кавказьких подій у Росії було оголошено призив
резервістів, які мали досвід бойових дій на Кавказі. Усе це підводить до висновку, що війна
Росії проти Грузії була не спонтанною відповіддю на випад Тбілісі, а заздалегідь спланованою
операцією.

Заступник голови парламентського комітету з питань оборони й безпеки Грузії Ніка
Руруа вважає конфлікт «складовою політики Росії», який розпочався ще 17 років тому, під
страхом розпаду Радянського Союзу, оскільки тоді «Росія усвідомила, що більше не могла
зберегти Грузію, як колонію і почалися війни». Конфлікт було заморожено. Однак Росія
готувалася до війни, що підтверджує будівництво залізниці в Абхазії, створення баз у Джава та
інші дії [8].

Отже, можна стверджувати вмотивованість, прогнозованість і передбачуваність
процесів у російсько-грузинських відносинах аж до збройного конфлікту з точки зору їх
розвитку в середньотерміновій (літо 2008 року) й навіть довготерміновій перспективі.

Надзвичайний і повноважний посол Грузії в Україні Мераб Антадзе назвав дії Росії
щодо Грузії «повномасштабною агресією з частковим окупуванням території…». Причину
таких дій посол пояснив несприйняттям Росією обраного Грузією курсу на свободу,
європейську інтеграцію і євроатлантичну систему безпеки. На його думку, головною метою
Росії було прагненя усунути законно обраний уряд Грузії і змусити її народ зійти з обраного
шляху і нав’язати власну модель розвитку Грузії: економічний, політичний і культурний
застій, повна залежність від «старшого брата» всіх сфер життя [9].

Друга проблемна зона – Росія й грузинсько-абхазький конфлікт.
Грузино-абхазький конфлікт – між центральною владою Грузії й керівництвом

автономної республіки Абхазії. До літа 2008 року під час конфлікту виокремлюється кілька
фаз розвитку, особливо тяжким і кровопролитним був період 1992–1993 рр.

Абхазьке керівництво сприйняло відміну грузинським парламентом радянської
конституції Грузії, як фактичне скасування автономного статусу Абхазії. 23 липня 1992 року
Верховна Рада автономії відновила дію Конституції Абхазької Радянської Республіки 1925
року, за якою Абхазія проголошувалася суверенною державою. У серпні 1992 року конфлікт
переріс у збройне протистояння Грузії та Абхазії. 14 серпня 1992 року загони Національної
гвардії Грузії чисельністю до 3000 осіб під керівництвом Тенгіза Кітовані ввійшли на
територію Абхазії. У відповідь абхазькі збройні формування виявили опір, але загони
Національної гвардії зайняли майже всю територію Абхазії включно із Сухумі й Гагри. Уряд
Абхазії на чолі з головою Верховної Ради Владиславом Ардзинбою перебазувався до
Гудаутського району. Уведення грузинських військ призвело до масової втечі абхазького і
російськомовного населення, зокрема, і на територію Росії. На жовтень 1992 року абхази
перейшли в наступ. У зоні конфлікту, на території, яка контролювалася грузинськими й
абхазькими силами, опинилося кілька частин російських збройних сил, які перебували тут ще з
радянських часів (авіабаза в Гудауті й військово-сейсмічна лабораторія в Нижніх Ешерах,
батальон ПДВ в Сухумі). Формально вони зберігали нейтралітет, займаючись охороною майна
Міністерства оборони РФ і забезпеченням безпеки гуманітарних операцій. 27 липня 1993 р. в
Сочі було підписано угоду про тимчасове припинення вогню, де Росія виступила в ролі
гаранта.

Однак 16-17 вересня 1993 р. розпочалася битва, яка ввішла в історію конфлікту як «Битва
за Сухумі». 27 вересня 1993 р. абхазькі й північнокавказькі загони оволоділи Сухумі. На 30



вересня 1993 р. абхазькими й північнокавказькими збройними формуваннями
контролювалася вже вся територія автономії. Від 23 червня 1994 р. на території Абхазії
розташувалися миротворчі сили СНД, однак це в дійсності ті ж самі російські підрозділи [10].

