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Шановні друзі!
Остання 44-денна війна за Карабах знову зму-
сила нас задуматися над кривавими процеса-
ми, які вже не перше десятиліття точаться на 
пострадянському просторі. Багато хто з нас на-
магається побачити в них спільні риси і  про-
вести певні порівняння. Звичайно, усі анало-
гії накульгують, бо ми порівнюємо речі, які 
більш-менш знаємо, із подіями, у яких не дуже 
розбираємось.

Саме тому ми вирішили в цьому номері при-
ділити більше уваги тліючим, замороженим 
і гарячим конфліктам на теренах колишнього 
СРСР. І не лише для того, щоби зрозуміти їхню 
природу, але й щоби подивитися на сьогодніш-
ню російсько-українську війну, так би мовити, 
у контексті. 

Підбадьорені швидкою перемогою, деякі 
азербайджанські політики й коментатори на-
магаються дещо зверхньо говорити з україн-
цями, вказуючи на помилки, яких Київ при-
пустився в протистоянні російській агресії. 
Але, як побачите далі, нема ані ідентичних 
конфліктів, ані їхнього підґрунтя, хоч усі вони 
поєднані нитками, що виходять із колишньо-
го центру імперії. Бо Азербайджан воював не 
з Росією, а з Вірменією, і на допомогу йому 
прийшов не «майже ніхто», а Туреччина. До 
речі, дії цієї військової сили мали би бентежи-
ти і, мабуть, бентежать країни НАТО. Бо цей 
союзник — непередбачуваний.

Але найголовніше, що ми мали б зрозуміти, 
— а це стосується й таких країн, як Азербай-
джан (попри перемогу в нинішній війні, а мож-
ливо, лише битві?) чи Україна (бо як довго 
може тривати перемир’я?), — це те, що перед 
нами важкі часи. Що ці проблеми не зникнуть 
самі собою. Тим більше тепер, коли пандемія 
може суттєво послабити деякі держави, а осла-
блені держави провокують агресорів до дій. 

До того ж Україна бореться не лише із ро-
сійською агресією. Деякі її західні сусіди, не-
зважаючи на декларативну підтримку у війні 
з Росією, також радо використали б послаблен-
ня України у своїх цілях. 

Але не падаймо духом! Головне — не про-
спати.
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Ситуація з водою в Криму 
у 2020 році стала критичною. 
Росія наполягає на тому, щоб 
Україна відновила постачання 
води на півострів. Ніщо не 
вказує на те, що ситуація мала 
б покращитись у наступному 
році. На думку вчених, навіть 
«мокра» зима та весна не 
допоможуть. Київ відповідає, 
що готовий відновити 
постачання води з Дніпра лише 
після деокупації півострова. 
Це означає, що Росія або може 
загострити конфлікт з Україною, 
або їй доведеться робити дорогі 
інвестиції з опріснення води.

До анексії Росією багато хто пов’язував Крим-
ський півострів насамперед із південним уз-
бережжям, де розташовані курорти, а поруч 
— гори. Проте більша частина півострова — 
це степ, де взимку мало снігу, а літо спекотне. 
Отже, кримська земля бідна природними по-
верхневими джерелами води.

У Криму завжди було дуже сутужно з во-
дою. Тому, коли СРСР вирішив інвестувати 
в розвиток сільського господарства та про-
мисловості, було прийняте рішення побуду-
вати Північно-Кримський канал, що поста-
чав воду з Дніпра. Після російської анексії 
Україна закрила канал. У зв’язку з цим одразу 
передбачалось, що півострову буде важко без 
води з України.

Крим висихає

На ситуацію з водою в Криму впливає гло-
бальне потепління. До минулого року погод-
ні умови для Криму були сприятливими, дощі 
заповнили водойми. Але останні сухі зима та 
весна призвели до критичної ситуації. За офі-
ційними даними, навесні 2020 року водойми 
Криму містили у 2,3 рази менше води, ніж ро-
ком раніше, приблизно 110 млн кубічних ме-
трів. Але за неофіційними даними, води було 
ще менше, 85 млн кубічних метрів.

«Наша головна проблема на цей момент — 
посуха. На жаль, цей рік є одним із посушли-
вих: за результатами 150 років спостережень, 
цього року спостерігається найменша кіль-
кість опадів. Раніше такого практично не 
було. Тим не менше, протягом останніх днів 
ситуація змінилася в кращу сторону, ми спо-
діваємось, що така динаміка буде продовжу-
ватися», — сказав 4 червня Сергій Аксьонов, 
представник російської влади в Криму.

У наступні місяці ситуація з опадами не 
змінилася. Кількість води у водоймах значно 

Крим: водна криза
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впала. Запаси в найбільших резервуарах на 
початок вересня становили лише від 12% до 
38%.

Цього року обміліли та пересохли: Красно-
кам’янське озеро, озеро біля села Залісного, 
Бахчисарайського району, озеро Сасик-Си-
ваш між містами Євпаторія та Саки, зникло 
озеро Богайли в Сакському районі.

На думку українських експертів, періодич-
ні опади не покращать ситуації у 2021 році, як 
розраховують на це представники російської 
влади в Криму.

«Ті опади, які випадають, фактично не 
є стокоформуючими, вони більше здійсню-
ють зволоженість території та поповнюють 

вологі запаси ґрунту, але вони не формують 
стік. І це чітко відображається в тій проблема-
тиці, яка сьогодні ж знову стоїть перед владою 
Криму», — сказав у коментарі проєкту Радіо 
Свобода «Крим. Реалії» директор Інституту 
водних проблем і меліорації Національної 
академії аграрних наук Михайло Яцюк.

Звідки вода в Криму?

До анексії до 85% Крим отримував воду 
з Дніпра, зокрема з Каховського водосховища 
через Північно-Кримський канал, побудова-
ний у 1960–80-х роках. Це найдовший канал 
такого типу в Європі — понад 400 км.

Приблизно 70% води з каналу використову-
валося в сільському господарстві півострова. 
Канал давав змогу зрошувати 135 тисяч гек-
тарів орної землі, у тому числі 35 тисяч гекта-

рів рису, культура якого вимагає дуже багато 
води. 10% дніпровської води йшло на крим-
ську промисловість, 12% використовувалося 
як питна вода, і 8% йшло на інші потреби.

Після російської анексії, у травні 2014 року 
поблизу адміністративного кордону з Кри-
мом канал був перекритий тимчасовою дам-
бою. Через два роки її замінили на постійну 
споруду.

Відтоді вода доступна завдяки 14 водосхо-
вищам, які заповнюються переважно дощами. 
Після анексії розпочато масштабне буріння 
глибоких свердловин, що частково компенсує 
дефіцит води з Дніпра в степовій частині пів-
острова.

Застаріла інфраструктура також є пробле-
мою. У травні, унаслідок відмови водопро-
відної мережі, 126 тисяч жителів Керчі, роз-
ташованої на сході півострова, залишилися 
без води. У червні чергова аварія на деякий 
час позбавила 15 тисяч жителів цього міста 
доступу до води.

Чи можлива війна за воду?

Наприкінці травня американський аналі-
тичний центр The Jamestown Foundation пи-
сав, що у зв’язку зі зростанням водної кризи 
в Криму, Росія може розглянути питання вій-
ськового вирішення цієї проблеми.

«Не можна виключати можливість того, що 
Москва завдасть саме такий військовий удар, 
тим більше, що російська влада зараз може 
розраховувати на те, що решта світу буде 
зайнята пандемією коронавірусу. Ба більше, 
Москва могла б розрахувати, що зможе пред-
ставити будь-який подібний крок як “гумані-
тарний” жест, а не як явну військову агресію», 
— написав аналітик Пол Гобл.

З 2014 року Росія посилює свої військо-
ві сили на півострові, мілітаризація Криму 
продовжується. За різними оцінками, у Кри-
му перебуває від 30 до 50 тисяч російських 
військових. Триває модернізація військової 
техніки та розширення присутності Чорно-
морського флоту.

Втім, останніми роками українська армія 
також збільшила свою присутність у Хер-
сонській області, що прилягає до Криму. 
Географічні умови (вузький перешийок) да-

До анексії до 85% Крим 
отримував воду з Дніпра, 
зокрема з Каховського 
водосховища через Північно-
Кримський канал, побудований 
у 1960–80-х роках. Це 
найдовший канал такого типу 
в Європі — понад 400 км.
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ють українській обороні природну перевагу. 
А українські війська проводять регулярні 
навчання на півдні країни.

«Ми не боїмося. Ми готові сьогодні до 
будь-яких вчинків і дій. Ми за 6 років уже 
“відбоялися”. Сьогодні в нас зовсім інший 
стан бойової готовності, інша українська ар-
мія, яка готова дати відсіч ворогу». Про це 
Олексій Резніков, віцепрем’єр-міністр та од-
ночасно міністр тимчасово окупованих тери-
торій, заявив 3 червня в інтерв’ю агентству 
«Укрінформ».

Отже, війна за воду здається малоймовір-
ною, принаймні тепер. Але провокації та ди-
версії — справа більш реалістична. У лютому 
Служба безпеки України повідомила, що біля 
Північно-Кримського каналу було знайдено 
схованку з двома гранатометами та понад 
двома кілограмами вибухівки.

Ще більш вірогідним виглядає сценарій, 
спрямований на те, щоби виставити Україну 
перед міжнародною спільнотою як державу, 

що не допомагає жителям Криму в умовах гу-
манітарної катастрофи.

Міжнародний вимір конфлікту

«У XXІ столітті Європа спостерігає грубе 
та масове порушення основних прав народу 
Криму. Україна, яка є членом ООН, позбави-
ла мільйони людей основного й невід’ємного 
права на питну воду, створюючи реальну за-
грозу життю та здоров’ю людей, а також еко-
логії цієї унікальної частини Південно-Схід-
ної Європи», — написала на початку червня 
депутатка Російської державної думи Наталія 
Поклонська Верховному комісару ООН із 
прав людини Мішелю Бачелету.

За словами Поклонської, води Дніпра ма-
ють міжнародний характер, оскільки він 
бере свій початок на території Росії, а Пів-
нічно-Кримський канал був побудований, як 
вона стверджує, не коштом України, а за кош-
ти СРСР.

КРИМ: ВОДНА КРИЗА
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За словами автора листа, Україна прово-
дить антигуманістичну діяльність і бажає 
помститися жителям Криму. Таким чином, 
«злочинне відключення» постачання води 
з Дніпра буде «прирівняне до репресій».

Невідомо, чи це особиста ініціатива депу-
татки, чи елемент планування ширшої кам-
панії з інтернаціоналізації конфлікту щодо 
постачання води з України.

Поклонська, яка походить із Криму, пра-
цювала в Генеральній прокуратурі України 
до 2014 року. Під час анексії півострова вона 
повернулася додому й незабаром була призна-
чена генеральним прокурором анексованого 
Росією Криму.

Порівняння української блокади поставок 
води з репресіями виглядає дещо особливим 
у світлі російської політики щодо кримських 
татар. У тюрмах або під арештом перебува-
ють понад 80 кримських татар, яких звинува-
чують у екстремізмі та тероризмі.

Поки Росія в Криму,  
води з Дніпра не буде

Як зазначає Андрій Клименко, «водна бло-
када Криму» є одним з основних елементів 
економічної війни проти Російської Федера-
ції. Як у випадку інших економічних санк-
цій, мова йде про збільшення ціни, яку Росія 
платить за анексію Кримського півострова.

Ця своєрідна блокада здавалася незмін-
ним елементом української політики. Але з 
приходом до влади Володимира Зеленського 
стали лунати думки, що новий уряд готовий 
досягти згоди з Росією щодо питання води. І 
хоч офіційних дій із цього приводу не було, 
у політичному таборі президента з’явилися 
голоси, які можна трактувати як підтримку 
цієї версії.

11 лютого глава фракції «Слуга народу» 
Давид Арахамія заявив, що буде готовий від-
новити постачання води в Криму в обмін на 
поступки Росії на Донбасі. Після критики він 
пояснив, що його слова були вирвані з контек-
сту.

У березні прем’єр-міністр Денис Шмигаль 
заявив, що подача води на півострів є «гума-
нітарним питанням», і що Крим — це Укра-
їна, а українців, які проживають у Криму, 
не можна позбавити води. Після критики на 
свою адресу Шмигаль також швидко пояс-
нив, що слова вирвані з контексту.

Однак офіційна позиція Києва, здається, 
незмінна. На початку червня міністр закор-
донних справ Дмитро Кулеба заявив, що 
«Україна не планує допомагати Росії виріши-
ти її проблеми» в Криму.

Що може  
зробити Росія?

Насправді, на думку деяких експертів, включ-
но з російськими, інфраструктура Північ-
но-Кримського каналу за останні роки була 
настільки знищена, що для її відновлення й 
повторного використання знадобиться чима-
ло інвестицій та часу.

Російські вчені пропонують різні варіанти 
збільшення води в Криму, але чимало з них 
виглядають занадто фантастично або вима-
гають величезних фінансових витрат. Напри-
клад, пропонувалося постачати воду на пів-
острів із сусіднього Краснодарського краю, 
тобто прокласти водопровід по дну Керчен-
ської протоки. Але проблема тут не лише у 
витратах на будівництво. Екологи звертають 
увагу на обмежені водні ресурси у Красно-
дарському краї,  цей регіон уже в попередні 
роки боровся із посухою, до того ж це сіль-
ськогосподарський край.

Війна за воду здається 
малоймовірною, принаймні 
тепер. Але провокації та 
диверсії — справа більш 
реалістична. У лютому Служба 
безпеки України повідомила, 
що біля Північно-Кримського 
каналу було знайдено схованку 
з двома гранатометами та 
понад двома кілограмами 
вибухівки.
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Сам президент Росії говорив про інший 
варіант під час пресконференції в грудні. «У 
прилеглих до Криму акваторіях Азовсько-
го моря, під Азовським морем, можуть бути 
великі запаси прісної води», — сказав Путін 
і додав, що там проводяться геологічні до-
слідження. Водночас російський президент 
підкреслив, що «Севастополь, сподіваюся, 
обмежень відчувати не буде». Севастополь 
має ключове значення для росіян, адже там 
розміщена база Чорноморського флоту.

Натомість представник російської влади 
в Криму Сергій Аксьонов вважає, що єдиним 
успішним виходом є опріснення води.

«Була заява незаконної окупаційної “вла-
ди” Криму щодо залучення великої міжна-
родної компанії для реалізації технології оп-
ріснення води. Ми обов’язково знайдемо цю 
компанію й будемо їй заважати реалізувати 
цей проєкт», — заявив Дмитро Кулеба в ефірі 
телеканалу «Україна 24».

Зрештою, сам Путін визнав, що опріснення 
води — це «дороге задоволення».

Тим часом спікер російського парламенту 
Криму Володимир Константинов закликав 
мешканців півострова змінити насамперед 
спосіб мислення про воду.

«Для Криму вода — це цінність. Наше 
завдання для депутатського корпусу, для 
профільного комітету — усю свою діяльність 
присвятити тому, щоби школи, дитячі садки, 
підприємства зрозуміли одну просту річ: не 
треба чекати води з крана, треба спочатку тут 

[в голові] змінити ставлення до води. Вода 
в Криму — цінність. Була, є і буде. Якщо ми 
це зрозуміємо, у нас ця проблема зникне дуже 
швидко. А не робити тих речей, без яких мож-
на обійтися, особливо речей непродуманих, 
речей неекономічних та в побутовому виразі 
просто дурних», — сказав Константинов.

Але це, найімовірніше, звучить мало пере-
конливо для мешканців, які змушені звикати 
до все більших обмежень у поставках води. 
Вода подається за графіком у Сімферополі, 
Ялті, Бахчисараї. В Алушті та Євпаторії після 
Нового року воду подаватимуть у визначені 
години.

У Ялті воду мають подавати лише шість 
годин в день. До того ж виникають проблеми 
з чистотою води і слабким напором.

Українські експерти та представники влади 
наголошують, що відповідно до міжнародно-
го права Росія несе відповідальність за забез-
печення жителів водою. І навіть у цій критич-
ній ситуації води достатньо для задоволення 
потреб мешканців, але значну частину води 
споживають російські підприємства (включ-
но з оборонними) і військові 

«Водна блокада Криму» 
є одним з основних елементів 
економічної війни проти 
Російської Федерації. Як 
у випадку інших економічних 
санкцій, мова йде про 
збільшення ціни, яку Росія 
платить за анексію Кримського 
півострова.

КРИМ: ВОДНА КРИЗА
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Ми це мали пройти

13 травня 1940 року, напередодні 
вступу Великобританії в Другу 
світову війну, Вінстон Черчіль 
сказав народу Британії, що не 
може пообіцяти йому нічого, 
окрім крові, важкої праці, сліз 
і поту. Коли я думаю про нашу 
державу, постійно спадають 
на думку саме ці слова. Бо 
вважаю, що цього рецепту 
потребує й наша країна. 
Простих, а заразом швидких 
та ефективних способів не 
існує. Тільки важка і копітка 
праця, злагоджена діяльність 
усіх гілок влади, реформування 
і вдосконалення процедур та 
інституцій, рішучий опір збройній 
агресії Російської Федерації 
уможливлять збереження 
суверенітету нашої держави та 
подальший її розвиток. 

Упродовж 2014–2019 років я мав змогу особи-
сто брати участь у більшості подій, що відбу-
валися в Донецькій області, на підконтроль-
ній українській владі частині, тож більшість 
процесів того періоду я бачив не як сторонній 
спостерігач, а ізсередини. І саме на прикладі 
Донецької області хотів би висвітлити ті по-
дії впродовж майже чотирьох років, бо вони 
мали доволі серйозний вплив на всі суспіль-
но-політичні процеси в Україні і їхні наслід-
ки ми відчуваємо донині.

Сьогодні Україна перебуває в надзвичайно 
складному становищі, що є прямим наслідком 
впливу багатьох чинників — як внутрішніх, 
так і зовнішніх. Найголовнішим викликом 
є анексія Російською Федерацією Криму та 
окупація частини територій Донецької і Луган-
ської областей. До цього додалися неефективні 
управлінські рішення чинної влади та епіде-
мія коронавірусу. Усе це сукупно призвело до 
стагнації української економіки та погіршен-
ня добробуту українців. На жаль, ці процеси 
супроводжуються й певною втратою інтересу 
до подій в Україні з боку світової спільноти. 
А послаблення позицій України на міжнарод-
ній арені є наслідком як загальносвітової по-
літичної кон’юнктури, так і непослідовності 
самої української влади.

Зараз ми маємо відповісти на запитання, 
чому так сталося, чому корабель під наз-

ПОЛІТИКА

Ігор Стокоз, Київ
Фото: Вячеслав Раєвський, Петро Андрусечко
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вою Україна сповільнився й потрапив у зону 
штормів, бо без тверезого й чесного аналізу 
того, що було, нам важко буде визначитися, 
«що робити далі».

Виклики 2014-го

У 2014 році, після перемоги Революції Гідно-
сті, транзит владних повноважень відбувався 
в умовах зовнішньої агресії, порожньої скарб-
ниці та паралічу влади на місцях. У цих умо-
вах українське суспільство очікувало швид-
ких та ефективних рішень щодо організації 
спротиву окупантам та їхнім поплічникам, 
необхідно було відбудовувати армію, проти-
діяти поширенню агресії на інші території. 
Ситуацію ускладнювало й те, що внаслідок 
агресії Росії в статусі внутрішньо перемі-
щених осіб (ВПО) опинилося понад півтора 
мільйона громадян, що залишили своє по-
стійне місце проживання й були змушені 
облаштовувати своє життя на новому місці. 
Лише в Донецькій області, на підконтрольній 
уряду території, протягом 2015–2019 років 
облікувалося понад пів мільйона осіб, а це 

створювало додатковий тиск на ринок праці 
та житла, на органи державної влади, які мали 
забезпечити нормальне життя для ВПО. Не є 
секретом і той факт, що під час анексії Криму 
значна частина особового складу збройних 
сил перейшла на бік окупантів, зрадила біль-
шість службовців МВС та СБУ. Дещо схожа 
картина спостерігалася й на початку збройної 
агресії РФ на Донеччині та Луганщині. 

Окрім прямих військових дій, спецслужби 
РФ використовували, та й зараз активно ви-
користовують у так званій «гібридній війні» 
потужний пропагандистський апарат, метою 
діяльності якого є створення відчуття хаосу 
всередині нашої держави та дискредитації 
керівництва України. Власне, у цих умовах 
і почала працювати нова влада.

Спроба повернення регіону  
до українського культурного 
та ментального простору

Отже, разом з організацією збройного спро-
тиву окупантам, нагальним завданням було 
створення умов для нормального функціо-
нування органів державної влади, місцевого 
самоврядування, забезпечення громадянам 
прав і свобод, гарантованих Конституцією. 

Тут варто нагадати, що майже п’ятдесят від-
сотків населення Донецької області є еконо-
мічно неактивним, тобто пенсіонерів, й одним 
із викликів було забезпечення пенсіями тих 
громадян України, які опинилися на тимчасо-
во окупованих територіях. Це занадто розло-
га тема і про відновлення роботи Пенсійного 
фонду прифронтової області потрібно буде 
написати окрему статтю. Також війна, окрім 
зламаних людських життів, залишила по собі 
руйнівні сліди, і після визволення частини 
територій Донецької області постало питан-
ня відновлення інфраструктури. А це й ви-
саджені в повітря чотири мости (деякі з них 
нам довелося відбудовувати заново), знище-
ні військовою технікою дороги, комунікації 
газо- тепло- водопостачання, що серйозно 
постраждали внаслідок бойових дій та багато 
іншого. Окрім того, треба розуміти, що свого 
часу Донеччина була локомотивом радянської 
економіки, на теренах якої мешкає  сто трид-
цять вісім націй та народностей, і з часів роз-
паду Радянського Союзу цей регіон традицій-
но належав до так званого «червоного поясу». 
Тому дуже важливим напрямом роботи для 
нас була декомунізація, повернення регіону 
до українського культурного та ментального 
простору. І головний акцент у цьому питанні 
ми поставили на роботу з юним поколінням. 
На виконання цього надважливого завдання 
нами було започатковано нову систему по-

Громадянське суспільство 
почало вимагати миттєвих змін 
у країні, яка, окрім агресії РФ, 
мала ще чималу купу проблем. 
Особливо гостро стояло 
питання боротьби з корупцією, 
яку з часом активісти почали 
вважати більш небезпечною, ніж 
загрозу втрати суверенітету. І це 
було помилкою.
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зашкільного виховання, для реалізації якої 
протягом трьох років в області було створено 
понад п’ятдесят молодіжних клубів. Окремо 
треба згадати і боротьбу за дітей та молодь, 
що залишилися на непідконрольній терито-
рії. З метою залучення їх до українських ви-
шів, за активної участі фонду «Відкрита полі-
тика» спільно з МОН України та за фінансової 
підтримки ЮНІСЕФ, на Донеччині було ство-
рено сорок освітніх центрів «Донбас-Украї-
на», які проводили підготовку до складання 
вступних іспитів в українські виші для всіх 
охочих дітей із непідконтрольної території.

Докори за «співпрацю  
з колаборантами»

Зараз я торкнуся дуже складної проблеми, але 
вона мала місце, тому я не можу її оминути. 
Після звільнення українських територій по-
стало питання відновлення діяльності місце-
вих органів самоврядування. Не секрет, що 
деякі очільники громад були скомпрометова-
ні співпрацею з так званою «ДНР», але з ними 

МИ ЦЕ МАЛИ ПРОЙТИ

Після звільнення українських 
територій постало питання 
відновлення діяльності місцевих 
органів самоврядування. 
Деякі очільники громад були 
скомпрометовані співпрацею 
з так званою «ДНР», але ми 
були змушені вибудовувати 
роботу з відновлення із тими, 
кого місцеві мешканці свого часу 
обрали на виборах у законний 
спосіб.
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доводилося працювати задля забезпечення 
роботи органів місцевої влади на місцях та 
мирного життя населення. І ми доволі часто 
отримували докори від деяких громадських 
активістів, які нам дорікали за «співпрацю 
з колаборантами». Хоч я вважаю, що на той 
момент інтереси мешканців регіону були на 
першому місці, і ми були змушені вибудову-
вати роботу з відновлення із тими, кого міс-
цеві мешканці свого часу обрали на виборах у 
законний спосіб.

Тим більше, що оцінку їхнім діям мали да-
вати правоохоронні органи й суд.

Відверто кажучи, соціально-політична си-
туація на Донеччині була доволі складною, 
давалася взнаки російська пропаганда. 

Блокада торгівлі на крові

Майдан 2013–2014 років дав потужний пош-
товх розвитку громадянського суспільства, 
добровольчого та волонтерського руху. На 
перших етапах війни саме завдяки добро-
вольцям та волонтерам армія отримала знач-
ну допомогу та підтримку.

Але водночас громадянське суспільство по-
чало вимагати миттєвих змін у країні, яка, ок-
рім агресії РФ, мала ще чималу купу проблем. 
Особливо гостро стояло питання боротьби 
з корупцією, яку з часом активісти почали вва-
жати більш небезпечною, ніж загрозу втрати 
суверенітету. І це було помилкою. Для при-
кладу, наприкінці 2016 року в соціальних ме-
режах та медійному полі почала гуляти теза, 
що війна вигідна постмайданній владі, і деякі 
її представники наживаються на ній. Звичай-
но, це був російський наратив, проте певна ча-

стина активістського руху повірила в це. Тоді 
ж з’являється ініціатива «блокади торгівлі на 
крові». На початку 2017 року на залізничних 
коліях біля Бахмуту та й в інших місцях по-
чали з’являтися блокпости, які перешкоджали 
руху залізничного транспорту, що здійснював 
перевезення вантажів в обох напрямках. Через 
це залізничний рух було заблоковано. 

Великим досягненням Мінського перего-
ворного процесу був той факт, що українській 
владі вдалося домовитися про те, що на непід-
контрольній території підприємства могли 
здійснювати свою виробничу діяльність від-
повідно до чинного законодавства України, 
вони платили податки на підконтрольну тери-
торію, забезпечували робочі місця та зарплат-
ню українським громадянам, які опинилися на 
тимчасово окупованих територіях. У бюджет 
Донецької області надходили податки від під-
приємств із непідконтрольної території, їхня 
сума становила приблизно чотири з полови-
ною мільярдів гривень на рік, й обласна влада 
мала змогу виконувати соціальні програми 
на підконтрольній частині Донецької області, 
здійснювати її розвиток. З початком блокади 
ми втратили ці кошти. Держава сукупно не 
доотримала майже тридцять три мільярди 
гривень на рік, включно з вісімсот сімдесят 
п’ятьма мільйонами гривень воєнного збо-
ру на забезпечення армії. Через блокаду, яку 
очолили народні депутати Соболєв, Парасюк 
та Семенченко, частина людей, що втратили 
роботу, стали вимушеними переселенцями. 
Сьогодні про це вже ніхто не згадує, але тоді 
українське суспільство схвалило такі дії.

Українське суспільство  
подолає цю хворобу 

Те ж саме можна сказати і про інші акції, які 
на перший погляд, здавалося б, раціональні, 
але в кінцевому результаті приносили шкоду.

От у таких приблизно умовах доводилося 
працювати протягом 2015–2017 років.

