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Останні роки в наукових колах все частіше обговорюються концепції Балто-
Чорноморської системи міжнародних відносин. В основі цих концепцій, зазвичай, виявляються
три підходи: перший можна сформулювати як концептуальне картирування Європи, ідея якого
висунута С. Рокканом у статті «Моделювання Європи в логіці Роксана» [2] і використання цієї
методики в трикутнику Відень-Москва-Стамбул. Другий підхід ґрунтується на логіці часів
холодної війни конфліктної взаємодії між політичними акторами. На чолі кута ставиться
агентивне (agency) трактування, що акцентує увагу на військово-стратегічних аспектах, що все
частіше проявляються останнім часом, особливо після російсько-грузинського військового
конфлікту 2008 року. І третій підхід можна визначити як структурний (structure), що трактує
зміни як геополітичний перерозподіл територій.

Актуальність проблеми Балто-Чорноморської системи не викликає сумніву.
Геополітичне значення регіону на Світовому Острові (World Island) визначив Х.Маккіндер.
Давно відмічено, що Балто-Чорноморська система утворена двома материковими кільцями.
Умовно їх можна поділити на внутрішнє кільце, утворене Східноєвропейською і Африкано-
аравійською платформами, і зовнішнє кільце, умовно в яке можна включити Індостанську,
Китайську і Сибірську платформи.

Наукова новизна статті полягає в підході до проблеми в умовах глобалізації. Автор
розглядає проблеми Балто-Чорноморського регіону в контексті історичного розвитку і впливу
різних цивілізацій на формування культурних особливостей. Особливу увагу привертає
широкий погляд на проблему в умовах тектонічних змін, що сталися в сучасних міжнародних
відносинах, аналіз ролі політичних еліт як чинника геополітичних змін. Автор екстраполює
вплив геополітичних процесів у БЧР на весь Світовий Острів і робить аналітичні висновки.

З території Світового Острова середземноморський басейн з півдня і
псевдосередземноморський басейн Балтики на півночі вичленяють Європу. Між нею і власне
корінною Євразією (Heartland) пролягає достатньо широка перехідна смуга в основному
територій чорноморського і балтійського стоків. Отже, Балто-Чорномор’є є зчленовуванням
Європи і корінної Євразії.

З географічної точки зору можна також виділити свого роду велике Балто-Чорноморське
Міжмор’я. Його утворюють дві смуги територій, що належать до басейнів Балтійського і
Чорного морів, які поділені меридіональним масивом високих Карпат. На схід від них лежать
річкові стоки Чорного моря (Дністер, Південний Буг, Дніпро), які безпосередньо є сусідами з
річками балтійського басейну (Німан, Західна Двіна і довгі річки, що протікають крізь озера,
Велика з Нарвой і Ловать з Волховом і Невою). Це свого роду мале міжмор’я, передкарпатське
передмостів’я Євразії. На захід від Карпат розташований басейн Дунаю, який через широтну
смугу малих Карпат (Бескиди) примикає до басейнів Вісли й Одри. Це географічно складніший
і різноманітніший простір, що розпадається на низ пов’язаних одна з однією територій. Це



закарпатське передмостів’я Європи.
У географічних нішах – передкарпатській і закарпатській – політична і господарська

діяльність людей створює місцерозвитку, які, на думку С. Хантінгтона, історично пов’язані з
процесами європейського і євразійського цивілізаційного протистояння і розвитку одночасно.
Іншими словами, освоєння цих просторів отримує геополітичне самовизначення завдяки
взаємодії двох цивілізаційних спільностей – власне Європи і Росії-Євразії. Це географічний
простір можна схарактеризувати, як міжсвіття – інтерфейс двох культурних цивілізацій (за С.
Хантінгтоном). У цьому міжсвітті два цивілізаційні устрої – прозахідний, такий, що власне
тяжіє до європейського, і східний, що ментально тяжіє до євразійського, російського.

У найзагальнішому вигляді БЧС може бути визначена як специфічне геополітичне
утворення, яке розташоване на стику двох великих геополітичних просторів Західної Європи і
російської Євразії. Проте було б помилкою вважати, що це міжсвіття тяжіє в бік Європи або
Євразії. Тут упродовж століть створилася своя проміжна цивілізація зі своїм менталітетом,
культурою, економічним устроєм, державністю, що не сформувалася, і політикою пошуку
свого місця на геополітичній карті Європи і світу.

«Бар’єрний риф» між Західною Європою і Північною Євразією

Геополітична рухливість міжмор’я пов’язана з перебуванням на стику цивілізацій. Регіон
Центральної і Південно-Східної Європи і пострадянського простору міститься (за висловом С.
Хантінгтона) на перетині західно-християнської, східно-християнської і мусульманської
цивілізацій [33, 165–168]. Звідси – геополітична рухливість, яка має подвійний прояв. По-
перше, спостерігається тривала відсутність власної державності і часте переміщення в межах
різних державних утворень. Країни ЦСЄ протягом століть перебували у складі європейських
імперій (Російськой, Австро-Угорської, Німецької) і незалежними стали тільки після
закінчення Першої світової війни. По-друге, низький рівень легітимності державних кордонів,
які закріплюються не в результаті згоди еліт і більшості населення сусідніх країн, а переважно
під впливом зовнішнього тиску.

Балто-Чорноморський регіон упродовж тривалого історичного періоду відіграє особливу
роль в еволюції європейської і євразійської цивілізацій. Ця особливість визначається ступенем
цивілізаційного розвитку, а також рівнем конфліктності між європейською і євроазійською
цивілізаціями.

У ранні періоди Балто-Чорноморський регіон був природною перешкодою у відносинах
між заходом і сходом. Саме Балто-Чорноморський регіон став перешкодою для просування
монголів на територію Європи.

У XIII столітті на величезних просторах Євразії сформувалася держава Чингісхана. Ще
за життя її засновника передові загони монгольського війська на чолі з Джебі і Субедеєм
проникають до причорномор’я – південної периферії Балто-Чорноморського міжмор’я. У 1223
р. на річці Калці вони розгромили об’єднане військо половців і їніхх російських союзників. У
1236 – 1242 рр. онук Чингізхана Батий здійснив могутній похід “до останнього моря” –
Атлантики заради ствердження вселенської імперії від моря і до моря. Натиск євразійської
імперії чингізидів досягає меж європейської Respublica Christiana. Монгольські війська
проникають до західного сектору Балто-Чорноморського міжмор’я, осаджують і підкорюють
міста Польщі, Угорщини, Чехії і через Хорватію і Сербію досягають Адріатики, виконавши
тим самим заповіт засновника своєї імперії і першої євразійської цивілізації. Дорогою назад
монголи встановили свій остаточний контроль за причорноморськими степами і Кримом.

Натиск євразійської імперії чингізидів змів Київську Русь. 1236–1238 рр. розоренню
піддався крайній євразійський сектор – спочатку Булгар, а потім князівства в басейнах Волги і
Дону. У 1240 р. підкорився Київ та інші князівства півдня. Останньою межею поширення
монгольського нашестя стало Галицько-Волинське князівство, яке зуміло вистояти під
численними ударами. На буферну зону перетворюється північ і захід Київської Русі,
незважаючи на те, що ці території залишилися поза межею прямого монгольського
завоювання. Наслідками нашестя став розпад на чотири територіальні зони, утворення яких, у
свою чергу, призвело до створення нового місце розвитку;

– схід євразійської зони, який стає феодалізованою периферією Золотої Орди;



– Північ (Новгородська і Псковська республіки) – географічна периферія, яка de facto
стає частиною прибалтійської периферії і загалом відповідає їхньому географічному
положенню в Балто-Чорноморському міжмор’ї. Визнаючи номінальний васалітет від Золотої
Орди і перешкоджаючи прибалтійському проникненню німців на слов’янські землі північ
піддається біполярній експансії з боку двох несумісних культур, що поза сумнівом
перешкоджає місце розвитку;

– Великий Київ і прилеглі до нього території піддаються депопуляції і стають політично
дезінтегрованими, що призвело до деградації державності, зі всіма негативними наслідками
раннього колоніалізму;

– основою формування нового Балто-Чорноморського регіонального місцерозвитку стає
Захід, куди після втрати контролю за нижньою і середньою течією Дністра і Лозини можна
зарахувати і Галицько-Волинське князівство в басейнах Дністра, Південного і Західного Буга,
Двіни і верхнє Подніпров’я, які зберігають порівняну самостійність при зростаючому
феодалізуванні. Саме тоді починається суперництво за роль центру в Балто-Чорноморському
регіоні. Претенденти розташовані на так званій парадоксальній периферії. До претендентів на
новий центр сили можна зарахувати Галич і Вільнюс.

Тільки до середини XIII століття формується новий центр влади – Литва, яка вже в
середині XIII ст. при Міндовге консолідувалась у могутнє владицтво, побудоване на
самодержавному принципі усунення всіх суб’єктів влади, окрім великого князя. Втручання
Польщі й Угорщини, що посилилося, а головне – припинення 1323 р. галицької княжої
династії, з’ясовує питання про гегемонію. Волинь дісталася Литві, Галич – Польщі, а
південними прикарпатськими землями заволоділи послані на завоювання угорськими
королями трансильванські румуни, які в середині XIV ст. створили на східних схилах Карпат
Молдавську державу. Ординська, насправді нічийна земля – околиці «Дикого поля», середня і
нижня течія Дністра, Лозини і Сирета, де раніше були російські міста Малий Галич (нині
Галац), Білгород (потім Аккерман). Ще далі на півдні виникає Кримське ханство.

Наприкінці XIV століття в Балто-Чорноморському міжмор’ї створюється нове
місцерозвитку, центр якого поділений на три периферії. Першу утворює Велике Князівство
Литовське, що об’єднало велику частину західних, центральних і південних земель Київської
Русі. Північна периферія включає Тевтонський орден у Пруссії і Лівонію – федерацію одного
орденського і чотири церковних владицтв, а також Новгородська і Псковська республіки.
Південна периферія включає Молдавську державу і Кримське ханство.

