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ВСЕЗАГАЛЬНА ДЕЗІНТЕГРАЦІЯ
У своїй статтi "Вiд Союзу Радянського до союзу економiко-полiтико-кримiнального:
ескiз до теми" (журнал “Розбудова держави”, 7/8, 1997) вiдомий аналiтик Сергiй
Грабовський справедливо звернув увагу на те, що пострадянському простору
загрожує цивiлiзацiйна катастрофа. Щоб вибратися з цiєї "чорної дiри", слушно
вважає автор, потрiбно насамперед зрозумiти, що ж насправдi у нас вiдбувається.
З точки зору системного пiдходу, щоб зрозумiти ситуацiю в системi (на
пострадянському просторi), треба насамперед поцiкавитися, що вiдбувається у
надсистемi, тобто в планетарних масштабах. Навiть поверховий погляд змушує
констатувати, що на планетi вiдбуваються надзвичайно потужнi й драматичнi
процеси, якi вкупi складаються в те, що можна назвати "планетарною кризою".
Ця криза є тотальною, оскiльки вона охоплює всi аспекти нашого життя: клiмат,
екологiю, культуру, мiжнароднi вiдносини, економiку, сiм'ю.
Вiдомо, що в умовах кризи найперше починають давати трiщини i
розвалюватися на друзки нежиттєздатнi структури, протиприроднi утворення,
соцiальнi химери. До таких належать iмперськi й полiетнiчнi утворення. Тож не
випадково, що сьогоднi вони переживають обвальне загострення проблем i
суперечностей. Розпад СРСР, Ефiопiї, Югославiї та Чехословаччини — це лише
першi ластiвки глобального процесу. На черзi — Росiйська Федерацiя, Китай, США,
Великобританiя, Iндiя, Iспанiя, Бельгiя та багато iнших. Сепаратизм, дезiнтеграцiя
старих i виникнення нових держав будуть одним з визначальних чинникiв
суспiльного розвитку вже найближчого майбутнього. Як стверджує американський
дослiдник С.Коен, "мине 25-30 рокiв, i кiлькiсть держав свiту зросте процентiв на
п'ятдесят. На глобусi з'явиться бiльше трьохсот незалежних держав. Тенденцiя до
самовизначення стане домiнуючою, всупереч завзятому опору прихильникiв статускво"1.
Всезагальна дезiнтеграцiя — це об'єктивний цивiлiзацiйний процес,
якому неможливо серйозно протидiяти, тож його завжди треба враховувати для
випрацювання реалiстичної стратегiї нацiонального розвитку. Серед iншого, ми
повиннi бути готовими до подальшої дезiнтеграцiї Росiйської iмперiї, яка триватиме
аж до свого логiчного завершення — незалежно, подобається це нам, чи нi. Серед
визначальних чинникiв розпаду Росiї розглянемо лише один — демографiчний,
оскiльки демографiчнi процеси за своєю природою є надзвичайно iнерцiйними, тому
й прогнозуються з високою точнiстю.

I. СТРУКТУРА ДЕМОГРАФIЧНОЇ КРИЗИ В РОСIЇ
Почнемо з того, що в Росiйськiй Федерацiї, починаючи з 1991 року, встановився
виразний вiд'ємний прирiст населення, тобто стан, коли вмирає бiльше людей, нiж
народжується. Однак в даному разi важливим є не стiльки сам факт депопуляцiї, як її
структура. Рiч у тiм, що цей процес зачепив головно етнiчних росiян — основну
опору росiйської державності. У росiян показник природного приросту в 4 рази
менший, нiж у решти жителiв федерацiї. Головна причина — низька
народжуванiсть, рiвень якої вже в 1989 роцi став наближатися до показникiв
страшних воєнних рокiв. Показник природного зменшення населення становив у 1993
роцi 750 тис. осiб, в 1994 роцi — 920 тис.2; за офiцiйними даними, в 1996 роцi
чисельнiсть населення Росiї зменшилась на 475 тис. Але якщо в Тверськiй областi
природний прирiст став вiд'ємним, то, наприклад, в Дагестанi, де росiян мало, темпи
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приросту населення високi. В цiлому чисельнiсть решти народiв Росiї продовжувала
зростати i пiсля 1991 року, коли почалося дедалi помiтнiше вимирання росiян.