У чому причина поразки постмайданної 
влади? Ми програли інформаційну війну як 
зовні, так і всередині країни. Суспільство 
вимагало швидких і простих рішень, фун-
даментальних змін, які неможливо втілити 
швидко, навіть якби воєнна компонента була 

Ми живемо в епоху популізму, 
та сподіваюся, українське 
суспільство подолає цю хворобу. 
Я твердо впевнений у тому, що 
саме наслідки тієї роботи, яку ми 
проводили протягом 2015–2019 
років, унеможливили розворот 
України в бік Росії.
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відсутня. Замість удосконалення процедур та 
реформування інституцій, почався традицій-
ний пошук нових постатей, які пообіцяли би 
швидкі та прості рішення.

Але я вважаю, що країні й це треба пройти. 
Ми живемо в епоху популізму, та сподіваюся, 
українське суспільство подолає цю хворобу. 
Я твердо впевнений у тому, що саме наслідки 
тієї роботи, яку ми проводили протягом 2015–
2019 років, унеможливили розворот України 
в бік Росії, і що особливо тішить, — саме гро-
мадянське суспільство сьогодні прискіпливо 
слідкує за діями чинної влади й миттєво ре-
агує на перетин нею «червоних ліній». Після 
так званої «втоми від війни»  певна частина 
суспільства поступово починає розуміти, що 
нам ще довго доведеться боротися за свою не-
залежність, і саме це вселяє надію, що рано 
чи пізно ми таки посядемо належне місце 
в дружній сім’ї європейських народів.

МИ ЦЕ МАЛИ ПРОЙТИ

Через «блокаду торгівлі на 
крові» , яку очолили народні 
депутати Соболєв, Парасюк та 
Семенченко, частина людей, 
що втратили роботу, стали 
вимушеними переселенцями. 
А держава не доотримала майже 
тридцять три мільярди гривень 
на рік, включно з вісімсот 
сімдесят п’ятьма мільйонами 
гривень воєнного збору на 
забезпечення армії. Сьогодні про 
це вже ніхто не згадує, але тоді 
українське суспільство схвалило 
такі дії.
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Олександре, ти сам багато років жив у Хар-
кові та, напевно, спостерігав за похороном 
мера Геннадія Кернеса. Він був дуже су-
перечливою людиною. За підрахунками 
деяких ЗМІ, з ним прийшло попрощатися 
понад 100 тисяч людей. Як ти можеш пояс-
нити цей феномен?
Історія Кернеса — це історія внутрішніх 
комплексів людини, пов’язаних із її походжен-
ням. Я не маю на увазі етнічне походження. 
Тут мова передусім про проблему бідності, з 
якої він хотів вирватись. У складні часи був 
причетний до кримінальних історій. І він 
хотів вирватись із цього багна. У принципі, 
йому це вдалось, як у російській приказці: «Из 
грязи в князи». 

На початку двотисячних (у період, коли 
мером був Добкін) Кернес стає секретарем 
Харківської міської ради, коли ж Кернес стає 
мером — Михайло Добкін очолює обласну 
адміністрацію.

Під час помаранчевого майдану Кернес, що 
цікаво, приєднався до помаранчевих. У нас є 
відео, де він дуже смішно кричить: «Кучму 
геть!». Тоді він опинився по один бік барикад 
з Арсеном Аваковим. У них був спільний біз-
нес, вони володіли в рівних частках 7 телека-
налом у Харкові. Новинною службою опіку-
вався Аваков, а оперативним менеджментом 
займався Кернес. На певному етапі, на тлі 
виборів, у них починаються конфлікти й роз-
ходження в ідеологічному плані. Спочатку у 
2006-му, а згодом — у 2007 році.

Після 2010 року Кернес і Аваков остаточно 
розходяться. Кернес вирішив розіграти партію 

з регіоналами. Аваков став переслідуваним і 
був вимушений емігрувати на період до 2012 
року. Однак, повертаючись у період 2006–
2007 років і 2008 року, треба сказати, що це 
був період максимального протистояння між 
умовно помаранчевими і умовно Кернесом 
(умовно синьо-білими). У Харкові неможливо 
було тоді працювати в медіа, не приєднавшись 
до одного з таборів. Усе було чорно-білим, ти 
належиш або до одного, або до іншого табору. 
І це одна з причин, чому я втік із Харкова в 
ті роки. Не хотілося працювати на когось, але 
виходу не було, адже інших медіа в місті фі-
зично не існувало.

У результаті, Кернес у цій доволі вдало про-
веденій інформаційній війні здобув тактич-
ну перемогу над своїми супротивниками. По 
суті, він, після того як Аваков був вимушений 
емігрувати, зачистив інформаційний простір 
у Харкові. 

Це одна складова. Друга складова полягала 
в тому, що Кернес дійсно любив це місто, тоб-
то сприймав його не тільки як дійну корову, 
як багато хто вважає, але намагався зробити 
Харків красивішим (у його власних уявлен-
нях про естетику). Наприклад, йдеться про 
проєкти щодо наведення ладу в міських пар-
ках, що розташовані в самому центрі Харкова. 
Якщо людина приїжджає з Києва до Харкова, 
вона бачить у центрі кращі дороги, якісніший 
асфальт. Багато з того, що сьогодні робить у 
Києві Кличко — нові системи освітлення, ре-
конструкції, — він підгледів у Харкові. 

З іншого боку, більшість людей не розуміє, 
звідки беруться гроші, що з ними робиться. 

Олександр Зінченко:
«На Заході дуже часто 
не розуміють масштабів 
України»
Розмовляв Петро Андрусечко
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Відповідно, велика кількість людей вважала, 
що такий керівник — ідеальний для їхньо-
го міста. Вони не бачили проблем, адже для 
того, щоби їх побачити, треба трошки глибше 
розуміти, як саме працюють місцеві міські фі-
нанси, а заглиблюватись у це — складно. І так 
десять років поспіль. І тепер Харків опинився 
перед серйозними борговими зобов’заннями 
своїх кредиторів. 

Ці кілька причин призвели до того, що 
люди, яким бракує критичного мислення, 
сприймали Кернеса саме таким чином. 

Я це розумію, але водночас мені складно 
зрозуміти людей, які стоять у черзі на похо-
роні. Це нагадує картинки з похоронів Ста-
ліна, Брежнєва.
Хтось туди приходив абсолютно щиро. Жодне 
місто в Україні на сьогодні не має міського го-
лови, який пробув стільки часу на своїй поса-
ді. Останні вибори Кернес виграв, уже перебу-
ваючи в реанімації — ось відповідь, чому була 
черга. За нього проголосували, хоч не знали, 
чи він є при свідомості.

Це не питання ресентиментів, пов’язаних із 
ностальгією за СРСР чи за Брежнєвим. Просто 

величезна кількість людей після багатьох ро-
ків правління сприймали Кернеса як ефектив-
ного менеджера в їхньому розумінні. Є кілька 
міст-мільйонників, як-от Харків, Дніпро, Оде-
са чи той же Львів. Садовий, наприклад, дру-
гий мер, який є рекордсменом. Але, перепро-
шую. Садовий є міським головою приблизно 

Медіа за межами України дуже 
часто спотворюють образ 
України, і він абсолютно не 
перетинається з українськими 
реаліями. Я інколи слухаю 
засідання польського Сейму. 
І коли там обговорюють 
«бандеризацію» України, 
я замислююсь, чи дійсно я живу 
в тій країні, про яку ведуть мову 
в польському парламенті.
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стільки ж, як і Кернес, проте Двірцева площа, 
наприклад, лише тепер реконструюється. У 
Харкові це було зроблено давно. Можна на-
вести багато інших прикладів. Тобто, у по-
рівнянні з іншими містами-мільйонниками, 
Харків виглядав ще десять років тому значно 
краще. І це завдяки зусиллям Кернеса зокре-
ма.

Так чи інакше, для харків’ян (для харківців 
— так ще можна казати) доказом спромож-
ності Кернеса є порівняння того, як вигляда-
ло місто раніше й тепер. У нього була певна 
кількість помилок. Наприклад, він забрав із 
деяких центральних вулиць трамвай. І я не 
можу сказати, що місто стало зручнішим піс-
ля цього.

Насправді на похорон прийшло не сто де-
сять тисяч. Фізично така кількість не могла 
прийти. За підрахунками, це могло бути що-
найбільше двадцять тисяч. Але однозначно не 
сто десять, як повідомляли якісь прессекрета-
рі. Двадцять тисяч у місті, де мешкає мільйон 
двісті тисяч осіб, — не така вже й величезна 
кількість. 

Інше питання, чому все так віддавало ра-
дянськими традиціями. Кернеса ховали за 
регламентом, який був сформований для по-
хорону одного з попередників у якості місько-
го голови — Євгена Кушнарьова (згодом голо-
ви облдержадміністрації). Кушнарьова ховали 
з огляду на традиції похорону, що існували в 
пострадянському суспільстві. Згідно зі старим 
жартом, це називали «перегонами на лафе-
тах» — коли після смерті Брежнєва, Андро-
пова, Черненка, Устинова склалася своєрідна 
естетика. Ця естетика увійшла й у регламент 
для Кушнарьова. Траурні пов’язки на рукавах, 
що нагадувало почесну варту генсеків ком-
партії, розміщення труни, зал, задрапірова-
ний червоними й чорними полотнищами. Це 
пережитки цієї частини культури. Культура є 
дуже стабільною, вона змінюється повільно, 
особливо коли йдеться про народження, ве-
сілля і смерть. Похоронна обрядовість зміню-
ється найповільніше з усіх.

Наступного року минає тридцять років із 
часу розпаду Радянського Союзу. Ми мо-
жемо вживати таку категорію, як «постра-
дянський»? Варто говорити про ностальгію 

для опису таких суспільств, як українське? 
Доречно вживати такі категорії?
Приблизно 30% українців ностальгують за 
СРСР, і це в рази менше, ніж ностальгують 
за радянськими часами в Росії. Для них це — 
«Золотий вік». У більшості українців немає 
свого золотого віку. Але ті, хто перебуває в 
радянському культурному патерні, досі шану-
ють СРСР. І в них є ностальгія. Подібна до тієї, 
що існує за ПНР у Польщі чи за НДР у східних 
землях Німеччини.

Я запитую про це, оскільки багато хто опи-
сує події в Україні, вживаючи поняття «по-
страдянський» і «ностальгія». І про похорон 
Кернеса також говорять у категоріях саме 
ностальгії. Втім, мені здається, ці категорії 
занадто спрощені. Усе, що відбувається на 
пострадянському просторі, нам зручно опи-
сувати переважно в такий спосіб.
Дійсно, було би спрощенням говорити, що 
все — суцільна ностальгія. Я пам’ятаю, як 
Богуміла Бердиховська вперше приїхала до 
Харкова кілька років тому. І дуже емоційно 
сказала: «Я думала, що це буде зрадянізова-
не місто на кшталт Мінська чи Херсона, а тут 
бачу європейське місто з прекрасним сецесіо-
ном. І видно, що це дуже добре доглянуте мі-
сто». Вона була приголомшена тим, як Харків 
на той момент виглядав. Мені здається, якщо 
Бердиховська, яка дуже добре знає Україну, 
була вражена, то не варто дивуватись, що в 
Харкові, знаючи про ситуацію в інших містах, 
до Кернеса ставилися так, як ставились.

Моє питання, можливо, прозвучить дещо 
наївно. Чи, на твою думку, можна сказати, 
що Голодомор став елементом загально-
історичної свідомості українців?
Так, ми бачимо, що це одна з тем, пов’язаних 
із нашим минулим, яка не ділить українське 
суспільство. Хоч іще десять років тому діли-
ла. Ставлення до Голодомору як до геноциду 
об’єднує українців усіх вікових груп і регіо-
нів. Це національний консенсус. Я не впевне-
ний, що «Український журнал» читатимуть 
поляки, але є цікавий момент, як відрізнялися 
процедури визначення геноциду в Україні та 
Польщі. Щодо Голодомору в Україні, по-пер-
ше, було зроблене велике дослідження, спро-
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ба написати Книгу пам’яті, написати марти-
рологію поіменно, наскільки це можливо. 
Туди увійшли сотні тисяч імен, кого вдалося 
встановити за джерелами, записами, усними 
згадками. По-друге, було здійснене слідство 
СБУ, встановлювалися винуватці, геноцидні 
наміри. Після цього було рішення Апеляцій-
ного суду, а після нього — рішення Верховної 
Ради. Тобто Верховна Рада прийняла закон 
про те, що Голодомор є геноцидом, на підставі 
даних слідчих дій. У польському парламенті, 
коли Сейм приймав ухвалу про Волинську 
різню, написали кілька аркушів і сказали: ось 
ми проголосували, що було сто тисяч жертв, і 
тому історія на Волині є різнею.

У нас спочатку були результати слідства, 
підтверджені судом, а щойно потім — рішен-
ня парламенту. Була проведена величезна ро-
бота й дискусія всередині суспільства. Адже 
для багатьох активних громадян України 
відкрилася неприємна правда про реалії 1930-
х років. Водночас це означало, що величезна 
кількість особистих спогадів емансипува-
лась, звільнилася від тиску минулого. Багато 
людей наважились уперше розповісти вголос 
про досвід Голодомору. У 2008–2009 роках 
було ще достатньо безпосередніх свідків тих 
подій. З’явилася величезна кількість докумен-
тальних фільмів. Саме просвітницька робота 
й емансипація пам’яті призвели до національ-
ного консенсусу щодо поняття «геноцид».

Які інші події можуть стати елементом та-
кого історичного консенсусу?
Абсолютна більшість українців пишаються 
тим, що вони є громадянами України. Неза-
лежність для українців є важливим момен-
том. Не в усіх країнах є подібна ситуація, 
навіть у старих демократіях. Ба більше, коли 
запитують українців, чи готові вони зі зброєю 
в руках обороняти власну країну, результат 
вищий, ніж у Німеччині. Більшість українців 
ствердно відповідають на це запитання, нато-
мість у німців немає навіть половини.

Однак питань, які можуть стати елементом 
історичного консенсусу, не може бути багато. 
Простіше говорити про теми, які досі диску-
туються. Я неодноразово говорив, що в тій же 
Польщі існує міф про «бандеризацію в Укра-
їні».

Але коли ми дивимося на результати вибо-
рів в Україні, бачимо, що праві партії повся-
кчас програють. Єдиний випадок, коли права 
фракція була хоч якось помітна в українсько-
му парламенті, — то були 2012–2014 роки, 
коли там з’явилася «Свобода», чисельністю 
понад 40 депутатів. Її ідеологічна платформа 
й політична риторика часто подібні до того, 
що проголошувала польська партія «Право і 
Справедливість», яка сформувала монобіль-
шість у Сеймі у 2015 році. Проте у нас пар-
тії такого спрямування за весь час існування 
української незалежної держави мали лише 
невелику фракцію в складі парламенту, та й 
то лише впродовж двох років. Коли йдеться 
про президентські вибори, наприклад, 2014 
року, найбільш праві кандидати Дмитро Ярош 
і Олег Тягнибок удвох набрали менше голосів, 
ніж інший кандидат на прізвище Вадим Ра-
бинович. Після виборів 2019 року сталася ще 
цікавіша історія: тоді прем’єром країни був 
Володимир Гройсман, а президентом країни 
— Володимир Зеленський. Обидва мають єв-
рейське походження. Причому ані до одного, 
ані до другого під час виборчої кампанії не 
звучало жодних антисемітських закидів.

Крім України, лише в одній країні світу, а 
саме в Ізраїлі, обидва найвищі урядовці були 
етнічними євреями. Чи можна уявити подіб-
не в Польщі або в Чехії? Моя відповідь — ні. 
Польський рівень антисемітизму, порівнюю-
чи з українським, просто жахливий. І це при 

«НА ЗАХОДІ ДУЖЕ ЧАСТО НЕ РОЗУМІЮТЬ МАСШТАБІВ УКРАЇНИ»

Знадобиться ще десь років 
10-15, щоби досвід боротьби 
УПА за незалежність 
став частиною великого 
історичного канону, який був 
би загальнонаціональним у 
всіх вікових групах і регіонах. 
Зараз ми спостерігаємо 
суттєві регіональні особливості 
національної пам’яті. 
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тому, що євреїв у Польщі майже не залиши-
лось.

В Україні є дослідження, які показують, 
що праві цінності сповідують приблизно 4% 
українців. Ще 73% сповідують ліві, автори-
тарні цінності. Отже, для України існує за-
гроза повернення назад, у бік авторитарних 
практик, командної економіки, а не до правих 
практик. Я дуже люблю Томаша Стриєка, але 
коли він написав книжку «Україна перед кін-
цем історії», я сміявся й говорив йому, мовляв, 
ти написав книжку «Українські праві перед 
кінцем історії». Він, по суті, описав проблеми, 
які цікавлять чи турбують не більше 3% укра-
їнців. Одна з проблем України в тому, що тут 
немає традиційного консерватизму. Можливо, 
у перспективі він виросте з «Європейської со-
лідарності» Порошенка — років за двадцять 
п’ять, якщо цей проєкт стільки проіснує. 
Вочевидь, ЄС – це не «Сввобода» і не PiS, а 
більш ліберальна частина правого спектру. 
Наразі ми перебуваємо в ціннісному транзиті, 
і дуже часто люди, які вважають, що Бандера 
хороший, можуть сповідувати цілковито про-
тилежний набір цінностей у всьому іншому. 
Наприклад, в економічній сфері погляди знач-
ної частини виборців «Свободи» абсолютно 
соціалістичні. І вони навіть не замислюються 
над цими суперечностями.

Соціологічні дослідження свідчать про 
те, що ставлення до Бандери позитивне най-
більше серед тих, хто живе в трьох областях 
Галичини. А вже на Волині, скажімо, Банде-
ра не настільки популярний. Ба більше: у Во-
линській області немає жодного пам’ятника 
Бандері. Хоча більшість поляків перекона-
ні, що там жахлива «бандеризація», і що по 
всій Україні встановлена величезна кількість 
пам’ятників Бандері. Натомість у Луцьку ба-
гато років дискутують, де саме він має стояти, 
але досі так і не поставили.

Медіа за межами України дуже часто спо-
творюють образ України, і він абсолютно не 
перетинається з українськими реаліями. Я 
інколи слухаю засідання польського Сей-
му. І коли там обговорюють «бандеризацію» 
України, я замислююсь, чи дійсно я живу в 
тій країні, про яку ведуть мову в польському 
парламенті.

Знадобиться ще десь років 10-15, щоби дос-

від боротьби УПА за незалежність став части-
ною великого історичного канону, який був би 
загальнонаціональним у всіх вікових групах і 
регіонах. Зараз ми спостерігаємо суттєві ре-
гіональні особливості національної пам’яті. 
Наприклад, коли йдеться про вшанування по-
статей, пов’язаних із функціонуванням Росій-
ської імперії, це — Херсон, Миколаїв, Одеса. 
Це найбільш проімперські регіони. Там – з по-
шаною звучать імена Катерини ІІ, Потьомкіна 
і інших діячів того часу.

Причиною цього є те, що Україна — дуже 
велика країна. А на Заході дуже часто не ро-
зуміють масштабів України. Мої знайомі 
поляки, які вперше приїжджають до Києва, 
з подивом роблять висновок, що Київ — це 
величезне місто. І це не вкладається в стере-
отипне розуміння більшості поляків. І коли 
свого часу в Празі я сказав, що від Донецька 
до Львова така ж відстань, як від Праги до 
Лондона, аудиторія замовкла. Іноземці часто 
не уявляють собі розмірів України. У простір, 
що пролягає між Донецьком і Львовом, у За-
хідній Європі помістилося б кілька країн з різ-
ними мовами і культурними традиціями. Зро-
зуміло, що така велика країна не може не мати 
внутрішніх розбіжностей, хоча би з огляду на 
те, що свого часу різні її регіони належали до 
різних держав. Кожен шматок історії накладає 
свій відбиток на ті чи інші складові. Напри-
клад, до сьогодні на тих територіях України, 
де був Голодомор, народжуваність менша, а 
смертність вища. Тобто травми минулого досі 
працюють.
Треба розуміти, що кожна територія мала 
свої історичні особливості. І тому на Волині 
Бандеру не люблять так, як його люблять на 
Галичині. Тому Бандеру не будуть любити в 
Донецьку так, як його люблять у Львові. Це 
нормально.

Одна теорія передбачає, що має бути загаль-
не ставлення до певних подій. Інша теорія пе-
редбачає, що має бути діалог щодо суперечли-
вих моментів історії. У чому сила України? 
Нещодавно мене запитали, як об’єднати «роз-
ділену» Україну. І загнали цим у глухий кут. 
Даруйте, але Україна є розділеною не більше, 
ніж Польща, Чехія, США чи Британія. Ми ба-
чимо, що Польща весь час розділена, причо-
му по лініях кордонів трьох імперій. Колишні 
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піднімецькі землі голосують за більш лібе-
ральних кандидатів. Колишні підросійські та 
підавстрійські землі — за більш консерватив-
них політиків. Чи це означає, що Польща роз-
ділена? Вочевидь, так. Але це — демократія, 
вона передбачає конкурентність. Усілякі «мо-
нобільшості», будь-які монополії в політичній 
системі спричиняють більші проблеми. 

Як ти вважаєш, за останній рік польсько-у-
країнські стосунки змінились?
Хороше запитання. Так, змінились. Припу-
скаю, у Польщі сподівалися, що в історичній 
політиці відбудуться радикальні зміни, як за 
часів Януковича. Прийдуть люди, яким іс-
торична політика буде не важлива. А тут з’я-
сувалося, що Інститут національної пам’яті 
України набув інституційної стабільності і 
здатен провадити власну політику, незалежно 
від того, яка політична сила взяла гору на Гру-
шевського чи на Банковій. І поляки були цим 
дуже здивовані й тепер не знають, що з цим 
робити. З перспективи людини, яка спостері-
гає це впритул, можу сказати, що проблема 
в тому, що керівна польська політична сила 
примудрилася пересваритися з Інститутом 
національної пам’яті України за часів В’ятро-
вича, з українським парламентом, унаслідок 
абсолютно неоковирних дій у 2016 році. Кіль-
ка разів намагались ошукати представників 
українського уряду під час переговорів.

Зрештою, прикладом цього є феєрична істо-
рія про президентську комісію в складі Кос-
тянтина Єлісєєва та Кшиштофа Щерського в 
Кракові (листопад 2017 року). Її учасники до-
мовляються про те, що не буде чорних спис-
ків на в’їзд тих чи інших діячів, пов’язаних з 
історією. Однак наступного дня до Польщі не 
впускають Святослава Шеремету, секретаря 
міжвідомчої комісії з питань перепоховань. 
У п’ятницю домовляються, що в комюніке не 
вноситимуть питання могил, яке є спірним, 
а також питання відновлення пам’ятників 
на місці поховань. Пан Кшиштоф Щерський 
просить не вносити це в письмовий варіант 
документа, адже це чутливе питання для ча-
стини польських діячів. Українські учасники 
погоджуються, що це буде усна домовленість. 
Посол Дещиця в інтерв’ю Укрінформу у ві-
второк, а пан Єлісєєв — у понеділок в ефірі 

телеканалу ICTV під час ток-шоу «Свобода 
слова» повідомляють, що  місця пам’яті, які 
зазнали вандалізму, будуть відновлені згідно 
з чинною угодою. Після цього виходить на 
прескорт Щерський і стверджує, що всі досяг-
нуті домовленості сформульовані в комюніке, 
а отже, по суті, відмовляється в односторон-
ньому порядку від домовленостей, яких було 
досягнуто в п’ятницю. Тобто домовленості 
протривали пару днів. На тлі скандалу дов-
кола недопуску Шеремети, — хоч це була бю-
рократична помилка, — а також через згадані 
слова Щерського утворився розрив довіри.

У цих обставинах діалог припинився на 
рівні інститутів національної пам’яті, на пар-
ламентському, урядовому та президентському 
рівнях. І в усіх чотирьох випадках не з вини 
українців. ПіС була переконана: ситуація в 
Україні склалася така, що вони зможуть дик-
тувати нам умови, бо в нас зв’язані руки на 
Сході та в Криму. Офіційна Варашава була пе-
реконана у своїй ексклюзивності. Але Україна 
зупинила російську агресію самотужки. Інак-
ше танки були б не під Донецьком, а під Лю-
бліном. Україна постійно зупиняє чиюсь агре-
сію, а нам потім розповідають, які ми погані.

Коли я чую заяви з польського боку про те, 
що ми повинні будувати наші стосунки на 
прикладі союзу Пілсудського й Петлюри у 
1920 році, я переконаний, що на цьому при-
кладі ми аж ніяк не повинні будувати жодних 
стосунків. Це поганий приклад! Це приклад 
зради. Адже після 1920 року настав 1921 рік. 
Польща відстояла свою незалежність коштом 
незалежності України. Тоді в нас був лише 
один союзник, який диктував нам вимоги і 
який зрадив. Нині Україна, на відміну від 1920 
року, має не одного союзника. Ми зробили 
якісь висновки з тих помилок.

«НА ЗАХОДІ ДУЖЕ ЧАСТО НЕ РОЗУМІЮТЬ МАСШТАБІВ УКРАЇНИ»
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За все своє життя я був у Грузії 
один раз, у далекому 1990 році. 
Ми відпочивали в невеличкому 
курортному містечку Гудаута та 
винаймали кімнату у великому 
приватному будинку неподалік 
від моря. Був початок вересня, 
але південне сонце було 
спекотним, а море — теплим. 
У саду дозрівав інжир, і господар 
нашого обійстя періодично 
пригощав нас домашнім 
червоним вином, молодим 
і терпким. Я був звичайним 
радянським підлітком, київським 
хлопцем, школярем і піонером… 

До того я ніколи не чув про Абхазію, але 
якось у розмові з господарями вони досить 
різко й недобре відреагували на якусь нашу 
фразу словами: «Ми не грузини, ми абхази!». 
Їхній тон давав зрозуміти, що грузинів вони 
не любили. Їхні слова пригадалися через де-
кілька років, коли по телевізору у випуску 
новин я побачив якісь будинки, вони горіли, 
вулицею бігли люди зі зброєю в руках, було 
чути постріли й вибухи, а в кутку екрану ма-
ленькими буквами світився напис — «Гудау-
та, Абхазія». 

Головний бенефіціар

Зараз можна довго сперечатися, хто був винен 
у тому конфлікті і хто першим почав, але зро-
зуміло, що в результаті програли і грузини, й 
абхазці. Одні втратили життя, здоров’я, роди-
чів, друзів, дім. Інші — уже третій десяток ро-
ків живуть у такій собі «міжнародній зоні від-
чуження», з якої сучасні «сталкери» люблять 

Для чого Росії конфлікти 
на пострадянському 
просторі
Ігор Левченко, Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння
Фото: архів Олега Панфілова, Петро Андрусечко, Марцін Судер
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постити ефектні фото постцивілізаційного 
апокаліпсису, не гірші ніж із Прип’яті. Але 
що можна сказати точно, це те, що головним 
бенефіціаром як цього конфлікту, так і низки 
інших, які виникли вздовж периметра колиш-
ньої Радянської імперії, є її правонаступниця 
— Росія. Адже всі вони — від заворушень 
кінця 1980-х, кривавих війн початку 1990-х і 
до сучасних Донбасу та Криму — мають різ-
ні історію, причини й особливості розвитку. 
Але наслідком їх усіх є та негативна роль, яку 
вони відіграють у розвитку країн-жертв, і той 
вплив, який Росія зберігає завдяки підтримці 
та модерації (часто під виглядом «миротвор-
чості») цих конфліктів. 