Упродовж XIV століття відбувається створення нової ядерно-периферійної конфігурації
Балто-Чорномор’я і структуризація лімесного простору між Золотою Ордою і Respublica
Christiana. З’являються контури власне БЧС. Вона формується лімесним зв’язуванням
зовнішніх центрів сили, які тим самим включаються в цю систему. Як вдало сформулював це
В.Л. Цимбурський, у Балто-Чорноморському міжмор’ї виник пояс територій-орієнтирів, який,
«складаючи меридіональний стрижень БЧС (включаючи Херсонес і Тмутаракань). Фокуси ж
БЧС лежали вздовж цього стрижня» [34, 58].

Як стверджував Стейн Роккан, на концептуальній карті Європи виникла звернена до
континенту периферія, де почали формуватися буферні території які облямовують імперії.

Головний підсумок цього періоду структуризації Балто-Чорномор’я полягає в тому, що
на сході, у басейні Верхньої Волги створюються політичні й економічні умови (завдяки
лімітрофній ролі Балто-Чорномор’я) для утворення нового центру політичної могутності –
Московії. Вона одночасно набирає сили для боротьби з Ордою, тим самим бере на себе роль
великої євразійської держави у відносинах і з Respublica Christiana, і з проміжними
лімітрофними землями.

Балто-Чорноморська система створила унікальні умови для Європи і Євразії, я б сказав,
на певний період умови ізоляціонізму один від одного. Це дозволило Європі розвиватись у
своєму культурному середовищі, без втручання азіатської монголоїдної, дикої культури й
одночасно створило нову російську, європейсько-азіатську культуру зі своєю нігілістичною
ідеологією заперечення європейського шляху, накладеного на непереборне прагнення
копіювати європейську культуру (французьку, німецьку, єврейську), повністю відкидаючи не
тільки свої національні традиції, але й національні інтереси.



Балто-Чорноморський простір як стримувальний чинник
імперських амбіцій Європи і Євразії

Подальший історичний період охоплює XVI–XIX століття. Його віхами можна назвати
п’ять поділів Речі Посполитої, включаючи Тильзитський мир і Віденський конгрес. Вони
призвели, зрештою, до поглинання БЧС Росією.

Цей період характеризується боротьбою Росії й Австрії за контроль за Балто-
Чорноморським простором. Росія приєднала низку українських і білоруських земель, які були
її давніми територіями-орієнтирами. Австрійська імперія отримала Прикарпаття. На цих
землях колишньої Галицької Русі було створено так зване «Королівство Галіції і Лодомерії».
Тим самим анексувалася територія-орієнтир, яка відвіку була сферою інтересів Угорщини.

Пруссія придбала Помор’я, за винятком Гданська, і значну частину Великої Польщі.
Залишки Польсько-литовської держави опинилися всередині Балто-Чорномор’я. Унаслідок
Польща з імперського центру БЧС перетворювалася не більш ніж на територію-орієнтир, а її
місце посіла Пруссія.

Боротьба за контроль за БЧР тривала впродовж XVIII століття. У січні 1793 р. Росія і
Пруссія підписали угоду про новий поділ Речі Посполитої. Росія отримувала українські і
білоруські землі. Пруссії дісталися частина Великої Польщі і Куявія, а також Гданськ. Місце
Польщі в БЧС повністю і беззастережно переходило до Пруссії.

1793 р. Сейм Речі Посполитої був вимушений визнати результати Другого поділу і
ратифікувати відповідні договори з Росією і Пруссією. Одночасно була прийнята нова
конституція, яка фактично ставила залишки Польсько-Литовської держави (історичні “ядра”
двох політій – Малу Польщу з Підляшшям і Мазовією і власне Литву) у залежність від
Російської імперії.

У 1795 р. курляндське дворянство виступило з ініціативою приєднання герцогства до
Росії. 27 травня 1795 р. герцогство стало Курляндською губернією Російської імперії.

Четвертий і п’ятий поділи відбувалися на початку XIX століття. Їхніми віхами став
Тильзитський мир 1807 р., коли Пруссія позбулася частини польських земель, на яких було
створено Велике князівство Варшавське (герцогство оголошувалося спадковою
конституційною монархією). А в 1809 р. до складу князівства за мирним договором з Австрією
увійшли Західна Галіція і Замойський округ.

Підсумком поділу Польщі став Віденський конгрес. Ще підчас війни з Наполеоном
російський імператор у березні 1813 р. призначив тимчасовий уряд князівства Варшавського.
На Віденському конгресі Олександр I виступав за відтворення польської держави під
скіпетром Росії. Частина польських земель була приєднана до Росії і формувала Королівство
(Царство) Польське, яке повинне було бути “нерозривно пов’язане з Росією за конституцією” у
формі унії. Російський імператор отримував титул короля Польщі. Польща насправді
перетворилася на територію-орієнтир аж до відновлення її державності після Першої світової
війни.

Російська імперія поглинула флангові території БЧС – Фінляндію і східну частину
Молдавії (т.з. Бессарабію).

Незважаючи на низку прогресивних внутрішньополітичних заходів, використання моделі
анклавної модернізації у вигляді надання імперським автономіям – Царству Польському і
Великому князівству фінляндському – права здійснювати свою внутрішню політику, проект
інтеграції Балто-Чорноморських земель не можна назвати успішним. Його результати можна
назвати менш ніж скромними, незважаючи на такі заходи, як особливий режим, який
здійснювався в регіонах Балто-Чорноморського міжсвіття. 1816 р.  Олександр I затвердив
розроблений естляндським дворянством проект про звільнення селян без землі. Подібні закони
були прийняті для Курляндії в 1818 р., а для Ліфляндії – у 1819 р. Території були охоплені
національно-визвольними рухами, що призвело до згортання автономії Польщі. Успішнішим, з
погляду Р. Даля, був фінський досвід. Тут не тільки вдалося розгорнути достатньо сучасну
структуру політичних інститутів, але до кінця першого десятиліття XX століття додали їй
параметри, що відповідають стандартам поліархії, тобто сучасній демократії [38, 447–453].

Колишні території-орієнтири значно відрізнялися відхиленням до «європейськості»
порівнянно із загальноімперськими стандартами. Тут поступово формувалося живильне



середовище для засвоєння і переробки імпульсів розвитку, що йшли із заходу. На
багатьох місцевостях України і Білорусії збереглося безліч специфічних інститутів і практик
з’ясування повсякденних питань, тобто політики на базовому рівні. Дуже успішно
просувалися, наприклад, модернізаційні процеси в причорноморській Новоросії і в Криму, у
Донбасі і деяких інших територіях. Політику Росії на нових територіях добре ілюструє
ставлення до кримських татар після приєднання Криму до Росії. Особливе місце в соціально-
демографічній політиці Росії посідає ставлення до кримських татар. Так, Г.А. Потьомкін в
ордері генералові Дебальмену від 4 травня 1783 р.(тобто майже відразу ж після приєднання
Криму до Росії) писав: «Воля ея Императорского Величества есть, чтобы все войска…
обращались с жителями дружелюбно, не чиня отнюдь обид…, а нарушители должны отвечать
«по всей строгости закона». Особливе значення надавалося релігійному моменту: «…
жесточайшему наказанию подвергнется яко мятежный церковный, кто осмелится пренебречь
уважением к священным их (кримсько-татарським) местам и нарушит молитвы мусульманов»,
– вказувалося в ордері Потьомкіна. Він же призначив мечетям і мусульманському духівництву
грошове утримання за рахунок російської скарбниці [14, 93–94].

Професор Московського університету С.В. Бахрушин 1936 року писав: «Треба
відзначити, що саме кримськотатарська знать отримала конкретні вигоди від приєднання
Криму до Росії» [3, 57–58]. Кримськотатарська знать на початку XIX століття володіла 60%
оброблюваних кримських земель [4, 81].

Указами від 19 жовтня 1794 р. і 17 вересня 1796 р. були зафіксовані права і пільги
кримськотатарському населенню Криму: звільнення від військової повинності, від деяких
податків, постою військ, збереження особистої свободи кримськотатарських селян, дозвіл
вільного спадкового володіння землею і нерухомістю для всіх татар без розрізнення звань і
станів [12, 162].

І якщо кримський татарин після приєднання Криму до Росії ставав вільним, то
російський кріпосний селянин продовжував залишатися рабом [16, 30].

Росія прагнула закріпитися на придбаних територіях, навіть у збиток імперським
суспільним стандартам, що діють. Росія стала не готова до сприйняття нових віянь
«європейськості». Відміна кріпосного права в 1861 році виявилася внутрішньополітичним
актом, що запізнився, який лише створив передумови для розвитку революційних подій 1905
року. Унаслідок викликаної світовою війною кризи в Росії почалися революційні події, які
можна схарактеризувати як друга російська смута. Треба відзначити, що авангардну роль у ній
зіграли саме т.з. території-орієнтири БЧС, за які попередні століття боролися Росія і Пруссія.

Після закінчення Першої світової війни сформувалася версальсько-вашингтонська
система. Її результат – дезінтеграція германо-російської імперської зв’язки, що дозволило
відродитися давно забутим центрально- і східноєвропейським центрам сили. Цей період
прийнято називати епохою «санітарних кордонів». Вона стала найнетривалішою з усіх
політичних систем Європи, яка перестала тоді ідентифікувати Балто-Чорноморський регіон
(БЧР) як самостійний центр сили.

Еволюція Балто-Чорноморського регіону (БЧР) як самостійного центру сили в першій
половині XX століття відповідає загальноєвропейським тенденціям тоталітарного розвитку
держав, яка характеризувалася співпрацею й антагоністичним протистоянням двох
тоталітарних систем: фашистського націонал-соціалізму в Європі і тоталітарного комунізму в
Євразії (СРСР). Геополітичні прорахунки англійської і французької політичних еліт щодо
простору на схід від Одри зробив можливим накопичення Німеччиною і СРСР потенціалу для
нової сутички за континент, епіцентром якої знову став БЧР. Пакт Сталін-Гітлер (1939 р.)
створив передумови для розв’язування Другої світової війни, яка зрештою стала апогеєм
територіальної реалізації програми створення інтернаціональної комуністичної системи
імперського типу що поглинула всю територію Балто-Чорноморського регіону (БЧР). У світі
затвердилася біполярна система Ялта-Потсдам. Маккіндеровський Хартленд, остаточно
ототожнений з СРСР, доповнився Рімлендом Н. Спікмана – Атлантичною цивілізацією на чолі
з США як гарантом її збереження [42].