На думку вiдомого росiйського демографа В.I.Козлова, головною причиною
вимирання етнiчних росiян є рiзке погiршення умов життя в результатi
невдалих, м'яко кажучи, реформ, а також духовне розтлiння молодi, що
перебуває пiд пресом захiдної (найперше, американської) пропаганди культу
наживи, сексу й насильства. Зниження народжуваності й очевидна неможливiсть
швидкого виходу з економiчної трясовини дозволяють прогнозувати, що темпи
вимирання етнiчних росiян не лише не скоротяться, а й прискоряться. В результатi —
продовжує вчений — вже на початку наступного столiття Росiї доведеться зiткнутися
з серйозними економiчними, вiйськово-стратегiчними i етнополiтичними
проблемами. Так, за оптимальної чисельності армiї в 1,5 млн. осiб (не враховуючи
500 тис. вiйськ МВС) i за встановленого термiну служби для рядового й
сержантського складу в 2 роки необхiдно щорiчно призивати в армiю близько 700
тис. осiб. В 1993 i 1994 роках народилось по 600 тис. росiйських хлопчикiв, число
яких внаслiдок побутової смертности скоротиться до часу призову (2011-2012)
приблизно до 500-520 тис., а внаслiдок медичної вiдбраковки та рiзного роду ухилянь
вiд вiйськової служби реальних призовникiв серед росiян буде лише 100-150 тис. Iншi
нацiональностi федерацiї дадуть, iмовiрно, не бiльше 50 тис. осiб, де взяти решту —
невiдомо. "Процес масового вимирання росiян значно наблизив час, коли вони
стануть етнiчною меншiстю не тiльки майже у всiх нинiшнiх "нацiональних" (точнiше
— багатонацiональних) республiках РФ, але й в цiлому в Росiї. Це послабить i без
того слабку внутрiшню єднiсть федерацiї, сприятиме подальшому розвитку процесiв
сепарацiї окремих її частин"3.
Тенденцiї до дезiнтеграцiї Росiї сьогоднi вже мають не прихований, а цiлком
виразний характер. Наприклад, привертають увагу успiхи нацiональних лiдерiв на
виборах до республiканських органiв влади. У Татарстанi, наприклад, де за
переписом 1989 року татари становлять 38,5% населення, вони отримали на виборах
1990 року у Верховну Раду республiки 57,6% мiсць, в районних i мiських радах —
64,7%, в Радi Мiнiстрiв — 69%4. На початку 1994 року росiйське керiвництво було
змушене пiти на сепаратний договiр з цiєю республiкою щодо розподiлу владних
повноважень. Влада Татарстану вирiшує питання володiння землею i природними
ресурсами, встановлює бюджет i податки, республiканське громадянство, вiдносини з
iноземними державами, укладає з ними торговельнi та iншi угоди, створює свiй
Нацiональний банк тощо. В серединi 1994 року таким самим шляхом пiшли
Кабардино-Балкарiя i Башкортостан, федерацiя почала перетворюватися на
конфедерацiю. Зниження республiками своїх внескiв до центрального бюджету до
20%, в той час як з росiйських областей вибирається до 50%, загострює фактичну
нерiвноправнiсть нiбито рiвноправних за Конституцiєю суб'єктiв федерацiї. Не
випадково Свердловська область неодноразово виступала за надання їй статусу
республiки, все частiше ставиться питання про Далекосхiдну республiку. Росiйська
мова i самi етнiчнi росiяни поступово "витiсняються" з нацiональних республiк,
iнодi нацiональнi рухи вiдразу ж набувають сепаратистського та антиросiйського
спрямування (в Тувi доходило до нападiв тувинських озброєних загонiв на росiйських
поселенцiв). Ще гострiша ситуацiя склалася в Чечнi. Бажання федерального центру
придушити незалежницькi настрої збройною силою призвело до їх рiзкого посилення.
Якщо до початку вiйни чеченськi лiдери були схильними до компромiсного
"татарстанського варiанту", то тепер вони вимагають повного суверенiтету — i в
цьому їх пiдтримує чеченський народ, котрий фактично перемiг у вiйнi.