Отже, наше завдання — зрозуміти, чому 
так відбувається, чому російська політика зо-
рієнтована на конфлікт і яка роль відводиться 
Росією пострадянським країнам у її сучасних 
геополітичних стратегіях. Це треба зробити 
не тільки для того, щоби зрозуміти, як дати 
собі раду з уже наявними конфліктами, але 
і з тими, які можуть потенційно виникнути 
під російським впливом. І як нам усім, усьому 
цивілізованому світу, стримати Кремль і його 
агресивну політику.

Особливий шлях та особлива місія Росії

Російська філософська й політична думка ще 
із середини XIX століття, від Миколи Дани-
левського, і до сьогодні, з усією геополітич-
ною еквілібристикою Дугіна, підкреслювала 
імперський стан російської держави як єди-
ну можливу форму її існування. Водночас і 
російському владному класу, і російському 
суспільству притаманне імперське мислення 
та імперська картина світу. Це імперське мис-
лення оперує такими категоріями, як «осо-
бливий шлях та особлива місія Росії», «за-
хист православ’я», як варіант — «захист усіх 
слов’ян». Сюди ж додається й «русскій мір» як 
обґрунтування імперського простору й окре-
мішності «російської цивілізації», яка пере-
довсім є антитезою західній, європейській 
цивілізації. Звідси походить і традиційна для 
російської імперської свідомості психологія 
«оточеної фортеці», яка завжди вимагає від 
влади побудови навколо імперії «активної 
оборони» за всіма напрямками. 

Парадокс такого стану речей полягає в 
тому, що російські консервативні мислителі 
XIX століття та наступного т.зв. «Срібного 
віку» описували російську імперську політи-
ку того часу, коли й міжнародні відносини, і 
міжнародне право базувалися на тогочасних 
постулатах імперіалістичного світу і прин-
ципах «доконаних фактів». Образа на Європу 
була спричинена тією «невдячністю», якою 
європейські монархії заплатили Росії за звіль-
нення від Наполеона. Подальші програші у 
війнах, починаючи з Кримської, яку Росія й 
розпочала, і закінчуючи Першою світовою, 
унаслідок якої впала монархічна імперія, 
завжди пояснювалися підступністю Європи. 

Три геополітичні оболонки

Навіть у часи СРСР, на етапі, коли партійне 
керівництво зрозуміло, що мрія про «світову 
революцію» нездійсненна, відбувся певний 
поворот до старих концепцій. Вважається, що 
традиційна російська імперська психологія 
«оточеної фортеці» лягла в основу «доктри-
ни Брежнєва». У ній було повністю відобра-
жене прагнення радянського керівництва за 
будь-яку ціну, не зупиняючись перед прямим 
збройним втручанням, забезпечити в сусідніх 
країнах контрольовані й ідеологічно «суміс-
ні» режими. У результаті, до 1985 року навко-
ло СРСР було створено три геополітичні обо-
лонки. 

Перша — найбільш нестабільна, охоплю-
вала віддалені соціалістичні країни — Кубу, 
В’єтнам, певною мірою КНДР, які отриму-
вали економічну й військову допомогу. Саме 
тут, а також в Африці, Радянський Союз вів 
«оборонні» війни з умовним Заходом в особі 
США. Наприклад, у розумінні радянського 
керівництва розміщення ракет із ядерними 
боєголовками на Кубі, що призвело до т.зв. 
карибської кризи, було актом саме оборонно-
го характеру.

Друга геополітична оболонка включала 
соціалістичні країни Європи та Монголію. 
Саме тут відбулися найбільші «внутрішні» 
конфлікти соціалістичної системи: Угорщи-
на — 1956-й та Чехословаччина — 1968-й. 
Польщу часів протистояння «Солідарності» 
та Войцеха Ярузельського тоді врятувало, 
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мабуть, тільки диво. Саме щодо цих країн у 
часи генсека Брежнєва було введено понят-
тя «обмежений суверенітет», який не може 
суперечити інтересам СРСР — тогочасної 
реінкарнації російського імперіалізму. До 
конфліктів цього порядку можна зарахувати 
й війну в Афганістані. Про це може свідчи-
ти те, як швидко було прийнято рішення про 
ввід радянських військ до цієї країни на тлі 
несприятливої міжнародної обстановки та по-
дальших суперечок щодо доцільності такого 
кроку. В уяві радянського керівництва Афга-

ністан був інтегральною частиною загальної 
системи «оборони» й допустити закріплення 
тут Заходу було неприпустимо.

Була ще і третя, внутрішня, оболонка, яка 
включала союзні радянські республіки. Унас-
лідок колапсу СРСР та розпаду соціалістич-
ної системи, дві зовнішні оболонки фактич-
но зникли. Першою, ще під час перебудови, 
розпалася зовнішня геополітична оболонка, 
згодом, завдяки серії «оксамитових револю-
цій» у Східній Європі, і друга. Розуміючи 
неминучість подальшого колапсу радянської 
імперії, усі сили партапарату та радянських 
спецслужб було кинуто на утримання цієї 
внутрішньої оболонки. Саме тоді були за-
кладені передумови та потенційні тригери 
майбутніх конфліктів на Кавказі та Прид-
ністров’ї, у Центральній Азії тощо. Головна 
мета — збереження впливу насамперед шля-
хом військової присутності. Якщо для цього 
треба запустити конфлікт та пролити кров — 
так воно й буде.

Русинський проєкт на Закарпатті 

Крім цього, тригери потенційних конфлік-
тів закладалися і в «мирних» союзних рес-

ДЛЯ ЧОГО РОСІЇ КОНФЛІКТИ НА ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ

Геополітичний простір 
пострадянських країн 
усвідомлюється в сучасній 
Росії як необхідний оборонний 
рубіж від Заходу. Водночас він 
мусить зберігати залежність 
від Росії, бути джерелом певних 
ресурсів для імперського 
центру, наприклад, людських.
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публіках. Центр використовував для цього 
будь-який привід чи можливість. Дуже по-
казовим є приклад України: поки росіяни не 
отримали від українського керівництва га-
рантій перебування Чорноморського флоту в 
Севастополі, на початку 1990-х Крим вважав-
ся наступним найбільш імовірним кризовим 
регіоном на пострадянському просторі. Але 
маловідомим є той факт, що наприкінці ра-
дянської влади Кремлем був реанімований і 
т.зв. русинський проєкт на Закарпатті. Напри-
кінці 1980-х для посилення інтелектуального 
та організаційного потенціалу русинського 
руху з Москви до Ужгорода переїздять кілька 
високопоставлених функціонерів ЦК КПРС, 
зокрема майбутній нардеп із фракції україн-
ських комуністів Іван Мигович та професор 
Іван Поп. Тому й сьогодні Закарпаття часто 
потрапляє в поле зору російських пропаган-
дистів, адже в плани з дестабілізації України 
його було включено ще понад 30 років тому.

Злим жартом історії стало те, що наприкін-
ці 1990-х років до влади в Кремлі приходять 
представники спецслужб, які й були автора-
ми та ідеологами практично всіх конфліктів 
на пострадянському просторі. Ні для кого 
не є секретом, що кремлівська верхівка та 
особисто Володимир Путін є великим при-
хильником таких російських консерватив-
но-імперських мислителів, як Данилевський, 
Леонтьєв, Бердяєв, Соловйов та Ільїн. У пи-
танні Євразії цю роль грає історик і антропо-
лог Лев Гумільов. У своїй книзі «Dans la tête 
de Vladimir Poutine» («У голові Володимира 
Путіна») сучасний французький філософ та 
спеціаліст по Росії Мішель Єльчанінов пише, 
що саме філософські постулати згаданих 
вище діячів і формують основу концепції пу-
тінської імперії. Яскравим прикладом того, 
що відповідні ідеї лягають в основу держав-
ного будівництва сучасної Росії, є той факт, 
що на новорічні канікули 2014 року адміні-
страція російського президента подарувала 
збірник праць згаданих філософів майже ти-
сячі високопоставлених російських чиновни-
ків. Отже, на думку очільника Кремля, вони 
повинні користуватися цими ідеями у своїй 
діяльності. 

Зрештою Мішель Єльчанінов приходить 
до висновку, що філософські джерела, на 

яких базується імперська концепція Путіна, 
мають два стовпи — ідею імперіалізму й об-
ґрунтування війни. Однак концепція Путіна 
обґрунтовує війну не наступальну, а оборон-
ну — з розрахунку, що ідеї сильної Росії не 
сподобаються Заходу. Російська ідентичність 
передбачає зіткнення, тому Путін вибудовує 
сильну федерацію. 

Буфер і джерело ресурсів

Разом із новими геополітичними реаліями 
виникають і нові геополітичні концепції. Най-
більш цікавою, на мою думку, є концепція 
Вадима Цимбурського «Великий Лімітроф», 
який є буфером між Росією та іншим світом, 
передовсім Європою. До нього, крім іншого, 
належать і всі колишні радянські республіки. 
У подальших розвідках російської геополітики 
це поняття було поєднано з попередніми кон-
цепціями, у тому числі «оточеної фортеці».

Як іще одну, внутрішню, геополітичну 
оболонку можна розглядати ланцюг націо-
нальних автономій уздовж кордонів Росії. За 
оцінками російських експертів, її розпад ос-
таточно підірве наявну конфігурацію як дер-
жавної влади, так і суспільства та всієї країни 
як такої. Саме тому чеченський конфлікт сво-
го часу був придушений із такою жорстокі-
стю, незважаючи на жертви з боку російських 
військових та чеченського народу.  Та Кавказ 
і досі залишається найбільш проблемним та 
вибухонебезпечним регіоном Росії.

Отже, геополітичний простір пострадян-
ських країн усвідомлюється в сучасній Росії 
як необхідний оборонний рубіж від Заходу. 
Водночас він мусить зберігати залежність від 
Росії, бути джерелом певних ресурсів для ім-
перського центру, наприклад, людських. Ін-
шими словами, його теперішній статус можна 
назвати «напівколоніальним». Саме тут Росія 
будує свою оборону й веде війну проти уявної 
експансії Заходу, у тому числі й військовими 
засобами. У цьому бар’єрі є зони стабільнос-
ті, які допомагають Росії комунікувати із зо-
внішнім світом. До недавнього часу до них 
зараховували Вірменію та Білорусь. Усі інші 
є або відкрито ворожими, як країни Балтії, 
або нестабільними, де постійно відбувається 
протистояння. 
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І в цьому протистоянні вважається абсо-
лютно нормальним переходити до застосу-
вання військової сили. Прикладів цього бага-
то. Успішність прозахідних реформ у Грузії 
за президентства Міхеїла Саакашвілі та по-
літика «гуманітарної реінтеграції» отримала 
2008 року відповідь у вигляді прямої росій-
ської агресії й визнання Кремлем незалежнос-
ті Абхазії та Південної Осетії. Перебування 
американців на авіабазі Манас у Киргизстані 
супроводжувалося регулярними силовими 
змінами влади в країні, останній з яких був 
зовсім недавно. Чи стоять за цим російські 
спецслужби — питання дискусійне, але всю 
Центральну Азію періодично трясе, коли 
хтось із місцевих правителів занадто активно 
заглядається на Вашингтон або Пекін. 

Агресія Росії проти України, анексія Криму 
та розв’язання війни на Донбасі взагалі ста-
ли яскравою демонстрацією всіх імперських 
комплексів і фобій Кремля. Цілком серйоз-
но російські політики говорять, що в Украї-
ні вони ведуть війну із Заходом,  захищають 
від нього «русскіх людей», «православних» 
та їхні «традиційні цінності». У їхній уяві 
в Україні йде громадянська війна між «нор-
мальними русскімі» та «неправильними 
русскімі», тобто українцями, національна 
свідомість яких сприймається як хвороба і 
помутніння розуму.

Лімітроф має бути слабким  
та легко керованим

До того ж деякі території лімітрофних країн 
сприймаються як інтегральна частина росій-
ського «lebensraum», або як його ще назива-
ють, «російського світу». До нього належать 
Вірменія і Білорусь, лівобережна Україна та 
Крим, Придністров’я й частина Молдови, Аб-
хазія та Південна Осетія, північ Казахстану 
тощо. Якщо Росія буде втрачати контроль над 
частинами свого лімітрофу, звісно, унаслідок 
агресивних дій Заходу, то вона має природне 
право на відторгнення цих територій. Звідси 
й заяви Володимира Путіна про «подарова-
ний більшовиками Донбас» або «відсутність 
державності Казахстану до 1991 року». Саме 
цей постулат був основним тригером під час 
захоплення Криму у 2014 році. 

ДЛЯ ЧОГО РОСІЇ КОНФЛІКТИ НА ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ

Зміна влади в Росії навряд чи 
призведе до кардинальних змін 
у цій парадигмі, зважаючи на 
консервативність російського 
суспільства та еліт, а також 
тяглість та інерцію її політичної 
традиції.
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Показовою є політика Росії щодо сучасних 
подій довкола Білорусі та Вірменії. Лімітроф 
має бути слабким та легко керованим. Тому 
Кремль підтримує Олександра Лукашенка, 
який загнав себе і всю країну в безвихідну си-
туацію. Чи піде цей останній диктатор Євро-
пи, чи ні, Росія виграє в будь-якому разі. Для 
неї навіть важливішим є факт визнання з боку 
Заходу її права вирішувати тут ситуацію. Так 
само й у ситуації з Вірменією, де програш у 
війні за Нагірний Карабах значно послабив її 
позиції та знищив політичні перспективи не-
слухняного Нікола Пашиняна. Але Росії вда-
лося розширити свою військову присутність у 
регіоні, а як ми писали вище — це вважається 
Кремлем основою ефективного управління 
лімітрофом.

Там, де є і де нема Росії

Аналіз конфліктів на пострадянському про-
сторі дозволяє зрозуміти, що Росія є зацікав-
леною стороною у їх інспіруванні та підтрим-
ці. Так, не можна відкидати наявності певних 
передумов для конфліктів на Кавказі, зокрема 
в Грузії, між Вірменією та Азербайджаном. 
Об’єктивно там були певні етнічні та релігій-
ні чинники для виникнення протистояння та 
пам’ять про попередні конфлікти сторічної 
давнини. Але те саме було й на Балканах, 
і конфлікти там були такі ж жорстокі. Але 
зараз це в минулому, частина балканських 
країн уже є членами європейського та євро-
атлантичного товариства, а інші цього щиро 
прагнуть. Попри багато проблем, ці країни 
намагаються відновлювати співробітництво 
та мирне співіснування. У чому тут головна 
відмінність? Тут немає Росії, її миротворців 
та «гуманітарної допомоги». А на Кавказі Ро-
сія є.

Що стосується Придністров’я, а особли-
во українських Криму та Донбасу, то навіть 
побіжний погляд на джерела виникнення 
цих конфліктів дозволяє говорити про їхню 
повну штучність та інспірованість ззовні. 
Російськими майстрами гібридних війн була 
створена та нав’язана ціла міфологія про якісь 
окремі народи, чи то Донбасу, чи то Придні-
стров’я, чи то Криму. Для того, щоби під при-
криттям необхідності їх захисту від міфічних 

«бандерівців» або «кривавих уніоністів» при-
нести сюди хаос, смерть і зубожіння.

Отже, які можна зробити висновки? 
По-перше, сучасна Росія — це імперія, що 
усвідомлює себе окремою цивілізацією, яка 
перебуває в стані конфлікту із Заходом, тому 
змушена оборонятися. Її геополітичні кон-
цепції багато в чому базуються на постулатах 
XIX століття і є глибоко архаїчними. Вони 
є в прямому конфлікті не тільки із чинним 
міжнародним правом, але й із сучасним циві-
лізаційним етапом розвитку всього людства. 
Увесь пострадянський простір є зоною росій-
ських інтересів, де допускається односторон-
нє застосування військової сили. Усі наявні 
на цьому просторі конфлікти є сприятливим 
фактором збереження Росією своєї присутно-
сті в регіоні, а їхнє вирішення потенційно по-
слаблює російські позиції. Будь-які процеси 
на цьому просторі поза рамками російських 
інтересів сприймаються як недружні та інспі-
ровані ззовні, в основному Заходом. 

Тому треба розуміти, що зміна влади в 
Росії навряд чи призведе до кардинальних 
змін у цій парадигмі, зважаючи на консер-
вативність російського суспільства та еліт, 
а також тяглість та інерцію описаної вище 
політичної традиції. Тому політика міжна-
родного співтовариства й насамперед Захо-
ду повинна бути спрямована на подальше 
послаблення та стримування Росії. Водно-
час треба усвідомлювати, що повернення до 
норм міжнародного права з боку російського 
керівництва в результаті його послаблення, 
буде мати тимчасовий характер та не може 
сприйматися як вирішення проблеми. Тіль-
ки подальша дезінтеграція останньої імперії 
може бути ефективним інструментом карди-
нальної зміни шляху розвитку цієї величезної 
території. Можливим напрямком докладання 
зусиль може бути описаний тут ланцюг наці-
ональних автономій уздовж кордонів Росії, 
найуразливішим елементом якого є кавказькі 
республіки Російської Федерації. І хоч Захід 
негативно сприймає можливість розпаду Ро-
сії, але її збереження в нинішньому стані буде 
постійним чинником нестабільності для всієї 
Європи.
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Давня історія боротьби 
чеченського народу проти 
Російської імперії (яка завжди 
прагнула приростати новими 
територіями й ресурсами, 
силою підкорюючи та 
колонізуючи народи) починає 
свій відлік із часів Петра І та 
Кавказької війни (XVIII-XIX ст.). 
Боротьба чеченців за власні 
землі, святині та самобутність 
продовжувалась і в радянський 
період. 

Після розпаду Радянського Союзу споконвіч-
не російсько-чеченське протистояння з новою 
силою спалахнуло в новій кривавій та жор-
стокій війні — у конфлікті між федеральним 
центром Росії та створеною на її території Че-
ченською Республікою Ічкерія (ЧРІ), чию су-
веренність Москва де-юре не визнала. Наразі 
це єдиний конфлікт на території пострадян-
ської Росії, який з політичних та економічних 
причин двічі — у 1994–1996-му та 1999–2001 
роках (збройні зіткнення між федеральними 
силами та повстанцями на Північному Кавка-
зі відбувалися до квітня 2009 року) — пере-
ходив у гостру воєнну фазу з використанням 
збройних сил усередині країни. 

Звісно, сучасна Росія, попри все, виправ-
довуватиме свою агресію щодо Чечні, офі-
ційно називаючи її не російсько-чеченською 

війною, а «…мерами (операцией) по обеспе-
чению законности, правопорядка и обще-
ственной безопасности на территории Чечен-
ской Республики», заходами з роззброєння 
незаконних збройних формувань, боротьбою 
з бандитизмом і тероризмом. Принципова 
позиція Москви полягає в тому, що Росія як 
легітимна суверенна держава має повне пра-
во захищати свою територіальну цілісність, 
а забезпечення конституційного порядку на 
своїй території є її внутрішньою справою. 
Натомість Чечня, — де, на думку Кремля, 
виник осередок сепаратизму, ісламського 
екстремізму й тероризму, — не має жодних 
підстав апелювати до права народів (націй) на 
самовизначення.

Однак численні свідчення очевидців та 
учасників згаданих подій, спогади політиків, 
колишніх військових та співробітників спец-
служб, матеріали правозахисників та аналі-
тиків викривають брехливість кремлівської 
пропаганди. Усе вказує на те, що Росія, при-
криваючись захистом територіальної ціліс-
ності та боротьбою з ісламським тероризмом, 
насправді захищала інтереси номенклатури 
«силовиків» і реалізувала цілком конкретні 
політичні цілі, серед яких:
– усунення від влади Бориса Єльцина та 

близьких до нього демократичних і лібе-
ральних сил;

– встановлення свого контролю над основни-
ми ресурсами і фінансово-економічними 
активами країни;

–  орстке придушення сепаратизму в Чечні та 
його прецедентних спалахів як на Північ-
ному Кавказі загалом, так і в інших регіо-
нах Росії;

Чеченський конфлікт: 
нова віха російсько-
чеченського протистояння
Сергій Рабош, Київ 
Фото: Марцін Судер
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– встановлення жорсткої авторитарної вер-
тикалі федеральної влади, згортання демо-
кратичних процесів у країні;

– формування стійких провладних переко-
нань у населення країни та цілковите при-
душення інакомислення.

Право на незалежність

З юридичної точки зору, після розпаду СРСР 
Чечено-Інгушська Автономна Радянська Со-
ціалістична Республіка (ЧІАРСР, яка згодом 
була поділена на Чеченську та Інгушську 
республіки), разом з іншими автономними 
утворення Радянського Союзу отримала за-
конне право на державний суверенітет і неза-
лежність. Право це забезпечував прийнятий 
Верховною Радою СРСР 26 квітня 1990 року 
закон №1457-І «О разграничении полномочий 
между Союзом ССР и субъектами федера-
ции», який вирівнював права союзних і авто-
номних республік та відкривав для них юри-
дичний шлях виходу зі складу СРСР.

Чечено-Інгушська АРСР скористалася цим 
правом, оголосивши суверенітет на підставі 
радянського закону. І хоч спочатку Росія не 
оскаржила це рішення, проте, прийнявши зго-
дом декларацію про державний суверенітет 
РРФСР, по суті, проголосила пріоритет феде-
рального законодавства над законодавчими 
актами СРСР (подібно нині Росія не визнає 
пріоритет міжнародного права). Ба більше, 
1992 року між Чеченською Республікою та 
РРФСР було підписано угоду про виведення 
російських військ з території ЧР та розподіл 
успадкованого від СРСР озброєння і військо-
вої техніки, що де-факто можна вважати ви-
знанням незалежності Чеченської держави.

Проте після політичної кризи 1993 року 
(з розстрілом Білого дому в Москві та сило-
вим розгоном Верховної Ради РФ) федераль-
ний центр в особі представників російських 
спецслужб почав проявляти щоразу більше 
занепокоєння політичним курсом Чечні та 
безкомпромісністю її лідера Джохара Дуда-
єва. Саме завдяки «силовикам» і зростанню 
їхнього впливу на першого президента Росії 
Бориса Єльцина на рубежі 1994 року в Кремлі 
утвердилося стійке переконання, що держав-
ний суверенітет Чечні може стати прецеден-

том для виходу зі складу Росії інших автоно-
мій.

Щоб унеможливити такий сценарій, фе-
деральною владою Росії було скасовано ра-
дянський закон №1457-І (як зазначалось — у 
зв’язку з набуттям чинності 25 грудня 1993 
року Конституції РФ) і таким чином знівельо-
вано правову базу для здобуття автономіями 
державного суверенітету.

Паралельно Москва ініціювала перегляд 
взаємин між регіонами та федеральним цен-
тром, зокрема розглядалася можливість на-
дання регіонам додаткових повноважень, 
проте винятково у складі РФ. Саме це питан-
ня і стало для Кремля каменем спотикання у 
спробах домовитися з Дудаєвим, який праг-
нув розмовляти з російською владою «на рів-
них», не погоджуючись на жодні компроміси. 
Не змінила його позиції навіть влаштована 
Росією транспортна та фінансова блокада, що 
сильно ускладнила й без того непросту ситуа-
цію в республіці. А невдала спроба збройного 
захоплення влади в Чечні силами антидуда-
євської опозиції в листопаді 1994 року (актив-
но підтримана російськими спецслужбами) 
лише поглибила прірву між Москвою і Гроз-
ним.

Перша «чеченська кампанія» — 
тимчасова капітуляція Росії та 
відкладений статус ЧРІ

Зважившись на силове вирішення «чечен-
ської проблеми» (а, по суті, погодившись на 
злочинний план кремлівських «силовиків», 
що рвалися до влади), Єльцин втягнув Росію 
в безславну, ганебну військову авантюру. 

Не вдаючись у деталі російського «наведен-
ня порядку на території Чечні» та криваві по-
дробиці бойових дій, нагадаємо лишень, що 
саме в цей період відбувалися й терористичні 
«рейди» Шаміля Басаєва на ставропольський 
Будьонівськ та Салмана Радуєва на дагестан-
ський Кизляр.

Прийнято вважати, що активні бойові дії з 
жорстким чеченським спротивом тривали з 
11 грудня 1994 року до 31 серпня 1996 року. 
Об’єднаному угрупованню федеральних 
військ чисельністю від 15-24 тисяч вояків (на 
початку операції) до 70 тисяч (у лютому 1995 
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року), протистояло, за різними оцінками, 
майже 15 тисяч бійців чеченських регулярних 
сил та до 30 тисяч ополченців місцевої само-
оборони.

За офіційною інформацією, в ході першої 
«чеченської кампанії» втрати російської сто-
рони склали понад 5,5 тисяч загиблих і зни-
клих безвісти та майже 20 тисяч поранених. 
Натомість за даними Комітету солдатських 

матерів, йдеться про майже 14 тисяч загиблих 
солдатів строкової служби (без урахування 
контрактників та спецслужб).

Втрати ЧРІ складають, за різними неза-
лежними оцінками, від 2,5 тисяч до 4 тисяч 
бійців (Росія говорить про 17,5 тисяч). Серед 
мирного населення — орієнтовно від 70-80 
тисяч до 120 тисяч убитих та майже 240 тисяч 
поранених (точні втрати чеченського народу 
залишаються невідомими).

Найбільша кількість загиблих з обох сторін 
припала на так званий «новорічний» штурм 
Грозного (31.12.1994 – 01.01.1995), у результа-
ті якого адміністративний центр Чечні було 
майже повністю зруйновано. Значних руйну-
вань зазнали й інші населені пункти та інф-
раструктура.

Однак тоді Ічкерія не підкорилась Москві, 
відстоявши свій суверенітет, а 1996 року фе-
деральний центр був змушений піти на капі-
туляцію — було підписано Хасав’юртівську 
мирну угоду, і російські війська покинули 
територію республіки. У цій ситуації мало не 
єдиним, що відповідало інтересам Росії, була 
домовленість відкласти питання остаточного 
визначення статусу Чечні на п’ять років — до 
31 грудня 2001 року.

ЧЕЧЕНСЬКИЙ КОНФЛІКТ: НОВА ВІХА РОСІЙСЬКО-ЧЕЧЕНСЬКОГО ПРОТИСТОЯННЯ

Ослаблену республіку почали 
роздирати конфлікти на 
політичному та релігійному 
ґрунті. Після того, як у квітні 
1996 року під час російського 
авіаційного удару загинув 
Джохар Дудаєв, чеченські еліти 
зав’язли в боротьбі за владу, 
що не сприяло консолідації 
суспільства й завадило 
об’єднати зусилля для 
відбудови державності.
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Федеральний центр зазнав потужного уда-
ру, й одним із наслідків чеченської авантюри 
стало падіння рейтингу Єльцина. Росія по-
ступово йшла до дефолту 1998 року. Однак 
навіть після фактичної поразки в Чечні «си-
ловики» з оточення Єльцина не відмовилися 
від ідеї реваншу й почали нарощувати сили 
для відновлення владних позицій у майбут-
ньому. Тож друга «чеченська кампанія» Мо-
скви планувалася з урахуванням отриманих 
уроків і готувалася набагато виваженіше й 
ретельніше — цього разу як «контртерорис-
тична операція».

Втрачені можливості Чечні  
перед московським реваншем

Понівеченій війною Чечні так і не вдалося 
закріпити отриманий де-факто суверенітет і 
досягти остаточного взаєморозуміння з Мо-
сквою.