СРСР і країни соціалістичного табору ввібрали в себе всі фундаментальні політичні й
економічні риси найжорсткіших тоталітарних режимів у крайніх формах прояву тиранії,
прикрившись інтернаціональною пролетарською псевдоідеологією комунізму. Його структура



була очорнена видатним геополітиком сучасності З. Бжезинським [6, 110–112].
Стрижнем внутрішньої імперії стала Москва з територіями першого ешелону Російської
Федерації, що поширює політичний і силовий вплив на прилеглі союзні республіки. Другу
групу складали зовнішні кола імперії – країни-сателіти, захищені від решти світу «залізною
завісою»; третю групу – географічно віддалені «клієнти імперії» [48].

Причина розпаду СРСР банальна – етична ерозія політичної еліти. Відмова політичної
еліти СРСР від цінностей ідеології марксизму-ленінізму наступила в другій половині 1980-х
рр. Неминучий крах комуністичного утопізму Реймон Арон сформулював у своїй праці
«Демократія і тоталітаризм»: «Схема поступового згасання революційного запалу уявляється
мені переконливою: після тривалого періоду революціонери – або їхні сини – можуть і
обуржуазнюватися» [1, 509–523]. Прикриваючись загальнолюдськими цінностями Михайла
Горбачова, керівництво Радянського Союзу оголосило «розрядку напруженості» в зовнішній
політиці і пішло на зближення із Заходом під прапором будівництва «загальноєвропейського
будинку від Атлантики до Уралу» [10, 199–219]. Відмову (зрада) від ідеології марксизму-
ленінізму й усунення «залізної завіси» викликали негайну ерозію всієї системи. В зв’язку з
цим цікава думка югославського політолога Мілована Джиласа: «Сьогодні в країнах Східної
Європи ці професійні революціонери посіли таке місце в державах, що в них у руках – всі
привілеї». М. Джилас вважає, що відбувся процес обуржуазнювання комуністичної верхівки.
На думку Джиласа, нові режими, що називають себе народними демократіями, – це олігархії,
де нечисленний привілейований клас експлуатує народні маси [13, 578].

1989–1991 рр. почався етап занепаду комунізму і розпаду «імперії зла»: СРСР перестав
існувати як централізований механізм. Першим розпався соціалістичний табір у Східній
Європі.

За цих умов Росія як правонаступниця Радянського Союзу була стурбована
привласненням дипломатичних представництв, їхнього майна, а також забезпеченням
контролю за фінансами й активами. Саме Москва в 1991 році виступила ініціатором розвалу
СРСР, першою проголосила незалежність і вжила всі заходи з витіснення союзних республік з
єдиної держави.

Світ був приголомшений швидкістю саморуйнування Радянського Союзу. Путч у Москві
в серпні 1991 р. викликав параліч центральної влади.

І протягом усього лише декількох днів грудня 1991 року про розпуск Радянського Союзу
демонстративно заявили голови республік Росії, України і Білорусії, потім офіційно він був
замінений на більш невизначене утворення, назване Співдружністю Незалежних Держав.

Крах Радянського Союзу викликав колосальну геополітичну розгубленість. Протягом 14
днів росіяни, які взагалі-то навіть менше були обізнані, ніж зовнішній світ, про розпад
Радянського Союзу, який наближався, несподівано для себе виявили, що вони вже не є
господарями трансконтинентальної імперії, а межі інших республік з Росією стали тими,
якими вони були з Кавказом на початку 1800-х років, із Середньою Азією – у середині 1800-х і,
що набагато драматичніше й хворобливо, із Заходом – приблизно в 1600 році, відразу ж після
царювання Івана Грозного [6, 110].

Надалі в агонії з розділу пострадянського «пирога» процес розвалу набув
лавиноподібного характеру, який уже в 1991 року перейшов у «парад» суверенітетів. Збігнєв
Бжезинський так схарактеризував міжнародне положення на території колишнього СРСР: «…
тепер заповнене дюжиною держав, більшість з яких (окрім Росії) навряд чи готові до
отримання справжнього суверенітету; до того ж чисельність населення цих держав теж різна:
від досить великої України, що налічує 52 млн. населення, і до Вірменії, у якій мешкає всього
3,5 млн. Їхня життєздатність уявлялася сумнівною, тоді як готовність Москви постійно
пристосовуватися до нової реальності також виглядала непередбачуваною» [6, 111].

Отже, за схемою З. Бжезинського, новоутворене СНД було постімперською структурою,
де республіки віддалилися від стрижня РФ і утворили нову зовнішню імперію (авт. – оболонку
або новий «санітарний кордон»). Новий «санітарний кордон» позбавив Росію можливості
політичного впливу на раніше лімітрофні території. Тим самим розпад СРСР створив
абсолютно нову геополітичну ситуацію у світі. «Крах Російської імперії (авт. СРСР) створив
вакуум сили в самому центрі Євразії. Слабкість і розгубленість були властиві не тільки новим,
тим, що отримали незалежність державам, але й самій Росії: потрясіння породило серйозну



кризу всієї системи, особливо коли політичний переворот доповнився спробою
зруйнувати стару соціально-економічну модель радянського суспільства» [6, 110].

Сімдесятилітній період тоталітарного правління знищив усі передумови (включаючи
генетичні) не тільки для захисту СРСР його громадянами, але й КПРС її членами.
«Комуністичне правління протягом трьох чвертей століття заподіяло безпрецедентний
біологічний збиток російському народу. Величезна кількість найобдарованіших і
заповзятливих людей були вбиті чи пропали без вісти в таборах ГУЛАГа, і таких людей
налічується декілька мільйонів» [6, 112].

Слід відзначити, що головним інструментом розвалу і знищення СРСР як політичної
системи стала номенклатура (партійна, комсомольська, профспілкова), КДБ і його спадкоємці
в особі спецслужб нових незалежних держав. А методом проведення політики: насильство в
найгірших, найжорстокіших його формах, засноване на досвіді репресій 30-х років епохи
сталінізму. Югославський політолог Мілован Джилас писав: «Якщо в класичному капіталізмі
перед законом працівник і капіталіст були рівні, хоча в матеріальних відносинах перший був
експлуатованим, а другий – експлуататором, то тут все навпаки: при юридичній рівності щодо
матеріальних багатств (формальний власник – вся нація) в дійсності, за допомогою монополії
управління, власністю користується вузьке коло правителів. Будь-яка реальна вимога свободи
в комунізмі, а це саме те, що вражає комунізм у саме серце, його суть, зводиться до вимоги
привести дійсні – матеріальні, власницькі – відносини у відповідність з правом» [2, 578]. Саме
форма і причини розпаду СРСР створили унікальну геополітичну ситуацію в регіоні.

«Розпад наприкінці 1991 року найбільшої за територією держави у світі сприяв
утворенню „чорної дірки” в самому центрі Євразії. Це було схоже на те, неначебто центральну
і важливу в геополітичному сенсі частину суші стерли з карти землі» [47, 190].

Уже в 1992 році американський політолог Збігнєв Бжезинський розробив Балто-
Понтійську доктрину – так американські політологи позначили після розпаду СРСР можливий
союз України, Білорусі, Литви. З. Бжезинський, автор концепції, доводив, що Балто-
Чорноморський Союз цікавий США як пояс, що замикає Росію з її експансіоністськими
намірами в Азії.

Унаслідок розпаду СРСР Балто–Чорноморський регіон (БЧР) повертається в природний
стан і посідає властиве йому історичне місце, визначене З. Хантінгтоном, як бар’єр між
Європою і Євразією. Проте в умовах сучасного глобального світу БЧР не можна розглядати, як
самостійний центр сили.

Територія зчленування цивілізацій

Сучасна конфігурація Балто-Чорноморської системи обумовлена наслідками розпаду
радянського імперського простору. Насамперед, украй спростився імперський контрапункт. По
суті, його створюють Москва і Брюссель. Безумовно, певну роль відіграють й окремі країни
Заходу і США. Важливі, безперечно, й історичні традиції. Саме вони дозволяють впливати на
колишні території-орієнтири, що стали незалежними країнами, Німеччину, Швецію, Польщу і
навіть Угорщину. Особливий випадок – Румунія, яка утримує за собою західну частину
території-орієнтиру Молдавії і можливість впливати на неповну, розділену державу Республіка
Молдова.

Загальну конфігурацію Балто-Чорноморської системи утворюють ексклавна область
Калінінграда, Естонія, Латвія, Литва, Білорусія, Україна і Молдавія з важливими
«відгалуженнями» у вигляді Фінляндії і – з деяких поглядів – Польщі. Петербург з округою
при всій їх особливості і балтійськості в дійсності в систему не включений.

На внутрішній устрій незалежних держав Балто-Чорномор’я наносить істотний відбиток
те, що протягом майже п’яти століть вони входили як території-орієнтири до складу
прикордонних територій Швеції, Пруссії (Німеччини), Австрії, Великої Порти і Росії. Для цієї
зони характерна також більш-менш тривала гегемонія Росії і СРСР, пов’язана з укоріненням
формул державного будівництва, утворених контрапунктом національною і імперською
політиками.

Подвійне положення лімітрофних політій Балто-Чорноморської зони сприяло
виникненню низки загальних інституційних рис, пов’язаних своїм походженням з гегемонією в



північній частині Польщі, Швеції і Німеччини, з одного боку, Росії і СРСР – з другого, а
в південному секторі – Австрії, Туреччини і Росії.

Нині палітра державних форм Балто-Чорномор’я в найзагальнішому вигляді виглядає
так:

На півночі стійко розвивається Фінляндія, що зробила повільне, компромісне і вкрай
еволюційно стримане виділення з надр, а потім і зі сфери імперської гегемонії Росії і СРСР.
Цей успіх забезпечується політикою, яка насправді зародилася ще на початку XIX ст. і до цих
пір приносить плоди як Фінляндії, так і в деякому розумінні Росії.

Класична парламентська республіка створена в Естонії. У Латвії вона має деякі
неяскраво виражені особливості. В обох випадках, проте, державність ускладнена збереженням
пережиткових форм самодержавного синдрому і здійсненням націоналізаторської політики в
радикальних, таких, що нагадують апартеїд, формах. На цьому фоні Литва, з одного боку,
відступає від парламентаризму і зрушується в бік президентсько-парламентської системи,
чреватої небезпеками суперпрезиденціалізму, а з другого – заохочує широкий плюралізм і
автономність неформальних сегментів своєї політії. І те, й інше пов’язане, можливо, з
наслідками деяких російських і польських традицій.