Втрачає свої позицiї православна церква, у багатьох республiках (наприклад,
у Марiй Ел, Мордовiї, Удмуртiї, Чувашiї) поширюються старi язичницькi вiрування.
"Нiякої росiйської нацiї, об'єднаної спiвгромадянством, немає i в найближчому
майбутньому не передбачається. В країнi ще довгi роки iснуватимуть окремi
росiйськi нацiї, стосунки мiж якими матимуть суперечливий характер i
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потребуватимуть регулювання за допомогою мудрої нацiональної полiтики,
якої також поки що немає"5.
Нам можуть заперечити, що iснують iмперськi утворення, стабiльностi
яких нiби нiщо не загрожує. Насправдi, це лише штучно створена iлюзiя
стабiльності. Наприклад, у масовiй свiдомостi Китай уявляється якимось
залiзобетонним моноетнiчним блоком, що зберiгає свою цiлiснiсть упродовж
тисячолiть. Тут правдою є лише те, що, за офiцiйними даними, бiльшiсть населення
Китаю становить етнос хань (91,6%)6. Однак i це викликає сумнiви, адже ми
пам'ятаємо, як ще недавно всiх в СРСР прагнули якщо не переробити, то хоча б
записати "росiянами".

II. "ХАЙ ЖИВЕ НЕПОРУШНА ЄДНIСТЬ КИТАЙСЬКОГО
НАРОДУ!"
Сьогоднi це улюблене гасло центрального уряду Китаю. Проте багатовiкова iсторiя
Пiднебесної схиляє до висновку, що сьогоднiшня єднiсть — це явище далеко не
природне. Територiя, яка нинi належить Китаю, багато разiв роздiлялася,
"монтувалася" в єдину конструкцiю i знову розпадалася на окремi регiони. Сучасний
Китай знову перебуває у "змонтованому" станi, однак новi й новi внутрiшнi трiщини
з'являються з неймовiрною швидкiстю.
Згiдно з повiдомленнями журналу "The Economist", у квiтнi минулого року
вiдбулась церемонiя, пiд час якої лiдери захiдних регiонiв Синьцзян i Тiбет пiдписали
угоду про уточнення їхнього спiльного кордону. Це лише епiзод загального процесу
встановлення внутрiшнiх кордонiв, розрахованого на п'ять рокiв i викликаного
бажанням центру уникнути гарячих суперечок мiж регiонами.
Офiцiйний Пекiн запевняє, що проблема регiоналiзму не є серйозною. Однак
iснують всi ознаки того, що окремi провiнцiї i регiони — часто з рiзними мовами
або китайськими дiалектами — вiдстоюють свої власнi iнтереси, якi нерiдко
докорiнно вiдрiзняються вiд iнтересiв держави в цiлому.
Величезнi економiчнi вiдмiнностi i нерiвнiсть мiж регiонами дедалi бiльше
руйнують викоханий урядом iдеал нацiональної єдності. Прибережнi провiнцiї на
сходi розвиваються набагато швидше, нiж територiї в центрi або на заходi. В
результатi, як свiдчить офiцiйна статистика, життєвий рiвень у багатих i бiдних
провiнцiях вiдрiзняється в 2-4 рази.
Тож не випадково, що провiнцiї i навiть округи встановлюють торговельнi
бар'єри для захисту своїх пiдприємств вiд конкурентiв з сусiднiх провiнцiй та округiв.
У 1992 роцi провiнцiя Гуїджу заборонила iмпорт велосипедiв, телевiзорiв i
холодильникiв з iнших частин Китаю, тодi як провiнцiя Сихуан видала наказ про те,
що 19 видiв продукцiї мають купуватися тiльки у сихуанських виробникiв7.