Однією з основних причин було те, що 
ослаблену республіку почали роздирати кон-
флікти на політичному та релігійному ґрунті. 
Після того, як у квітні 1996 року під час ро-
сійського авіаційного удару загинув Джохар 
Дудаєв, чеченські еліти зав’язли в боротьбі за 
владу, що не сприяло консолідації суспіль-
ства й завадило об’єднати зусилля для відбу-
дови державності. Між чеченськими тейпами 
(кланами) стався сутнісний розкол: на одно-
му полюсі опинилися прибічники діалогу з 
Кремлем, на іншому — адепти радикальної 
ісламізації Чечні. Між цим двома таборами 
постійно виникали конфлікти, що іноді пе-
реходили у відкриту ворожнечу. Такими ж 
непримиренними були, зокрема, і стосунки 
Аслана Масхадова (обраного в 1997 році пре-
зидента Ічкерії) та його амбітного суперника 
— радикального ісламіста Шаміля Басаєва, 
який після програшу на виборах ніяк не міг 
змиритись із другорядною роллю в керівни-
цтві республікою.

З часом протистояння лише загострило-
ся через кардинально різні погляди сторін 
на майбутнє ЧРІ та роль ісламу. Зрозуміло, 
що розкол у чеченських елітах був лише «на 
руку» федеральному центру, адже за таких 
обставин перед «силовиками» відкривалися 
нові можливості для реваншу — чергової, 

традиційно багатоходової спецоперації. І 
першим ходом у ній була масована пропаган-
дистська кампанія, метою якої було так сфор-
мувати громадську думку, щоби повернення 
ЧР під контроль Кремля отримало в Росії все-
народну підтримку.

Друга «чеченська кампанія» — 
жорсткий «контртерористичний» 
початок путінської Росії

На сьогодні накопичено величезний масив ін-
формації, який дає змогу довго і прискіпливо 
з’ясовувати причини збройної вилазки чи на-
паду (з російської точки зору — вторгнення) 
загонів ісламських бойовиків, очолюваних 
Шамілем Басаєвим і Хаттабом, із території 
Чечні на сусідній Дагестан 7 серпня 1999 
року, з чого фактично й почалася друга росій-
сько-чеченська війна. Не бракує інформації і 
про серію жахливих терористичних актів, що 
сталися в Росії (у Буйнакську, Москві та Вол-
годонську) у вересні того ж року, унаслідок 
яких загинули майже 300 осіб та понад 1700 
осіб зазнали поранень.

У цьому масиві знайдеться чимало різних 
версій, фактів, аргументів і контраргументів 
із приводу того, хто стояв за цими подіями, 
стосовно організаторів і виконавців зазначе-
них акцій.

Та якою б не була правдива версія, незапе-
речно одне: саме ці події стали безпосереднім 
приводом для проведення федеральним цен-
тром на Північному Кавказі та зокрема в Чеч-
ні нової воєнної кампанії, яка для російських 
«силовиків», окрім суто «контртерористич-
ного» змісту, мала важливе стратегічне зна-
чення в контексті далекосяжних політичних 
цілей.

Російська військово-спеціальна операція, 
хоч і спиралася на досвід першої «чеченської 
кампанії», проходила не менш важко, з пе-
ремінним успіхом для Москви, проте була 
значно масштабнішою, рішучішою та жор-
сткішою.

Як і раніше, об’єднане угруповання феде-
ральних військ складалося переважно зі зве-
дених підрозділів, доставлених у зону кон-
флікту з різних регіонів Росії. Однак цього 
разу Москва мала значну перевагу в живій 
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силі та озброєнні. Так, на різних етапах опе-
рації російське угруповання налічувало від 
80-ти до 100 тисяч військовослужбовців, тоді 
як чисельність чеченських військ на початку 
бойових дій складала орієнтовно 15-20 тисяч 
бійців. Щодо вогневих засобів, то кількісне 
співвідношення лише танків становило понад 
10:1 (орієнтовно 400:30 одиниць).

Найактивніша фаза російської операції із 
широкомасштабними бойовими діями трива-
ла в Чечні з 30 вересня 1999 року до 20 берез-
ня 2000 року. За її результатами федеральний 
центр заявив про встановлення контролю над 
усією територією республіки. Насправді ж 
позиція федеральних сил була не такою пере-
можною, як про це звітували в Москві: чечен-
ський опір перейшов до партизанської війни; 
диверсійно-терористичні атаки ісламських 
екстремістів поширилися на весь Північний 
Кавказ та інші регіони Росії.

16 квітня 2009 року було офіційно прого-
лошено припинення «контртерористичної 
операції», проте насправді йшлося лише про 
її переформатування та створення інформа-
ційного вакууму довкола Чечні та всього Пів-
нічного Кавказу.

Неможливо обійти мовчанням і масштаби 
людських втрат. В умовах створеного Росі-
єю інформаційного вакууму та застосуван-
ня методів інформаційної війни (зокрема 
брутального маніпулювання фактами) опе-
рувати точними даними ще складніше, ніж 
під час першої російсько-чеченської війни. 
Згідно з російськими офіційними даними, 
за період із серпня 1999 року до грудня 2002 
року загальні втрати федеральних військ у 
Чечні склали майже 4,8 тисяч загиблих та 
16,5 тисяч поранених. Якщо ж підсумувати 
офіційну інформацію про безповоротні втра-
ти від початку другої «чеченської кампанії» 
до 2009 року, отримаємо не менш як 6 тисяч 
загиблих. Водночас, за незалежними оцінка-
ми, офіційні дані є заниженими щонайменше 
вдвічі. Зокрема, лише за 2003 рік (тобто вже 
після активної фази війни) російські втрати 
на Північному Кавказі оцінювалися на рівні 
3 тисяч загиблих військових, співробітників 
спецслужб та правоохоронців. 

Дані щодо втрат чеченських формувань 
ще суперечливіші. Москва з притаманним їй 

ЧЕЧЕНСЬКИЙ КОНФЛІКТ: НОВА ВІХА РОСІЙСЬКО-ЧЕЧЕНСЬКОГО ПРОТИСТОЯННЯ

На піку «чеченської 
кампанії» в березні 2000 
року на президентських 
виборах було забезпечено 
впевнену перемогу Путіна, 
після чого розпочалася 
реалізація жорсткого курсу 
на централізацію і зміцнення 
вертикалі влади в Росії. 
Уже у 2001 році майже всі 
представники так званої «сім’ї 
Єльцина» були усунуті від 
влади.



32

переможним пафосом заявила про повну лік-
відацію сил чеченського опору (у 2001–2002 
роках ішлося про знищення від 13,5 тисяч до 
15 тисяч бойовиків), тоді як лідери чеченсько-
го опору оцінювали свої втрати станом на на 
2005 рік у 3,8 тисяч бійців. Своєю чергою, 
кількість жертв «другої чеченської», за оцін-
ками міжнародних неурядових організацій, 
сягнула майже 25 тисяч загиблих мирних жи-
телів, що на порядок вище російських офіцій-
них даних. 

Говорити про причини, результати й на-
слідки другої російсько-чеченської війни 
можемо й далі. Проте варто повернутися до 
політичного аспекту у його ключовий момент 
— несподіване дострокове складення повно-
важень російським президентом Єльциним 
31 грудня 1999 року та проголошення Воло-
димира Путіна його наступником.

Сплата своєрідної «данини»

На піку «чеченської кампанії» в березні 2000 
року на президентських виборах було забез-
печено впевнену перемогу Путіна, після чого 
розпочалася реалізація жорсткого курсу на 
централізацію і зміцнення вертикалі влади 
в Росії. Уже у 2001 році майже всі представ-
ники так званої «сім’ї Єльцина» були усуну-
ті від влади. На хвилі «контртерористичної 
операції», що тривала на Північному Кавказі, 
розпочався процес всеосяжного зміцнення 
владних позицій «силовиків» та встановлен-
ня їхнього контролю над стратегічними акти-
вами Росії. Подальші зміни у внутрішній та 
зовнішній політиці Росії заслуговують окре-
мого розгляду й потребують не одної статті…

Слід зауважити, що під час другої «чечен-
ської кампанії», яка стала для Путіна «ма-
ленькою переможною війною», федерально-
му центру вдалося зіграти на слабких місцях 
ЧРІ — внутрішньополітичних суперечно-
стях, соціально-економічних та релігійних 
проблемах. 

Після приходу до влади Путіна активна й 
методична робота федеральних «силовиків» 
на тлі тактичних успіхів і провалів військо-
вої операції на Північному Кавказі дала свої 
результати. Спираючись на «російські багне-
ти» та використовуючи наявні ресурси, спец-

службам Росії поступово вдалося розширити 
свої агентурні позиції в Чечні та підірвати 
соціальну базу підтримки чеченського опору. 
Це дало змогу суттєво надломити та роздро-
бити його сили, розгромити основні загони та 
знищити впливових чеченських командирів. 
Значна кількість учасників спротиву розсія-
лася серед мирного населення, певна частина 
склала зброю або перейшла на бік проросій-
ської чеченської опозиції. Певному числу 
непримиренних функціонерів ЧРІ довелося 
покинути територію республіки.

У середовищі розрізнених чеченських еліт 
російські спецслужби визначили авторитет-
них лідерів та впливові групи, з якими можна 
було досягти взаємоприйнятних домовлено-
стей за принципом — лояльність до Кремля 
та відмова від претензій на державний суве-
ренітет в обмін на владу, доступ до активів та 
ресурсних можливостей у Чечні. 

У результаті федеральний центр зробив 
ставку на свого недавнього ворога — чечен-
ського муфтія Ахмада Кадирова та наближе-
ні до нього сили, призначивши його главою 
ЧР у червні 2000 року. Вибір на роль нового 
проросійського лідера Чечні суперечливої фі-
гури А. Кадирова (загинув під час теракту в 
Грозному 9 травня 2004 року) у поєднанні з 
наданням певних економічних привілеїв в об-
мін на лояльність чеченських еліт забезпечив 
вирішення чеченської проблеми на користь 
Кремля. Простіше кажучи, Москва фактич-
но «придбала» покірність Чечні в обмін на 
доступ до матеріальних благ для обраних 
чеченських еліт та своєрідну «данину», що її 
в астрономічних розмірах сплачувала Росія, 
фінансуючи різноманітні програми соціаль-
но-економічної відбудови й розвитку респу-
бліки у збиток іншим регіонам Росії.

Чечня й подальші  
проєкції імперії Путіна 

На рубежі ХХ–ХХІ століть у російсько-че-
ченському протистоянні першочергову і ви-
значальну роль зіграли внутрішньополітичні 
процеси, пов’язані з порушенням балансу від-
носин між Москвою та російськими регіона-
ми після розпаду СРСР, а також розгортанням 
жорсткої боротьби за владу й матеріальні ак-



33

тиви як у самому федеральному центрі, так і в 
національних автономних утвореннях.

В умовах правової колізії Росія vs СРСР, 
менша і слабша, порівняно з ресурсами та 
можливостями федеральної влади, Чеченська 
Республіка Ічкерія практично не мала шансів 
юридично закріпити свій державний сувере-
нітет. Під яким би кутом не намагався Кремль 
виставляти загрозу чеченського сепаратизму 
та екстремізму, насправді пострадянська Чеч-
ня не являла прямої небезпеки й не могла ста-
ти каталізатором розвалу Росії. 

Федеральний центр міг би обрати мирний 
цивілізований шлях, продовжуючи складний 
діалог із ЧРІ для досягнення компромісів на 
взаємоприйнятних поступках, не вдаючись 
до військових дій, що призвели до жахливо-
го кровопролиття. Однак у боротьбі за владу 
підступна логіка «силовиків» полягала в от-
риманні швидких і рішучих перемог за прин-
ципом «мета виправдовує засоби». 

На хвилі жорсткої боротьби із сепаратиз-
мом, ісламським екстремізмом та терориз-
мом, підкорення Чечні стало своєрідним 
початком створення Російської імперії Пу-
тіна. Отримання бажаних результатів у ро-
сійсько-чеченській війні, побудова в Росії 
авторитарної вертикалі влади «силовиків» 
та досягнення решти внутрішньополітичних 
цілей посилили політичні амбіції Путіна як 
«собирателя земель русских», що перейшло в 
проєкцію військової сили Росії на суверенні 
держави — колишні союзні республіки — на-
самперед Грузію та Україну.

Мабуть, не варто проводити прямі аналогії 
чи умовні паралелі в російсько-чеченському, 
російсько-грузинському та російсько-україн-
ському конфліктах. Проте мусимо визнати, 
що попри суттєві відмінності та регіональну 
своєрідність конфлікти ці мають низку харак-
терних спільних рис.

З міжнародної політико-правової точки 
зору, російсько-чеченський конфлікт був, по 
суті, внутрішньою справою пострадянської 
Росії, натомість проти визнаних суверенних 
держав Грузії та України імперський режим 
Путіна здійснив підступну збройну агресію, 
окупувавши частини їхніх територій. І стра-
тегічні цілі Москви в цих ситуаціях теж були 
різними: у випадку Чечні — підкорення рес-

публіки та повний контроль над нею; у випад-
ку Грузії та України — поставити під сумнів 
їхню державність, зупинити їхню євроатлан-
тичну інтеграцію та повернути у сферу ви-
ключного впливу Російської імперії.

Водночас російські засоби і способи досяг-
нення цих цілей в усіх випадках були схожими 
і включали: застосування економічних важе-
лів тиску та експансії; створення необхідно-
го інформаційного тла та так званої «п’ятої» 
колони; активне використання агентів та ма-
ніпуляцій суспільними настроями; створен-
ня та всебічну підтримку опозиційних сил; 
проведення спецоперацій із дезорганізації 
роботи органів державної влади та життєво 
важливих комунікацій; застосування зброй-
них сил у різних формах тощо. Розгортання 
активних дій Росії завжди здійснювалося за 
формулою «дезінформація – пропаганда – 
провокація». І провідну роль тут відігравали 
спецслужби Росії.

Необхідно враховувати, що в кожному 
окремому випадку тактика російських спец-
служб мала свої особливості, а щодо України 
«гібридна» агресія Росії стала ще нахабні-
шою, підступнішою й технологічнішою як із 
погляду організації та різносторонньої під-
готовки, так і в суто технічному плані. Так, 
для прикладу, ані в Чечні, ані в Грузії Росія 
не мала потреби «клеїти дурня» легендою 
про «ихтамнет», говорити про громадянську 
війну на цих територіях та заперечувати свою 
участь у конфлікті.

Російсько-чеченська війна відіграла важли-
ву роль у становленні новітньої Російської ім-
перії Путіна, після чого її агресивна політика 
сфокусувалася на сусідніх державах. Москві 
вдалося створити суттєві проблеми для Грузії 
та України шляхом окупації їхніх окремих те-
риторій. Однак загальна ситуація для Росії в 
питаннях Грузії та України складається по-ін-
шому, і хоч як би цього не хотіла Москва, їй 
ніколи не вдасться підкорити ці країни так, як 
свого часу була підкорена Чечня. Історія має 
досить переконливих свідчень про те, з яких 
причин руйнувалися і врешті-решт зникали 
імперії…

ЧЕЧЕНСЬКИЙ КОНФЛІКТ: НОВА ВІХА РОСІЙСЬКО-ЧЕЧЕНСЬКОГО ПРОТИСТОЯННЯ
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Кожний пострадянський 
конфлікт початку 1990-х років 
має власну історію і свої 
мотиви, однак привід був 
завжди один — комуністична 
номенклатура намагалася 
зберегти свій вплив на 
просторах колишнього 
Радянського Союзу. В Абхазії й 
Карабаху російським генералам 
вдалося використати старі 
міжетнічні розбіжності між 
грузинами й абхазами, 
вірменами й азербайджанцями, 
у Таджикистані знайшли іншу 
причину — релігійну.

Звучить абсурдно, але «Народний Фронт Та-
джикистану», створений російською військо-
вою розвідкою, боровся проти населення, яке 
пережило комуністичний період атеїзму й за-
борони ісламу. Усі сімдесят років радянської 
влади на частині території колишньої держа-
ви Бухарський емірат комуністи знищували 
мечеті й медресе, забороняли будь-яку мож-
ливість зберігати традиції, яким понад тися-
чу років, подібно до того, як у Росії забороня-
ли церкви або в Україні й Білорусі — костели.

Подібна ситуація вже була у 1920–1930-х 
роках, коли більшовики захоплювали владу, 
а населення, яке чинило опір, називали «ба-
смачами». Червона армія під командуванням 
Михайла Фрунзе вбила сотні тисяч людей, 
понад мільйон емігрували з колишнього Бу-
харського емірату до сусіднього Афганіста-
ну. Через 80 років трагедія повторилася — у 
Таджикистані за п’ять років війни загинуло 
понад 150 тисяч осіб, понад мільйон — емі-
грували, значна частина — знову до Афганіс-
тану.

Таджицька перебудова

Таджикистан — штучна країна, створена 
більшовиками в 1924 році. До того часу в Цен-
тральній Азії було кілька держав, історія яких 
налічувала кілька століть, однак вони ніколи 
не мали етнічної прив’язки. У Бухарському 
еміраті правителями завжди були представ-
ники тюркомовного племені манго, однак 
державною мовою документів була перська. 
Під час штучного розділу Центральної Азії і 
створення нових національних територій та-
джики позбулися власних традиційних цен-
трів культури, оскільки за рішенням Сталіна 

Російсько-таджицька 
війна: 1992–1997
Олег Панфілов, Тбілісі
Фото: архів Олега Панфілова
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Самарканд і Бухару віддали Узбекистану.
З величезної території, населеної різномов-

ними людьми, Сталін вирішив створити на-
ціональні республіки зі своїми державними 
мовами. Щоби поставити нові республіки в 
залежність від Москви, у 1929 році перську 
та тюркську мови перевели з арабської пи-
семності на латиницю, потім на кирилицю 
й дали нові назви — таджицька та узбецька. 
Мови двох кочових народів поділили, назвав-
ши казахською та киргизькою, і змусили лю-
дей писати кирилицею. Народи, насамперед 
перськомовні, втратили можливість читати в 
оригіналі власну класичну літературу, вели-
чезну кількість творів, що брали початок із Х 
століття.

Перебудову Горбачова наприкінці 1980-
х років таджики сприйняли буквально — 
з’явився рух інтелектуалів «Растохез» (Відро-
дження), який підпільно видавав однойменну 
газету. У найбіднішій радянській республіці 
були активні люди, котрі створювали диску-
сійні клуби, що викликало занепокоєння у 

КДБ. Таджикистан став першою в СРСР ра-
дянською республікою, яка прийняла закон 
про державну мову — перську. Рішення рег-
ламентувало використання мови в офіційних 
документах протягом десяти років, а також 
перехід на арабську графіку.

Серед російськомовного населення Таджи-
кистану почалася паніка. Росіяни, українці, 
білоруси, татари потрапляли в Таджикистан 
різними шляхами, здебільшого прибуваючи 
на роботу на заводи й фабрики, тому вони не 
цікавилися ані культурою, ані мовою таджи-
ків. Ухвалення закону для них дало привід 
для занепокоєння. Москва вирішила відпові-
сти провокацією і провести операцію з дис-
кредитації політичної опозиції, яка лише по-
чала зароджуватись.

11 лютого 1990 року в центрі Душанбе зі-
бралися люди, які зажадали від влади по-
ліпшення умов життя. У відповідь із будівлі 
ЦК компартії Таджикистану пролунали по-
стріли. Однак снайпери спецпідрозділу КДБ 
«Альфа» стріляли не в протестувальників, 
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вони цілили в сусідні житлові будинки, вби-
вали не-таджиків, щоби викликати паніку в 
російськомовного (слов’янського) населення. 
У відповідь Горбачов запровадив надзвичай-
ний стан і ввів у Душанбе радянські війська.

Це була перша спроба знищення демокра-
тичної опозиції. КДБ почало переслідувати 
лідерів протесту, у радянській пропаганді 
піднялася кампанія дезінформації та дискре-
дитації інакодумців. Придушити опозицію 
комуністи не змогли, через півтора року, під 
час масових протестів проти Верховної Ради, 
був повалений символ радянської влади — 
пам’ятник Леніну. На самій площі під порож-
нім постаментом кілька днів тривав мітинг, 
були встановлені кілька наметів. У відставку 
пішов перший президент Таджикистану, він 
же лідер комуністичної партії Каххор Махка-

мов. На той момент ще радянський парламент 
прийняв рішення про заборону в Таджикис-
тані комуністичної партії.

Розгул демократії

Усі спроби КДБ придушити новонароджену 
опозицію були марними. У листопаді 1991 
року під тиском Москви комуністи провели 
президентські вибори, на яких із невеликим 
відривом знову переміг комуніст, Рахмон На-
бієв. Після виборів із Душанбе до Москви по-
вернулася велика група російських генералів, 
які допомагали новій владі перемогти. Вони 
ж повинні були показати російськомовному 
населенню і всім, хто ностальгує за Радян-
ським Союзом, що Росія їх захистить.

Закон часів перебудови скасував однопар-
тійність комуністів і до кінця 1991 року в Та-
джикистані було зареєстровано 16(!) партій, 

виходили 32 незалежні газети найширшого 
спектру — від релігійних до ліберальних. Вла-
да була вимушена зареєструвати не тільки Де-
мократичну партію й рух «Растохез», членами 
яких були університетські та академічні інте-
лектуали, але також Партію ісламського відро-
дження, яка набула масовості та популярності, 
особливо в південній частині Таджикистану.

Після розпаду Радянського Союзу ситуація 
склалася двоїста: з одного боку, зміцнювалася 
політична опозиція, з іншого — прихильники 
радянської влади отримали слабовільного 
президента, самовдоволеного представника 
старої номенклатури, який страждав на алко-
голізм. Але Москві цього було замало, адже 
Таджикистан почав виходити з-під кремлів-
ського контролю.

Москву дратували розмови про демократію 
і відновлення давньої культури, а ще більше 
лякало відродження ісламу, який, завдяки 
кращим радянським традиціям московської 
пропаганди, представлявся небезпечним. Ко-
лишня радянська, а тепер російська пропаган-
да почала чергову кампанію з дискредитації 
таджицької опозиції. А оскільки телеканали 
за традицією переглядала більшість населен-
ня, то прийоми пропаганди залишилися тими 
ж — чим більше залякати. У репортажах із 
Таджикистану частіше стали показувати ме-
четі й людей, що моляться, однак не з метою 
розповісти про відродження релігії, а саме, 
щоби налякати, мовляв, дивіться, що чекає на 
майбутній Таджикистан.

Росія була присутньою в країні у вигляді 201-
ї мотострілецької дивізії (близько п’яти тисяч 
осіб) у складі двох полків, які дислокувалися 
на півдні країни. Увесь кордон між Таджикис-
таном і Афганістаном контролювала російська 
прикордонна служба, яка також займалася 
наркотрафіком, російські військові перебували 
на станціях стратосферного зв’язку. На почат-
ку 1992 року було створено російське посоль-
ство на чолі з колишнім радянським консулом 
у Гданську Мечеславом Сенкевичем, який роз-
почав підготовку перевороту.

Таджицький «майдан»

Коли у березні 1992 року почався цілодобовий 
мітинг, у Душанбе та Москві стали готувати-

За старою схемою, що 
застосовувалася багато разів 
і полягала у використанні 
регіональних відмінностей 
і суперечностей, Москва 
створила ще один конфлікт.
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ся до операції з нейтралізації опозиції, яка на-
бирала популярності. Кремль вирішив зміни-
ти схему розподілу гілок влади, яка існувала 
за радянської влади. Тоді першими секретаря-
ми ЦК Компартії були вихідці з півночі рес-
публіки, а головою уряду та Верховної Ради 
призначався уродженець південних гірських 
районів та Паміру. Тепер Москва вирішила, 
що настав час віддати владу жителям півдня, 
однак вибір чомусь впав на вихідців з Куляб-
ської області, найбільш відсталої в економіч-
ному плані. Очевидно, Кремль вважав, що її 
представники не братимуть участі в інтригах 
і стануть досить слухняними. І, вочевидь, 
свою роль зіграла географія — Душанбе відо-
кремлений від півночі двома хребтами, а всі 
події відбувалися в південній частині країни.

Швидше за все, остаточне рішення про сило-
вий спосіб вирішення ситуації в Таджикистані 
було прийнято після початку в Душанбе ціло-
добового мітингу. Приводом стала ситуація, 
коли голова парламенту Сафаралі Кенджаєв 
публічно образив міністра внутрішніх справ 
Мамадаеза Навджувонова. Й оскільки засідан-
ня проходило в прямому ефірі, образливі слова 
про «диких горян» почула вся країна. Вранці 
на центральній площі стали збиратися люди.

Майже два місяці центр Душанбе вирував, 
на площі розгорнули кілька десятків наметів, 
тут постійно перебували десятки тисяч лю-
дей, які постійно змінювали один одного. Та-
ким чином, за два місяці мітингів там побува-
ло декілька сотень тисяч жителів практично 
з усього Південного Таджикистану. Це було 
наметове місто — зі своєю службою безпеки, 
кухнею, медичним пунктом і навіть власною 
радіостанцією.

Однак розпочати нову війну для Росії було 
непросто. Після розпаду Радянського Союзу 
кожна з нових держав отримала частку спад-
щини радянської армії. Комусь дістались ко-
раблі, комусь — танки або літаки. Таджикис-
тан не отримав жодного патрона. У першому 
уряді незалежного Таджикистану не було на-
віть міністерства оборони, тільки національ-
на гвардія з декількома бронемашинами.

Наляканий масштабністю протесту прези-
дент Рахмон Набієв 1 травня 1992 року роздав 
своїм прихильникам 1 800 автоматів з арсе-
налу гвардії. А вже 3 травня пролунали перші 
постріли, було вбито кілька опозиціонерів. 
Одночасно на сусідній площі прихильники 
влади зібрали альтернативний мітинг. Вони 
тримали в руках плакати «Ні ісламу», «Ми за 

РОСІЙСЬКО-ТАДЖИЦЬКА ВІЙНА: 1992–1997
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демократію». Демократію в їхньому уявленні 
уособлював колишній головний комуніст Та-
джикистану.

На цьому альтернативному мітингу і сфор-
мувався «Народний фронт» — напівкримі-
нальне угруповання, озброєне владою. Вибір 
російської військової розвідки (ГРУ) впав на 
кримінал, який чекісти вже використовува-
ли проти опозиції в лютому 1990 року. Тепер 
їм потрібен був авторитет. Ним виявився, 
за злодійською ієрархією, «баклан» Сангак 
Сафаров, який відсидів у в’язницях шість 
термінів загальною тривалістю 23 роки. Ро-
сійська пропаганда відразу ж почала «відми-
вати» бандита, представляючи його майже 
ангелом, допускаючи дивні умовиводи: «так, 
свого часу він був буфетником, але ніколи не 
розбавляв пиво водою».

Ім’я Сангака почало гриміти, коли в ли-
стопаді 1992 року він, в ондатровій шапці, у 
смугастій матроській сорочці (тільняшці) та 
піджаку, поблискуючи золотим зубом, вий-
шов на трибуну Верховної Ради й чітко ска-
зав: «Ми знищимо демократичну наволоч у 
Таджикистані й доберемося до Москви». У 
цього криміналітету були політичні погляди, 
які цілком відповідали настроям московських 
генералів і чекістів. Пізніше, коли «Народний 
фронт» уже підготували й забезпечили росій-
ською бронетехнікою, на БТРах замайоріли 
червоні радянські прапори. Вони не прихову-
вали, за що боролися.