Після 2000 року Росія посилила підтримку Абхазії, що не могло залишити байдужою
Грузію, яка небезпідставно оцінювала цю підтримку як політику заохочення сепаратизму. Але
дослідник С.Г. Лузянін вбачає деяку суперечність у російському підході до Абхазії. З одного
боку, Росія, переживши власний (чеченський) сепаратизм і з великими труднощами
розв’язавши проблему територіальної цілісності Росії, виступила офіційно з позиції
збереження територіальної цілісності країн СНД, проектуючи цю тезу на Грузію. З другого
боку, Москва говорить про особливий випадок Абхазії та Південної Осетії [11].

При цьому варто наголосити, що Грузія є поліетнічною державою, яка значною мірою
була демонтована в роки правління Е. Шеварнадзе. Одночасно цими ж роками з’явилися де-
факто незалежні від Тбілісі державні утворення – Абхазія й Південна Осетія. Водночас значну
автономію мала й Аджарія. З другого боку, Москва, підтримуючи Сухумі, а також і Цхінвалі,
свідомо чи несвідомо суперечить офіційній доктрині збереження територіальної цілісності
Грузії. Хоча з боку Москви неодноразово лунали різноманітні роз’яснення і коментарі, у яких
зауважувалося, що Абхазія й Південна Осетія – це особливий випадок, і Москва, не
виступаючи проти територіальної цілісності Грузії, водночас прагне, щоб права й інтереси
Абхазії й Південної Осетії з боку Тбілісі не порушувалися, щоб ці суб’єкти могли в тій чи
іншій формі реалізувати свою автономію або навіть повний суверенітет. При цьому головним
аргументом цієї тези російського керівництва виступає те, що Абхазія й Південна Осетія (де-
факто)  вже давно незалежні від Тбілісі й останні 10–15 років існують як самостійні державні
утворення.

Ще один складний і делікатний момент абхазької проблеми – прагнення абхазів увійти
під суверенітет Росії. Політику Росії в Абхазії можна визначити як політику «дозованої
присутності», оскільки РФ намагається охопити всі можливі канали співробітництва:
гуманітарна й інша допомога Абхазії з боку Москви, проросійські настрої як серед
керівництва, так і серед населення. Останнім часом Росія запровадила практику неофіційної
дотації абхазького бюджету й виступає основним спонсором економічного життя. Одночасно
настрої етнічно споріднених абхазам народів російського Північного Кавказу (черкесів, адигів
та інших)  на «повернення» Абхазії до складу Росії або хоча б на активізацію російської
підтримки так чи інакше впливали на Кремль. Приблизно з тих же позицій виступала й частина
політикуму Росії (особливо лівопатріотичне крило) та експертного співтовариства.

Російський політолог Федір Лук’янов, порівнюючи чеченський і абхазький сепаратизм,
зазначає: «Друга чеченська війна мала принципове геополітичне значення, оскільки
ліквідувала на території Росії ситуацію, подібну до абхазької чи косівської». Ічкерійська
квазідержава, на відміну, наприклад, від абхазької, не відбулася. «Чи є гарантія, – запитує
експерт, – що позиція нинішнього чеченського керівництва, яке декларує відданість Москві і
перебирає на себе все більше реальної влади, не зміниться за інших умов? В умовах загальної
кризи керованості Кавказом і певної ситуації в російській армії навряд чи можна впевнено
передбачити наслідок нового зіткнення за суверенітет» [12].

Можливі сценарії розвитку подій проектували російські дослідники. Так, С.Г. Лузянін у
поданій до друку 2006 року монографії зазначав: «…Перспективи з урегулювання 2007–2008
рр. видаються туманними. Крім того, можливе загострення ситуації впродовж 2006–2007 рр. у
зв’язку з підготовкою нового стратегічного плану Тбілісі щодо «розв’язання абхазького
питання». Окремі елементи цього плану вже очевидні: а) Тбілісі, посилаючись на необхідність
боротьби із загоном Е. Квіціані, вводить війська в Кодорську впадину, що сталося 24–27 липня
2006 р.; б) переправляє в Кодор «уряд Абхазії у вигнанні», а також партизанські загони, які
підтримують цей уряд; в) виводить із зони конфлікту чи нейтралізує російських миротворців;
г) проводить швидку військову операцію проти Абхазії з одночасними ударами з Кодорської
впадини і з боку моря (висадка десанту). Фактично – це початок нової грузино-абхазької війни.
Багато буде залежати від дій Росії та США. Москва не залишить у біді своїх миротворців і так
чи інакше надасть підтримку абхазам» [13].