Офiцiйнi засоби масової iнформацiї Китаю припинили повiдомляти про
мiсцевi форми торговельного захисту, однак iснують свiдчення, що подiбна практика
доволi поширена. Деякi регiони сформували закритi зсередини ринки, встановили
блокади, лiмiтували торгiвлю. Транспортнi потоки, якi проходять через внутрiшнi
кордони китайських провiнцiй, обкладаються мiсцевими податками. Дедалi бiльше
поширюється практика нетарифних бар'єрiв, на зразок дуже дорогих "перепусток"
або "iнспекцiй контролю якості". Товарнi перевезення зерна, бавовни i добрив стали
загальноприйнятими мiшенями такої протекцiонiстської практики.
Характерним прикладом тонко завуальованого мiсцевого протекцiонiзму
стали новi стандарти на автомобiлi для таксомоторiв, встановленi Шанхайським
мунiципальним урядом. Правила нiбито стосуються лише потужності двигуна i мiсця
для багажу, але їхнiй ефект полягає в тому, що вони дають перевагу машинам
мiсцевого виробника — Шанхайського Фольксвагена.
Центральний уряд суворо забороняє таку практику, проте хронiчний неуспiх
в цьому напрямку тiльки посилює iнший вражаючий аспект регiоналiзму в Китаї —
втрату центром колишньої полiтичної ваги. Це частково здiйснювалося навмисно,
адже загальною особливiстю економiчних реформ Ден Сяопiна було надання бiльшої
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автономності мiсцевiй владi з метою пiдвищення її вiдповiдальності та створення
стимулiв зростання. Але "схопивши палець", провiнцiї прагнуть "вiдкусити руку".
Уряд пiдкреслює, що в будь-якiй великiй країнi розкиданi на величезних
територiях регiони закономiрно мають рiзнi iнтереси й мiсцевi особливостi. Однак
багато хто вважає, що вiдцентровi сили будуть зростати i що одного разу все це може
вибухнути. Одна з ознак майбутньої дестабiлiзацiї — зростання опору центровi в
провiнцiї Синьцзян (до речi, саме на її територiї розташований ядерний полiгон Лоп
Нор). Цей край має давнi державнi традицiї i населений переважно уйгурами —
тюркським етносом з iсламським вiросповiданням. За даними уйгурських
емiгрантських органiзацiй, що знаходяться в Казахстанi, лише за 1996 рiк в Китаї
було заарештовано близько 57 тис. прихильникiв незалежності "Схiдного
Туркестану", як вони називають свою батькiвщину. В лютому минулого року
спалахнули заворушення в мiстi Яйнiнг на кордонi з Казахстаном; приводом для них
стала страта 30 уйгурiв — прихильникiв незалежности. Подiбнi повiдомлення про
акти насильства у провiнцiї надходять дедалi частiше8.
Iншими важливими центрами сепаратизму в Китаї є Тiбет i Манчжурiя
— окремi країни з особливим населенням, специфiчними релiгiями, давнiми
полiтичними й етнiчними традицiями.
За межами Китаю поширюються дуже суперечливi думки щодо перспектив
майбутньої дезiнтеграцiї країни. На одному полюсi знаходяться американськi вченi,
що працюють на Пентагон. В минулому роцi вони висунули припущення про розпад
Китаю в радянському стилi з iмовiрнiстю 50 на 50 пiсля смертi Ден Сяопiна. На
iншому полюсi знаходяться, зрозумiло, китайськi оглядачi. Вони вважають, що
китайська
етнiчна
одноманiтнiсть
робить
безглуздим
порiвняння
з
багатонацiональним СРСР.
Якщо вiрити офiцiйнiй риторицi, то проблеми не iснує. Всi етноси Китаю,
зокрема некитайцi на прилеглих територiях, таких як Тiбет, Внутрiшня Монголiя i
Синьцзян, лояльнi й твердi у пiдтримцi центру. Однак реальнi дiї уряду свiдчать про
iнше. Полiтика центру полягає в прискоренiй ротацiї керiвникiв мiсцевого рiвня з
метою протидiї будь-яким формам поєднання регiональної самобутности i мiсцевої
влади. З тих самих причин вищi посадовi особи в семи вiйськових округах тасуються
як гральнi карти.