Білорусія дає яскравий приклад суперпрезиденціалізму, що переходить у нові,
«цивілізовані» форми авторитаризму. Хоча, можна погодитися, що структурно в його основі
лежить президентсько-парламентська система, а з погляду традицій – домінування
совєтизаторської політики. В існуючому вигляді Білорусії життєво необхідне імперське
підкріплення у формі Союзної держави. Проте це підкріплення могло б за певних умов бути
здійснене з Варшавою, Брюсселем або навіть з Вашингтоном. Останнім часом Білорусія
демонструє готовність до подібної інваріантності і навіть отримує у відповідь сприятливі
знаки.

Певні труднощі викликає інтерпретація української державності. Основна проблема була
породжена створенням ще в радянські часи надоб’ємної унітарної державності для цілого
набору різнорідних територій-орієнтирів. Незважаючи на те, що всі ці території з
етнокультурного й мовного боку були досить близькі один до одного, існували й очевидні,
стійкі і принципові відмінності. Уже більше століття існує й продовжує вкорінятись українська
ідентичність при всій її суперечливості. Основна проблема державного будівництва і
формування нації розв’язується тільки за допомогою однієї єдиної межі псевдодержавності
радянського зразка. Навіть для простіших ситуацій типу естонської життя прагнуло розвитку
куди складніших і багатших інституційних рішень. Українські ж політики всі як один уперлись
у “священну корову” унітаризму, а точніше, у конструкцію столичного центру і штучної
адміністративно-територіальної нарізки. Без засвоєння складних форм політичної організації,
включаючи принципи територіального (федерального або автономістського), консоціального і
корпоративного розподілу влади, без урахування історичної різноманітності нинішнього
політичного простору України, неоднорідності її населення і його різних політичних культур
неможливе продуктивне й осмислене державне будівництво в Україні, її перетворення із
штучно складеного простору в цілісну державу.

У Молдавії вдалось отримати достатньо збалансоване і стійке поєднання
парламентаризму з авторитетною і здібною до національної інтеграції президентською владою.
Це не означає, звичайно, брак серйозних недоліків в державному будівництві, а тим більше у
формуванні нації. Проте всі ці проблеми вирішувані. Неабиякою мірою, можливо, через тиск
несприятливих умов, що примушують політиків і громадян миритися з необхідністю
знаходити згоду й отримувати малі, але надійні результати.

Труднощі консолідації державності Республіки Молдова полягають у тому, що це
неповна, розділена країна. Західна Молдавія належить Румунії, Буковина поділена між
Румунією й Україною, а традиційне придністровське ядро економічного, культурного і
політичного розвитку країни відійшло від неї і перетворене на Придністровську Молдавську
Республіку.

Навіть побіжний огляд дозволяє зрозуміти, що при всій різноманітності шляхів розвитку
країн Балто-Чорномор’я їх роз’єднує недавня системна (комуністична) близькість. Ця
обставина означає, що розв’язання багатьох проблем державного будівництва (особливо країн
СНД) не переводиться у сферу міждержавної співпраці і вирішується за старими



номенклатурними каналами, зазвичай кримінальними.
Геополітична дурість, а точніше зрада національних інтересів СРСР останнім

Генеральним секретарем ЦК КПРС Михайлом Горбачовим призвела до тектонічних наслідків
на всьому євразійському континенті. Ці наслідки прирівнюються до наслідків Першої світової
війни і подальшого жовтневого перевороту (1917 р.).

З погляду геополітики ці тектонічні наслідки можна поділити на три рівні:
Перший рівень можна визначити як глобальний. Його головним наслідком виявилася

зміна структури міжнародних відносин. Біполярна система міжнародних відносин, що
склалась упродовж сорока років і яка допомогла людству пережити страшні роки «ядерної
заборони» перестала існувати. Розвал Радянського Союзу привів до встановлення
однополярності у світі. «Світ з єдиною наддержавою», що виник після розпаду цієї системи в
1989–1991 роках, також, на жаль, не приніс стабільності. Змінився весь геополітичний розклад
на планеті. Помінявся статус не тільки окремих держав і їхнє місце в системі міжнародних
відносин, а навіть статус частин світу. Насамперед, змінився статус Європи. За часів
глобального протистояння СРСР і США Європа розглядалася головними геополітичними
гравцями не більш як буферна зона. США і СРСР реально готувалися до термоядерної війни і
прагнули максимально перенести театр військових дій на територію Старого світу. У цьому
контексті цікава думка останнього командувача Західною групою військ генерал-полковника
Бурлакова М.П., висловлене в інтерв’ю «Залишалося дати сигнал і все б кинулося» виданню
КомерсантЪ–Влада від 28 березня 2005 року: «Я часто зустрічався з головою військового
комітету НАТО Клаусом Науманном. Він мене якось питає: „Я бачив плани армії ГДР, які ви
затверджували. Hауманн погодився з нашим розрахунком, що ми повинні бути на Ла-Манші
протягом тижня» [8].

З розвалом СРСР геополітична ситуація у світі змінилася кардинально. Якщо під час
«холодної війни» Сполучені Штати були центром великої, різноманітної, поліцивілізаційної
групи країн, які мали одну загальну мету – припинити подальшу експансію Радянського
Союзу, що загалом виходячи з інтерв’ю генерала Бурлакова М.П., не викликає сумніву, то із
закінченням «холодної війни» це багатонаціональне міжкультурне угруповання розпалося. У
Заходу зникла загальна загроза з боку СРСР, що цементувала союзницькі відносини у сфері
військових, економічних і цивілізаційно-культурних інтересів. Із зникненням загальної загрози
помінялись і інтереси, змінилися пріоритети в зовнішній політиці. Інтеграційні процеси в
Європі сприяли відособленню інтересів європейських держав і навіть перекладу їх у
потенційно конфліктну стадію, особливо у сфері економіки, насамперед у сфері забезпечення
енергоресурсами. Європа зі стану буферної зони в протистоянні двох супердержав біполярного
світу трансформувалась у самостійного геополітичного гравця з інтересами глобального
масштабу. У XXI столітті вже виразно виявляється тенденція із згасанням американської
гегемонії в міжнародній політиці. Досягнення мети, яка була мрією Генрі Кіссинджера і
Збігнєва Бжезинського, – загибель СРСР створила передумови для згасання американської
гегемонії у світовій політиці. В інтерв’ю „Newsweek” (США) 22 вересня 2008 року відомий
американський політолог Френсіс Фукуяма сказав: «Сила Америки щодо світу зменшується
через зростання інших центрів сили, що, безумовно, можна було передбачити» [30].

На світову арену виходять нові гіганти, які зростають на очах. Це об’єднана Європа
(усередині якої все більше претендує на лідерство об’єднана Німеччина) і Китай. Америка,
безперечно, сьогодні ще лідер, але вже ясно, що США тіснять і політично, і монстри, які
економічно зростають, і ці гіганти продовжуватимуть її тіснити. Спочатку зі своїх регіонів і
сфер впливу, пізніше – скрізь.

Японський економіст Кенічи Оме підрахував, що до середини XXI століття китайська
економіка перевершуватиме японську у 8 разів. Тоді, очевидно, формат східної інтеграції
зміниться: замість «АСЄАН + 3» перед нами опиниться «Китай + 12». Це і буде східне «крило»
Євразії. Причому, може вийти повна симетрія: якщо на Заході все йде до утворення
Сполучених Штатів Європи, то на Сході ми, можливо, скоро зустрінемося зі «Сполученими
Штатами Китаю» [17].

Політолог Джон Міршаймер з університету Чикаго в книжці «Трагедія політики
великодержавності» пише, що США повинні бути готові до піднесення нових конкурентів.
«Найбільш небезпечну потенційну загрозу Сполученим Штатам, – відзначав він, – на початку



XXI століття становить Китай, що зростає, і тому США глибоко зацікавлені в істотному
уповільненні темпів економічного розвитку Китаю найближчим часом». І Китай – не єдиний
суперник для Сполучених Штатів. На думку Міршаймера, Європейський Союз також має
змогу стати «грізним суперником».

Професор економічної історії Гарвардського університету Найелл Фергюсон вважає:
«Потужність і сила, кажучи іншими словами, не є природною монополією; боротьба за
владарювання вічна і всеосяжна. Однополюсність, про яку багато хто заговорив після краху
Радянського Союзу, не може бути тривалою – хоч би за тією простою причиною, що історія не
терпить гіпердержав. Рано чи пізно з’являться суперники, і ми знов повернемося до
багатополюсного світу великих держав» [29].

Головним наслідком розвалу СРСР є перетворення Росії з полюса біполярного світу у
фрагмент структури міжнародних відносин. Причому Росія не має ні могутньої економіки (її
ВВП становить 2,4% глобального валового продукту), ні серйозної армії (її ядерна зброя
морально застаріла і не застосовується в локальних конфліктах, передусім у Європі), а за
населенням вона поступається не тільки Бразилії, Індонезії і Бангладешу, але навіть Нігерії.
Унаслідок Росія втратила свій вплив на колишні держави соціалістичного табору, а також у
країнах Балтії. У цьому контексті цікава думка Самюеля Хантінгтона: «У цілому Росія створює
й очолює блок держав, що має православний центр, оточений порівняно слабкими ісламськими
країнами, у яких вона продовжує так чи інакше домінувати і куди вона намагатиметься не
допустити поширення впливу інших держав. Росія також чекає, що світ прийме і підтримає
таку систему. Закордонні уряди й міжнародні організації, як сказав Єльцин 1993 року, повинні
«надати Росії особливі повноваження як гарантові миру і стабільності на території колишнього
СРСР». Якщо Радянський Союз був наддержавою з глобальними інтересами, Росія – це велика
держава з регіональними і цивілізаційними інтересами» [33, 252–253].

СРСР не просто розвалився, під його «завалами» загинула геополітика, що формувалася
близько століття, наймогутнішої імперії XX століття. Причому впродовж XX століття
геополітика Росії двічі зазнала тектонічні зміни. Головним підсумком цього геополітичного
краху, безумовно, є підрив довіри до Росії як партнера міжнародних відносин. Росія, за певних
обставин, може бути полюсом багатополярного світу, але навряд чи тим, який задаватиме світу
правила гри.