За місяць до початку відкритого російсько-грузинського конфлікту президент Грузії М.
Саакашвілі запропонував республіці Абхазія доволі широкі повноваження і преференції: пост



віце-президента Грузії, квоту для представників республіки в центральній владі, особливі
економічні умови для пріоритетного розвитку регіону, навіть право вето на ухвалення окремих
законів парламентом Грузії. Однак ці пропозиції було відкинуто без обговорення. Голова
комітету з питань нацбезпеки та оборони України А. Гриценко виділяє дві причини: глибоку
взаємну недовіру й орієнтацію Абхазії на підтримку Росії [14]. Усе це знайшло рельєфне
вираження у розвитку ситуації довкола Абхазії в контексті серпневого 2008 року збройного
російсько-грузинського конфлікту. Її апогеєм стало визнання Росією повного суверенітету
Абхазької республіки.

Нарешті, третя проблема – грузинсько-осетинський конфлікт і позиція Кремля. Він
бере свій початок від 1989 року, коли південно-осетинське керівництво підвищило статус
Південної Осетії з автономної області до автономної республіки. Натомість, Верховна рада
Грузії прийняла рішення про позбавлення Південної Осетії статусу автономної області. У
січні-квітні 1991 р. на її території розгорнулися військові дії між грузинськими й осетинськими
угрупованнями. Ідея відокремлення від Грузії стала розглядатись осетинами на її території як
умова виживання нації. Як результат, у січні 1992 р. Південна Осетія проголосила
незалежність, наслідком чого стали нові військові дії на її території навесні-влітку 1992 р. 24
червня 1992 р. була підписана угода про принципи врегулювання грузинсько-осетинського
конфлікту, через півмісяця введені миротворчі сили у складі російського, грузинського та
північноосетинського батальонів.

Нове загострення ситуації в Південній Осетії відбулося в 2004 році. 31 травня Грузія
ввела в зону конфлікту підрозділи внутрішніх військ, що викликало протест місії ОБСЄ.
Водночас президент Грузії М. Саакашвілі зробив кілька різких заяв, звинувативши Росію в
потуранні властям Південної Осетії й Абхазії. Усе ж у серпні 2004 р. на переговорах міністрів
оборони Росії та Грузії була досягнута домовленість про вивід із зони грузинсько-осетинського
конфлікту всіх збройних формувань, за винятком російських, грузинських і осетинських
миротворців.

Разом з тим,  тоді ж з’являються перші офіційні заяви грузинських властей з
негативними оцінками діяльності російських миротворців. Зокрема спікер грузинського
парламенту Н. Бурджанадзе повідомила, що російські миротворці не виконують покладених на
них обов’язків і не можуть забезпечити безпеку на підконтрольній їм території. Парламент
Грузії навіть прийняв відповідну заяву з вимогою про припинення мандату російських
миротворчих сил і введення в зону конфлікту міжнародного миротворчого контингенту.
Водночас М. Саакашвілі направив у Брюссель послання про скликання надзвичайної
конференції з урегулювання конфлікту в Південній Осетії.

Розвиваючи цю тему, як зауважує російський науковець С.Г. Лузянін, президент Грузії
зробив чергову заяву: «Ворог повинен знати, що у випадку агресії йому буде протистояти не
лише армія, але й увесь народ». У відповідь з адміністрації президента РФ заявили:
«Президенту Грузії час схаменутись і закінчувати із закликами до війни. Росії вигідна
об’єднана Грузія. Якщо б президент Грузії був далекоглядним політиком, то він міг би
розраховувати на допомогу Росії в об’єднанні грузинських територій – зрозуміло, з
урахуванням інтересів населення Абхазії та Південної Осетії» [15].