Центральний уряд намагається вiдвернути грядущий розвал всiма наявними
засобами. Одним з них є полiтика такого формування вiйськових округiв, щоб вони
не збiгалися з природним регiональним i економiчним подiлом. Такий вишуканий
механiзм призначений для того, щоб вiйськовий i економiчний регiоналiзми
перекреслювали одне одного. Але одночасно це свiдчить i про те, що центр гостро
усвiдомлює небезпеку i розумiє, що зростання напруження мiж регiонами може
призвести до насильства, як вже неодноразово бувало в iсторiї Пiднебесної9.

III. РОЗВИНЕНI КРАЇНИ
Якщо прагнення до незалежности регiонiв Росiї i Китаю можна пояснити труднощами
постсоцiалiстичної економiки, то, здавалось би, що може загрожувати розвиненим
країнам. Однак спостереження за процесами, що там вiдбуваються, приводить до
зовсiм iнших висновкiв.

8
9

China’s rebellious west // Ibid.— 1997, February 15. — P.57—58.
China’s Muslim rebels // Ibid. — 1996, July 13. — P.55.
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КАНАДА. Тривалий час вдавалося стримувати амбiцiї франкомовного Квебеку.
Однак процеси "витiснення"
англо-канадцiв, що там
вiдбуваються,
дуже
нагадують
нацiональнi
автономiї
Росiйської
федерацiї, де "витiсняють"
етнiчних росiян. Коли в
1976 роцi на виборах
перемогла сепаратистська
Parti
Quеbеcois,
то
провiнцiю протягом кiлькох
рокiв покинули 250 тис.
англо. На референдумi 1995
року не вистачило всього 50
тис.
голосiв
для
проголошення
незалежности
Квебеку.
Втома вiд полiтики "витiснення" i страх раптом опинитися в iншiй країнi женуть
англо в iншi мiсця. Згiдно з соцiологiчними опитуваннями, близько 30% англомовних
жителiв Квебеку збираються залишити провiнцiю протягом ближчих 5 рокiв, причому
40% з них становить молодь вiком вiд 18 до 34 рокiв. Таким чином, можна
припустити, що вже на наступному референдумi прихильникам єдиної Канади голосiв
не вистачить10.

ФРАНЦIЯ. Корсика була окупована Францiєю в 1768 роцi, за рiк до народження
найзнаменитiшого корсиканця — Наполiоне дi Буонапарте. Етнiчно корсиканцi є
однiєю з iталiйських народностей, корсиканська мова — це дiалект
пiвнiчноiталiйської говiрки. Боротьба за
незалежнiсть
острова
не
припинялася
упродовж двохсот рокiв, набуваючи то
вiйськових, то мирних форм, включно з
парламентською боротьбою i знаменитою
корсиканською мафiєю. На виборах в Острiвну
Асамблею (мiсцевий парламент) в 1992 роцi
рiзнi нацiоналiстичнi групи здобули близько
п'ятої частини голосiв виборцiв. Але бажання
прискорити процес визволення шляхом
терактiв не дає спокою гарячим головам. На
сьогоднi
Корсиканський
Нацiональний
Визвольний Фронт налiчує вiд 500 до 1000
активних бойовикiв, що досить багато для 250тисячного острова. У 1995 роцi на Корсицi
пролунало бiльше 600 вибухiв, здiйснено 32
убивства. Вибух у резиденцiї мера Бордо (i прем'єра Францiї) Алана Жупе у жовтнi
1996 року пiдтвердив рiшучiсть намiрiв сепаратистiв. I заява колишнього прем'єра
Францiї Раймонда Барре: "Якщо корсиканцi хочуть незалежности, то нехай її
отримають!" — звучать радше як благання, а не як погроза11.
Приєднана до французької корони у XVI столiттi Бретань — це друге
потенцiйне джерело нестабiльності. Сучаснi бретонцi — нащадки кельтiв, що
мiгрували з Британських островiв на материк, рятуючись вiд англо-саксонського
нашестя. Незважаючи на чотири столiття у складi Францiї, ця пiвнiчно-захiдна
провiнцiя змогла зберегти власну мову i самобутню культуру. Впертiсть бретонцiв
навiть увiйшла до французького фольклору (як, скажiмо, в український фольклор
увiйшли нiмецька педантичнiсть i французька легковажнiсть). Приклад корсиканцiв i
баскiв, що борються за незалежнiсть, збудив подiбний рух у Бретанi. Взимку 1995
року члени нацiоналiстичних бретонських груп провели демонстрацiю пiд
бретонським смугастим прапором, одягнувшись у форму з криваво-червоними задля
10
11

Au contraire // Ibid. — 1996, September 14. — P.51.