Ріки крові

За старою схемою, що застосовувалася бага-
то разів і полягала у використанні регіональ-
них відмінностей і суперечностей, Москва 

створила ще один конфлікт. На одному боці 
опинилися люди демократичних поглядів, 
прихильники партії ісламського відроджен-
ня, переважно горяни й памірці, як меншість, 
вони ж прихильники Давлата Худоназарова, 
кінорежисера, голови Спілки кінематогра-
фістів Таджикистану й раніше СРСР, депу-
тата Верховної ради СРСР із міжрегіональної 
«сахаровської» групи. Він був кандидатом у 
президенти в листопаді 1991 року, однак ви-
бори програв завдяки активності московської 
номенклатури.

На другому боці — прихильники Сангака 
Сафарова, йому швидко склали біографію, у 
якій він став сином репресованого в 1935 році. 
Однак звинувачення і причину репресії при-
думати не встигли. Зрештою, як і не змогли 
приховати причину першого терміну Сангака 
— за викрадення автомобіля в 1951 році. По-
тім він збив пішохода, потім зарізав людину, 
яку назвали «чеченцем-рекетиром», і від якої 
Сангак нібито захищався.

Зі спогадів полковника ГРУ Олександра 
Мусієнка: «Наша група працювала в Кур-
ган-Тюбе, а коли основна частина поверну-
лася назад, я залишився в складі оперативної 
групи. Щоби якось легалізуватися, ми приду-
мали назву “Народний фронт Таджикистану” 
(НФТ). Головною нашою опорою став кримі-
нальний авторитет Сангак Сафаров, людина 
вже похилого віку, яка провела у в’язницях 23 
роки. Це був природжений лідер із відмінни-
ми організаторськими здібностями, загостре-
ним почуттям справедливості й патріотизму 
— він і очолив НФТ... ».

У 1993 році почалося кримінальне свавіл-
ля — новий уряд країни складався з земляків 
і родичів нового керівника країни Емомалі 
Рахмонова, вихідців лише з Кулябської облас-
ті. Більш прості посади стали захоплювати 
авторитетні бойовики й командири «Народ-
ного фронту». «Переможці» отримували пре-
міальні — у міністерствах з’явилися люди, 
які зовсім нещодавно були в кримінальних 
хроніках МВС. Це вже нікого не дивувало, 
оскільки міністром внутрішніх справ при-
значили відомого душанбінського рекетира, 
двічі судимого Якуба Салімова.

Ім’я Салімова спливло в лютому 1990 року 
в інший хроніці, як співучасника погромів, 

Участь бандитів у державному 
будівництві — не новина, адже 
в подібний спосіб формувалася 
радянська влада, яку очолив 
недовчений юрист Ленін, що 
закликав у своїх статтях до 
терору.
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ініційованих КДБ із метою дискредитації 
опозиції. У грудні 1993 року його призначи-
ли міністром внутрішніх справ, він отримав 
звання генерал-майора, що для кримінальни-
ка було немислимою справою. Через два роки 
його звільнили і відправили послом у Туреч-
чину, потім керівником Митного комітету, а у 
2003 році затримали в Москві й помістили у 
слідчий ізолятор Душанбе за звинуваченням 
у державному перевороті. Салімова звільни-
ли лише у 2016 році.

Іншою особою, яка злетіла до небес, будучи 
близькою до кримінальних кіл, став Гаффор 
Мірзоєв на прізвисько «Сивий». Він теж брав 
участь у подіях 1990 року, у війні на боці «На-
родного фронту». У новому уряді він отримав 
посаду командувача президентської гвардії і 
звання генерал-лейтенанта. У 2004 році його 
призначають директором Агентства з контро-
лю за наркотиками Республіки Таджикистан, 
а через пів року заарештовують за звинува-
ченням в організації державного перевороту. 
У 2006 році Мірзоєва засудили до довічного 
ув’язнення.

Пострадянський феодалізм

Можна лише уявити собі ситуацію за такої 
влади, коли в країні багато неконтрольова-
ної зброї в руках криміналу. «Переможці» ще 
тривалий час встановлювали власні порядки, 
наводячи страх на мирних жителів. У 1996 
році в Душанбе було вбито двох відомих про-
фесорів медицини — ректора медичного уні-
верситету Юсуфа Ісхакі та проректора того ж 
університету Мінходжа Гулямова. У тому ж 
році вбили президента Академії наук Мухам-
мада Асімі. Ситуація нагадувала становище в 
лютому 1990 року під керівництвом КДБ. Але 
тоді це відбувалося лише в певних районах 
Душанбе, тепер подібні справи заполонили 
всю країну.

Участь бандитів у державному будівництві 
— не новина, адже в подібний спосіб форму-
валася радянська влада, яку очолив недовче-
ний юрист Ленін, що закликав у своїх статтях 
до терору. Це і грабіжник банку Сталін, який 
відсидів тюремний термін, а також величезна 
кількість дрібніших розбійників, які прими-
кали до більшовиків. Одним із найвідоміших 

був «бессарабський Робін Гуд» Григорій Ко-
товський.

Сучасна російська історія поповнюється 
новими іменами. Наприклад, генерал-майор 
Рамзан Кадиров. Або підполковник «Мото-
рола» — Арсеній Павлов, або підполковник 
«Гіві» — Михайло Толстих. Перший ще до-
недавна працював автомийником, другий — 
водієм дизельного навантажувача на канат-
ному заводі. Жодної спеціальної освіти вони 
не мали, як не мали освіти взагалі, окрім за-
гальної середньої. Кадиров узагалі не закін-
чив школу. Таких полковників і генералів на 
пострадянському просторі — величезна кіль-
кість, особливо там, де виникали локальні се-
паратистські війни, ініційовані Росією.

Сучасний Таджикистан — це корумпована 
держава, що перебуває під цілковитим контр-
олем Росії. Близько двох мільйонів гастарбай-
терів проходять процес асиміляції, перетво-
рюючись із носіїв древньої перської культури 
у звичайних «русских», як це відбувалося 
останні століття в Російській імперії. Таджи-
кистан входить до списку 30-ти найбільш ко-
румпованих країн світу. У рейтингах правоза-
хисних організацій країна значиться як така, 
що не має свободи й характеризується висо-
ким рівнем цензури та численними випадка-
ми придушення свободи слова. За період вій-
ни 1992–1997 років було вбито 73 журналісти, 
жоден випадок досі не розслідували.

Сьогодні Таджикистан — звичайна москов-
ська колонія, де ситуацію контролює росій-
ська військова база, що дислокується по всій 
країні. Економіка настільки слабка й незахи-
щена, що Росія, як ініціатор Євразійського 
економічного союзу, навіть не наполягає на 
членстві Таджикистану в цій організації. У 
країні високий рівень непотизму, а політична 
система близька до тієї, що склалась у багат-
шому Туркменістані та інших диктаторських 
країнах. Москві важливо, щоби Таджикистан 
перебував у сфері її впливу, інше її абсолют-
но не хвилює — ані стан демократії, ані права 
людини.

РОСІЙСЬКО-ТАДЖИЦЬКА ВІЙНА: 1992–1997
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Абхазія та Південна Осетія — ці 
назви зазвичай згадуються 
у парі. У цьому є сенс. Хоч 
обидва утворення практично 
повністю відокремлені 
(включно з офіційним статусом), 
їхня доля була дуже подібною 
протягом тридцяти років. 
Паралелі прослідковуються в 
тому, яке значення дві території 
посідають для Москви, а також 
у внутрішній політиці Тбілісі.

Республіка й регіон

Абхазці — це кавказький народ, як і грузи-
ни, хоч лінгвістично та етнічно вони ближчі 
до етносів Північного Кавказу: кабардинців, 
черкесів та абазинів. Вони є корінним наро-
дом Абхазії, особливо в західній її частині. 
Осетини — індоєвропейці, їхні предки похо-
дили зі Сходу. Сучасна Північна Осетія ста-
ла колискою осетинів на Кавказі. У Грузію, 
у тому числі й на територію Південної Осе-
тії, вони мігрували ще в період середньовіч-
чя, однак оселялися переважно в долинах та 
ущелинах. Напередодні Першої світової вій-
ни у Цхінвалі проживало лише кілька осетин-
ських сімей.

У VIII–XI ст. в Абхазії існувало царство, 
до якого також входила західна Грузія з Ку-
таїсі. Грузинські історики переконують, що 
це була грузинсько-абхазька держава, у якій 
домінували грузинська мова та культура, тоді 
як абхазькі історики доводять, що ця держава 
практично не мала нічого спільного з грузи-
нами. Потім Абхазія увійшла до складу Гру-
зії й залишалася пов’язаною з нею протягом 
кількох сотень років. У XVI столітті Абхазія 
потрапила в залежність від Османської імпе-
рії, а на початку XIX століття її приєднали до 
Росії, хоч деякий період після цього абхазька 
князівська династія продовжувала існува-
ти. Рештки автономії Абхазія втратила після 
Кавказької війни, у якій абхази воювали на 
боці горян (на відміну від грузинів). Тоді зна-
чна частина абхазького населення була зму-
шена емігрувати, що змінило етнічний склад 
цих земель на тривалий період. До ХХ ст. у 
Південній Осетії не існувало жодних осетин-
ських державних організмів.

Й абхазці, й осетини виступили проти неза-
лежної Грузії, яка була створена після краху 

Бунт мандаринок
Войцех Гурецький, Варшава
Фото: Український журнал
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царського режиму й зуміла вистояти наступні 
три роки (1918–1921). На cпротив їх підбури-
ли більшовицькі емісари. За радянських часів 
Абхазія отримала статус союзної республіки 
— найвищий із можливих, однак радість була 
недовгою. Незабаром її включили до складу 
Грузії як автономну республіку, з чим абхазці 
не змогли змиритися. Для осетин створення 
двох автономних областей — Північної Осе-
тії у складі радянської Росії (згодом статус 
підвищили до республіки) та Південної Осе-
тії у складі радянської Грузії — стало своє-
рідною відзнакою та нагородою. Південну 
Осетію створили в самому серці грузинських 
земель, в історичній Картлі. Межі області ся-
гали практично Тбілісі, не доходячи до гру-
зинської столиці на кілька десятків кіломе-
трів.

Наприкінці 1980-х в Абхазії та Південній 
Осетії почалися заворушення. Причин було 
три: зростання національної свідомості та 
національних амбіцій, спричинених перебу-
довою (у поєднанні з послабленням репре-

сій), реальні (і уявні) помилки та провини 
Тбілісі, а також політика Москви, що підтри-
мувала подібні рухи, намагаючись старими 
методами утримати радянську імперію, яка 
розпадалась. Перший президент Грузії Звіад 
Гамсахурдія, замість того, щоби заспокоїти 
населення, необережними жестами підливав 
олії у вогонь. Грузинський націоналізм зітк-
нувся з націоналізмами національних мен-
шин.

Війни в Південній Осетії (1991–1992) та Аб-
хазії (1992–1993) виграли сепаратисти, яких 
підтримувала Росія. Вони створили дві так 
звані парадержави, тобто республіки, які не 
отримали міжнародного визнання. Такий стан 
був — як це не парадоксально — зручним для 
всіх. Сепаратистські формування поглиблю-
вали свою незалежність від Тбілісі. Грузія 
виграла час, щоби зміцніти й оговтатися піс-
ля низки воєн, не втрачаючи надії повернути 
обидві провінції (декларації про цілісність 
Грузії лунали звідусіль, навіть із Москви). 
Росія, завдяки своєму впливу в Абхазії й осо-

Під тиском Кремля місії 
ООН та ОБСЄ залишили 
Абхазію та Південну 
Осетію.
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бливо в Південній Осетії (козирем стали ро-
сійські бази у Грузії та Вірменії), зміцнювала 
свої позиції на Південному Кавказі. Вона та-
кож відігравала домінантну роль у млявому 
мирному процесі — російські посередники 
брали участь у переговорах між учасниками 
конфлікту (разом з ООН та ОБСЄ). Російські 
миротворчі сили розміщувалися в Абхазії 
(формально це були сили Співдружності Не-
залежних Держав), а в Осетії дислокувався 
російський батальйон (були також грузин-
ський та осетинський батальйони).

З формальної точки зору Абхазія зберегла 
статус автономної республіки у складі Грузії 
— тобто той статус, який вона мала в СРСР. 
Південна Осетія натомість стала так званим 
Цхінвальським регіоном, адже автономна об-
ласть, а відтак і її назва, була офіційно лікві-
дована владою в Тбілісі ще в грудні 1990 року. 
На практиці, звичайно, терміном «Південна 
Осетія» послуговуються досі. Іноді назва зга-
дується в заявах представників грузинського 
уряду.

Незалежність та визнання

У невизнаній Абхазії відбулися вільні вибори 
(в умовах реальної політичної конкуренції), 
існувала свобода слова, діяли незалежні та 
опозиційні ЗМІ. Це стало можливим завдя-
ки силі та рішучості абхазьких еліт, які були 
орієнтовані на Москву, але водночас будува-
ли державні структури (за підтримки значної 
частини населення). Восени 2004 року там 
відбулася навіть кольорова революція, яка 
збіглася з українською Помаранчевою рево-
люцією. Почалося це з «президентських вибо-
рів» (ми пишемо про парадержаву, тому тер-
мін необхідно взяти в лапки), у яких кандидат 
від опозиції Сергій Багапш переміг Рауля 
Хаджимбу, якого підтримував Кремль, з не-
великою різницею в голосах (на одному з його 
передвиборчих мітингів виступив Йосиф 
Кобзон, який привітав присутніх словами: 
«Я радий бути в АДЖАРІЇ», що лише знеохо-
тило абхазів). Хаджимба не визнав результа-
тів і вивів своїх прихильників на вулицю. У 
відповідь люди Багапша зайняли телевізійну 
будівлю. Криза закінчилася компромісом, на 
якому наполягла Москва: Багапш став прези-

дентом, а Хаджимба — віцепрезидентом. Аб-
хазьку революцію назвали «мандариновою» 
на честь головного багатства республіки 
(мандарини збирають восени). Мрією півден-
ноосетинської еліти від початку було об’єд-
нання з Північною Осетією та входження до 
Російської Федерації як єдиної Осетії.

П’ятнадцятирічне перемир’я закінчилося 
після того, як 26 серпня 2008 року, унаслідок 
російсько-грузинської війни, Москва визнала 
незалежність Абхазії та Південної Осетії. Цей 
крок сильно обмежив поле для маневру Цхін-
валі та особливо Сухумі. Іноземні партнери 
припинили контакти з парадержавами, не 
маючи бажання підтримувати рішення Мо-
скви та ставити під сумнів територіальну ці-
лісність Грузії. Під тиском Кремля місії ООН 
та ОБСЄ залишили Абхазію та Південну Осе-
тію. Тоді ж Москва уклала низку «міждержав-
них» угод із сепаратистськими утвореннями, 
які фактично включили Абхазію та Південну 
Осетію до російського оборонного, економіч-
ного та соціального простору. У парадержа-
вах створили російські військові бази, а на 
кордонах розмістилася російська ФСБ.

Перманентна криза та дедалі глибша коруп-
ція поглиблювали розчарування суспільства і 
призвели до зростання еміграції, насампе-
ред до Росії (на практиці кожен міг отримати 
російський паспорт). З часом абхазькі еліти 
втратили всю свою незалежність, ставши 
колективним клієнтом Москви, майже пов-
ністю залежним від субсидій із російського 
бюджету. З метою власної легітимізації еліти 
почали все частіше вдаватися до націоналіс-
тичної риторики. Один з абхазьких політи-
ків на запитання, що змінилося в республіці 
після 2008 року, відповів: «Раніше ми були 
незалежними, а тепер ми визнані». У 2014 
році президентом став Рауль Хаджимба, яко-
го вважають найбільш проросійським з усіх 
абхазьких політиків. Якщо раніше заклики до 
тіснішого зближення з Росією не користува-
лись особливою популярністю, за нових умов 
вони дозволили йому перемогти.

Як зазначив польський дослідник Кавказу 
Ян Бродовський, російсько-грузинська війна 
є дуже важливим переломним моментом для 
сучасної Грузії. У книзі «Грузія після Револю-
ції троянд. Картина політичних та соціальних 
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перетворень у 2003–2018 роках» Бродовський 
підкреслює: «Агресивна політика Росії, не-
досвідченість грузинських політичних еліт 
та нерішучість Заходу призвели до збройного 
конфлікту в серпні 2008 року. [...] У даний час 
шанси на те, що Абхазія та Південна Осетія, 
які проголосили незалежність, визнають до-
мінантну роль Тбілісі, невеликі».

Варто додати, що незалежність Абхазії та 
Південної Осетії не визнала... Російська пра-
вославна церква, яка вважає обидві парадер-
жави канонічними територіями Грузинської 
церкви. Це, найімовірніше, пов’язане з полі-
тичним рішенням Кремля. Завдяки цьому 
Москва може впливати на вірян Грузії через 
проросійське грузинське духовенство (це 
важливий російський інструмент у вимірі soft 
power).

Женева й Галі

Після 2008 року єдиною платформою, де зу-
стрічаються представники всіх сторін гру-

зинського конфлікту, є так звані Женевські 
дискусії. У них беруть участь делегати з Гру-
зії, Росії, США, Абхазії та Південної Осетії. 
Дискусії проводяться під егідою ООН, ОБСЄ 
та ЄС. Вони відбуваються у двох робочих 
групах. Перша обговорює широко зрозумілі 
питання безпеки, друга — гуманітарні питан-
ня. Окрім женевського формату є зустрічі в 
Галі в Абхазії (на жаль, дуже епізодичні, на-
приклад, востаннє — у 2016 році). Галійський 
формат повинен був стати технічним, а не 
політичним. Його створили для вирішення 
нових проблем та запобігання інцидентам на 
адміністративних кордонах парадержав та 
«справжньої» Грузії.

Крім того, питання Абхазії та Південної 
Осетії обговорюються на регулярних зустрі-
чах заступників глав дипломатії Грузії та 
Росії. Цей формат, у свою чергу, є заміною 
дипломатичних відносин, які були розірвані 
у 2008 році й досі не відновлені. Для Тбілісі 
умовою нормалізації відносин із Москвою є 
відмова від визнання парадержав та виве-

БУНТ МАНДАРИНОК

Російські миротворчі сили розміщувалися в 
Абхазії (формально це були сили Співдружності 
Незалежних Держав), а в Осетії дислокувався 
російський батальйон.
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дення військ із грузинської території, тобто 
деокупації. Водночас Тбілісі залишається 
відкритим для постійної співпраці: торгівлі 
та туризму. Москва вважає, що незалежність 
Абхазії та Південної Осетії не підлягає дис-
кусії й намагається змусити Грузію визнати 
такий стан справ, принаймні фактично. Цьо-
му служить так звана бордеризація, тобто 
будівництво укріплень на лінії між Півден-
ною Осетією та власне Грузією, з поступовим 
пересуванням своїх КПП у бік останньої. Це 
ніби повинно схилити Грузію до демаркації 
«кордону» зі свого боку.

Абхазький та південноосетинський кон-
флікти не викликають особливих емоцій у 
грузинському суспільстві, якщо йдеться про 
щоденні практики. Згідно з дослідженням 
Міжнародного республіканського інституту 
в серпні 2020 року, лише 2% респондентів 
вважали відсутність прогресу на шляху ре-
інтеграції країни значним провалом уряду 
— це питання було на восьмому місці довго-
го «списку невдач», поступившись, серед ін-
шого, безробіттю, бідності або внутрішньо-
політичним конфліктам. Однак коли йдеться 
про критичні та стратегічні питання, відсо-
ток людей, які вважають, що конфлікти все 
ще відіграють важливу роль, безумовно зро-
стає. В іншому дослідженні Міжнародного 
республіканського інституту восени 2019 
року майже 41% респондентів на запитан-
ня, якою є найбільша перешкода для вступу 
Грузії до НАТО, звернули увагу на «статус 
окупованих регіонів». Ще 23% опитаних за-
значили, що на заваді цьому стоїть Росія, і 
лише 7% вказали на спротив держав-членів 
НАТО.

«Грузинська мрія»,  
«Народний рух» та інші

Як стверджує грузинська журналістка Мзія 
Паресішвілі, парадержави також мають ве-
лике значення в політичній боротьбі в Грузії: 
«Отже, керівна “Грузинська мрія” звинувачує 
у всьому [тобто в проблемах у процесі вирі-
шення конфліктів – В.Г.] нерозумну політику 
Міхеїла Саакашвілі та його “Єдиний націо-
нальний рух”. Тепер дійшла черга [напере-
додні парламентських виборів у Грузії 2020 

року – В.Г.] до “Грузинської мрії” та її лідера 
Бідзіни Іванішвілі».

Тому команду Саакашвілі, яка керувала 
до 2012 року (президентська каденція добіг-
ла  кінця через рік), звинувачують у тому, 
що вона не зробила нічого для відновлення 
довіри між грузинами, абхазами та осетина-
ми. Тільки команда «Грузинської мрії» ніби 
досягла успіху в цьому питанні, підтверджен-
ням чому є кількість абхазців, які користу-
ються медичною допомогою, яку пропонує 
Грузія жителям парадержав: у 2014 році їх 
було 74, у 2015-му — 311, а у 2016-му — уже 
1075. З іншого боку, «Грузинська мрія», на 
думку опонентів, ставить основний акцент 
на контактах із населенням сепаратистських 
утворень, однак втрачає політичний аспект, 
визнаючи Москву, а не Сухумі та Цхінвалі, 
єдиною стороною конфлікту.

Серед грузинських угруповань, які вважа-
ються проросійськими, найбільшою підтрим-
кою користується «Альянс патріотів Грузії». 
У попередньому парламенті його представ-
ляли 6 депутатів, на виборах 31 жовтня 2020 
року «Альянс» здобув 4 місця. «Альянс» ви-
ступає за нейтральний військовий статус Гру-
зії (тобто не бути членом ані НАТО, ані інших 
союзів) і за встановлення прямого діалогу з 
Росією.

У звіті Центру «Досьє», заснованого Миха-
їлом Ходорковським, доводиться, що група 
одержує кошти з Москви (фінансування по-
літичних партій фізичними чи юридичними 
особами з-за кордону в Грузії заборонено).

Під час виборчої кампанії двоє лідерів 
«Альянсу» відвідали Абхазію. Коли справа 
вийшла назовні, вони пояснили, що перево-
зили ікону — дар для однієї з абхазьких цер-
ков, однак мета їхньої поїздки залишається 
незрозумілою. Відомо, що вони зустрічалися 
на місці з радником лідера парадержави Асла-
ном Бжанією (згодом він подав у відставку), 
а сам Бжанія заявив, що політики «Альянсу» 
готові визнати незалежність Абхазії. Ця спра-
ва до сьогодні не була переконливо з’ясована.

Професура та кіномитці

Навесні 2018 року грузинська влада розро-
била пакет пропозицій для парадержав під 
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назвою «Крок до кращого майбутнього». Він 
передбачав можливість експорту абхазьких 
та південноосетинських товарів на ринки ЄС, 
подібно до товарів із Придністров’я. На жаль, 
невідомо, чи взагалі стартував цей пакет та як 
його сприйняли потенційні бенефіціари. Ми-
нуло майже три десятиліття, відтоді як Тбілі-
сі втратив контроль над парадержавами. усе 
більше людей в Абхазії та Південній Осетії 
вже не пам’ятають і не цікавляться Грузією 
та грузинами. Як зазначив професор Гриоргі 
Анчабадзе, грузинський історик абхазького 
походження, який викладає в університетах 
як у Тбілісі, так і в Сухумі (це дуже рідкіс-
ний випадок), абхазькі студенти все менше й 
менше розпитують його про сучасну Грузію, 
про співвідношення сил в уряді, політику за 
кордоном, церкву й навіть зарплати, пенсії 
та рівень життя. Вони також не питають про 
Захід, звужуючи свої інтереси до Абхазії та 
Північного Кавказу (хіба що до Росії та, мож-
ливо, Туреччини).

Часто їздить до Сухумі Зураб Шенгелія, 
математик і колишній викладач університету, 
який пішов добровольцем на абхазько-гру-
зинську війну 1992–1993 років, а потім один 
термін був депутатом парламенту. Шегелія ро-
ками працює над грузинсько-абхазьким при-
миренням. Він заснував громадську організа-
цію, яка видає дитячі книги, брошури з прав 
людини та грузинські розмовники абхазькою 
мовою. Йдеться про підтримку абхазької мови, 
на зміну якій приходить російська.

Співробітники Шенгелії допомагають у 
зйомках грузинських фільмів, якщо в них 
є моменти абхазькою мовою. Вони роблять 
переклади, субтитри та коригують вимову 
акторів. У грузинському кіно лише почала 
з’являтися тема міжнаціональних порахунків. 
Критики пишуть, що для реальних порахун-
ків ще зарано.

Гіоргі Овашвілі зняв два фільми про Абха-
зію. Головний герой «Іншого берегу», 12-річ-
ний Тедо, втомився від приниження, яке він 
ділить з іншими втікачами від бідності, від 
матері-повії. Він їде в Абхазію, де залишився 
його батько. На своєму шляху via dolorosa він 
бачить темні інтереси, зґвалтування, вбив-
ства. Це подорож у доросле життя, але також 
у минуле, до загубленого раю.

«Кукурудзяний острів» схожий на античну 
драму. Старий абхаз саджає кукурудзу на од-
ній з узбережних мілизн, які щовесни оголює 
річка Інгурі. Врожай допоможе пережити 
зиму. Він будує курінь, привозить внучку. 
Вдвох вони доглядають за полем, ловлять і 
сушать рибу. Навколо йде війна, і час від часу 
можна чути постріли та вибухи. Неподалік 
іноді пропливає то абхазький, то грузинський 
патруль. Коли з’явиться поранений грузин, 
абхаз подбає про нього й не віддасть своїм 
землякам. У сезон збору врожаю налітає буря, 
дівчина ховається в човні, але старий гине. 
Незібрану кукурудзу, хатину і, нарешті, весь 
острів забере стихія. Він зникне так само, як 
зникла стара мультикультурна Абхазія.

«Мандаринки» Зази Урушадзе претендува-
ли на «Оскар», але у 2015 році програли «Іді» 
Павла Павліковського. Дія відбувається під 
час війни в обезлюднілому селі естонських 
поселенців. Один з останніх жителів Іво за-
бирає додому поранених солдатів — грузина 
та чеченця, який воює на абхазькій стороні. 
Коли обидва доходять до тями, хочуть вбити 
один одного, але господар вимагає перемир’я. 
Під впливом обставин вони починають роз-
мовляти один з одним, тоді один рятує життя 
іншому. Поєднання можливе.

* * *
В актуальних грузинських підручниках іс-
торії відповідальність за війну в Південній 
Осетії та Абхазії на початку 1990-х покладена 
на Росію. Абхазів та осетинів показують не 
стільки як «винуватців» конфліктів, скільки 
— майже нарівні з грузинами — «жертвами». 
Не вороги, а брати, які «піддалися злим на-
віюванням» і збилися з дороги. Цей підхід 
вписується в програму й популяризує «грома-
дянську свідомість» із метою об’єднання ба-
гатоетнічного та регіонально різноманітного 
суспільства та підкреслює роль національних 
меншин у створенні спільної держави.

Питання в тому, чи має це бодай якийсь 
вплив на ставлення абхазців та осетинів з 
Південної Осетії до Грузії.