Наслідки розвалу СРСР тільки починають виявлятися на початку XXI століття. На нашу
думку, з розвалом СРСР розбалансувалася вся система світового порядку. США втрачають
роль гегемона у світі, оскільки зник сенс надмірної концентрації зусиль, передусім у зовнішній
політиці. При відсутності реальної безпосередньої небезпеки ліберальна демократія втрачає
внутрішню здібність до виконання ролі світової імперії. Незважаючи на те, що політична еліта
США зберігає імперські амбіції, США втрачають внутрішню опору (соціальний фундамент)
усередині країни. Із зникненням СРСР зник страх населення перед «червоною чумою» зі
сходу. Стара консолідуюча ідеологія втрачає сенс, а нова формується на базі
індивідуалістичних корисливих інтересів. Громадяни США не володіють психологією
підданих імперії. «Останні опитування громадської думки вказують, що сьогодні
американський електорат ще менш готовий жертвувати кров’ю і життями в дальніх країнах,
ніж це було під час війни у В’єтнамі» [31]. Загибель СРСР створила вакуум для
гегемоністичних устремлінь США і відкрила нові можливості для бурхливого розвитку нових
геополітичних акторов, що змагаються між собою. У дійсності розвал СРСР, а відповідно і
біполярної системи міжнародних відносин знищив «місце існування» для самих США.
Ейфорія з приводу імперської глобальної системи міжнародних відносин на чолі з США не
більш ніж міраж. Це еволюція міжнародних відносин, як би за інерцією в середовищі з
постійно зростаючим опором.

Середовище концентрації зусиль для конфронтації з СРСР змінилося на середовище
конкуренції між державами однієї економічної формації [9].

Цікава думка професора економічної історії Гарвардського університету Найелла
Фергюсона: «Ми схильні вважати, що влада, як і природа, не терпить порожнечі. Як свідчить
історія світової політики, хтось завжди виступає гегемоном або прагне стати таким. Сьогодні
ним є США, століття тому на їх місці була Великобританія. Ще раніше – Франція, Іспанія і т.д.
Знаменитий німецький історик XIX століття Леопольд фон Ранці, один з кращих знавців



мистецтва управління державою, розглядав європейську історію епохи модерніті як
безперервну боротьбу за панування, рівновага сил у якій досягалася тільки низкою конфліктів,
що повторювалися.

Вплив економічної науки на дослідження у світовій політиці, схоже, лише підтверджує
уявлення про історію як про конкуренцію держав, що змагаються між собою» [29].

Другий рівень наслідків – регіональний. Росія втратила не тільки геополітичний вплив на
світову політику. Головний підсумок – Росія втратила політичний, військовий і економічний
контроль за територіями не тільки в Європі, але й у значній мірі на пострадянському просторі.
Простір, що належав століттями Російській імперії і понад 70 років XX століття Радянському
Союзу, «…тепер заповнене дюжиною держав, більшість з яких (окрім Росії) навряд чи готові
до отримання справжнього суверенітету» [6, 57–60].

У книжці «Велика шахівниця» Збігнєв Бжезинський пише: «Крах Російської імперії
створив вакуум сили в самому центрі Євразії. Слабкість і замішання були властиві не тільки
новим державам, що отримали незалежність, але й самій Росії: потрясіння породило серйозну
кризу всієї системи, особливо коли політичний переворот доповнився спробою зруйнувати
стару соціально економічну модель радянського суспільства» [6, 57–60].

Важливо відзначити, що реформи Михайла Горбачова стали можливі лише завдяки
високому рівню соціальних гарантій в СРСР. Своїми «реформами» Горбачов «відкрив ящик
пандори».  Методами,  властивими тоталітарній владі,  нав’язав суспільству релігію,
націоналізм, соціальні й політичні диспути. На думку Бжезинського, це являло „небезпеку
навіть для єдності СРСР”. 1988 року вийшла у світ книжка Бжезинського «Великий провал:
народження і смерть комунізму в XX столітті», де він так прогнозує найвірогідніше майбутнє
Радянського Союзу: «Тривалі, але так і ті, що не ведуть до певних результатів, безлади»,
«подальші поступки і необдумані зміни» – «такі кроки, радше за все, підсилять політичну
кризу, що насувається»; «необхідні для оздоровлення економіки реформи, імовірно,
позбавлять радянських робітників головних благ, якими вони користуються при існуючій
системі, а саме гарантій зайнятості і стабільної зарплати, незалежно від продуктивності, не
давши їм натомість ніяких, порівняно з цими, переваг» [5, 12–15].

Наслідку розвалу СРСР нині ще неможливо оцінити не тільки для Східної Європи, але й
для глобального світу в цілому. Заміна глобального біполярного протистояння на
протистояння етнічне відкинуло Балто-Чорноморський регіон як мінімум на чотири століття
назад в історичній ретроспективі. Зі світової комуністичної імперії Росія перетворилася на
«розірвану» державу. Як влучно описав Самюель Хантінгтон: «Розірвані країни можна
впізнати за двома феноменами. Їхні лідери визначають себе як «місток» між двома культурами,
і спостерігачі описують їх як дволиких Янусів: «Росія дивиться на захід — і на схід» [33, 209–
210].

Росіяни відчули історичний шок у прямому розумінні цього поняття. Росія намагалася
пристосовуватися до нової реальності, яка виглядала непередбачуваною. Володимир Лукін,
перший посол посткомуністичної Росії в США, коментуючи стратегічні наслідки такої
ситуації, сказав: «У минулому Росія бачила себе на чолі Азії, хоч і позаду Європи. Проте потім
Азія стала розвиватися швидшими темпами... і ми виявили самих себе не стільки між
«сучасною Європою» і «відсталою Азією», скільки такими, що займають декілька дивний
проміжний простір між двома «Європами» [22, 60].

З розпадом СРСР геополітична ситуація в Європі змінилася настільки, що
правонаступник СРСР – Росія, яка була донедавна творцем великої територіальної держави і
лідером ідеологічного блоку держав-сателітів, території яких простягалися до самого центру
Європи і навіть свого часу до Південно-Китайського моря, перетворилася на стурбовану
національну державу, що не має вільного географічного доступу до зовнішнього світу і
потенційно вразливу перед обличчям конфліктів, що ослабляють її, із сусідами на західному,
південному і східному флангах.

Навіть непридатні для життя і труднодоступні північні території, майже постійно скуті
льодом і покриті снігом, через свою геологічну цінність не уявляються безпечними з
геополітичного боку.

Американський політолог Параг Ханна описав нову багатополярність – як світ, де
домінують американська, європейська і китайська «імперії» та існує «другий світ», «країни



якого виглядають ключовими точками опори в багатополярному світі,  (тому що) їхнє
рішення можуть змінити глобальний баланс сил», і який «можна було б зарахувати до
глобального середнього класу, якби такий існував» [43, 24–25]. До таких країн можна
зарахувати і Росію.

Гравцями на «світовій шахівниці» сьогодні є тільки Імперії. З національних держав
такими «узагальненими Імперіями» є нині тільки Сполучені Штати Америки і Китай. Імперські
структури створюють і регіональні об’єднання (як таку можна визначити Європейський Союз),
а відповідно Європейський Союз повинен розглядатися як один з провідних світових гравців.
За останні двісті років Росія вперше втратила статус імперії. На цьому наполягають і С.
Хантінгтон, і З. Бжезинський, яких ця обставина не радує.

Росія вже зараз не в змозі впливати на політику держав Балто-Чорноморської дуги, які
ввійшли до складу НАТО і стали членами Європейського Союзу. Вона втрачає свій вплив і на
Україну, і на Білорусію. Причому, на наш погляд, рівень впливу знижується не через
об’єктивні причини, пов’язані з реальностями, що склались у міжнародних відносинах. Росія
просто видавлює слов’янські держави зі сфери свого впливу політичними, економічними,
етнічними та іншими можливими методами, будучи ініціатором і генератором цих процесів
через елітарні націоналістичні і корисливі інтереси, що склалися. Останні двадцять років
показали, що російська еліта не здатна відповідати на виклики глобального світу. Британський
історик А. Тойнбі вважає, що цивілізації завжди були «відповіддю на виклик». У русі
зростання кожен такт ритму складається з нової постановки драми Виклику і Відповіді.
Причому кожна нова постановка – це і нова інтерпретація драми. У русі розпаду такти – це
всього лише представлення, що повторюються, однієї і тієї ж п’єси. Якщо спробувати
сформулювати дві послідовності тактів у вигляді якихось математичних прогресій, то ми
дійдемо таких висновків: «Виклик, на який дається успішна відповідь, породжує новий виклик,
на який знов іде слідом успішна відповідь, і так до надлому» – формула прогресивного
зростання. Формулою ж для прогресуючого розпаду буде такий висновок: «Виклик, на який
дається безуспішна відповідь, породжує іншу спробу, таку ж безуспішну, і т. д., аж до повного
знищення» [28, 475–484].

Двадцятирічна новітня історія нових незалежних держав – це безперервна низка
викликів, на які іде слідом низка безуспішних відповідей, зазвичай абсолютно неадекватних, а
деколи навіть позбавлених здорового глузду. За цими діями національних псевдоеліт нових
незалежних держав чітко просліджується превалювання корисливих інтересів над
національними.

Самуель Хантінгтон у праці «Зіткнення цивілізацій» так описує зміну геополітичних
пріоритетів на Світовому Острові (World Island): «Якщо Радянський Союз був наддержавою з
глобальними інтересами, Росія – це велика держава з регіональними і цивілізаційними
інтересами» [33, 253].

Третій рівень наслідків – національний (культурний). Цей рівень є визначальним для
Балто-Чорноморського регіону. Більшість країн, які входять у цей регіон, С. Хантінгтон
визначає як розколені. За Хантінгтоном, це означає, що в розколеній країні основні групи з
двох або більше цивілізацій немов заявляють: «Ми різні народи і належимо до різних місць».
Сили відштовхування розколюють їх на частини і їх притягають до цивілізаційних магнітів
інших суспільств [33, 209].