Brib and bash // Ibid. — 1996, October 12. — P.33.
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залякування капюшонами i озброївшись iграшковими автоматами. Але у декого
сверблять руки взятися за справжню зброю. Коли в листопадi 1995 року французька
полiцiя заарештувала 81 бойовика ЕТА (терористична органiзацiя баскiв), то 39 з них
виявилися бретонцями, що набиралися досвiду у "старших товаришiв"12.
IСПАНIЯ є другою за площею державою в Захiднiй Европi. Незважаючи на
монолiтний iмiдж, Iспанiя завжди була не надто унiтарною. Наварра i Країна баскiв
протягом вiкiв зберiгали свої фуерос — середньовiчнi закони, що давали їм
автономiю.
Каталонiя
мала
свiй
генералiтат. Нинiшня Iспанiя подiлена
на 17 регiонiв, кожний зi своїм урядом i
парламентом, хоча й з рiзними рiвнями
автономiї. Пiсля того, як соцiалiсти
втратили бiльшiсть у парламентi в 1993
роцi, регiональнi лiдери надають їм
пiдтримку в обмiн на надання бiльших
автономних прав (найперше щодо збору i
використання податкiв). Але чим бiльше
прав здобуває той чи iнший регiон, тим
бiльшого хоче решта. Попереду всiх тут
Країна баскiв i Каталонiя, котрi завжди
вiдрiзнялися особливим потягом до
самостiйности. Коли у свiй час Франко заборонив каталонську i баскську мови, то це,
зрозумiло, зробило каталонцiв i баскiв ще бiльшими нацiоналiстами.
Нинiшня Каталонiя — це найквiтучiша iспанська провiнцiя. Попри те, що на
неї припадає всього 13% населення, вона дає близько однiєї п'ятої валового
нацiонального продукту, чвертi загального експорту i двох п'ятих iндустрiального
експорту. Бiльшiсть теперiшнiх каталонцiв не вважають необхiдним юридичний вихiд
зi складу Iспанiї, однак пiдтримують мiсцевих лiдерiв в їхньому прагненнi грати
бiльш незалежну роль, аж до самостiйного вступу в ЄС. Тож не випадково, що глава
Каталонiї, Хордi Пухол, вперто вживає термiн "нацiя" замiсть "регiон"13.
Країна баскiв вже зараз має автономних прав бiльше, нiж будь-який iнший
регiон Iспанiї. Зокрема, мiсцева влада повнiстю розпоряджається податками на
алкоголь, тютюн, бензин, самостiйно знизила податок з прибутку з 35% до 32%. I все
одно, баскський президент Хосе Арданза заявляє, що рiвень пiдтримки соцiалiстiв з
боку PNV (баскська нацiоналiстична партiя, членом якої вiн є; PNV утворила
коалiцiю з соцiалiстами) залежить вiд "повноти виконання статусу автономiї вiд 1979
року". Цей статус передбачає широкi повноваження не лише щодо збирання i
використання податкiв, а й у питаннях освiти, соцiального i пенсiйного забезпечення,
законодавства про працю.
Проте, всупереч такому статусу, не припиняє своєї боротьби ЕТА —
баскська терористична органiзацiї, яка ставить за мету повну незалежнiсть Країни
баскiв. З 1968 року — часу створення ЕТА — вiд рук терористiв загинуло принаймнi
750 осiб. Незважаючи на численнi арешти членiв ЕТА, здiйсненi останнього часу в
Iспанiї та Францiї, бомби продовжують вибухати. Особливого розмаху досягла так
звана "молодiжна iнтифада", коли пiдлiтки закидають полiцiю бензиновими бомбами
на вулицях Сан-Себастьяна — улюблена "розвага" вечорами в суботу та п'ятницю14.

12

Christopher Dickey. The Return of Mayhem? // Newsweek. — 1996, February 26. — Р.12.