БУНТ МАНДАРИНОК
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Останні тижні 2020 року 
придністровське врегулювання 
знову опинилося в 
полі уваги експертів та 
медіасередовища. Перемога 
на президентських виборах 
у Молдові проєвропейської 
кандидатки Маї Санду над 
проросійським чинним 
президентом Ігорем Додоном, 
її заяви щодо наміру домогтися 
виведення російських військ 
із Придністров’я та цілком 
передбачувана негативна 
російська реакція — усе це 
знову поставило питання: 
чи можливе врегулювання 
таких конфліктів в історичній 
перспективі? 

Тим більше, що тлом для цих заяв стало, 
з одного боку, «розморожування» нагірно-
карабаського конфлікту та успішна операція 
азербайджанських військ зі звільнення оку-
пованих територій, з іншого — відсутність 
прогресу щодо припинення військового кон-
флікту на Сході України.

«... Будуть суворо  
дотримуватися нейтралітету»

Почнемо з того, що Мая Санду не сказала 
майже нічого нового стосовно виведення ро-
сійських військ. Тому що за це виступали і її 
попередники — і Демократична партія, що 
перебувала при владі до червня 2019 року, і 
навіть її опонент Ігор Додон (хоч він і пропо-
нував вивести власне війська, а не російських 
миротворців). У червні 2018 року навіть була 
ухвалена Резолюція Генеральної Асамблеї 
ООН щодо виведення російських військ.

Що сьогодні являє собою російський вій-
ськовий контингент і який статус він має? 
Оперативна група російських військ (ОГРВ) 
у Придністров’ї була створена в 1995 році на 
базі 14-ї російської армії. З 2011 року пере-
буває в складі Західного військового округу 
Збройних сил Росії. Згодом її чисельність по-
ступово скорочувалася й наразі складається з 
двох окремих мотострілецьких батальйонів, 
кожен із яких почергово перебуває в скла-
ді миротворчих сил, тоді як інший, власне, і 
виконує функції ОГРВ. Загальна чисельність 
російського військового контингенту до 1,5 
тис. осіб. Крім них, на території регіону є 
незаконні військові формування так званої 
«Придністровської Молдавської республіки», 

Між минулим  
і майбутнім
Артем Филипенко, завідувач сектору досліджень  
Південного регіону Національного інституту стратегічних досліджень
Фото: Петро Андрусечко
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чисельність яких оцінюється в 6 тисяч. На 
озброєнні сепаратистів є танки, артилерійські 
системи, гелікоптери, яких формально немає 
на озброєнні російських військових.

Правовий статус російських миротворців 
закріплений Угодою щодо принципів мир-
ного врегулювання збройного конфлікту в 
Придністровському регіоні Республіки Мол-
дова від 21 липня 1992 року. Згідно з ним, 
створювалася тристороння (Молдова, Прид-
ністров’я, Росія) Об’єднана контрольна комі-
сія та миротворчий контингент, який також 
складається з військових трьох сторін. Ци-
нізм ситуації полягає в тому, що саме завдя-
ки безпосередньому втручанню російських 
військових під час боїв за Бендери в червні 
1992 року чаша терезів схилилася на бік се-
паратистів.

Що ж стосується безпосередньо 14-ї росій-
ської армії, то передбачалося, що її частини, 
згідно з цією угодою, будуть дотримуватися 
нейтралітету, а питання про статус армії, по-
рядок і строки її поетапного виведення «бу-

дуть визначені в ході переговорів між Укра-
їною, Російською Федерацією й Республікою 
Молдова». З того часу минуло вже 28 років, 
але питання статусу російських військових 
так і не врегульовано. У 1999 році на Стам-
бульському саміті ОБСЄ Москва взяла на 
себе зобов’язання вивести військових, але ви-
конала його лише частково.

У 2015 році Україна розірвала угоду з Росі-
єю щодо транзиту через свою територію ван-
тажів, призначених для російського контин-
генту. Тому ротація військових відбувається 
через аеропорт Кишинева. Проте більшу ча-
стину особового складу ОГРВ складають міс-
цеві жителі з російським громадянством. Так 
само й забезпечення російських військових 
відбувається з місцевих ресурсів.

Крім контингенту на території Придні-
стров’я, у с. Колбасна розташовані склади, де 
зберігаються приблизно 20 тисяч тонн боє-
припасів, частина з яких непридатна до вико-
ристання. У серпні 2019 року міністр оборони 
Росії Сергій Шойгу під час неофіційного візи-
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ту зробив пропозиції щодо утилізації частини 
боєприпасів, проте конкретних обрисів це не 
отримало.

Після початку російсько-української війни 
різко зросла інтенсивність навчань російських 
військових, причому їхній характер (відбит-
тя авіаційних та танкових атак) свідчить про 
те, що загрозу вони відчувають не стільки із 
Заходу, скільки зі Сходу, з України. Показово 
також, що в порушення нейтралітету російські 
військові проводять спільні навчання із неза-
конними військовими формуваннями «ПМР».

У цьому контексті слід визнати, що заява 
Маї Санду щодо виведення російських військ 
є насамперед декларацією її позиції як ново-
обраного керівника держави. Росія не має на-
міру виводити своїх військових. І тим більше 
змінювати формат миротворчої місії (згідно з 
тією ж угодою від 21 липня, це можна зробити 
лише консенсусом, тобто з урахуванням по-
зиції Придністров’я).

Придністровські уроки для України

Російський військовий контингент та росій-
ська фінансова допомога (зокрема, безоплат-
не постачання російського газу) є однією з 
причин того, що «Придністровська Молдав-
ська республіка» продовжує існувати досі й у 
вересні відсвяткувала своє 30-річчя. 

Втім, значення придністровського кон-
флікту для України вимірюється не тільки 
військовими та невійськовими загрозами, яке 
містить у собі існування сепаратистського 
анклаву на південних кордонах держави. Не 
менше значення має досвід придністровсько-
го врегулювання. Серед інших конфліктів він 
є найбільш релевантним до російсько-україн-
ської війни.

Звісно, ні за масштабами, ні за тривалістю, 
ні за умовами виникнення (придністровський 
конфлікт спалахнув на тлі розпаду Радян-
ського Союзу) ці конфлікти не тотожні. Проте 
звертає на себе увагу схожість методів та за-
собів, які сьогодні називають «гібридними», 
і які активно застосовуються Російською Фе-
дерацією на Сході України:

 – активне застосування іррегулярних вій-
ськових формувань, які підтримувалися  й 
озброювалися Росією;

 – ведення інформаційної війни: дискреди-
тація керівництва держави, її збройних сил і 
сил правопорядку всередині й зовні країни, 
формування негативного ставлення до спроб 
держави відновити контроль над сепаратист-
ськими регіонами тощо;

 – безпосередня участь збройних сил РФ у 
бойових діях.

Саме Москва сприяла створенню спец-
служб та незаконних військових формувань 
Придністров’я, передаючи їм техніку та 
озброєння. І саме вона намагалася нав’язати 
Молдові такий варіант врегулювання, який, 
по суті, позбавляв країну суб’єктності.

З висоти сьогоднішнього часу очевидно, 
що ключовою помилкою Кишинева стало ви-
знання сепаратистів «стороною конфлікту», 
що й було закріплено у вже згаданій угоді. Це 
дозволило згодом Росії перетворитися з учас-
ника конфлікту на посередника. Остаточно 
легітимізація сепаратистів була закріплена 
Меморандумом про основи нормалізації від-
носин між Республікою Молдова і Придні-
стров’ям 8 травня 1997 року, що був підписа-
ний президентом Молдови Петру Лучинськи 
і керівником Придністровської адміністрації 
Ігорем Смирновим за посередництва Росій-
ської Федерації, України та ОБСЄ. Був запо-
чаткований формат переговорів 3+2, у якому 
Молдова та Придністров’я були сторонами, 
а Російська Федерація, Україна та ОБСЄ — 
гарантами переговорного процесу. Передба-
чалося, що майбутній статус Придністров’я 
«буде ґрунтуватися на принципах взаємно 
погоджених рішень, які включають розмежу-
вання і делегування повноважень, і взаємно 
забезпечених гарантій». 

А через шість років, уже після приходу до 
влади в Молдові Партії комуністів, Росія за-
пропонувала план остаточного врегулювання 
конфлікту, названий за прізвищем її автора 
Дмитра Козака «Меморандумом Козака» (на-
гадаємо, що нині Козак є політичним пред-
ставником Російської Федерації на перегово-
рах щодо Донбасу). Згідно з планом, Молдова 
мала перетворитися на «асиметричну федера-
цію», суб’єкти якої — Придністров’я і Гагаузія 
— мали б особливий статус: власні органи за-
конодавчої, виконавчої та судової влади, Кон-
ституцію і законодавство, державну власність, 
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самостійний бюджет і податкову систему, 
право застосовувати російську мову. Найго-
ловніше ж те, що Придністров’я та Гагаузія от-
римували можливість блокувати небажані для 
них законопроєкти. Молдова зобов’язувалася 
дотримуватися нейтралітету та надати Росії 
право на розміщення військ на території Прид-
ністров’я терміном на 20 років, які нібито мали 
гарантувати врегулювання конфлікту.

Меморандум так і не був ратифікований 
Молдовою через внутрішні протести та пози-
цію Заходу. Проте сама модель «врегулюван-
ня» виявилася дуже зручною і якщо ми порів-
няємо норми Меморандуму Козака і вимоги 
донецьких терористів 2014–2015 років, то ми 
побачимо в них багато схожого.

Що означає «придністровізація»  
війни на Сході України?

«Придністровізація» — термін відносно но-
вий. Й означає він не лише «заморожування» 
конфлікту.

По-перше, ключовим елементом «придніс-
тровізації» є визнання сепаратистів стороною 
конфлікту та стороною переговорів. Це те, 
чого Москві вдалося досягти в Молдові й що 
останнім часом вона намагається нав’язати 
Україні під час переговорів у рамках Тристо-
ронньої контактної групи.

По-друге, це фактичне перетворення ро-
сійської агресії на «внутрішній конфлікт». 
Участь російських військових у бойових діях 
на боці придністровських сепаратистів не 
заперечується Москвою. Водночас на дер-
жавному рівні в самій Молдові не дано чіткої 

відповіді щодо характеру війни 1992 року. 
Так само невизначеним є правовий статус не-
контрольованих територій. У національному 
законодавстві вони не визнані як окуповані, 
проте є рішення Європейського Суду з прав 
людини в деяких справах, де визнається від-
повідальність Росії за ситуацію в Придні-
стров’ї. Крім того, Кишинів частково визнає 
документи, видані місцевою адміністрацією.

По-третє, статус посередника, а не учасни-
ка конфлікту дозволяє Москві дистанціюва-
тися й перекласти відповідальність за неви-
рішеність тих чи інших питань на «сторони 
конфлікту». Показово, що з початку перего-
ворного процесу Кишиневом та Тирасполем 
були підписані десятки угод та протоколів, 
проте більшість із них так і не виконуються.

По-четверте, Росії зовсім не обов’язково 
йти шляхом анексії, як це було в Криму, чи 
шляхом визнання сепаратистських анклавів, 
як це було з Абхазією та Південною Осетією. 
Навпаки, Москва всіляко наголошує на тому, 
що вона підтримує територіальну цілісність 
Молдови. І хоч із часу провалу «Меморан-
думу Козака» вона не пропонувала інших 
планів врегулювання, час від часу російські 
можновладці підтверджують свою позицію 
— «широка автономія для Придністров’я». 
Характерно, що й позиція західних партнерів 
Молдови певним чином збігається із позиці-
єю Росії, вони також наполягають на особли-
вому статусі для регіону.

По-п’яте, Придністров’я служить ілюстра-
цією того, що заходи щодо налагодження ді-
алогу, «зміцнення довіри» між «сторонами 
конфлікту» не дають належного ефекту в 
умовах російського впливу на сепаратистські 
анклави. Незважаючи на те, що ЄС витрачає 
чималі суми в межах Support to Confidence 
Building Measures Programme (на п’ятому ета-
пі, 2012–2021, виділено 10,7 млн дол. США), 
які йдуть на налагодження взаємодії, інфра-
структурні проєкти тощо, дуже незначний 
відсоток жителів Придністров’я (2-5%) прагне 
реінтеграції з Молдовою.

Усі ці уроки гідні того, щоби їх вивчила та 
засвоїла Україна.

МІЖ МИНУЛИМ І МАЙБУТНІМ

Російський військовий 
контингент та російська 
фінансова допомога є 
однією з причин того, що 
«Придністровська Молдавська 
республіка» продовжує 
існувати досі й у вересні 
відсвяткувала своє 30-річчя.
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Чи всі конфлікти на 
пострадянському просторі 
схожі? Які висновки має 
зробити Україна щодо Донбасу 
після останньої ескалації між 
Азербайджаном та Вірменією? 

З кінця вересня українське суспільство та 
експертна спільнота активно обговорюють 
ескалацію конфлікту довкола Нагірного Ка-
рабаху між Вірменією та Азербайджаном, 
намагаючись провести паралель із Донбасом. 
Одна з ключових тез полягає в тому, що Укра-
їна за прикладом Азербайджану могла б по-
вернути окуповані території Донбасу під свій 
контроль. Утім, наскільки коректними є такі 
паралелі та чи міг би бути такий сценарій вті-
лений у життя?

Як спалахують заморожені конфлікти

Бої, що поновилися на лінії зіткнення між 
Азербайджаном та невизнаним Нагірним Ка-
рабахом 27 вересня 2020 року, стали першою 
з часів мирних угод 1994 року повномасш-
табною ескалацією. Конфлікт, який вважав-
ся замороженим майже 30 років, неочікува-
но для багатьох знову спалахнув. Хоч ще в 
липні цього року вже були перші ознаки, що 
нова ескалація ось-ось відбудеться, на таку 
інтенсивність боїв ніхто (звісно, окрім тих, 
хто їх готував) не міг розраховувати. На від-
міну від 4-денної війни 2016 року, цього разу 
зіткнення тривали вздовж усієї лінії фрон-
ту. Ця новітня вірменсько-азербайджанська 
війна з перших днів принесла горе в родини 
обох народів — тисячі загиблих та тисячі по-
ранених, знищена інфраструктура та зруй-
новані міста.

В Азербайджані ці дії уряду вважають 
«примусом до миру», а у Вірменії — «гено-
цидом вірменського народу». Саме така рі-
шучість дій Баку щодо повернення контролю 

Конфлікт на Донбасі 
в контексті війни 
в Нагірному Карабаху
Анастасія Магазова, Берлін
Фото: Український журнал
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над своїми міжнародно визнаними кордонами 
і спонукала українців до паралелей.

Однак перед тим, як порівнювати шляхи до 
розв’язання конфліктів у Карабаху та на Дон-
басі, потрібно чітко розуміти, у чому поляга-
ють сутність та причини обох протистоянь.

Як Нагірний Карабах  
став самопроголошеним

У часи Радянського Союзу цей регіон, хоч і 
був на 85 відсотків заселений вірменами, усе 
ж входив до Азербайджанської РСР у якості 
автономної області. Утім, в останні роки іс-
нування СРСР вірменський народний рух у 
Карабаху активно почав виступати за приєд-
нання області до Вірменії. Додатковим фак-
тором став намір Баку скасувати особливий 
статус регіону, що згодом переросло в погро-
ми та етнічні чистки з обох боків. Зрештою, у 
1991 році Нагірний Карабах проголосив себе 
незалежним, що й розв’язало війну за регіон, 
яка триває й донині. Фактично, з 1994 року 
лінія фронту глобально не змінювалась, а 
саме протистояння радше було позиційним. 
І такий статус-кво, звісно ж, влаштовував Ві-
рменію. 

Незалежний статус Нагірного Карабаху не 
знайшов визнання ані міжнародною спіль-
нотою, ані самою Вірменією, яка попри цей 
факт вважає регіон вірменським та всі ці роки 
надає йому підтримку. Звісно, це дуже нага-
дує становище самопроголошених «ЛНР» та 
«ДНР», а також їхнє невизнання з боку Росії, 
яка, утім, систематично продовжує надавати 
їм військову та фінансову підтримку. 

В українському суспільстві 
лунають доволі протилежні 
заклики щодо розв’язання 
конфлікту. Одні пропонують 
побудувати умовний мур на 
лінії розмежування. Другі 
наголошують на продовженні 
дипломатичного тиску на 
Росію. Треті ж закликають до 
воєнного наступу за прикладом 
Азербайджану.
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Проте, на відміну від Карабаху, в основі 
війни на Донбасі закладені зовсім інші фак-
тори. Головна причина, через яку Росія роз-
почала агресію в Криму та на Сході України, 
це євроінтеграційний шлях, на який стала 
країна після Революції Гідності. Втрата Укра-
їни зі своєї сфери впливу, а також потенційна 
загроза присутності військ НАТО на західних 
кордонах Росії стали для Кремля критични-
ми. Штучно створена Росією поляризація 
серед населення сходу та півдня України й 
лягла в основу російсько-української війни. 
Питання території, релігії чи етнічної належ-
ності не грали важливої ролі для розв’язання 
конфлікту на Донбасі.

Фактор Росії

Якщо у війні на Донбасі Росія є не тільки 
ключовим гравцем, але й головною режисер-
кою конфлікту, то її роль у Нагірному Караба-
ху зовсім інша. 

Російська Федерація є партнеркою Вірменії 
у військовому союзі ОДКБ (Організація до-
говору про колективну безпеку), який Росія 
створила як регіональну противагу Північ-
ноатлантичному Альянсу. Проте це партнер-
ство не заважає Кремлю одночасно продавати 
озброєння обом сторонам нагірнокарабасько-
го конфлікту. Хоч прямих інтересів Росія й 
не має в цій війні, опосередковано вона в ній 
дуже зацікавлена. Підтримувати конфлікт 
у тліючому стані Росії вигідно як в еконо-
мічному, так і в геополітичному плані. Саме 
через це Кремль навіть не планував надавати 
військову підтримку Вірменії в Карабаху. У 
Росії лише наголошували, що захищатимуть 
партнера по військовому об’єднанню, лише 
якщо бої будуть відбуватися безпосередньо 
на території Вірменії. Без військового втру-
чання, проте виступаючи у ролі миротворця, 
Росія вийшла з цієї війни переможницею в 
усіх сенсах. 

Звісно, усі ці роки Росія продовжує запе-
речувати свою участь у війні на Донбасі та 
підкреслює свою залученість до переговор-
них процесів у мінському та нормандсько-
му форматах виключно бажанням сприяти 
розв’язанню конфлікту. Що звучить особли-
во цинічно, з огляду на те, скільки ресурсів 

Кремль вкладає в підтримку протистояння на 
Сході України. 

Перемовини та психологія мас

Україна послідовно наголошує на підтримці 
територіальної цілісності Азербайджану, на 
що Баку дзеркально відповідає Україні. Ві-
рменія ж натомість послідовно голосувала 
проти резолюції ООН щодо визнання неза-
конності анексії Криму Росією. Українська 
держава вважає Азербайджан своїм страте-
гічним партнером, зокрема у військовому 
питанні та у процесах, пов’язаних із Кримом.

Як і у випадку з Донбасом, для врегулю-
вання ситуації в Нагірному Карабаху ще в 
1992 році також була створена Мінська пе-
реговорна група. Утім, мандат Групи завжди 
був дуже обмеженим, а її ефективність така ж 
низька, як і сьогодні щодо України. 

Проте значно разючішою є різниця у став-
ленні до обох війн у країнах-учасницях. 

Як у Вірменії, так і в Азербайджані за ці 
30 років уже виросли цілі покоління, які ні-
коли не стикалися одне з одним, проте нена-
висть до супротивника стала частиною їхньої 
ідентичності. Взаємна зневага виховувалася 
урядами в обох країнах, так само як і безком-
промісність у питанні належності Карабаху. 
В Україні ж частина населення доволі поля-
ризовано ставиться до того, якою має бути 
подальша доля непідконтрольної частини 
Донбасу. 

В українському суспільстві, яке вже майже 
7 років страждає від російської агресії та не-
визначеності статусу Донбасу, лунають доволі 
протилежні заклики щодо розв’язання кон-
флікту. Одні пропонують побудувати умовний 
мур на лінії розмежування та працювати над 
економічним розвитком країни. Другі наголо-
шують на продовженні дипломатичного тиску 
на Росію. Треті ж закликають до воєнного на-
ступу за прикладом Азербайджану. 

Не дати заморозити

Володимир Зеленський на своєму шляху до 
президентського крісла обіцяв, що припи-
нення війни на Донбасі стане його головним 
завданням на посаді. Утім, як зазначають екс-
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перти, його риторика ніколи не була войовни-
чою, на відміну від попереднього президента 
Петра Порошенка. Зеленський послідовно 
наголошував і продовжує наголошувати, що 
вірить в успіх переговорів із Володимиром 
Путіним. 

Проте за півтора року президентства Зе-
ленського його стратегія з повернення Дон-
басу під контроль України так і не принес-
ла поступів на цьому шляху. Йому вдалося 
активізувати заморожені перемовини в нор-
мандському форматі, провести розведення 
військ на лінії зіткнення і, як наслідок, знач-
но знизити втрати на фронті. Однак усі ці дії 
не наблизили реальний мир чи розв’язання 
конфлікту. 

Війна на Донбасі, яка вже кілька років пере-
буває в стані позиційної, тяжіє до заморозки. 
Втомлене війною суспільство вже звикло до 
цього стану невизначеності. Пункти Мінської 
угоди, підписаної Порошенком у 2015 році, на 
той час були покликані якомога швидше зу-
пинити наступ російської армії, зараз не зали-
шають Україні місця для маневру. 

Українська сторона, з одного боку, наголо-
шує, що альтернативи цим угодам нема, а з 
іншого — визнає, що їхнє виконання в такому 

вигляді є неможливим. Глухий кут, у якому 
опинилася Україна, нагадує те, у якому по-
ложенні був процес урегулювання ситуації 
довкола Нагірного Карабаху з 1994 року. Непо-
хитність, безкомпромісність та бажання ради-
кального вирішення карабаського питання ле-
жали в основі новітнього спалаху, здавалося б, 
уже безальтернативно замороженого конфлік-
ту. Який урок із цього може винести Україна? 

КОНФЛІКТ НА ДОНБАСІ В КОНТЕКСТІ ВІЙНИ В НАГІРНОМУ КАРАБАХУ

Як показує приклад Карабаху, 
абсолютно неефективна 
«мінська група» кілька 
десятиліть залишала конфлікт 
у безперспективному стані. 
Через це варіант активації 
повномасштабних воєнних 
дій іноді виглядає доволі 
привабливим з точки зору 
швидкості розв’язання тліючих 
конфліктів. 
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Чи можливе воєнне вирішення?

Найголовніша відмінність цієї «розморозки» 
незамороженого конфлікту від попередніх — 
це відкрита залученість у процес Туреччини 
на боці Азербайджану. Без підтримки якої, 
очевидно, усе було б інакше. Колись азербай-
джанський президент Гейдар Алієв (батько 
чинного президента Азербайджану) навіть 
сказав про свою країну та Туреччину, що це 
«одна нація з двома державами». Чи могла б 
Україна здійснити воєнний наступ на непід-
контрольні території Донбасу та на чию під-
тримку в такому випадку вона могла б розра-
ховувати?

Як показує приклад Карабаху, абсолютно 
неефективна «мінська група» кілька десяти-
літь залишала конфлікт у безперспективному 
стані. Через це варіант активації повномасш-
табних воєнних дій іноді виглядає доволі 
привабливим з точки зору швидкості розв’я-
зання тліючих конфліктів. 

У випадку з Україною військовий наступ 
потрібно було б проводити не лише проти 
значно зміцнілих із допомогою Росії армій 
самопроголошених «ЛНР» та «ДНР», але й 
безпосередньо проти російської армії, яка, 
безумовно, надавала б їм підтримку. Попри 
те, що Збройні сили України за останні роки 
не тільки набули безпрецедентного бойового 
досвіду, але й покращили своє технічне осна-
щення, Росія досі залишається набагато по-
тужнішим супротивником. 

Азербайджан усі ці роки інвестував вели-
чезні бюджети в розвиток своєї військової 
міці. Україна повинна значно більше ресур-
сів вкладати в сектор оборони та безпеки, 
розвивати високоточні системи озброєння та 
оснастити армію безпілотними літальними 
апаратами, щоби бути готовою до сучасних 
викликів ведення війни. 

Ще одним дуже важливим фактором є участь 
України у військових альянсах, на підтримку 
яких можна було б розраховувати в разі потре-
би. Саме таку допомогу й надала Туреччина 
Азербайджану в новітній битві за Нагірний 
Карабах. Чи має Україна таких реальних со-
юзників у боротьбі за звільнення Донбасу від 
російських загарбників? А також, що не менш 
важливо, чи є політична воля в Україні для 

таких радикальних дій? Наразі чітких відпові-
дей на ці запитання нема. З дій українського 
уряду видно лише те, що розуміння важливо-
сті військових альянсів, очевидно, існує. На-
віть без чіткої перспективи членства в НАТО 
українській армії треба й далі переходити на 
стандарти альянсу та поглиблювати співпра-
цю з країнами, що до нього входять. 

Хоч формально доля Нагірного Карабаху й 
була визначена внаслідок мирної угоди між 
Вірменією та Азербайджаном, зрозуміло, що 
конфлікт довкола Нагірного Карабаху зали-
шається не розв’язаним. 

Головний висновок у війні за Карабах для 
України полягає в тому, що будь-який кину-
тий сірник може спричинити полум’я невирі-
шеного конфлікту. Саме тому доречним буде 
перефразувати латинський крилатий вислів 
— на шляху до миру не варто забувати готу-
ватися до війни. 
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 Одразу підкреслю — 
я проти прямих аналогій 
між присутністю російських 
«миротворців» у частині 
Карабаху (на території 
Азербайджану) із кремлівською 
«миротворчістю» в Молдові чи 
Грузії, яка призвела до окупації 
Придністров’я, Абхазії та 
Цхінвальського регіону. Так само 
я категорично проти сліпого 
накладання воєнної перемоги 
ЗС Азербайджану в останній 
44-денній війні за Карабах на 
ситуацію довкола окупованих 
українських Криму й частини 
Донбасу. 

У мене немає сумнівів, що українські Мі-
ністерство оборони й Генштаб, а також інші 
відповідні установи ретельно вивчають осо-
бливості азербайджанської воєнної кампанії, 
що призвела до розгрому ЗС Вірменії (благо, 
матеріалу вдосталь), — тут без питань. Однак 
у плані вивчення карабаського досвіду є де-
кілька «але» (даруйте мені такий «лікнеп»): 
– Азербайджан воював на власній території 

все ж таки проти Вірменії, а невтручання 
Росії напряму стало однією із запорук пере-
моги Баку; 

– Молдова, Грузія й Україна почергово стали 
об’єктами агресії Росії, тоді як у Карабаху 
Кремль як був «модератором» конфлікту, 
так і далі ним залишається  — нехай і в но-
вих для себе умовах; 

– введення російського військового контин-
генту в Карабах — це «миротворчий гачок» 
як для Баку, так і — як не парадоксально — 
для Єревана; 

– Азербайджан в особі Туреччини, яка по-
рушила монополію Кремля на менеджмент 
карабаського конфлікту, має союзника й 
«запобіжник» від самодіяльності Москви, 
про що Київ, Тбілісі чи Кишинів можуть 
лише мріяти; 

– Україна з переліку країн, що зазнали те-
риторіальних втрат, залишається єдиною, 
що утримується від невигідного для себе 
«миротворчого формату» — щодо части-

Воєнна перемога у війні 
за Карабах і російський 
«миротворчий капкан» — нова 
реальність Азербайджану
Володимир Копчак, керівник Південнокавказького філіалу Центру 
досліджень армії, конверсії та роззброєння (Тбілісі) 
Фото: Український журнал
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ни окупованого Донбасу (Крим у логіці 
Кремля поки що взагалі винесений за ду-
жки перемовин) Київ обстоює відновлення 
державного кордону з РФ. Такої ж позиції 
— миротворці на державному кордоні з Ві-
рменією — до останнього тримався й Баку, 
однак російська військова інтервенція в Ка-
рабах стала частиною «пакетної» угоди в 
трикутнику Баку–Москва–Анкара (Єреван 
же опинився в умовах, коли був просто по-
ставлений перед фактом).