Від середини 2006 року наступає період певного зниження рівня напруги довкола
ситуації в Південній Осетії. Зміст поміркованіших грузинських заяв зводився до такого: Грузія
продовжує негативно оцінювати роль миротворчих сил, але змушена дотримуватися принципу
продовження діалогу з Росією. Водночас, 27 травня 2006 р. Грузія ввела в зону грузинсько-
осетинського конфлікту загін спеціального призначення, який блокував кілька постів Сил з
підтримки миру, укомплектованих російськими миротворцями. Російське МЗС розцінило
акцію грузинської сторони як «провокаційну, націлену на дестабілізацію обстановки в зоні
конфлікту, підрив зусиль з його мирного врегулювання» [16]. За таких умов стало зрозумілим,
що гострота і конфліктогенність ситуації довкола Південної Осетії могли зростати, що, власне,
і сталося.

Віктор Андрусів (Інститут ДемАльянсу ім. Р. Шумана) зауважив, що одним із
нез’ясованих питань навколо осетинського конфлікту залишається з’ясування мотивів і, що
важливіше, розрахунків грузинського політичного керівництва для початку бойових дій. З
мотивами більш-менш зрозуміло – врегулювання статусу Південної Осетії зараховується до



питання територіальної цілісності Грузії. Проте досить важко визначити розрахунки, які
змусили грузинів розпочати розв’язання цієї проблеми саме такими методами і саме у
відповідний часовий проміжок.

Жодний аналіз не давав підстав Тбілісі не тільки сподіватися на швидку перемогу, але
взагалі розраховувати на неї. Грузини не мають підтримки на території Південної Осетії – від
1926 до 2008 року орієнтовна кількість грузинів у Південній Осетії не перевищувала 30% [17].
Водночас, нечисельна та малодосвідчена грузинська армія навряд чи могла ефективно
протистояти російському втручанню. До того ж, враховуючи співвідношення військових
потенціалів Грузії, з одного боку, Росії та Південної Осетії – з другого, підсумок можливого
збройного конфлікту був очевидним. Відповідно, грузинська влада мала бачити інші можливі
переваги в ескалації та розв’язанні військового протистояння.

Перебіг перших днів війни дає підстави вважати, що основним стратегічним
розрахунком Грузії була втеча осетинів до Росії. На цей розрахунок вказують два чинники:
залп з установки «Град» по мирним жителям і залишення відкритим Рокського тунелю.
Руйнування Цхінвалі та жах від несподіваного початку війни мали викликати паніку серед
населення і змусити його тікати в бік Росії. Подальші тактичні кроки повинні були виглядати
так: закріплення на території Південної Осетії з метою ведення позиційної війни, укладення
договору про перемир’я за перебування грузинських військ на території Південної Осетії,
повернення біженців, яке включатиме і повернення грузинських біженців з попередніх
конфліктів. Закінчення конфлікту мало звестись до того ж таки невизначеного статусу регіону,
тільки вже під грузинським контролем.

Загалом, грузинський підхід до розв’язання осетинської проблеми не викликав
особливої підтримки Заходу, не кажучи вже про Росію. Кавказький регіон не належить до
сфери впливу США та ЄС, хоча вони посилюють свою присутність у ньому. Зрештою, згідно з
Дагомиськими домовленостями участь у врегулюванні ситуації навколо Південної Осетії
брали тільки три сторони: грузини, осетини і росіяни. Отже, Захід виступав радше
спостерігачем, а підтримка його могла носити винятково моральний характер.

Що стосується позиції Москви, то включення російських військ у бойові дії на території
суверенної держави водночас перетворило грузино-осетинський конфлікт на грузино-
російський. За такого розвитку подій Росія втратила можливість претендувати на роль
миротворця і посередника для розв’язання конфлікту. Прямолінійність російського
політичного розуму призвела до того, що він потрапив у пастку. Захопившись військовими
успіхами, які викликали значну підтримку серед суспільства, російські військові погналися за
грузинськими військами, які відступали в напрямку Тбілісі, як може здатися, без жодних
роздумів про міжнародні наслідки цього. Зупинилися вони лише за 30 км від столиці Грузії.