В умовах тоталітарного правління як у Російській імперії, так і в період СРСР культурні
відмінності нівелювалися силою войовничої монаршої влади, а в умовах СРСР – войовничої
марксистсько-ленінської ідеології. Проте з розпадом СРСР і сходом з політичної арени
марксистсько-ленінської ідеології лінія культурного розколу знов відродилася. Безперечно, що
сама структура СРСР, створена за національним, а не за територіальним принципом, була
«міною сповільненої дії», а не розв’язанням національно-культурних проблем розколеної
держави. Національна політика, що проводилася в СРСР, лише загострювала проблеми,
підсилюючи їх потенційні можливості при зміні суспільно-політичних умов. Розв’язання
національно-культурних проблем в СРСР було не більш ніж ілюзією, яка базувалася на
«стійкості віри в безсмертя універсальних держав, – вражаюча грандіозність самої установи.
Ця грандіозність зростає із смутного часу і символізує пожвавлення суспільства, що
розпадається, тому вона і завойовує серця людей. …тоталітарність, всеосяжний характер



універсальної держави. У політичному плані універсальна держава – вищий вираз
відчуття єдності, яка є психологічним продуктом процесу соціального розпаду. Відчуття
єдності і загальності – характерна риса всіх універсальних держав» [33, 310–315].
Комуністична ідеологія проста і доступна для розуміння широкими масами, замінила собою і
релігію, і культуру. В умовах, коли забезпечувались елементарні соціальні потреби в СРСР,
марксизм-ленінізм давав прості й зрозумілі пояснення людського буття.

СРСР, окрім тоталітаризму, на ідеологічній основі не міг запропонувати правління іншої
форми. З. Бжезинський у книжці, що вийшла 1998 року, «Великий провал: народження і
смерть комунізму в XX столітті» писав, що комунізм – «найнезвичайніша політична та
інтелектуальна помилка ХХ століття». Комунізм, ця розроблена «нікому не відомим
іммігрантом-бібліотекарем, німецьким євреєм» доктрина, «з таким ентузіазмом» сприйнята
«маловідомим російським політичним писакою», тому змогла стати найпривабливішою
теорією століття, вважає Бжезинський, що дала всеосяжне і, разом з тим, просте пояснення
сенсу життя. Єдине виправдання живучості «сталінської системи», як її називав Бжезинський,
було в культі особи, масових вбивствах незгодних. Сталінська система продовжувала існувати
завдяки тому, що «маси не могли уявити собі яку-небудь іншу альтернативу» [5, 12–15].

Ні Російська імперія, ні СРСР не могли створити передумов для подолання розколу в
країні. Навпаки вся внутрішньополітична діяльність політичної еліти була направлена на його
підтримку. «Оскільки рівень людського процвітання зазвичай оцінюють за масштабами влади і
багатства, часто трапляється так, що вже пізнані розділи історії трагічного суспільного
занепаду в буденній народній свідомості сприймаються як періоди дивовижного зльоту і
процвітання. Ця сумна помилка може тривати протягом багатьох століть. Проте рано чи пізно
помилка проходить. Прозріння настає, коли суспільство, невиліковно хворе, починає війну
проти самого себе. Ця війна поглинає ресурси, виснажує життєві сили. Суспільство починає
пожирати самого себе» [33, 807–815].

Геополітично місце розколу проходить (як і впродовж багатьох століть) саме через
територію т.з. Балто-Чорноморської дуги, через частину нинішньої Росії, країн Балтії,
Білорусію, Україну, Молдову, Румунію, Боснію. Чітко ця лінія позначена в праці С.
Хантінгтона «Зіткнення цивілізацій» [33, 245]. (див. мал. 1). Такого ступеня розколу, як у
Російській імперії й СРСР, не знала жодна країна світу.



Мал. 1 Лінія розколу цивілізацій. [33, 245].

Держави, що входять до Балто-Чорноморського регіону, мають серйозні відмінності, які
пов’язані з їхнім культурно-історичним розвитком. Зважаючи на ці відмінності, частина країн
порівняно легко інтегрувалася до структур сучасного ЄС (країни Балтії, Польща, Чехія,
Словенія, Угорщина). Київська Русь і Московія існували окремо від Заходу і мали слабкі
контакти із суспільствами Західної Європи. Російська цивілізація розвивалася як «нащадок»
візантійської, потім протягом двохсот років, від середини тринадцятого і до середини
п’ятнадцятого століття, Росія була під сюзеренітетом Монголії. Росія зовсім не піддалася або
слабо підпала під вплив основних історичних феноменів, властивих західній цивілізації, серед
яких: римське католицтво, феодалізм, Ренесанс, Реформація, експансія і колонізація
заморських володінь, освіта і виникнення національної держави. Сім з восьми перерахованих
раніше відмітних характеристик західної цивілізації – католицька релігія, латинське коріння
мов, відділення церкви від держави, принцип панування права, соціальний плюралізм, традиції
представницьких органів влади, індивідуалізм – майже повністю відсутні в історичному
досвіді Росії [33, 211]. Унаслідок поширення історичного досвіду слов’янські держави, які
запобігли поширенню азіатському впливу на Європу, зазнали серйозні соціально-політичні
зміни. Розкол і розрив торкнувся не тільки державності слов’янських країн, а і етносу в цілому,
насамперед його менталітету і психології. Унаслідок розкол і розрив є внутрішнім
національним явищем і проходить як культурно, так і фізично через саму націю. Тому
державність східних слов’янських народів формувалася не природно, а під сюзеренітетом
татаро-монголів. Як наслідок сформувався особливий тип стосунків між елітою і класом
керованих (Г. Моска) [24, 187], коли гніт національної еліти (заради збереження свого
панівного становища в суспільстві) виявився сильнішим за гніт татаро-монголів. «Підвладні
«царю російському» – ханові татарському удільні князі не були незалежними,
самодержавними государями; вони трималися татарською милістю. Росіяни були в
підпорядкуванні Золотій Орді, і, за розповіддю Флетчера, московські государі довго ще
повинні були виконувати принизливий обряд: щороку в Кремлі, стоячи перед ханським конем,
годувати його вівсом зі своєї шапки» [32, 282–294].

Безумовно, що татаро-монгольський сюзеренітет розширював розрив між елітою і



масою. Панівний клас слов’янських народів, як уже наголошувалося, тримався татаро-
монгольською милістю, тому його можна розглядати як маріонеткових керівників, що
відстоюють інтереси іншого народу. Крім того, розрив між елітою і масою розширювався
завдяки духовній сфері. Київський князь Володимир хрестив Русь. Цар «Петро спробував
вестернізувати і церкву, віддавши ключові пости російської православної ієрархії, що раніше
традиційно призначалися великоросам, священикам з лівобережної України, відвойованої в
Польщі – Литви в 1667 р. Перебуваючи під впливом римського католицтва, українські
православні клірики незалежно від того, позитивно чи негативно ставилися вони до
романізації, повинні були вивчати римську теологію, унаслідок чого вони деяким чином були
орієнтовані на західний світогляд» [29, 350–361]. Відділення церкви від держави більшовиками
можна розглядати як заборону діяльності всіх концесій на території СРСР. Войовничий атеїзм
у 1991 році змінювався новою стадією руйнування духовності, у єдиному ланцюзі історичних
подій – нав’язуванням релігії з одночасним розпалювання міжконцесійної ворожнечі, а також
пропагандою сектантства аж до екзотичних, радикальних і тоталітарних форм (Біле
братерство, «Аун Сінріке», Посольство Боже і т.п.).

За певний історичний період склалося становище, коли еліта не відчуває себе частиною
народу, а народ не сприймає еліту, як свою органічну частину. Ця теза підтверджується в
творах майже всіх класиків російської літератури XIX століття. Унаслідок чого еліта постійно
шукає зовнішній сюзеренітет: у Візантії, Орді, у європейських країн (Франції або Німеччині),
США. Подібну поведінку політичної еліти створило становище, коли національна політична й
економічна еліта рекрутували за рахунок еліт (і не тільки еліт – Катерина I) інших країн, а
слов’янське населення внаслідок такого «імпорту» еліти опинилось у стані внутрішньої
депортації. Саме цим пояснюється сприйняття чужих ідей народами Росії в період жовтневого
перевороту 1917 року. Поняття монархія в Росії жодною мірою не відповідає формі правління
за Н. Макіавеллі. Воно «знайшло інший сенс – не власне незалежність від зовнішньої влади, а
незалежність абсолютної монархічної влади або необмеженої влади» [19, 123]. Відомий
російський учений А.І. Панов вважає, що «...в Росії йде знищення Росії як національно-
політичної і державної структури, це підтверджується офіційно», – пише А.І. Панов.
«Відбулося відчуження корінного населення від влади, бо ця влада не виражає його
інтереси» [26, 98].

Утопічні ідеї марксизму потрапили на історично підготовлений ґрунт, у зв’язку з тим, що
маси «не могли уявити собі яку-небудь іншу альтернативу” (Бжезинський). В.І. Ульянов-Ленін
у праці «Дитяча хвороба „лівизни” в комунізмі» (1920 р.) пише, що лише тоді, коли „низи” не
хочуть старого і коли „верхи” не можуть по-старому, лише тоді революція може перемогти. Ця
ленінська думка має глибокий сенс і характеризує рівень національного розколу [21, 94–96].

Характерною межею жовтневого перевороту в Росії є зміна суспільно-політичного
устрою за іноземним сценарієм, з іноземною допомогою і зміна однієї етнічно розмитої
національної еліти на нову етнічно розмиту політичну еліту. Результат цих перетворень для
державоутворюючої національності описаний американським політологом Збігнєвим
Бжезинським: «Неможливо перебільшити жахи і страждання, що припали на долю
російських людей протягом цього століття. Навряд чи можна знайти хоч одну російську сім’ю,
яка мала б можливість нормального цивілізованого існування» [6, 112].

70 років правління комуністичної еліти в СРСР поглибили розкол між номенклатурою і
громадянським суспільством. Перебудову М.С. Горбачова не можна вважати реформами. Його
діяльність і діяльність його соратників (Шеварднадзе Е.А.,  Яковлєва А.М., ін. перших осіб
КПРС) була направлена винятково на знищення держави. Його «нове політичне мислення» і
відвертість виявилися нічим іншим, як формою сучасного сюзеренітету з боку Заходу.
Виступаючи в Американському університеті в Туреччині, 1999 року Горбачов сказав: «Метою
мого життя було знищення комунізму. Саме для досягнення цієї мети я використовував своє
становище в партії і країні...» Про відсутність яких-небудь етичних підстав у діях вищого
радянського керівництва свідчать вислови Едуарда Шеварднадзе: «…чим більше занурююся в
матеріал, тим більше переконуюся, що Сталін дійсно глиба, унікальна особа в історії
людства» [36]. Етичне падіння радянської номенклатури – аксіома і доказів не вимагає.