Російські «миротворці»

У ніч на 10 листопада 2020 року спільною 
Заявою Азербайджану, Росії та Вірменії було 
закінчено Другу Карабаську війну, що трива-
ла 44 дні. Азербайджан отримав безумовну 
воєнну перемогу. Однак російська «миротво-
рча» присутність у частині Карабаху (зафік-
сована на папері на майбутні 5 років) пере-
водить протистояння в принципово нову для 
цього конфлікту фазу. 

Нагадаємо, що до підписання тристоронньої 
Заяви Азербайджан категорично заперечував 
ідею російських «миротворців» у Карабаху 
(читай: на своїй території). Публічна централі-
зована риторика Азербайджану всі 44 дні боїв 
за Карабах була незмінною — «миротворці 
виключно на державному кордоні із Вірме-
нією». Обстановка на фронті сприяла, і таке 
позиціонування було виправдане логікою про-
паганди та інформаційної війни. Однак було 
зрозуміло, що Москва протисне в Карабах свій 
«миротворчий» контингент як ключову вимо-
гу багаторічного «плану Лаврова» — питання 
було лише в новій лінії розмежування. Азер-
байджан пішов на вимушений компроміс, от-
римавши завдяки перемогам на фронті, як вва-
жають у Баку, максимум. Так, Азербайджану 
перейшли під контроль 7 районів навколо ко-
лишньої НКАО (т.зв. «зона безпеки»), із яких 4 
були відвойовані, а ще 3 райони (Кельбаджар-
ський, Агдамський, Лачинський), хоч і не без 
ексцесів, були передані Азербайджану відпо-
відно до підписаної тристоронньої Заяви. Та-
кож Азербайджан відвоював території власне 
Карабаху, а саме ключове місто Шуша, район 
Гадруту, а також низку сіл Ходжавендського і 
Ходжалинського районів.

Азербайджан намагається максимально уни-
кати поняття «нова лінія розмежування», од-
нак від цього поняття принаймні на найближчі 
5 років відійти не вдасться. Під російським 
«протекторатом» сьогодні перебуває приблиз-
но 3000 квадратних кілометрів, включно зі 
столицею Карабаху містом Ханкенді (Степа-
накерт). Лінія розмежування проходить кор-
донами, які ніколи офіційно не фігурували в 
переговорному процесі. Баку на полі бою зняв 
із порядку денного «пакетний» і «поетапний» 
плани врегулювання карабаського конфлік-
ту. У логіці Баку наразі не йдеться навіть про 
вірменську культурну автономію. Натомість 
залишки «НКР» продовжують функціонувати 
під російським дахом. Москва досягла своєї 
ключової мети — розміщення «миротворчо-
го» контингенту на території Азербайджану 
— однак на максимально невигідних для себе 
умовах. Адже на сьогодні паралельно легіти-
мізовано військову присутність Туреччини в 
Азербайджані. Приміром, дислокація турець-
ких багатофункціональних винищувачів у мі-
сті Гянджа може бути легко трансформована 
в повноцінну турецьку військово-повітряну 
базу, і це лише верхівка айсберга. Таким чи-
ном, зруйновано багаторічну монополію Росії 
на «модерацію» карабаського конфлікту. 

Нова лінія розмежування

Азербайджан чудово розуміє всі «вузькі міс-
ця» нової реальності із присутністю росій-
ського контингенту на власній території. Три-
стороння заява від 10 листопада містить дуже 
розмиті трактування. Так, вона не забезпечує 
виведення й роззброєння повною мірою ві-
рменських збройних формувань із території 
Карабаху, які перебуватимуть під протектора-
том Росії. Кремль залишає собі поле для мане-
вру, зокрема в плані нарощування збройного 
угруповання за рахунок вірмен Карабаху (ці 
процеси можуть відбуватися не обов’язково 
за участі Єревана). Москва наразі спокійно 
ставиться до двозначного тлумачення таких 
понять, як Збройні сили Вірменії (мають бути 
виведені з території Азербайджану) й «Армія 
оборони Арцаху». Роззброєння останньої як 
незаконного збройного формування фактично 
контролюється Росією, — Азербайджан поз-
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бавлений дієвих інструментів контролю над 
цими процесами. Це зумовлює необхідність 
обладнання нової лінії розмежування, особли-
во в районі міста Шуша, через передмістя яко-
го проходить контрольована росіянами траса з 
Вірменії до Ханкенді (Степанакерта). 

Можна не сумніватися, що Росія намагати-
меться модерувати на власну користь ситуа-
тивні вірменсько-азербайджанські зіткнення 
на новій лінії розмежування, а також на звіль-
нених Азербайджаном територіях. Подібні 
спроби вже мали місце в низці сіл у районах 
Гадрута й Шуші. Поки що все вирішується на 
користь Азербайджану, однак владнання та-
ких проблем у ручному режимі із залученням 
«миротворців» сприяє розширенню ареалу 
російської військової присутності в Азербай-
джані. Не забуваємо і про присутність росій-
ських «миротворців» у Кельбаджарському 
районі — як виняток під приводом охорони 
культурної та духовної спадщини — монас-
тиря Худавенг (Дадиванк).

Триває процес демаркації азербайджан-
сько-вірменського кордону на ділянках від-

войованих районів колишньої «НКР». Однак 
прикордонний КПП у місті Лачин, який з’єд-
нує Вірменію із частиною Карабаху під ро-
сійським протекторатом, поки що не контро-
люється Азербайджаном. Баку наразі не має 
дієвих механізмів контролю над переміщен-
ням особового складу й техніки російського 
«миротворчого» контингенту. Така ситуація, 

Москва досягла своєї 
ключової мети — розміщення 
«миротворчого» контингенту на 
території Азербайджану — однак 
на максимально невигідних для 
себе умовах. Адже на сьогодні 
паралельно легітимізовано 
військову присутність Туреччини 
в Азербайджані.

ВОЄННА ПЕРЕМОГА У ВІЙНІ ЗА КАРАБАХ І РОСІЙСЬКИЙ «МИРОТВОРЧИЙ КАПКАН»
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найімовірніше, збережеться й після побудови 
(за планами — упродовж трьох років) нової 
траси Вірменія – Ханкенді (Степанакерт) в 
обхід міст Лачин і Шуша. Очевидно, що Ро-
сійська Федерація розгортанням і діяльніс-
тю «миротворчого» контингенту збільшила 
можливості з ведення радіоелектронної й 
агентурної розвідки проти Азербайджану. 

Різні сценарії «конфлікту інтересів»

Для Азербайджану критично важливо сфор-
мувати й погодити мандат російських «ми-
ротворців» із конкретно прописаними їхніми 
функціями і, головне, системою контролю 
за його дотриманням і реагування на пере-
вищення повноважень. До цього процесу 
активно залучається Туреччина, чия мож-
лива присутність на новій лінії розмежуван-
ня спричинятиме роздратування в Кремлі. 
Уже озвучені плани щодо розміщення ту-
рецько-російського моніторингового центру 
контролю за припиненням вогню у звільне-
ному місті Агдам (розташоване за 25 км від 
Ханкенді). Баку намагається максимально 
врахувати інтереси Туреччини, водночас 
присутність російських військових в Агдамі 
розширює можливості Кремля щодо форму-
вання «гібридних впливів» на Азербайджан. 

Росія планомірно створює повноцінну вій-
ськову базу в Ханкенді (Степанакерті). Кіль-
кість російського військового контингенту 
(має становити 1960 осіб) наразі проконтро-
лювати важко. На територію Карабаху під 
російським протекторатом активно прибува-
ють медики, співробітники МНС РФ, а також 
персонал супроводу різних «гуманітарних 
вантажів». Росія вкладається в інфраструк-
туру Карабаху, однак суто дозовано — під 
функціонування військової бази. Росія на-
магатиметься погодити з Азербайджаном 
питання функціонування єдиного аеропор-
ту Карабаху в місті Ходжали, яке перебуває 
під російським «ефективним контролем». 
З огляду на діяльність військової бази від-
бувається і процес повернення вірменських 
біженців. Звичайно, з точки зору логістики 
ця військова база перебуватиме в значно гір-
ших умовах, ніж російські окупаційні кон-
тингенти в Грузії (Цхінвалі, Сухумі, Гудау-

та). У разі загострення Азербайджан у змозі 
швидко перерізати Лачинський коридор, а 
Росія логістично буде позбавлена можливо-
стей із нарощування угруповання. Водночас, 
у разі масштабної конфронтації, у Москви 
залишається широкий спектр асиметричної 
відповіді Азербайджану. Не забуваємо про 
спільний російсько-азербайджанський кор-
дон, російську Каспійську флотилію (з крила-
тими ракетами сімейства «Калібр» морсько-
го базування), систему «гібридних впливів» 
усередині Азербайджану, яку Москва багато 
років системно вибудовувала. Таким чином, 
остаточне вирішення питання Карабаху в ло-
гіці Баку жорстко прив’язане до стану росій-
сько-турецького співробітництва, яке може 
трансформуватися в різні сценарії «конфлікту 
інтересів». 

Операція «паспортизація»

Азербайджан декларує наміри видати азер-
байджанські паспорти вірменам Карабаху, 
проте у сприйнятті вірмен наразі це немож-
ливо за визначенням. Цей «наратив несприй-
няття» буде всіляко підігріватися Росією 
через свою військову присутність. Кремль 
уже запустив інформаційний зондаж теми 
роздачі російських паспортів вірменам Кара-
баху. Схема — відома й неодноразово відпра-
цьована в Грузії та Україні, натяк — чіткий і 
недвозначний, нехай на поточний момент це 
Москві й невигідно, адже вірмени Карабаху, 
отримавши російські паспорти, можуть про-
сто роз’їхатися. Однак із часом не варто ви-
ключати запуску Кремлем операції «паспор-
тизація» та штучного створення умов для 
необхідності «захищати своїх громадян». 

Насправді такий сценарій виглядає інстру-
ментом обопільного тиску і проти Баку, і про-
ти Єревана. Зараз, приміром, «президент НКР» 
Араїк Арутюнян продовжує вести свої «дер-
жавні справи» безпосередньо з Москвою через 
командувача російським військовим контин-
гентом Рустама Мурадова, не озираючись на 
Єреван і, тим більше, на Баку. Уся «державна 
атрибутика НКР» поки що зберігається. 

У контексті російської інтервенції в Азер-
байджан часто доводиться чути про «цхін-
валізацію» Карабаху з усім набором добре 
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відомих викликів і ризиків для Азербайджа-
ну. Однак у випадку з Карабахом, якщо вже 
і проводити паралелі, ми, імовірніше, маємо 
справу з варіантом «сиріїзації» конфлікту 

внаслідок військової присутності в регіоні 
Туреччини як антиросійського «запобіжни-
ка» для Баку. Багаторічна й безперспектив-
на схема врегулювання Карабаху під егідою 
МГ ОБСЄ фактично замінена двостороннім 
російсько-турецьким форматом. Відсутність 
Туреччини в спільній Заяві від 10 листопада 
2020 року не повинна нікого вводити в оману. 
При цьому на сьогодні турецько-російський 
формат у Карабаху виглядає якщо не більш 
надійним, то однозначно більш зрозумілим, 
порівнюючи з альтернативним Астанинським 
форматом із врегулювання конфлікту в Сирії. 
Ріднить їх те, що й там, і тут Москва й Ан-
кара вибудовують свої відносини на хиткому 
принципі «співпраці й конкуренції».

Російська військова інтервенція стала кон-
сенсусним рішенням у трикутнику Баку–Ан-
кара–Москва. Від погодженості цієї перего-
ворної лінії залежатиме подальший баланс 
і в Карабаху, і в регіоні Південного Кавказу 
загалом. 

ВОЄННА ПЕРЕМОГА У ВІЙНІ ЗА КАРАБАХ І РОСІЙСЬКИЙ «МИРОТВОРЧИЙ КАПКАН»

Кремль уже запустив 
інформаційний зондаж теми 
роздачі російських паспортів 
вірменам Карабаху. Схема 
— відома й неодноразово 
відпрацьована в Грузії та 
Україні, натяк — чіткий і 
недвозначний. Із часом не варто 
виключати запуску Кремлем 
операції «паспортизація» та 
штучного створення умов для 
необхідності «захищати своїх 
громадян».
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КУЛЬТРЕВЮ

2020 рік позначений у наших 
особистих календарях багатьма 
викликами: до коронавірусної 
хвороби доєднався вірус 
фейків, маніпуляцій і міфів, який 
поширювався серед нас із такою 
ж максимальною швидкістю й 
неухильно вражав уми наших 
співгромадян. 

Численні звернення в мережі перевіряти фак-
ти, спиратися на наукові дослідження, читати 
хоча б науково-популярну літературу аж ніяк 
не убезпечували від стрімкого розширення 
секти адептів пласкої Землі. Що вже говорити 
про поле гуманітаристики, де, у порівнянні з 
фізикою чи астрономією, значно легше експе-
риментувати з теоріями змови і витворювати 
старі-нові міфи. 

Рутенія. Повернення коду нації

Творці таких міфів переважно пояснюють свою 
діяльність високими ідеями: популяризації іс-
торії, етнографії, мовознавства, літератури, 
відродження традицій тощо. Однак продукти 
новітньої міфотворчості здебільшого стають 
пасткою для глядачів і читачів, а отже, ще од-
ним з інструментів маніпуляції інформацією. 

Чи не найбільш зухвалим псевдодоку-
ментальним проєктом 2020 року став фільм 
«Рутенія. Повернення коду нації», який мав 
вийти в український прокат у серпні-вересні. 
Від трансляції маніпуляцій на великому екра-
ні врятувала нас пандемія, проте фільм уже 
транслювався в ефірах загальнонаціональних 
каналів і нині торує свій шлях до незахищених 
умів через відкритий доступ на Youtube. Про 
що фільм? 

Автори проєкту стверджували, що вони 
дослідили історію писемності на українських 
теренах і показали боротьбу за питомо укра-
їнські символи. І врешті намагаються довести, 
що єдино правильний шлях зв’язатися з «егре-
гором» нації — це відмовитися від нав’язаних 
нам шрифтів і повернути шрифт «Рутенія» 

Проти вірусу  
фейків і маніпуляцій
Ірина Плехова, Київ
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(тут зауважимо, що це декоративний шрифт 
для української абетки, створений професо-
ром Василем Чебаником у рамках проєкту 
«Графіка української мови». Власне за цей 
мистецький проєкт автор 2019 року одержав 
Національну премію України імені Тараса 
Шевченка). Загалом стрічка — це така собі су-
міш теорії змов, нагнітання емоцій, маніпулю-
вання фактами, але що найдивніше — у фільмі 
поняття писемність, абетка, графема і шрифт 
практично стали синонімами. 

Твоя підпільна гуманітарка

Детально переповідати сюжет і антинаукові 
теорії, до яких вдалася більшість комента-
торів-експертів у фільмі, я, звісно, не буду. А 
запрошу вас краще на Youtube-канал «Твоя 
підпільна гуманітарка», один із випусків яко-
го присвячено дуже детальному розбору цієї 
стрічки. І власне, дуже раджу вам, якщо хочете 
дізнатися більше про новотвори українських 
письменників чи про історію фальсифікату 
Велесової книги, про маніпуляції з розшифру-
вання рукопису Войнича чи про скрипниківку, 
підписатися на цей канал. 

До речі, велика частина викладених на «Тво-
їй підпільній гуманітарці» матеріалів стосу-
ється власне питання розвінчування міфів і в 
легкій формі пояснює доволі складні філоло-
гічні поняття. Зазначу, що співтворцем цього 
науково-популярного каналу є письменник і 
перекладач Остап Українець. І справді, кожен 
випуск Остапа не є імпровізацією й нашвид-
куруч зробленим відео: автор вдало підбирає 
ілюстративний матеріал, покликається на 
важливі наукові розвідки і, врешті, дає можли-
вість глядачам ознайомитися з корпусом топо-
вої наукової літератури з конкретної тематики 
в описах до відео.

Ще одним автором «Твоєї підпільної гума-
нітарки» є письменник, музикант і перекладач 
Євген Лір. У рамках проєкту Євген, зокрема, 
створив цикл лекцій «Український бестіарій», 
що розповідає про фольклорних або міфо-
логічних персонажів, зокрема про «мавку», 
«чорта», «упиря», «відьму» тощо. І звісно, 
дуже раджу цикл лекцій «Українська літера-
тура», який значно спрощує момент прийнят-
тя літератури і провокує до перепрочитання 

української класики.
Ще один Youtube-канал, який варто диви-

тися, слухати і який можна порадити без упе-
редження, — це «Історія без міфів». Як зазна-
чають автори, метою проєкту є спростування 
антинаукових міфів, фейків і стереотипів про 
Україну та українців, а також поширення сус-
пільного інтересу до історії.

Історія без міфів

На цьому каналі головна сенсація — не наг-
нітання емоцій, а фаховий огляд історичних 
документів, якісна підбірка контенту й справді 
високий рівень експертів у студії. Зокрема, тут 
залучені фахові історики (доктори й кандида-
ти історичних наук, професори, доценти, спів-
робітники наукових інститутів та історичних 
музеїв), кожен із яких є спеціалістом із кон-
кретної проблематики. А тематика випусків 
охоплює всі періоди та висвітлює широкий 
спектр питань: політична, військова, еконо-
мічна історія, історія міжнародних відносин, 
історія культури, мистецтв і спорту, біографії 
видатних особистостей.

Звісно, на цьому каналі не буде місця обож-
нюванню Велесової книги, однак український 
історик і археолог Євген Синиця без прикрас 
розкаже, за якими джерелами можна вивчати 
пантеон слов’янських богів. На цьому каналі 
ви не почуєте про окрему націю козаків, однак 
історик Владлен Мараєв поділиться кількома 
науковими теоріями про те, чому Петро Са-
гайдачний 1618 року, після приголомшливих 
перемог у Московії, все-таки зупинив взяття 
Москви. Особливо цікавими на каналі є серія 
портретів українських державних діячів доби 
Української революції 1917–1921 років. «Істо-
рія без міфів» — це направду канал, який не 
женеться за прикрасами чи сенсаціями, а до-
ступно й фахово розповідає про важливі сто-
рінки української історії.

Рік 2021-й, сподіваюся, для таких проєктів 
стане щедрим на розумних підписників і вдяч-
них глядачів. Адже лише правдива оповідь 
— без маніпуляцій — здатна захистити наш 
персональний простір і попередити ураження 
вірусами фейкових новин. 
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 Із запровадженням конкурсів 
на посади директорів музеїв 
«музейна мапа» України 
значно пожвавилася. 
В авангарді цього процесу — 
український літературознавець, 
франкознавець та з 2017 
року директор Львівського 
національного літературно-
меморіального музею Івана 
Франка у Львові Богдан 
Тихолоз. Музей розміщується 
у фізичній львівській домівці, 
де письменник Франко мешкав 
із родиною у 1902–1916 роках. 
Тихолоз повернув музеєві 
статус домівки й саме так 
запрошує кожного відвідувача 
— до Дому Франка. У розмові 
читайте про те, як музей стає 
місцем свободи, безпеки та 
діалогу.

Розкажіть про рішення спробувати себе в 
конкурсі на очільника музею Франка. Чому 
для вас стали важливими зміни саме в му-
зеї?
Ідея взяти участь у конкурсі прийшла до мене 
під час мого стажування в університеті Від-
ня, де я досліджував віденські стежки Івана 
Франка. Тоді я працював у Львівському уні-
верситеті, багато працював зі студентами, 
спілкування з ними чи не єдине, за чим трохи 
сумую. Якби за рік до тієї миті, коли я став 
директором музею, хтось мені сказав про таке 
моє майбутнє, був би здивований.

У моїй голові міцно сидів стереотип, який є 
більшою проблемою українських музеїв, ніж 
брак коштів та ефективного менеджменту. 
Маю на увазі думку про те, що музей — це 
тихе нудне місце, де все припадає порохом, 
де тебе зустрічають настороженим поглядом 
і намагаються впіймати на маленькому огрі-
хові, якщо ти щось не те сфотографував чи не 
до того доторкнувся. Це існує і на раціональ-
ному, і на емоційному рівнях. Скажу відверто, 
зі мною це теж працювало, хоч я люблю музеї. 
Часто буваю в музеях із моїми дітьми, вони 
навчили мене дуже просто розділяти ці місця 
на дві категорії. Якщо дитині нецікаво, вона за 
штани тягне мене геть. Якщо музей хороший, 
то питатиме: «Тату, коли ми сюди повернемо-
ся?». До речі, належність до цих категорій не 
залежить від місця, міста, країни, бюджету, 
кількості працівників. 

Якою професійною можливістю став для 
вас музей?
Для мене музей — це спроба згадати про себе 

Розмовляла Богдана Неборак
Фото: архів Дому Франка

Богдан Тихолоз:

«Музей —  
це територія свободи»
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як франкознавця, але не стільки в академічно-
му вимірі, скільки в контексті популяризації. 
У 2016 році ми з дружиною Наталею Тихолоз 
створили книжку «Франко від А до Я», яка 
стала для нас новим форматом наративу на 
противагу науковим студіям. Це була спроба 
поговорити трохи легшою мовою із трохи ши-
ршою аудиторією, мені це дуже сподобалося. 
Музей — це простір, у якому можлива міра 
творчої свободи є дуже високою.

Я ризикнув узяти участь у конкурсі й опи-
нився в цілком новому для мене середовищі. 
До речі, без готової команди.

Усе ж — ви шукали людей, яких хотіли ба-
чити в музеї?
Я відчуваю інтерес людей до музею. Неодно-
разово до нас приходили люди з вищої платні 
на меншу. Двом людям я сам запропонував 
роботу в Домі Франка. Це літературознавець 
та критик Данило Ільницький і історик та 
аспірант професора Ярослава Грицака Ігор 
Медвідь, який сьогодні є моїм заступником із 
наукової роботи. Я запросив їх для того, аби 
вони стримували мене, якщо я втрачаю міру 

адекватності й перестаю іронічно сприймати 
себе. 

Найбільше питання — це не фінанси й не 
матеріально-технічна база, а здатність люди-
ни добре і відповідально працювати й отриму-
вати від цього задоволення.

Я не маю ідеальних критеріїв до співро-
бітників. Найбільше мене цікавлять вогонь в 
очах, внутрішня мотивація та відкритість до 
нового досвіду, адаптивність до нових ситуа-
цій та вміння не випадати в осад у кризових 
ситуаціях. Також я зважаю на правило «Чо-
тирьох К»: комунікація, критичне мислення, 
креативність, командна робота.

Ви часто використовуєте жваві метафори. 
Розкажіть про важливість перейменуван-
ня Музею Франка на Дім? Насправді чи не 
більшість музеїв відомих людей є насампе-
ред їхніми домівками.
Я досить довго працював над програмою на 
посаду директора, яка врешті лягла в основу 
стратегії музею. Вона називалася: «Дім Фран-
ка — живий музей цілого чоловіка». Через три 
роки праці я не сумніваюся в жодному з цих 
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слів. Дім Франка як метафора — не мій ви-
нахід. 1925 року академік-літературознавець 
Михайло Возняк, автор терміну «франкознав-
ство», у статті «На порозі студій над І. Фран-
ком» писав: «У Львові має постати дім Франка 
як інституція на взірець подібних інституцій в 
інших культурних народів». Возняк мислив її 
як сховище та архів праць і речей, пов’язаних 
із Франком, та як дослідницький центр. Тоді 
менше йшла мова про популяризацію, адже у 
20-х роках не було такого культу Франка, що 
утвердився в соціалістичний період. Галиць-
кий культ Франка ж був доволі природним, 
народжений із поваги та живої симпатії, жод-
ним чином не ідеологізований культ великого 
Каменяра. Розуміння Дому Франка, яке тво-
римо ми в команді, виходить за межі означе-
ного Возняком, ми створюємо публічну інсти-
туцію й форум, який є відкритим для різних 
спільнот. Мені важливо було не просто зро-
бити ребрендинг, але працювати із сенсами. 
Адже музей — це не тільки приміщення, сті-
ни, експонати й сади. Я хотів змінити сприй-
няття музею як чужого, інколи загрозливого 
та навіть ворожого простору, де незатишно й 
куди тебе привели насильно, куди ти навряд 
чи захочеш повернутися. Але є місце, куди ми 
повертаємося — це дім. Дім — це місце, де 
нам добре, де ми почуваємося комфортно, де 
нас люблять. Навіщо будувати будинки, якщо 
вони не здатні бути домами? Це трагедія, яку 
треба лікувати. Якщо музеї не є місцями, де 
ми почуваємося вдома, то вони не потрібні. Я 
певен, що Франко дуже хотів цього дому. Він 
постійно пересувався з дружиною й чотирма 
дітьми між орендованими львівськими квар-
тирами й дуже хотів свого. Нинішні поколін-
ня часто сповідують філософію перекотиполя, 
це нормально. Та однаково приходить мить, 
коли людина відчуває потребу вкорінення в 
певне місце, і це має бути місце сили, де ми 
заряджаємо наші батарейки, наче смартфон на 
зарядці.

З чого складається музей як дім?
Дім це не просто простір — це люди, ти сам 
і ті, хто поруч. Я маю ритуальне звертання, 
яким починаю більшість акцій Дому Фран-
ка. Кажу: «Дорогі друзі й гості, які стають 
друзями». Якщо гості не стають друзями, 

отже, їх погано прийняли. Я знаю твердо, що 
більшість добрих справ ми робимо не тільки 
завдяки команді, а завдяки нашим друзям. Та-
кож я вважаю роботою директора відкривати 
обійми та спілкуватися з людьми, а не сидіти 
у кріслі. 

Цьогоріч музей відзначав 80 років із дня 
відкриття. Ювілеї — завжди робота з кано-
ном і певною статикою. Як ви олюднюєте 
постать Франка через його музей і подібні 
події?
Термін «олюднення» — дуже ренесансний та 
гуманістичний, проте я волію його не часто 
вживати в цьому контексті, бо олюднювати 
можна те, що людиною не є. Франка не треба 
олюднювати, бо він є людиною, але він пе-
рестав так сприйматися. Він став елементом 
культурно-історичної пам’яті, що перетво-
рюється інколи на символ, інколи на знак, а 
інколи на надгробок. У суспільній свідомості 
Франко перетворився спершу на пам’ятник, а 
згодом і на надгробок, на могутнього Каме-
няра з його могили. Це правильна синекдоха, 
адже важлива частина Франка дійсно є каме-
нярством. Але весь Франко набагато цікаві-
ший. 