Формальна військова перемога Росії спонукала її до формального визнання
суверенітету Південної Осетії та її незалежності від Грузії.  Разом з тим, встановлення
перемир’я відбулось із залученням Франції та Німеччини, які, відповідно, взяли на себе
зобов’язання виступати посередниками в урегулюванні конфлікту. Це означає, що Росія
втратила можливості одностороннього наведення порядку в Південній Осетії, а саме:
встановлення маріонеткового уряду та видачу російських паспортів осетинам. Посередники,
безсумнівно, хоча б декларативно змушені будуть займати об’єктивну позицію в оцінці подій і
формуванні кінцевих документів. Досягнення об’єктивності та зменшення ролі Росії – це те,
що потребувала Грузія. Хоча цього й не сталося в тому обсязі, на який розраховував Тбілісі,
але все ж «конфлікт та регіон, які повністю лежали в російській сфері впливу, потрапили в
залежність від Заходу» [18]. Однак швидше всього Грузія не поверне Південну Осетію у свої
кордони, радше статус невизнаної республіки зберігатиметься ще впродовж тривалого часу.

Як висновок, можна навести, зокрема, слова професора Джорджтаунського
університету, автора книг з історії й антропології Кавказу Чарльза Кінга. Він досить влучно
підмітив: «Росія заслуговує на осуд за самочинну інтервенцію. Але війна розпочалася з
необдуманних дій Грузії, яка намагалася спробувати поновити контроль за Південною
Осетією. Саакашвілі мав на меті інше стратегічне завдання: втягнути свою країну у війну,
жертвуючи власним народом, у сподіванні, що Росія відповість надмірно жорстоко і це
заставить Захід повірити в ту саму версію, яку тепер так охоче підхопила значна кількість
коментаторів» [19]. Напевне, президент Грузії якоюсь мірою став заручником озвученого ним



же плану «повернення» Південної Осетії й Абхазії під повний суверенітет Тбілісі.
Але незалежно від того, як все почалося, нинішній спалах насилля демонструє,

наскільки нестабільною є політична ситуація на Кавказі і які страшні в ній загрози приховані.
Це при тому,  що,  по-перше, миротворчі сили в Абхазії та Південній Осетії виявилися
неефективними в плані створення умов для розв’язання конфліктів; по-друге, для
сепаратистських утворень найважливіше не просто відокремлення від Грузії, а міжнародне
визнання їх незалежності; по-третє, вироблена в жителів як Абхазії та Південної Осетії, так й
інших районів Південного Кавказу (наприклад, Джавахети, Марнеулі тощо) ментальність
«фортеці в облозі» не лише не сприяє врегулюванню конфліктів, а ще й поглиблює
суперечності в позиціях конфліктуючих сторін і посилює їхню радикалізацію [20].

У конфлікті з Грузією була використана ідеологія і технологія нового російського
іредентизму. Росія, коли вводила свої війська, моральною і правовою легітимацією цього
проголосила допомогу своїм співвітчизникам, які потерпають від конфлікту між Грузією і
Південною Осетією. Упродовж останніх років тисячі жителів юридично грузинських територій
одержали російські паспорти і, відповідно, стали громадянами Росії. А це значить, що їх можна
використати як потужну проросійську п’яту колону для виправдання та здійснення будь-якого
втручання в справи суверенних держав-сусідів.

Відповідь Росії на події в Південній Осетії була явно неадекватною за своєю силою та
масштабами. Росія порушила норми міжнародного права, коли ввела на територію суверенної
держави свої регулярні війська і розпочала проти Грузії широкомасштабну воєнну агресію.
Причину таких дій посол Грузії в Україні Мераб Антадзе пояснив тим, що для Росії
неприйнятний обраний Грузією курс на свободу, європейську інтеграцію та євроатлантичну
систему безпеки.

Російсько-грузинський збройний конфлікт повинен стати серйозним уроком для України.
Ідеться насамперед про згуртування еліт довкола загальнонаціональних інтересів, посилення
безпекової складової в загальнодержавній концепції розвитку, визначення й відстоювання
принципових пріоритетних зовнішньополітичних напрямків, значимих для всього суспільства
та держави, і, що надзвичайно важливо, інформаційне забезпечення відповідного курсу в
міжнародній політиці та відносинах зі своїми державами-сусідами.
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This article analyses the true causes of the Russian-Georgian military conflict of August 2008.
The essence of the reason on regional scale was also investigated.

Key words: international system, the Russian Federation, Georgia, military conflict.

В статье проанализировано основные причины российско-грузинского вооруженного
конфликта августа 2008 года. Исследовано сущность причин регионального плана.
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