Геополітичні зміни, що сталися за останні два десятиліття на території Балто-
Чорноморського регіону, не є наслідком економічних процесів, що відбуваються в сучасному



світі. Причини містяться винятково в політичній (елітарній) площині міжнародних
відносин. Вони носять цивілізаційний характер і визначаються історичними умовами
формування державності слов’янських держав, способом формування і рекрутування
політичної національної еліти, етнічними і культурними особливостями, що сформувалися під
час еволюції суспільних відносин. Цей процес можна назвати взаємним відчуженням
національної псевдоеліти від громадянського суспільства. Це відчуження переросло в
антагоністичні суперечності під впливом певних історичних періодів розвитку: татаро-
монгольським нашестям; становленням монархії і пов’язаним з ним кріпосним правом,
світовими війнами і жовтневим переворотом (1917 р.), сталінським терором, періодом застою і
періодом ціннісної фальсифікації Михайла Горбачова. Насправді йдеться про багатовікові
антагоністичні суперечності між панівним і керованим класами [24, 187], в основі якого
лежить насильство як головний інструмент правління. Насильство ідеологічне, соціально-
політичне, морально-психологічне, етнонаціональне, фізичне, культурно-етичне. Упродовж
осяжного минулого історія Східно-слов’янської цивілізації уявляється історією геноциду
слов’ян. Як приклад наведу витяг зі звіту члена Комітету партійного контролю при ЦК КПРС і
Комісії з розслідування вбивства С.М. Кірова і політичних судових процесів 30-х років, члена
КПРС з 1916 року О.Г. Шатуновської. У газеті «Аргументи і факти» в 1990 р. вона писала: «З 1
січня 1935 р. до 22 червня 1941 р. було арештовано 19 млн. 840 тис. «ворогів народу». З них 7
млн. було розстріляно. Більшість інших загинуло в таборах» [35]. Подібна політика триває і в
третьому тисячолітті. 1998 р. в Росії з близько 140 млн. населення внаслідок злочинів загинуло
64545 осіб, 81565 поранено [18, 215]. У 2001 році генерал-полковник Л. Івашов повідомив: «...в
минулому, 2001 році, унаслідок убивств загинули 83 тис. осіб, десятки тисяч померли пізніше
в лікарнях після замахів на їхнє життя, близько 70 тисяч пропали без вісти» [15]. Подібна
політика створила генетичні умови (середовище фобократії в східно-слов’янських державах)
для подальшого геноциду корінних народів. Ця думка чітко виражена і Збігнєвим
Бжезинським в книзі «Велика шахівниця» [6].

Особливість розірваної країни полягає в тому, що її лідери прагнуть до іншої цивілізації і
готові використовувати сепаратистські методи для досягнення своєї винятково корисливої
мети. Це повною мірою відповідає висновкам Жака Барзума. У своїй книжці з історії Заходу
«Від світанку до занепаду»  він пише: «Основною тенденцією минулого (авт. – XX) століття
був сепаратизм, що вплинув на всі форми суспільної діяльності. Ідеал плюралізму був
розвінчаний і поступився місцем сепаратизму; як виразився один з партизанів нового часу,
«салатниця краща за плавильний тигель» [41, 774]. На пострадянському просторі, передусім у
слов’янських державах, тенденції сепаратизму носять своє елітарне забарвлення. Псевдоеліта
формується за національною ознакою і відстоює свої інтереси латентними способами боротьби
з корінним населенням, перевівши його в стан, який можна схарактеризувати як внутрішня
депортація.

З часом західницькі устремління номенклатури трансформувались у нове глобальне
явище – мондіалізм, де основою для трансформації стали сепаратні переговори радянських
лідерів із Заходом. Лідери країн БЧС і передусім СРСР (Горбачов М.С., Шеварднадзе Е.А.,
Яковлев А.Н., Єльцин Б.Н., Кравчук Л.М., Шушкевич С.С.) стали дотримуватися кемалістської
стратегії, вважаючи, що їм слід відмовитися від незахідної культури та інститутів і
приєднатися до Заходу. Свій внесок вони бачили в руйнуванні цивілізації, у якій вони жили.
1991 року радянська псевдоеліта остаточно повернула Балто-Чорноморський регіон у
геополітичний стан відповідний XVII століттю. Проте через цивілізаційно-культурні
відмінності відбувся розрив на держави, що історично тяжіють до Європейської цивілізації, які
в найкоротший історичний період увійшли до ЄС і НАТО (Чехія, країни Балтії, Польща та ін.),
розколених держав (Білорусія, Україна, які являють інтерес для США). Доктор географічних
наук, директор Центру геополітичних досліджень Інституту географії РАН Володимир
Колосов і старший науковий співробітник Російського НДІ культурної і природної спадщини
Ростислав Туровський у статті «Геополітичне положення Росії на порозі XXI століття: реалії і
перспективи», опублікованій у журналі ПОЛІС (Політичні дослідження) пишуть: «Офіційний
Київ при заохоченні Заходу намагається відігравати роль геополітичної альтернативи Москві.
Крім того, досвід останніх років показує: у Східній Європі ідеї союзу будь-якої конфігурації,
але без Росії, — це, зазвичай, проекти союзу проти Росії, значить, перспективи відтворення



середньовічного Балто-Понтійського поясу (“санітарного кордону” вздовж західної її
межі) повинні викликати в нашої держави занепокоєність» [20]. З. Бжезинський вважає, що
«найхворобливішим у цій ситуації є усвідомлення того, що авторитет Росії на міжнародній
арені значно підірваний; раніше одна з двох провідних світових наддержав нині в
політичних колах багатьма оцінюється просто як регіональна держава «третього світу»,
хоча як і раніше ще володіє значним, але все більш і більш застаріваючим ядерним
арсеналом. …соціальні умови в Росії фактично відповідали умовам країни «третього
миру» середньої категорії» [6, 111–112].

Генератором цих процесів була національна еліта СРСР, а з його розпадом псевдоеліти
нових незалежних держав, які були від середини 80-х років XX століття під прихованим
сюзеренітетом з боку Заходу. Фундаментом цих процесів є історичний культурний феномен
псевдонаціональних еліт, що змінювалися, на території східно-слов’янських народів –
західництво, що визнає Західну Європу, а в глобальному світі – США, ідеалом історичного
розвитку для Росії. Сам факт ставлення до політичної еліти пострадянських держав
визначається готовністю і здатністю членів псевдоеліти до обслуговування геополітичних
інтересів ліберально-демократичних держав.

Цей механізм корисливого самознищення міститься в розрізі концепції Аллена Даллеса:
«Закінчиться війна, все якось утрясеться, влаштується. І ми кинемо все, що маємо, – все
золото, всю матеріальну потужність на обтісування й обдурення людей. Людський мозок,
свідомість людей здібні до зміни. Посіявши там хаос, ми непомітно підмінимо їхні цінності на
фальшиві і примусимо їх у ці фальшиві цінності вірити. Як? Ми знайдемо своїх однодумців,
своїх союзників у самій Росії. Епізод за епізодом розігруватиметься грандіозна за своїм
масштабом трагедія загибелі найпокірнішого народу, остаточного, необоротного згасання його
самосвідомості.

З літератури і мистецтва, наприклад, ми поступово витравимо їхню соціальну суть,
відучимо художників, відіб’ємо в них охоту займатися зображенням... дослідженням тих
процесів, які відбуваються в глибинах народних мас. Література, театри, кіно – все
зображатиме і прославлятиме самі низинні людські відчуття. Ми всіляко підтримуватимемо і
прославлятимемо так званих художників, які стануть насаджувати і вдовблювати в людську
свідомість культ сексу, насильства, садизму, зради, – словом, всякої аморальності. В
управлінні державою ми створимо хаос і плутанину. Ми будемо непомітно, але активно і
постійно сприяти самодурству чиновників, хабарників, безпринципності. Бюрократизм і
тяганина зводитимуться в чесноту. Чесність і порядність висміюватимуться і нікому не стануть
потрібні, перетворяться на пережиток минулого. Хамство і нахабство, брехня й обман, пияцтво
і наркоманія, тваринний страх один перед одним і безсоромність, зрада. Націоналізм і
ворожнеча народів, насамперед ворожнеча і ненависть до російського народу – усе це розцвіте
махровим кольором. І лише небагато, дуже небагато здогадуватимуться або навіть
розумітимуть, що відбувається. Але таких людей ми поставимо в безпорадне становище,
перетворимо на посміховисько, знайдемо спосіб їх оббрехати й оголосити покидьками
суспільства. Вириватимемо духовне коріння, опошлятимемо і знищуватимемо основи духовної
моральності. Ми братимемося за людей з дитячих, юнацьких років, головну ставку
робитимемо на молодь, станемо розкладати, розбещувати, розтлівати її. Ми зробимо з них
циніків, пошляків, космополітів» [11]. Микита Міхалков у журналі “Мистецтво кіно” (№8,
1999 р.), наводить як цитату – з “Директиви Ради національної безпеки США №20/1 від 18
серпня 1948 року” [25].

Початком розпаду системи правління в СРСР, на мій погляд, необхідно вважати період
правління М.С. Горбачова, коли він, володіючи всією повнотою влади, став нехтувати
законами і своїми службовими обов’язками. За цих умовах «свідомо дружня позиція, зайнята
Заходом, особливо Сполученими Штатами, стосовно нового російського керівництва
підбадьорила пострадянських «прозахідників» у російському зовнішньополітичному
істеблішменті. Вона підсилила їхні проамериканські настрої. Новим лідерам лестило бути
на короткий час з вищими посадовцями, що формулюють політику єдиної в світі
наддержави, і вони легко впали в оману, що вони теж лідери наддержави. Проблема з
таким підходом полягає в тому, що він позбавлений зовнішньополітичного і
внутрішньополітичного реалізму. Хоча концепція «зрілого стратегічного партнерства» і



пестить погляд і слух, вона брехлива. Америка ніколи не мала наміру ділити владу на
земній кулі з Росією» [6, 123–124].