Ми сприймаємо наших попередників як 
живих людей до того моменту, доки ми їх лю-
бимо. Якщо ми перестаємо їх любити й мати 
живий контакт, то люди перетворюються на 
обличчя зі старих світлин. Олюднення подіб-
них до Франка осіб важливе, бо дає відчуття 
коріння й сили. Це звучить трохи пафосно, але 
я певен, що рецепт успіху будь-якої справи — 
це тяглість, не сліпе копіювання й не рабство 
традиції. Якщо ми щоразу починаємо з нуля, 
то шансів досягнути вершин у нас немає. 

Я маю непросте ставлення до ювілеїв та 
пам’ятних дат. Коли ми говоримо про певні 
події з минулого, робимо це тому, що вони не 
цілком минули. Франко — це минуле, яке не 
минуло. 

Ви багато пишете про музей як простір діа-
логу. Ми щойно говорили про радянську іс-
торіографію та місце Франка в ній. Втім, я 
згадую, як відкривала для себе Івана Фран-
ка в дитинстві, і він для мене є значною мі-
рою львівським письменником.
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Я — хлопець із Черкащини, і саме мій «ро-
ман» із Франком привів мене до Львова. Тому 
я зовсім не сприймаю Франка з львівської 
перспективи. Я певен, що постать Франка не 
є регіональною. Франко був людиною, яка 
свідомо й цілеспрямовано конструювала нову 
українську ідентичність. Він усвідомлював, 
що частини народу, що живе по два боки 
Збруча в різних імперіях, є єдиним цілим. Нам 
потрібно розуміти Франка, Стефаника та по-
дібних до них як явища загальнонаціональної 
ідентичності. Франко був українцем такою ж 
мірою, як і відкритим до діалогу європейцем. 

Дім Франка зараз реалізує проєкт «Музей 
людей. Дім, храм, форум». Франко збирав 
навколо себе дуже різних людей: це Леся 
Українка, Михайло Коцюбинський, Михайло 
Грушевський, митрополит Андрей Шептиць-
кий. Це був дім, відкритий для розмов. Ми ж 
маємо на меті відтворити той простір інтелек-
туальної дискусії. Сьогодні головним конку-
рентом музею як інституції культури є торго-
во-розважальні центри, ми як музейники не 
переможемо масову культуру. Але ми можемо 
стати центрами притягання та діалогу для лю-
дей, які приймають рішення та змінюють світ 
навколо нас. Такі люди приходять до нас, і в 
одному просторі зустрічаються один із най-
видатніших українських перекладачів Андрій 
Содомора та молодий медіаентузіаст Тарас 
Прокопишин. 

Як ви зберігали контакт із гістьми музею 
на час карантину? 
Карантин — це різновид кризи, а будь-яка 
криза є не так ямою, як драбиною. Я беру до 
уваги те, що люди — це істоти, які цікавлять-
ся людьми, тому ми маємо створювати відчут-
тя спільності. Ми утверджуємося та реалізу-
ємося в спільнотах, музей теж є спільнотою. 
Тож ми започаткували чимало нових проєктів 
та використовуємо час, аби підготуватися до 
ренесансу комунікації, що точно прийде після 
цих темних віків. Ми активно взялися за гран-
тову роботу і працюємо над книжками.

На початку карантину ми зробили відеоб-
лог «Франко вдома. На(в)чай із класиком», 
де музейні працівники розказували Франкові 
історії. Я розповідав про його улюблене вино, 
інші — про годинник, грушку, депутатство 

чи відпочинок на Гуцульщині. Цей проєкт 
здобув чудову аудиторію. Проте ми не відмо-
вилися від офлайн-форматів і готуємося до 
ювілею Франка у 2021 році, шукаємо нових 
підходів до святкування. Також готуємо нову 
експозицію «Світи малого Мирона», адже всі 
великі колись були маленькими. Там розпові-
даємо про час нагуєвицького дитинства, час 
навчання та світ казкових образів. Подаємо це 
у вигляді естафети від Франка як дитини до 
Франка як батька своїх дітей.

Чому для нас важливим є живий контакт із 
культурою? Скажімо, чому мені важливіше 
побачити вишиванку Франка вживу в його 
домівці, а не на фото?
Наш музей був відкритий в усі ті моменти, 
коли нам це дозволяли. Звісно, кількість від-
відувачів упала, передовсім тому, що зазвичай 
до нас приходять товариствами чи групами. 
Тепер ці групи значно менші і не такі часті. 
Як і всі інші інституції, ми значною мірою пе-
рейшли в онлайн, проте музеї не можуть ска-
сувати те, що найкраще працює: ефект живої 
присутності. Одна річ бачити Джоконду в ін-
тернеті, а інша — у Луврі. Це велике обмежен-
ня для нас, думаю, що якщо музеї повністю 
перейдуть в онлайн-формат, то вони рано чи 
пізно перестануть бути цікавими. 

Які тенденції ви спостерігаєте в україн-
ських музеях у контексті карантину?
Я відчуваю відкладений попит: люди тужать 
за культурними подіями. Бути всупереч — це 
нормальний спосіб буття, а культура — те, що 
допомагає опиратися розпаду. Тому культура 
насправді ефективно опирається пандемії, а 
багато інституцій культури стали кращими: 
вони почали ставити собі питання, яких ніко-
ли не ставили, припинили жити за інерцією.

БОГДАН ТИХОЛОЗ:«МУЗЕЙ — ЦЕ ТЕРИТОРІЯ СВОБОДИ»
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Здавалося, що з початком 
пандемії українські перемоги 
на кінофестивалях режисерам 
доведеться спостерігати 
онлайн. Утім, 2020-й був 
різним і підкидав сюрпризи. 
Венеція, наприклад, вирішила 
ризикнути й після великого 
локдауну в Італії таки провела 
фестиваль з обмеженою 
розсадкою глядачів. Берлінале 
та «Санденсу» вдалося 
показати всі великі прем’єри 
до поширення Covid-19. Однак 
організатори Каннського 
кінофестивалю таки скасували 
офлайнову подію. Це трапилося 
вдруге за його існування. 
І хоч 2020 рік називають 
найневдалішим для кінобізнесу, 
він усе ж мав яскраві епізоди 
фестивального життя. 

Перша звістка про українську перемогу про-
лунала на кінофестивалі «Санденс». Авторка 
фільму «Земля блакитна, ніби апельсин» Ірина 
Цілик отримала нагороду за найкращу режи-
суру. Це її повнометражний документальний 
дебют про родину, яка мешкає у Красногорівці 
й під час війни знімає власне кіно. Щоби по-
трапити на «Санденс», недостатньо подати 
заявку. Потрібно, щоби про твій фільм чули 
вже на стадії виробництва. Тому режисерка 
разом зі знімальною командою консультува-

лася з міжнародним воркшопом doc.Incubator. 
Основна мета цього проєкту — наставництво 
кінематографістів у питаннях драматургії, 
дистрибуції та маркетингової стратегії. З пода-
чею фільму на doc.Incubator є ймовірність по-
трапити на кінофестивалі «Санденс», Берліна-
ле, IDFA, CPH:DOX та Visions du Réel. До речі, 
українські стрічки побували на кожному з них. 

Погані дороги

Зовсім інша стратегія вибудовується з потра-
плянням у конкурси ігрових фільмів. «Погані 
дороги» Наталки Ворожбит уже мав хорошу 
репутацію, адже однойменну п’єсу режисерки 
вперше представили у Лондонському театрі 
Royal Court. Урешті-решт стрічка Ворожбит 
потрапляє у третій за значимістю конкурс Ве-
неційського кінофестивалю — Тиждень кри-
тики. Його організовує Національна спілка 
італійських кінокритиків і оприлюднює спи-
сок нагород не на церемонії закриття, а того ж 
дня онлайн. «Погані дороги» отримали Приз 
Веронського кіноклубу. 

Удруге поспіль українці потрапляють до 
Тижня критики. Торік у Венецію приїздила 
продюсерка Наталія Лібет із фільмом «Пар-
фенон (Стасіс)» Мантаса Кведаравічюса, але 
Наталка Ворожбит — перша, хто отримала у 
цій секції приз. Міжнародна преса завжди ак-
тивно обговорює тему російсько-української 
війни на Сході, тож минулорічна «Атлантида» 

Прийшли і перемогли
Юрій Самусенко, Київ
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Валентина Васяновича і «Погані дороги» були 
у центрі уваги. 

Цей дощ ніколи не скінчиться

Ще один потужний форум для кінематогра-
фістів — IDFA (Міжнародний фестиваль до-
кументального кіно в Амстердамі). У 2016 
році там уже перемагала стрічка «Коли цей 
вітер стихне» Анеля Астріда Габріеля і Та-
раса Дроня. Історія про кримськотатарську 
родину з Криму отримала нагороду за най-
кращий документальний студентський фільм. 
І на цьому ж фестивалі чотири роки по тому 
Аліна Горлова взяла головний приз у про-
грамі First Appearance за стрічку «Цей дощ 
ніколи не скінчиться». За сюжетом, 20-літ-
ній Андрій Сулейман повертається із Сирії, 
де пережив одну з найстрашніших воєн. Він 
приїздить в Україну, де починається ще один 
конфлікт. Але смерть батька змушує його по-

вернутися назад, щоби поховати тіло. Слідом 
за прем’єрою та перемогою на фестивалі в Ам-
стердамі стрічка отримує нагороду на Festival 
dei Popoli у Флоренції. Прокат фільму запла-
нований на 2021 рік. 

Маркетинг із уст в уста 

За жіночими перемогами легко пропустити 
чоловічі. Олег Чорний віднайшов стрічку ама-
тора Віктора Кизими «Дерево» у Львові. 16-мм 
плівка була у занедбаному стані, покрита вап-
ном. Тож її реставрація дозволила режисерові 
фактично стати співавтором «Дерева». Допо-
міг у відновленні фільму Геннадій Хмарук. 
Прем’єрували стрічку на фестивалі Wiz-art 
Festival 2019 у Львові, а вже потім — на го-

ловних кіномайданчиках у Тулузі, Нью-Йор-
ку та Лінці. Втім, головне визнання «Дерево» 
отримало від Focus International Awards. Це 
неприбуткова організація, яка об’єднує при-
хильників стокових відео та професіоналів по-
стпродакшну. 22 жовтня 2020 року «Дерево» 
перемогло у номінації найкращого короткого 
метра. Ця нагорода — оцінка майстерності 
українських реставраторів, які зуміли відно-
вити майже знищене кіно, довести зображення 
до нового рівня і переосмислити звучання зав-
дяки композитору Олексію Мірюкову. 

Якщо переглянути цей список нагород, 
одразу впадає в око, що вони визначені не 
гендером, який намагаються вирівняти фес-
тивальні відбірники, а першістю. Українські 
кінематографісти ростуть у повнометражних 
дебютах із призами світового рівня. У 2020 
році це слугує додатковою мотивацією, адже 
кінопрокат вимушено йде на довгу перерву. 
Тож фільми, які призначалися для великого 
екрану, на стрімінгових сервісах змушені бути 
сусідами з американськими блокбастерами. 
Для «Атлантиди» та «Землі блакитної, ніби 
апельсин» зникло поняття першого вікенду, бо 
кінотеатри не працювали на вихідних. Однак 
«маркетинг із уст в уста» спрацював на їхню 
користь. Нагороди не розбещують режисерів, 
а статистика кінопрокату не пригнічує продю-
серів. Для всіх це лише початок нового шляху, 
адже хто загартований виробництвом україн-
ського кіно, той експериментів та новизни не 
боїться.
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PЕЦЕНЗІЇ

Поліфонія «Тюремної пісні»

Олена Герасим’юк. Тюремна пісня. — 
Київ: Люта Справа, 2020. — 148 с. 

Ця книжка — приклад того, як поезія, літера-
тура виходить за свої межі, перетворюючись 
на жест, маніфест, пам’ять. Мова про збірку 
«Тюремна пісня» (видавництво «Люта Спра-
ва») молодої поетки та активістки, волонтер-
ки, парамедика добровольчого медичного ба-
тальйону «Госпітальєри» Олени Герасим’юк. 
Із цією книжкою вона, до речі, ввійшла у ко-
роткий список Шевченківської премії, і такий 
факт промовисто засвідчує зміни і в премії, і 
в літературі, і в країні.

З «Тюремної пісні» вже встигли вирости 
музично-поетичні проєкти й політичні про-
тестні перформанси. На одного з учасників 
такого перформансу в Києві на вулиці Бан-
ковій біля Офісу президента в рамках резо-
нансної акції «Весна на граніті» навіть склала 
протокол поліція.

Збірка «Тюремна пісня» відкривається та-
кою собі «діалектичною» суперечністю двох 
емоційних, ритмічних, стилістичних типів 
текстів. Перший — самозанурений, метафо-
ричний, статичний:

Сторожко вночі у полі
чорноти нічної крізь темряву не видно
жодного вогню — на нулі заборонено
від куряви очі сльозяться

Раптом з-за рівного як кістка горизонту
вибухають високі червоні стріли світла —

то вогні вільних міст

Другий — енергійний, пристрасний, десь від-
чайдушний, десь ядучий, десь музичний (не-
даремно ж Олена Герасим’юк самоозначила 
збірку як «пісню», з відсилкою до молитов і 
сакральних текстів):

Отче наш!
Боже України і Білорусі!

Піднімаю тапик во ім’я твоє,
називаю псевдо твоє,
кажу: здрастуйте!
Викликають вас хлопчик Ригор і дівчинка
 Гера.
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Це точно той, що єси на небеси?
Боюсь переплутати в космосі позивні
і потрапити в царство аллаха чи юдеїв.

(…)

Отче наш!
Ти же єси, яка тут пизда?
Отче наш, дай наказ і робочі БК!
Хай же збудеться воля твоя на нашій землі.

Даруй нам втрати на обхідні листи,
і у смутні дні,
і у темні дні,
а від нечистого ми вбережемось самі (…)

Можна сказати, що десь поміж цими точка-
ми координат і перебігає поетичне життя 
«Тюремної пісні», його формальна і струк-
турна царина.

Процитовані рядки багато свідчать про 
теми й історії книжки. Війна, полон, в’язни-
ця, тортури тощо — найгучніші, найвиразні-
ші мотиви (та й назву свою збірка отримала 
від однойменної «серцевинної» поеми), про-
те вони не вичерпують тут геть усе. Читачі 
знайдуть у «Тюремній пісні» і психологічну 
та любовну лірику, і побут, і замальовки-вра-
ження, і метафоризовані філософічні побудо-
ви:

День минає однаково для лева і мурашини,
для дерева і для каменю, для матері 
 та дитини.
Дитина складає кубики, цифра  
 на кожній грані:
у Петрика десять яблук, а Настя нічого  
 не має (…)

Та в усіх або майже в усіх цих текстах не-
одмінно з’являється стійка «лінія опору» — 
оскарження несправедливості, насильства й 
неправди.

Олена Герасим’юк втілює свої смислові 
конструкти в доволі різний спосіб і з різними 
регістрами. Здається, це саме та риса чи, ска-
жімо, те вміння, яке надає масштабу її талан-
ту й дозволяє релевантні добі й країні слова 
(самих по собі їх, у принципі, промовлено і 
написано предостатньо) поєднувати з власне 

культурою, з власне літературною розмаїті-
стю. 

Я згадаю також увагу поетки до міфобу-
дування, що виявляється й у характерній 
архетипізації образів, і в постійному пошуку 
епічного масштабу: вертикалі та горизонталі 
світобудови:

тепер і мене, золотого, сягнули руки ці
ті руки, яким я вірив усе дитинство,
ті руки, з яких я їв
із яких я жив

тепер і мене, золотого, ведуть на бійню
невже і мене, золотого, ведуть на бійню
бо той, хто на правім, мене як і царство 
лишив.

Тут-таки слід звернути увагу й на поліфонізм 
«Тюремної пісні». Цю книжку взагалі можна 
побачити як зібрання різних голосів, часто 
самобутніх і неповторних. Кожен ніби розпо-
відає власну історію, кожному притаманний 
власний стиль і жанр. Аж до ворожих голосів 
іншою мовою (не надто і складно відгадати, 
якою саме: звісно, російською). Аж до стилі-
зацій — наприклад, стилізацій виразно фоль-
клорних текстів.

В одному з нещодавніх інтерв’ю літерату-
рознавець Ростислав Семків назвав сьогодніш-
ню літературу, тематично пов’язану з війною, 
«цілим материком». Якщо відштовхуватися 
від цієї метафори, то можна сказати, що книж-
ка Олени Герасим’юк на цьому «материку» є 
не лише однією з поетичних «вершин». 

Юлія Стахівська, Буча

«каміньсадліс»: метафоричні 
доторки до пам’яті
Ірина Шувалова. каміньсадліс. — Львів: 
Видавництво Старого Лева, 2020. — 288 с.

Після кількарічної паузи, у 2020-му нареш-
ті з’явилася нова книжка української поетки 
Ірини Шувалової. Збірка з традиційно для на-
шої авторки непростою назвою «каміньсад-
ліс» побачила світ у «Видавництві Старого 
Лева».
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Книжка масштабна й різноманітна, обсягом 
під триста сторінок, із багатими і яскравими 
ілюстраціями з приватного фотоархіву самої 
поетки, препарованими й переосмисленими 
художницею (і, що важливо, теж поеткою) 
Вікторією Черняхівською. Таке оформлення, 
зрозуміла річ, натякає на те, що важливим ас-
пектом збірки має бути пам’ять, історія та різ-
номанітні похідні гілки цих «стовбурів». І ці 
очікування справджуються, зрештою, Ірина 
Шувалова в онлайн-ефірі, присвяченому «ка-
менюсадулісу» (цікаво, чи треба відмінювати 
цей трохи «німецький» новот вір?), теж наго-
лошує на пам’яті як важливій і визначальній 
матерії книжки. Що, звісно, не означає, ніби 
у збірці на вас чекають просто заримовані 
та заверлібровані біографії бабусь і дідусів у 
інтер’єрах. Насправді Ірина Шувалова торка-
ється тем пам’яті й історії дуже метафорич-
но, іносказально, асоціативно, символічно. А 
отже, багатозначно: не забуваймо, що, як і в 
попередніх своїх книжках (наразі це — «Ран», 
«Ос», «Аз» та двомовна, з англійським пере-
кладом «Молися порожнім колодязям»), вона 
вельми активно взаємодіє зі спадщиною мо-
дернізму та авангарду. Ось, наприклад, один 
епізод із тексту «Григорій», який належить 
до найвиразніше, найоприявленіше біогра-
фічних:

я від баби втік
я від діда втік
від жінки з запалими очима втік
від дітей голодних сопливих утік
від сусідів слабих завидющих утік
від хлібозаготівельних бригад утік

від снів своїх страшних — їхнього запаху  
 й смаку — утік
від себе — сплячого здичавілого недужого – 
 утік

кочуся собі дорогою через ліс
ситий веселий місяць
кругла рум’яна повня
хлібна лінива сила

не несуть мене ноги — без ніг кочуся
не тримають руки — без рук кочуся
як хочу так і кочуся

спробуй з’їж мене, смерте
спробуй з’їж

Пам’ять у «каменісадулісі» (все-таки повідмі-
нюємо — до речі, анотація книжки порівнює 
спосіб утворення назви з алхімією, і в цих 
текстах справді чимало містики та метафізи-
ки) взаємодіє з дуже різними мотивами, зреш-
тою, завжди більше чи менше з нею пов’яза-
ними. Наприклад, географія. Якось не одразу 
це усвідомлюється, але у збірці надзвичайно 
багато «подорожніх» поезій, подекуди й вір-
шів, що «займаються» пошуками метафор 
певних знакових місць на карті: Прага — 
«град на кістках на мостах на святих місцях», 
Стамбул — «у золоторогого міста волога вов-
на» тощо. Або війна. Вона знаходить на сто-
рінках книжки Ірини Шувалової свій простір 
то в метафоричних, асоціативних образах, то 
— значно рідше — у прямому, дуже оповідно-
му вимірі, як-от у «Розмовах про війну»:

у вас там контактна зона, говорить ульрих
поблискуючи скельцями окулярів
інтелігентно всміхаючись

(…)

я говорю, ні-ні, у нас війна
себто я вживаю якийсь інший, методологіч-
но коректніший,
термін,
але насправді я маю на увазі саме її, війну,
яка багата на імена,
і найстрашніші з них ті, що найввічливіші 
(…)
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Чимало віршів збірки «каміньсадліс» є вибаг-
ливим і яскравим плетивом образів, асоціа-
цій, численних алюзій (можна здогадатися, 
що за розпізнаними цитатами й натяками хо-
вається багато непомічених — що ж, це один, 
лише один із приводів повертатися до книж-
ки; взагалі, навіть з епіграфів до розділів, під-
розділів та окремих текстів можна скласти 
непоганий, принаймні точно не банальний, 
список літератури).

(…) вчися дитя розрізняти птахів на дотик
вчися брести травою мов дном ріки
з гриви гори виплутувати будяки
зорі з чола ронити — краплини поту
знати напам’ять землю як слимаки (…).

Здається, раніше, у попередніх книжках 
Шувалової, такі або, скажімо, наближені до 
сюрреалістичних практик твори мали дещо 
інакшу ритміку, були стрімкішими, а тепер 
у них стало більше медитативності. Хоч, 
можливо, це лише ілюзія, навіяна широтою й 
багатоплановістю нинішньої збірки. Хай там 
як, поетка точно зберегла відданість міфічно-
му й архетипному літературним началам. А в 
цьому вже контексті вповні органічними по-
стають і окремі фольклорні ремінісценції та 
навіть стилізації.

«каміньсадліс» — цікавий зразок сучасної 
інтелектуальної, «вченої» поезії, одночасно 
складної та відкритої світові. Велика книжка, 
що залишиться поміж важливих знаків нашої 
літератури межі 2010-х і 2020-х років.

Олег Коцарев, Буча

Чому «Пациків» Дністрового 
перевидали втретє? 
Анатолій Дністровий. Пацики. — Видав-
ництво Жупанського, 2020. — 312 с.

Як свідчить історія, періоди зламу епох завж-
ди насичені подіями та метаморфозами. Руй-
нується старе, нове ще не встигає визріти. Це 
породжує дискусії, зміни у світоглядній пара-
дигмі, задає подальший вектор руху. Момент, 

коли земля під ногами розсипається, а нова 
дорога ще непевна, є найскладнішим для осо-
бистості. «Щоби ти жив у часи змін» — може 
звучати як прокляття. 

В історії формування незалежної України 
одним з «темних» часів став період розпа-
ду Радянського Союзу і проголошення Акту 
незалежності. Зміна державного ладу, еко-
номічна криза, суспільна дезорієнтованість 
сформували певним чином «втрачене поко-
ління» (за аналогією до визначення, яке впер-
ше використала Гертруда Стайн). Беззаконня 
та розквіт криміналу стали найяскравішими 
ознаками того періоду, а бажання вижити — 
щоденною рутиною. Література, безумовно, 
рефлексувала на, так би мовити, дух часу. Про 
той період писали Юрій Андрухович («Рекре-
ації»), Сергій Жадан («Гімн демократичної 
молоді»), Юрій Винничук («Мальва Ланда»), 
Олесь Ульяненко («Сталінка»), Юрко Покаль-
чук («Хулігани»).

Свою візію на «ліхіє 90-ті» (назва серії кни-
жок видавництва «Темпора», які присвячені 
дев’яностим рокам у різних регіонах України) 
оприлюднив і тернопільський письменник 
Анатолій Дністровий. Роман «Пацики» він 
написав далекого 2005 року. Текст відразу за-
цікавив читачів та увійшов до списку кращих 
книжок щойноствореної премії «Книга року 
ВВС». «Пацики» є другою книжкою трило-
гії (між романами «Місто уповільненої дії» 
та «Тибет на восьмому поверсі») і розповідає 
про буремні та «темні» часи кінця 80-х – по-
чатку 90-х ХХ століття в Тернополі. Цього 
року вийшло вже третє видання «Пациків» і 
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постало справедливе питання: чим саме про-
тягом 15 років чіпляє книжка ?

«Пацики» — це така собі неприкрашена 
історія про дітей вулиці, що вимушені були 
стрімко подорослішати й намагаються зрозу-
міти світ та знайти своє місце під сонцем. Вони 
не мають авторитетів ні серед батьків, ні серед 
викладачів. До кола їхніх зацікавлень входить 
алкоголь, наркотики, секс та можливість «дати 
комусь у морду», і мають головне завдання — 
«розвести якогось лоха на бабки», тобто силою 
відібрати гроші, годинник, новий одяг тощо. 
Дністровий чесно розповідає про функціону-
вання вуличних банд та їхні жорстокі закони, 
про війни «стінка на стінку» та внутрішні пе-
реживання «пациків». Головний герой Толя 
живе у відвертій бідності з матір’ю, яка нама-
гається заробити якісь гроші для родини, та 
вітчимом, який ті невеликі гроші пропиває. 
Толя вчиться у ПТУ, його поважають «свої» 
хлопці, має проблеми в родині й нещасливу 
любов. Але найпечальнішим є те, що Толя, як і 
все його покоління, не має мрій та перспектив.

Толя та всі його друзі перебувають у якомусь 
тягучому «соціальному депресняку», який 
вражає найбільше. Їхні дні схожі між собою: 
алкоголь, бійки, хаотичний секс, проблеми з 
батьками та навчанням. Хлопці мають не так 
багато варіантів вирватися з цього кола: хтось 
вирішує, що варто шукати кращого життя за 
кордоном та виїздить, хтось намагається влаш-
туватися за традиційною схемою «робота-ро-
дина», хтось опускається на дно (опиняється 
в наркодиспансері, переховується від міліції, 
когось просто зіштовхують із даху) і закінчує 
життя, так його й не почавши. 

Загалом, у «Пациках» багато фізично-
го болю та смерті. Складно симпатизувати 
хлопцям, які обрали кримінал як спосіб ви-

жити. У якийсь момент не відчуваєш жалю 
до жодного з героїв, адже важко виправдати 
відверту беззмістовну агресію. Проте є один 
епізод, який таки вселяє віру в хлопців та 
майбутнє: Толя та Риня вирішують «покара-
ти» власника собаки, який постійно його б’є. 
У цей момент розумієш, що «пацики» здатні 
співпереживати, болісно реагують на неспра-
ведливість і готові допомогти слабшому.

З перших сторінок «Пацики» відштовху-
ють і мовою (Дністровий точно відтворив 
розмовну мову вулиці), і «чорнухою» описа-
ного. Однак попри всю задушливість атмос-
фери, Анатолій Дністровий дарує героям і, 
відповідно, читачам надію. Кожен намагаєть-
ся обрати найбільш оптимальний сценарій 
життя й вижити. Хлопці розходяться своїми 
дорогами, відчувається самотність, а це зна-
чить — у кожного починається новий етап, і 
хочеться вірити, що він буде вдалим.

Так чим же привертають увагу «Пацики», 
попри пройдений час та непривабливість 
описаної історії? Можна запропонувати 
одну з теорій — цей роман є ілюстративним 
матеріалом про межу 80–90-х та болючим 
соціальним зрізом того періоду, який ми, як 
би не намагалися, але не можемо ігнорувати, 
бо там є частина справжніх нас, яку потрібно 
проаналізувати та не дати їй вийти на волю. 
Народжені на початку 90-х та в нульових уже 
подорослішали, пристосувалися до сучасних 
умов та «ностальгують» за часами, яких не 
пам’ятають. Тогочасна реальність романти-
зується та переосмислюється й повертається 
у вигляді трендів одягу чи стилізацій у мис-
тецтві, а також новою хвилею популярності 
фільмів чи музики 90-х. Головне, щоби не по-
вернулася мода на «закони вулиці».

Надійка Вовк
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