Keating M. Nations Against the State: The New Politics of Nationalism in Quebec, Catalonia and
Scotland. — S.l., 1996.
14
Me, too // The Economist. — 1996, November 16. — P.45—46; Regionalism rampant // Ibid. —
1996, December 14. — P.15—16 (Spain survey).
13
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IV. IМПЕРIЯ США
Пiсля перемоги в "холоднiй вiйнi" i розпаду СРСР США залишились єдиною великою
державою. В очах свiтової громадськості США являють собою процвiтаючу державу
з високим рiвнем добробуту i потужною "економiчною (i вiйськовою) дубиною" для
розмови з iншими країнами. Але чи все так благополучно за привабливим фасадом?
Про наближення фінансової кризи і девальвації долара ми вже писали у
статті “Принцип доміно”. Чи збережуть США цiлiснiсть пiсля такого потрясiння? В
цiй країнi протягом багатьох поколiнь культивується iндивiдуалiзм, дiловитiсть,
практицизм, здатнiсть до конкурентної боротьби15. Високий рiвень матерiального
добробуту є основою американського патрiотизму, головним консолiдуючим
фактором. Якщо ж вiдбудеться суттєве його зниження, то кожний штат, кожне мiсто,
кожна етнiчна чи соцiальна група, кожний громадянин дбатимуть найперше про
власнi iнтереси, а не про загальне благо. Додатковим дестабiлiзуючим чинником
може стати вiдсутнiсть глибоких нацiональних традицiй, загострення стосункiв мiж
федеральним урядом i урядами штатiв (state — держава), етнiчне i расове
протистояння, зростаюча прiрва мiж багатими i бiдними, велика кiлькiсть зброї на
руках у цивiльного населення, наявнiсть значної кiлькости озброєних екстремiстських
органiзацiй, наприклад, так званих "народних мiлiцiй". Руїни 9-поверхового
адмiнiстративного будинку i численнi жертви невинних людей пiсля потужного
вибуху в Оклахома-Сiтi несподiвано привернули увагу до цих ультраправих
органiзацiй. "За останнi роки цi воєнiзованi групи розмножились по цiлiй країнi.
Деякi "мiлiцiї" дiють вiдкрито, деякi пiдпiльно, але всiх їх об'єднує активний опiр
урядовому курсу на обмеження вiльної торгiвлi i права зберiгання зброї. Всi вони
вважають, що федеральна влада оголосила вiйну народовi i що з непокiрними будуть
розправлятись найбiльш жорстоким чином. За приклад такої жорстокости наводиться
штурм маєтку техаських сектантiв "Гiлки Давидової", пiд час якого 19 квiтня 1993
року у вогнi загинуло бiльше 80 людей"16. Терористичний акт в Оклахома-Сiтi було
здiйснено 19 квiтня 1995 року — як акцiю вiдплати.
Динамiчно змiнюється демографiчна ситуацiя. У пiвденних штатах
(Калiфорнiя, Флорiда) швидко зростає число латинос (бiльшiсть з яких потрапляє
сюди нелегально), в деяких мiсцевостях їхня питома вага вже перевищила 50
вiдсоткiв17. Мормони (релiгiйна секта) концентруються в штатi Юта. Зараз вони
становлять 67% населення i переважають в потоцi переселенцiв до штату (бiльше
60%), до того ж, у них традицiйно багатодiтнi сiм'ї18. Зростає число емiгрантiв з
Пiвденно-Схiдної Азiї — за останнi роки вони становлять бiльше половини всiєї
легальної емiграцiї19 i осiдають здебiльшого у великих мiстах.
На цьому тлi не дивує активiзацiя таких рухiв, як, скажiмо, "Республiка
Техас", який оголосив боротьбу за незалежнiсть штату вiд США, обрав свої
Верховний Суд, Кабiнет Мiнiстрiв i Президента. I навiть створив подобу
державної iдеологiї, що cпирається на мiсцеве природне явище — "Вогнi Марфi"20.
Але перейдемо вiд соцiально-економiчних факторiв до iсторичних аналогiй.