На наш погляд, якнайповніше виразив суть того, що відбувається в Балто-
Чорноморському регіоні, колишній віце-президент Росії Олександр Руцкой, який
стверджував, що «з геополітичного положення нашої країни ясно, що Росія є єдиним містком
між Азією і Європою. Хто стане господарем цих просторів, той стане господарем світу» [39].

Точність цього вислову: «Хто стане господарем цих просторів, той стане господарем
світу», визначає нові геополітичні тенденції, не тільки в БЧР, але й у самій Євразії (Росії).
Через дезінтеграційні процеси, що пройшли наприкінці XX століття в класичному БЧР,
лімітрофна зона між цивілізаціями в умовах глобального світу зазнала географічні зміни.
Однополярний світ у його американській версії втрачає здібність до самовпорядковування.
Разом з тим, ясно, що США залишаться одним з полюсів світоустрою – разом з Європою і
Китаєм, що піднімається.

Один з найталановитіших британських істориків і політологів професор економічної
історії Гарвардського університету Найелла Фергюсон вважає: «Вплив «центрів сили» у світі,
що формується, визначатиметься чотирма чинниками: по-перше, масштабами і ступенем
диверсифікації народного господарства; по-друге, інтенсивністю фінансової й економічної
взаємодії з рештою полюсів; по-третє, масштабом і боєздатністю звичайних збройних сил
(ядерний потенціал відіграє радше охоронну роль); і, по-четверте, здатністю великих держав
інтегрувати своє «близьке зарубіжжя». Росія, на жаль, при всьому її «вставанні з колін»
останніми десятьма роками не є претендентом на статус полюса: її економіка паразитує на
експорті нафти і газу; її фінансовий добробут серйозно залежить від Заходу; її армія не
підготовлена для дій на віддалі від власних меж, а інтеграційні зусилля на просторі СНД
складно не назвати найповнішим провалом» [29].

Росія, втративши вплив на країни БЧР, створила умови для створення нового полюса
Європи, значно розширивши його вплив. Європа з лімітрофної зони між полюсами
біполярного світу часів «холодної війни» перетворилася на полюс сили глобального світу.
Росія ж, втративши імперський статус, яким вона володіла впродовж останніх 300 років, через
суб’єктивні причини, обумовлені діяльністю національної псевдоеліти й об’єктивні причини,
обумовлені викликами глобального світу, зайняла лімітрофне становище у сфері
геополітичних інтересів глобальних гравців – США, Європи і Китаю.

Становище посилюється демографічною ситуацією в Східно-слов’янських державах.
Положення росіян у самій Росії можна назвати внутрішньою депортацією (Історичний шок,
який відчули росіяни, був посилений ще й тим, що приблизно 20 млн. осіб, котрі говорять
російською мовою, нині постійно проживають на території іноземних держав.) [6, 110–111].
Рівень народжуваності в Росії впав. Населення скоротилося до 145 мільйонів осіб, прогноз на
2016 рік дає цифру в 123 мільйони осіб. «Якщо вірити прогнозам, які розробляються
професіоналами, що присвятили життя цій науці, – заявив президент Путін, – через
п’ятнадцять років нас буде менше на 22 мільйони. Просто задумайтеся над цією цифрою – це
сьома частина населення Росії». Згадана втрата перекриє всі втрати СРСР у Другій світовій
війні. «Якщо поточна тенденція збережеться, – продовжував Путін, – ми зіштовхнемося з
прямою загрозою існуванню нації» [37, 63].

Після останнього скорочення ЗС у 2004 році в Росії йде нове скорочення армії і флоту.
Так, до 2012-го року планується скоротити сухопутні війська на 90%, військово-повітряні сили
– на 48%, військово-морський флот – на 49%, ракетні війська стратегічного призначення – на
33%, військово-космічні війська – на 15%, повітряно-десантні війська – на 17%. [27]

Ще десять років тому Збігнєв Бжезинський в інтерв’ю «Російським керівникам час
протверезіти» російському виданню «Время МН» сказав: «Вважати можливим відтворення
союзу з центром у Москві – це просто химера. Російській еліті буде потрібно час для
адекватного сприйняття реальності існування нових незалежних держав» [7].

На початку третього тисячоліття лімітрофна зона географічно змістилася з Балто-
Чорноморської дуги на території Євразії (Росії). Східно-слов’янські держави сьогодні являють
собою ні що інше, як класичні розбещені держави, «…де нездатність до вільного життя
походить від цивільної нерівності. Даремність колишніх установ після розбещення суспільства
виявляється переважно з двох боків: у справі призначення посадовців і в законодавстві» [23,



157]. Ці країни небезпечні як для ліберально-демократичних держав, так і для сучасних
тоталітарних імперій. Псевдоеліти продовжують історичну традицію паразитування,
заснованого на тотальному насильстві, генетичному страху перед владою, корупції,
фальсифікації цінностей і банальної брехні. Головна відмінність псевдоеліт пострадянських
держав від національних еліт ліберальних демократій полягає в їхньому функціональному
призначенні. Еліти ліберальних демократій обслуговують громадянське суспільство.
Псевдоеліти пострадянських держав, перебуваючи під західним сюзеренітетом, тримаються
при владі завдяки виконанню волі Заходу, обслуговуючи його інтереси. Вони спираються на
історичні традиції фобократії, що склались у період татаро-монгольського нашестя, і
закінчуються нинішнім періодом незалежних держав. Ця форма еволюції еліт відповідає
елітистській теорії концепції «нав’язування» (за Карлом – Шміттером), або «революції
зверху» (за Мунком – Леффом). Ця концепція характеризує ситуацію, коли провідні фракції
еліти і нові, і старі вдаються до силової стратегії для встановлення політичної стабільності, що
характерне і для України дотепер [44].

Пседоеліта пострадянських країн є головним інструментом знищення власної
державності. Цей феномен пояснює західноєвропейський політолог, економіст і соціолог
Фрідріх Август фон Хайєк у праці „Дорога до рабства”, де переконливо доводить, що в
сучасному масовому суспільстві політична еліта «… радше за все, буде сформована не з
кращих, а з гірших елементів будь-якого суспільства» [31, 189].

До подібного ходу політичного процесу ще неготові навіть люди, котрі присвятили своє
життя боротьбі з СРСР. Збігнєв Бжезинський чітко схарактеризував найближчі перспективи
нового лімітрофного простору: «Російській еліті доведеться прокинутися від снів наяву, у яких
Росія знов виступає як світова держава. Російській еліті треба б вивести свою країну з
несприятливого геополітичного положення. А характеризується воно ось чим. На схід від Росії
– Китай з населенням 1,2 млрд. осіб і економікою, що перевищує в 4 рази російську. А також
Японія, економіка якої в 5 разів більша російської. На південь – 300 мільйонів мусульман,
ворожість яких до Росії посилюється через її власну політику. До заходу – 360 млн. європейців
з економікою, що перевищує в 11 разів російську. А через Атлантику лежить Америка,
економіка якої вміщає в себе 12 російських. Пора б російським керівникам протверезіти» [7].

Триполюсний світ – вірогідний, але не єдиний варіант розвитку світу. Це найближча
перспектива, але така конфігурація навряд чи стане остаточною. США, Європа і Китай –
далеко не весь світ, і збереження в ньому таких провідних гравців, як Індія, Японія, Росія,
Бразилія, Пакистан, Іран і арабські країни, які найближчими роками залишатимуться на
«других» ролях, створює велике поле для конфліктів і переділу сфер впливу. Найбільшим і
найласішим шматком у сучасному світі дефіциту ресурсів є лімітрофна територія, що
розширилася завдяки процесу глобалізації на всю Євразію (Росію),  яка вже в XXI столітті
стане об’єктом, на який поширюватимуть свої геополітичні й геоекономічні інтереси головні
геополітичні гравці.

Британський професор Найелл Фергюсон вважає: «Ми не знаємо, які ресурси і
можливості виявляться найціннішими через 40–50 років і навколо чого розгорнеться основне
протистояння. Але радше за все в багатополярному світі запанує не мирна співпраця полюсів, а
система сеньйоріально-васальних відносин між полюсами і їхньою «близькою периферією».
На межах периферій можливі конфлікти – як ініційовані великими державами, так і викликані
спробами появи нових центрів сили. Багатополярний світ XXI століття стане світом насильства
і воєн – і як такий він не буде стабільним» [29].

Демонтаж біполярної системи міжнародних відносин не тільки повернув Балто-
Чорноморський регіон в його природний стан – лімітрофної зони на Світовому Острові між
Європою і Євразією. В умовах глобалізації і становлення нових центрів сили змінилися
географічні контури самої лімітрофної зони. Стрімка зміна розстановки сил на політичній
карті світу в умовах глобалізації змінила сам склад глобальних гравців, а відповідно змінилась
і сфера їхніх геополітичних і геоекономічних інтересів. Точкою концентрації цих інтересів
стає територія східних слов’янських держав, яка через обставини, що склалися, перетворилася
на лімітрофну зону глобального світу.
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In the article the evolution of the states of the Balto-Black Sea region is analysed during the
protracted historical period of XIII–XXI centuries in the context of influencing of different
civilizations on socio-political processes in the region. The author analyses the development of the
state system through the prism of mutual relations of civil society and political elite, gives a
geopolitical prognosis on a perspective in the conditions of globalization.

Keywords: globalization, geopolitics, political elite, civil society, World Island, form of rule,
violence, separatism, civilization, «third world», suzerainty, deportation, oligarchy, international
relations, dissidence, digging up, “intermarum”, limitrophe.

В статье анализируется эволюция государств Балто-Черноморского региона на
протяжении длительного исторического периода XIII – XXI веков в контексте влияния
различных цивилизаций на социально-политические процессы в регионе. Автор анализирует
развитие государственности через призму взаимоотношений гражданского общества и
политической элиты, дает геополитический прогноз на перспективу в условиях глобализации.

Ключевые слова: глобализация, геополитика, политическая элита, гражданское
общество, Мировой Остров, форма правления, насилие, сепаратизм, цивилизация, «третий
мир», сюзеренитет, депортация, олигархия, международные отношения, раскол, разрыв,
междуморье, лимитрофная.
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