Треба сказати, що Сергiй Грабовський трохи погарячкував, коли у згаданiй на
початку статтi назвав СРСР передостанньою, а Китай — останньою колонiальною
iмперiєю. Хоча б тому, що США — це також iмперiя. У нас чомусь соромляться про
це говорити, хоча самi американцi до цього факту ставляться цiлком спокiйно
(почитайте хоча б роздiл "Утворення Американської iмперiї" в "Короткiй iсторiї
США", виданiй Iнформацiйним агентством США21).

15

Зиновьев А.А. Запад. Феномен западнизма. — М: Центрполиграф, 1995. — 461 с.
Александров Ю. Падение // Зеркало недели. — 1995, 29 апреля. — С.7.
17
Where salsa meets burger // The Economist. — 1996, May 18. — P.50—51.
18
Utah, only more so // Ibid. — 1995, October 21. — P.65.
19
Mixed reception // Ibid. — 1995, November 4. — P.104—105.
20
The mountain republic // Ibid. — 1996, June 8. — P.61.
21
Краткая история США. — М., 1993. — C.129.
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Розвиток
i
загибель
iмперiй
вiдзначається
деякими цiкавими
закономiрностями, на якi звернув увагу київський дослідник Сергiй Рожков у працi
"Динамiка iмперiй"22. Якщо проаналiзувати емпiричнi данi зростання площi iмперiй
вiд їх зародження до розпаду, то виявляється, що всi вони феноменально добре
описуються так званою "логiстичною кривою". Для прикладу розглянемо зглаженi
графiки територiальної динамiки Римської i Росiйської iмперiй. З них видно, що
iмперiї стають нестiйкими щодо розпаду тодi, коли логiстична крива, що описує
територiальну динамiку, виходить на "насичення" (досягає максимуму i
стабiлiзується):

ДИНАМІКА ПЛОЩІ РОСІЙСЬКОЇ
ІМПЕРІЇ
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Рожков C. Динамика империй. — Киев, 1993.
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А тепер подивимось на зглажений
графiк зростання територiї США. Як бачимо,
США вже досягли стадiї насичення, а це вже є
симптомом того, що нестiйкiсть щодо розпаду
дедалi зростатиме. Зауважимо, що i Римська, i
Росiйська iмперiї розвивалися 7 столiть, а США
— всього 2 столiття. Тож можна припустити, що
розпад
США
вiдбуватиметься
значно
iнтенсивнiше i призведе до серйозніших
потрясiнь, нiж розпад СРСР.
Сказане вище дозволяє зрозуміти
загадкову фразу, яку висловив австрiйський
лауреат Нобелiвської премiї Л.Карр. Він заявив,
що до Другої свiтової вiйни було 7 великих
держав, пiсля вiйни залишилось двi
наддержави, сьогоднi збереглась лише одна,
але до початку XXI столiття зникне й вона23.
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V. ЯК ЗБЕРЕГТИ СТАБІЛЬНІСТЬ
Таким чином, неупереджений аналiз свiдчить, що глобальнi тенденцiї до розпаду
iмперських i полiетнiчних утворень набувають дедалi реальнiших обрисiв. Процес
дезінтеграцiї вiдбувається на тлi екологiчної кризи та клiматичних змiн,
супроводжується посиленням соцiального, полiтичного та технологiчного хаосу,
дестабiлiзацiєю свiтової фiнансової системи, безконтрольним поширенням зброї
масового знищення, руйнуванням системи мiжнародної безпеки тощо24. Тож може
так статися, що через п’ять-десять рокiв з України вже не буде куди втiкати в
пошуках комфортнiшого життя. Так що ж робити? Процес глобальної дезінтеграцiї
ми вже не можемо зупинити. Зате в наших силах зробити так, щоб Україна стала
однiєю з найстабiльнiших країн свiту. Але чи можливо зберегти стабільність у
світі, що розпадається? Так! Якщо здійснити перехід до нової екологічної ніші,
радикально змінивши стосунки Людина—Бог, Людина—Людина, Людина—
Природа (в т.ч. штучна природа — техніка).
P.S. Концептуальні засади переходу до нової екологічної ніші стисло
викладені у статті “Стратегія України”.
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